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 55 ........................................................................................................... دقمہم ملسم : ابب

 55 ................................................... ...اقثت ےس رفاتی رکےن ےک فوجب افر وھجےٹ ولوگں یک رفاایت ےک رتک ںیم

 63................................................................ ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجٹ ابدنےنھ یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

 67 ..................................................................... ...الب قیقحت رہ ینس وہیئ ابت ایبؿ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 >6............................................... ...فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیم

 79 .......................................... ...ں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ غاانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافوی

 7> ............................................ ...دحثی نعنعم ےس تجح ڑکپان حیحص ےہ ہکبج نعنعم فاولں یک الماقت نکمم وہ افر اؿ ںیم وک

 437 ......................................................................................................... اامیؿ اک ایبؿ : ابب

 437 ................................................... ...اامیؿ افر االسؾ افر ااسحؿ افر اہلل احبسہن فاعتیل یک دقتری ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

 445 ............................................................ ...ؿ ںیم وج االسؾ ےک اراکؿ ںیم ےس ا ک ر ن ںیاؿ امنزفں ےک ایب

 447 ................................................................................ ...االسؾ ےک اراکؿ افر اؿ یک قیقحت ےک ایبؿ ںیم

 :44 ......................................... ...  داہ  وہےن اک ب ب ہ ات ےہ افر فہ ا ماؾ پ  رپ لاس اامیؿ ےک ایبؿ ںیم وج تنج ںیم

 455 ......................................................................... ...االسؾ ےک ڑبے ڑبے اراکؿ افر وتسونں ےک ایبؿ ںیم

 458 ................................................ ... روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الؿاہلل اعتیل افر اےکس

 466......................................................... ...وت دیح فراستل یک وگایہ یک رطػ دوعت دانی افر االسؾ ےک اراکؿ اک ایبؿ

 468......................................................................... ...اےسی ولوگں ےس اتقؽ اک مکح اہیں ہک فہ ال ا ہ اال اہلل ںیہک

 475 .................................... ...ومت ےک فتق زنع اک اعمل اطری وہےن ےس ےلہپ ےلہپ االسؾ اقلب وبقؽ ےہ افر رشموکں ےک ؽ

 479 .............................................................. ...وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ

 494 ............................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج صخش اہلل اعتیل وک رب االسؾ وک دںی افر دمحم یلص اہلل یلع

 495 ............................................. ...اامیؿ یک اشوخں ےک ایبؿ ںیم ہک اامیؿ یک وکیسن اشخ الضف افر وکیسن ادین افر ایحء یک

 499 ................................................................................................ ...االسؾ ےک اجعم افاصػ اک ایبؿ

 :49 .................................................... ...االسؾ یک تلیضف افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ ںیم وکےسن اکؾ الضف ںی

 4:4 .......................................................... ...یت ےہ ۔اؿ وتلصخں ےک ایبؿ ںیم پ  ےس اامیؿ یک الحفت احلص وہ

 4:6 ......................................... ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم فیہ ےہ ےسج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اےنپ



 

 4:7 ...................................... ...ؿ یک  تلص  ہ ےہ ہک اےنپ  ےئ وج  دنس رکے اےنپ ناملسؿ ھاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامی

 4:9 ................................................................................... ...اسمہ ہ وک فیلکت دےنی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 4:9 ................................................ ...یک زعت رکان افر یکین یک ابت ےک العفہ اخومش رانہ اامیؿ یک اشنویناسمہ ہ افر امہمں 

 >:4 ....................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ربی ابت ےس عنم رکان اامیؿ ںیم داہ  ےہ افر  ہ ہک اامیؿ ڑبتھ

 6;4...................................... ...اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ب

 5>4 .................................... ...رثکت س تنج ںیم رصػ اامیؿ فاےل اجںیئ ےگ اامیؿ فاولں ےس تبحم اامیؿ یک اشنین ےہ افر

 6>4 .............................................................................................. ...دنی ریخ وخایہ افر الھبیئ اک انؾ ےہ

 :>4 ............................................ ...ہ وہ اجتانگہ رکےن ےس اامیؿ مک وہ اجات ےہ افر انگہ رکےت فتق اگہنگر ےس اامیؿ دحیلع

 536 ................................................................................................ ...انمقف یک وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

 :53 ............................................................................ ...ناملسؿ اھبیئ وک اکرف ےنہک فاےل ےک احؽ ےک ایبؿ ںیم

 >53 ...................................................... ...اجےنن ےک ابفوجد اےنپ ابپ ےک ااکنر رکےن فاےل ےک اامیؿ یک احتل اک ایبؿ

 545 ................................................. ...انی قسف ایبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ناملسؿ وک اگیل د

 546 .............................................. ... یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ریمے دعب اکرففں ےسیج اکؾ ہن

 549 .............................................................. ... رپ رفےن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیمبسن ںیم ہنعط زین افر تیم

 :54 ..................................................................... ...اھبےگ وہےئ الغؾ رپ اکرف وہےن اک اقالؼ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 >54 ................................................................. ...یک فہج ےس وہیت ےہ اس ےک  رف اک ایبؿ سج ےن اہک ابرش اتسرفں

 555 ............................................ ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااصنر افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس تبحم اامیؿ افر ا

 559 ............................................... ...اطاعت یک یمک ےس اامیؿ ںیم یمک فاعق وہان افر انرکشی افر  رفاؿ تمعن رپ  رف ےک اقال

 ;55 ................................................................................... ...امنز وک وھچڑےن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیم

 564 ............................................................................ ...بس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایبؿ ںیم

 :56 ........................................................بس ےس ڑبے انگہ یرک افر اس ےک دعب ڑبے ڑبے انگوہں ےک ایبؿ ںیم

 >56 ....................................................................... ...ڑبے ڑبے انگوہں افر بس ےس ڑبے انگہ ےک ایبؿ ںیم

 577 ............................................................................................. ...ربکت ےک رحاؾ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 579 ..................................... ...ںیم رما ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن کاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج اس احؽ 

 584 ...................................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اکرف اک ال ا ہ اال اہلل ےنہک ےک دعب لتق رکان رحاؾ ےہ ۔

 ;58 .................................................. ... یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک وج مہ رپ اہحلس ااھٹےئ فہ مہ



 

 593 ............................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن ںیمہ دوھہک دای فہ مہ ؾ

 594 ............................................ ...ہنم رپ امرےن رگةیؿ اھپڑےن افر اجتیلہ ےک زامہن یسیج خیچ فاکپر یک رحتم ےک ایبؿ یم

 598 ..........................................................................................لغچ وخری یک تخس رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ;59 ............................................. ...ازار دنب ولشار اپاجہم فریغہ ونخٹں ےس ےچیب اکٹلےن افر ہیطع دے رک ااسحؿ التجےن افر

 5:7 ..................................... ...فر  ہ ہک ناملسؿ ےک العفہ تنج ںیم وکئوخد یشک یک تخس رحتم افر اس وک دفزخ ےک ذعاب ا

 5;5 ............................... ... امؽ تمینغ ںیم ایختن یک تخس رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج ںیم رصػ ومنم داہ 

 7;5 .............................................................. ...اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک وخد یشک رکےن فاال اکرف ںیہن وہاگ

 9;5 .................................... ...رقب ایقتم یک اس وہا ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک ارث ےس رہ فہ لدیم رم اجےئ اگ سج ےک دؽ ؾ

 :;5 .................................................... ...ونتفں ےک اظرہ وہےن ےس ےلہپ کین اامعؽ یک رطػ وتمہج وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ;;5 ............................................................ ...ومنم ےک اس وخػ ےک ایبؿ ںیم ہک اس ےک اامعؽ اضعئ ہن وہ اجںیئ

 4>5 ...................................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ایک زامہن اجتیلہ ںیم ےئک ےئگ اامعؽ رپ وماذخہ وہاگ

 6>5 ..................................................... ...ںیاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ افر جح افر رجہت ےلہپ انگوہں وک اٹمدےتی 

 9>5 .............................................................. ...االسؾ الےن ےک دعب اکرف ےک سگہتش کین اامعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 >>5 ....................................................................... ...ےچس دؽ ےس اامیؿ الےن افر اس ےک االخص ےک ایبؿ ںیم

 634 ........................................ ... اس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ

 637 ........................................ ... ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہاس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل 

 644 ............................................ ...اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟

 653 .......................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم وھجیٹ مسق اھک رک یسک اک قح امرے ایکس زسا دفزخ ےہ ۔

 :65 ........................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم یسک اک انقح امؽ امرے وت اس لدیم اک وخؿ سج اک امؽ ؾ

 >65 ............................................................ ...راعای ےک وقحؼ ںیم ایختن رکےن فاےل رمکحاؿ ےک  ےئ دفزخ اک ایبؿ

 665 ....................................................... ...ؿضعب دولں ےس اامیؿ فاامتن اھٹ اجےن افر دولں رپ ونتفں ےک لےن اک ایب

 ;66 ............................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ ںیم ادتباےئ ںیم ایبنج اھت افر ااہنت ںیم یھب ایبنج وہ

 673 ............................................................. ...ہن ںیم اامیؿ ر تص وہ اجےئ اگاس ابت ےک ایبؿ ںیک ہک لرخی زام

 674 ..................................................................... ...وخزفدہ ےک  ےئ اامیؿ وک وپ دیشہ رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

د دلیل ےک یسک وک ومنم ہن ےنہک ےک ایبؿزمکفر اامیؿ فاےل یک اتفیل بلق
ر 

 

ی
 675 .......................................... ... رکےن افرٰ 

 اؿ احلص وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 679 .......................................................... ...داللئ ےک ااہظر ےس دؽ وک زایدہ ایمط



 

 ;67 ........................................... ...امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک راستل رپ اامیؿ الےن افر لپ یلص اہلل ع

 684............................................ ... رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک انزؽ وہےن افر امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 :68 ............................................................... ...اس زامےن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم اامیؿ وبقؽ ںیہن ایک اجےئ اگ ۔

 696 ........................................................... ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ فیح ےک لاغز ےک ایبؿ ںیم

 6:4 ............................................. ... اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں

 3>6 ............................................................................... ...حیسم نب رممی افر حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

 9>6 ............................................................................................................ ...دسرہ ایہتنمل اک ایبؿ

 :>6 .................................................. ...اہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فلس

 736 .................................................. ...اہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فلس

 737 .................................................. ...ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فلساہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک 

 738 .................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ہک فہ وت ونر ےہ ںیم اےس ےسیک دھکی اتکس ہ

 :73 ................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ہک اہلل وسات ںیہن افر اس رفامؿ ککہ اس اک

 >73 ............................................................ ...لرخت ںیم ومونمں ےک  ےئ اہلل احبسہن فاعتیل ےک ددیار ےک ایبؿ ںیم

 745 ............................................................................................ ...اہلل اعتیل ےک ددیار یک تیفیک اک ایبؿ

 756 ............................................................... ...افشتع ےک وبثت افر ومدحفں وک دفزخ ےس اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

 759 ......................................................... ...دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

 789 ....................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ںیم ہک ںیم بس ےس ےلہپ تنج ںیم افشتع رکفں

 >78 ............................................... ... یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع

 :79 .................................................. ... ر ر تق رفےن اکیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اینپ اتم ےک  ےئ داع رفامان افر وطب

 ;79 ........................................... ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم  رف رپ رما فہ دفزیخ ےہ اےس ہن یہ یسک یک افشتع افر

 >79 ............................................................ ...ؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ ۔اہلل ےک اس رفام

 7:8 .......................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک افشتع یک فہج ےس اوب اطبل ےک ذعاب ںیم فیفخت ےک ایب

 ;:7 ............................................................................ ...دفزخ فاولں ےس بس ےس ےکلہ ذعاب ےک ایبؿ ںیم

 4;7 ........................................... ...اس ابت یک دلیل اک ایبؿ ہک احتل  رف ںیم رمےن فاےل وک ااکس وکیئ ل افدئہ ںیہن دگی

 5;7 ........................................................ ...ومونمں ےس قلعت رےنھک افر ریغ ومونمں ےس عطق قلعت افر رباتئ اک ایبؿ

 6;7 ............................................ ...ضعب ناملسونں ےک ریغب اسحب افر ریغب ذعاب ےک تنج ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 4>7 ......................................................... ...تنج فاولں ںیم ےس لدےھ اس اتم دمحم ہ ںیم ےس وہےن فاولں اک ایبؿ

 7>7 ............................................ ...ں ےک ہاس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل لدؾ ہیلع االسلؾ ےس رفامںیئ ےگ ہک دفزویخ

 9>7 ........................................................................................................... فوض اک ایبؿ : ابب

 9>7 ................................................................................................... ...فوض یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 9>7 ........................................................................... ...امنز ےک  ےئ اہطرت ےک رضفری وہےن ےک ایبؿ ںیم

 >>7 ........................................................................................... ...رطہقی فوض افر اوکس وپرا رکےن اک ایبؿ

 834 ......................................................................................... ...اک ایبؿ فوض اس ےک دعب امنز یک تلیضف

 >83 .................................. ...اپوچنں امنزںی ہعمج ےس ہعمج کت افر ا ک راضمؿ ےس دفرسے راضمؿ کت ےک انگوہں اک افکرہ

 844 ................................................................................... ... ےک ایبؿ ںیمفوض ےک دعب ذرک بحتسم وہےن

 846........................................................................................... ...رطہقی فوض ےک ایبؿ ںیم دفرسا ابب

 :84 ................................................. ...ےک ایبؿ ںیم انک ںیم اپین ڈاانل افر ااجنتسء ںیم ڈولیھں اک اطؼ رمہبت اامعتسؽ رک ےن

 854 ............................................................. ...فوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

ا ء ےک امتؾ ازجا وک وپرا دوھےن ےک فوجب 

 

ض
ع
 ;85 ...................................................................... ...ےک ایبؿ ںیما

 >85 ............................................................................ ...فوض ےک اپین ےک اسھت انگوہں ےک ےنلکن ےک ایبؿ ںیم

ا ء فوض ےک اکمچےن اک ابمل رکان افر فوض ںیم رقمرہ دح 

 

ض
ع
 863 ............................................. ... ےس زایدہ دوھےن ےک اابحتسبا

 :86 .................................................................. ...فوض ںیم اپین ےک ےچنہپ یک ہگج کت زویر ڈاےل اجےن ےک ایبؿ ںیم

 ;86 ....................................................................... ...یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم احتل فیلکت ںیم وپرا فوض رکےن

 873 ................................................................................................... ...وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

 878 .................................................................................................. ...رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

 884 ............................................................................................................ ...ااجنتسء ےک ایبؿ ںیم

 886 ........................................................................ ...اپاخہن ای اشیپب ےک فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ

 888 ................................................................................... ...ارم یک ر تص ےک ایبؿ ںیمامعرات ںیم اس 

 889 ....................................................................... ...داںیئ اہھت ےک اسھت ااجنتسء رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 ;88 .................................................................. ... ےک ایبؿ ںیماہطرت فریغہ ںیم داںیئ رطػ ےس یرفع رکےن

 >88 ................................................................... ...راہتس افر اس ہ ںیم اپاخہن فریغہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 893 ................................................................... ... ےک ایبؿ ںیماضقےئ احتج ےک دعب اپین ےک اسھت ااجنتس رکےن



 

 895 ............................................................................................. ...وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

 8:4 ............................................................................................ ...اشیپین افر امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ

 8:8 ........................................................................................... ...ومزفں رپ حسم یک دمت ےک ایبؿ ںیم

 ;:8 .................................................................. ...ا ک فوض ےک اسھت یئک امنزںی ادا رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 5;8 ........................................................................................ ...ےتک ےک ہنم ڈاےنل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 :;8 ................................................................... ...رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 >;8 .................................................................... ...ین ںیم لسغ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمرہھٹے وہےئ اپ

 3>8 ......................................... ...اشیپب ایاجنتس فریغہ ارگ دجسم ںیم اپیئ اجںیئ وت اؿ ےک دوھےن ےک فوجب افر زنیم اپین

 5>8 ........................................................ ...ریش وخار ےچب ےک اشیپب اک مکح افر اس وک دوھےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

 9>8 ...................................................................................................... ...ینم ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 934 ...................................................................... ...وک دوھےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیموخؿ یک اجنتس افر اس 

 935 ................................................................ ...وبؽ یک اجنتس رپ دلیل افر اس ےس ےنچب ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 937 .......................................................................................................... ضیح اک ایبؿ : ابب

 937 ................................................................. ...ازار ےک افرپ ےس احہضئ وعرت ےک اسھت ابمیرت ےک ایبؿ ںیم

 939 ......................................................................... ...احہضئ وعرت ےک اسھت ا ک اچدر ںیم ےنٹپل ےک ایبؿ ںیم

 ;93 ....................................... ...احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک

 949 ............................................................................................................. ...ذمی ےک ایبؿ ںیم

 ;94 .......................................................... ...بج دنین ےس دیبار وہ وت ہنم افر دفونں اہوھتں ےک دوھےن ےک ایبؿ ںیم

 >94 ....................................... ...یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ ک

 959 ........................................................................... ...ینم وعرت ےس ےنلکن رپ لسغ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 965 ..................................... ... پرمد افر وعرت یک ینم یک رعتفی افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ہچب اؿ دفونں ےک ہفطن ےس

 967 ......................................................................................... ...لسغ انجتب ےک رطےقی ےک ایبؿ ںیم

 973 .................................... ... لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ

 983 ...................................................................... ...رس فریغہ رپ نیت رمہبت اپین ڈاےنل ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 986 ................................................................... ...لسغ رکےن فایل وعروتں یک ںیم ڈویھں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 ویھں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

ی ںڈ
م
 988 ................................................................... ...لسغ رکےن فایل وعروتں یک 



 

 989 ......................................... ...ںیم اامعتسؽ رکؿضیح اک لسغ رکےن فایل وعرت ےک  ےئ کشم اگل رفیئ اک ڑکٹا وخؿ یک ہگج 

 994 ................................................................................. ...احتسمہض افر اس ےک لسغ افر امنز ےک ایبؿ ںیم

 :99 ..................................................................... ...احہضئ رپ رفزے یک اضق فابج ےہ ہن ہک امنز یک ےک ایبؿ ںیم

 >99 ........................................................................... ...لسغ رکےن فاال ڑپکے فریغہ ےک اسھت رپدہ رکے ۔

 9:5 ................................................................................. ...یراگمہ یک رطػ دےنھکی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 9:6 ........................................................................ ...ولخت ںیم ےگنن وہ رک لسغ رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 9:7 ............................................................................................ ...رتس اپھچےن ںیم اایتحط رکےن اک ایبؿ

 ::9 ............................................................................................ ...اشیپب ےک فتق رپدہ رکےن اک ایبؿ

 ;:9 ....................................... ...امجع ےس افالئ االسؾ ںیم لسغ فابج ہن وہات اھت اہیں کت ہک ینم ہن ےلکن اس مکح ےک نم

 7;9 ....................................... ...رصػ ینم ےس لسغ ےک خسن افر اتخنین ےک لم اجےن ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ;;9 ................................................................................. ...لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن رپ فوض ےک ایبؿ ںیم

 3>9 ....................................................................... ...لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم

 :>9 ................................................................................. ...لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن رپ فوض ےک ایبؿ ںیم

 :>9 ................................................................................... ...اک وگتش اھکےن ےس فوض ےک ایبؿ ںیم افٹن

 >>9 ......................................... ...سج صخش وک فوض اک نیقی وہ افر رھپ اےنپ ےب فوض وہ اجےن اک کش وہ اجےئ افر اس ےک  ےئ

 34: ...................................................................... ...رمدار یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم

 :3: .............................................................................................................. ...ممیت ےک ایبؿ ںیم

 48: .............................................................................. ...ناملسونں ےک سجن ہن وہےن یک دلیل ےک ایبؿ ںیم

 :4: ................................................................ ...احتل انجتب افر اس ےک العفہ ںیم اہلل اعتیل ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

 :4: ............................................... ...ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم ےب فوض اھکان اھکےن اک وجاز افر فوض ےک وفری وطر رپ رضفری

 53: .................................................................................. ...تیب االخلء اجےن اک بج ارادہ رکے وت ایک ےہک ؟

 55: ....................................................................... ...ایبؿ ںیم ےھٹیب وہےئ یک دنین اک فوض وک ہن وتڑےن یک دلیل ےک

 57: ............................................................................................................ امنز اک ایبؿ : ابب

 58: .......................................... ... اذاؿ ےک املکت دف دف رمہبت افر ااقتم ےک املکت ا ک ہملک ےک العفہ ا ک ا ک ابر ےنہک

 ;5: ..................................................................................................... ...رطہقی اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

 >5: ..................................................................... ...ا ک دجسم ےک  ےئ دف ومذؿ رےنھک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم



 

 63: ................................................... ...انانیب لدیم ےک اسھت بج وکیئ انیب لدیم وہ وت انانیب یک اذاؿ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 63: .............................................. ...دارارفکل ںیم بج اذاؿ یک لفاز ےنس وت اس وقؾ رپ ہلمح رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 64: ............................................ ...ومذؿ یک اذؿ ےننس فاےل ےک  ےئ ایس رطح ےنہک افر رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فس

 68: ................................................................. ... اھب ےن ےک ایبؿ ںیماذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک

 74: ..................................... ...ریبکت رحتہمی ےک اسھت روکع افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹےن ک

 78: ................................................ ...ےنکھج افر اےنھٹ ےک فتق ریبکت ےنہک افر روکع ےس اےتھٹ فتق عمس اہلل نملامنز ںیم رہ 

 83: .............................................. ... رہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن

 93: ............................................ ...دتقمی ےک  ےئ اےنپ اامؾ ےک ےھچیپ دنلب لفاز ےس رقات رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 95: ..................................................................... ...مسب اہلل وک دنلب لفاز ےس ڑپےنھ فاولں یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ۔

 98: ............................................. ...ابب وسرة وتہب ےک العفہ مسب اہلل وک رقلؿ یک رہ وسرت اک زج ےنہک فاولں یک دلیل ےک ب

 :9: ................................................... ...ہنیس ےس ےچین انػ ےس افرپ رےنھک ا ریبکت رحتہمی ےک دعب داںیئ اہھت وک ابںیئ اہھت رپ

 ;9: ................................................................................................ ...ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم

 ::: ................................................... ...فد یرفی ےنجیھب ےک ایبؿ ںیمدہشت ےک دعب ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ در

 5;: ............................................................................ ...عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

 7>: .................................................................... ...یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم اامؾ ےس ریبکت فریغہ ںیم لےگ ڑبےنھ

 :>: ............................................. ...رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک ؿ

 44; .................................................... ...اتریخ وہ اجےئ افر یسک ہنتف فاسفد اک وخػ ہن وہ وت یسک افر وک اامؾ انبؿ بج اامؾ وک

ق ےک ایبؿ ںیم بج امنز ںیم ھچک شیپ لاجےئ ۔
 
صفی

 

ت

 49; ........................................ ...رمد ےک  ےئ حیبست افر وعرت ےک  ےئ 

 >4; ................................................ ...امنز نیسحت ےک اسھت افر وشخع فوضخع ےک اسھت ادا رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 54; .................................................................. ...اامؾ ےس ےلہپ روکع فدجسہ فریغہ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 58; ......................................................................... ...امنز ںیم لامسؿ یک رطػ دےنھکی ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 :5; .......................................... ...ابب امنز ںیم وکسؿ اک مکح افر السؾ ےک فتق اہھت ےس ااشرہ رکےن افر اہھت وک ااھٹےن ک

 63; .................................... ...وفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں

 73; ....................................... ...ےک  ےئ مکح ےک ایبؿ ںیم ہک فہ رمدفں ےس پ رمدفں ےک ےھچیپ امنز ادا رکےن فایل وعروتں

 73; ................................................. ...وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن کن

 83; ................................................... ...رہجی امنزفں ںیم بج وخػ وہ وت رقات درایمین لفاز ےس رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

 85; ...................................................................................................... ...رقات ےننس ےک ایبؿ ںیم

 87; ............................................................... ...رقات افر انجت ےک اسےنم رقات ےک ایبؿ ںیم امنز رجف ںیم رہجی

 >8; ......................................................................................... ...امنز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

 :9; ...................................................................................................امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

 ::; .............................................................................................. ...امنز اشعء ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

 5;; ....................................................... ...اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 4>; .............................................................. ...اراکؿ ںیم ایمہن رفی افر وپرا رکےن ںیم فیفخت رکےن ےک ایبؿ ںیم

 8>; ...........................................................................اامؾ یک ریپفی افر رہ ر ن اس ےک دعب رکےن ےک ایبؿ ںیم

 >>; .................................................................................... ...بج امنزی روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک ؟

 38> ....................................................................... ...روکع افر دجسہ ںیم رقات رقلؿ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 45> .................................................................................................... ...روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

 53> ................................................................................. ...وجسد یک تلیضف افر اس یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

ا  ےک

 

ض
ع
 55> ......................................... ... ایبؿ افر ابولں افر ڑپکفں ےک ومڑےن افر امنز ںیم وجڑا ابدنےنھ ےس دجسفں ےک ا

 :5> ................................................ ...وجسد ںیم ایمہن رفی افر دجسہ ںیم ویلیھتہں وک زنیم رپ رےنھک افر وینہکں وک ولہپؤں س

 65> ........................................... ... رطہقی امنز یک اجتیعم اس اک ااتتفح فااتتخؾ روکع فوجسد وک ادتعاؽ ےک اسھت ادا رکےن

 66> ..........................................زی ےک لےگ سامنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امن

 79> ........................................................................... ...امنزی ےک لےگ ےس سگرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 84> ...........................................................................................امنز رتسہ ےک رقبی رکےن ےک ایبؿ ںیم

 86> ......................................................................................... ...امنزی ےک رتسہ یک دقمار ےک ایبؿ ںیم

 88> ............................................................................................... ...امنز ےک اسےنم ےنٹیل ےک ایبؿ ںیم

 94> ............................................................ ...ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

 3:> ....................................................................... اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ : ابب

 3:> ................................................................................... ...دج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیماسم

 اہلل یک رطػ ہلبق دبےنل ےک ایبؿ ںیم

 

بیة
 4;> .................................................................... ...تیب ادقملس ےس کع

 8;> ............................................... ...ےن افر اؿ رپ رمدفں یک وصتریںی رےنھک افر اؿ وک دجسہ اگہ انبےن یکربقفں رپ دجسم انب

 4>> ....................................................................... ...دجسم انبےن یک تلیضف افر ایکس رتبیغ دےنی ےک ایبؿ ںیم



 

 6>> ............................................. ...روکع یک احتل ںیم اہوھتں اک ونٹھگں رپ رےنھک افر قیبطت ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ;>> ............................................................................ ...امنز ںیم ازیویں رپ ےنھٹیب ےک اجزئ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 >>> ........................................................... ...امنز ںیم الکؾ یک رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیم

 ;433 ........................................... ...دفراؿ امنز اطیشؿ رپ تنعل رکان افر اس ےس انپہ امانگن افر امنز ںیم ل لیلق رکےن ک

 4343 ...................................... ...امنز ںیم وچبں ےک ااھٹےن ےک وجاز افر بج کت اناپیک اثتب ہن وہ ڑپکفں ےک اپک وہےن اف

 4349 ..................................................................... ...ؿ ںیمامنز ےک دفراؿ وکھک رپ اہھت رےنھک یک اممتعن ےک ایب

 4349 ............................................ ...امنز یک احتل ںیم رکنکایں اصػ رکےن افر یٹم ربارب رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 >434 ................................................... ...امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر

 ;435 ............................................................................... ...وجےت نہپ رک امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 4363 ............................................................... ...ز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیمشقن فاگنر فاےل ڑپکے ںیم امن

 4365 ........................................... ...اھکان اسےنم وموجد وہ افر اےس اھکےن وک یھب دؽ اچاتہ وہ ایسی احتل ںیم امنز ڑپےنھ ک

 :436 ................................................ ...نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن

 :437 ........................................ ... دجسم ںیم دشمگہ زیچ وک التش رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم افر  ہ ہک التش رک ےن فاےل

 4383 ................................................................. ...امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

 43:5 ................................................................................................... ...دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

 4;43 ................................................................... ...امنز ںیم ےنھٹیب افر راونں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

 8;43 ............................................................. ...امنز ےس ررفاتغ ےک فتق السؾ ریھپےن یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

 :;43 .................................................................................................. ...امنز ےک دعب ےک ذرک اک ایبؿ

 >;43 ...................................... ...دہشت افر السؾ ریھپ ےن ےک درایمؿ ذعاب ربق افر ذعاب منہج افر زدنیگ افر ومت افر یسم

 6>43 .................................................................................... ...امنز ںیم ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

 4433 ............................................................................ ...امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

 4435 ............................................................................ ...دعب ذرک ےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیمامنز ےک 

 4435 ............................................................................ ...امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

 4449....................................................... ...ؿ ڑپ ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیمریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایم

 4457 .......................................................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امنز ےک  ےئ بک ڑھکا وہ؟

 >445 .................................................... ...ز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیلاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن امن



 

 4467 ........................................................................................ ...اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 ;447 ...................................................... ...ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمتخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک 

 4488 ................................................. ...تخس رگیم ےک العفہ رہظ یک امنز ےلہپ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ;448 ............................................................... ...وک ادتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم رصع یک امنز

 4497 ................................................................... ...رصع یک امنز ےک وفت رک دےنی ںیم ذعاب یک فدیع ےک ایب ںیم

 4499 ................................................................... ... دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔اس ابت یک

 44:8 ......................................................... ...حبص افر رصع یک امنز یک تلیضف افر اؿ رپ احمظف رقمر رکےن ےک ایبؿ ںیم

 4;44 .................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رغمب یک امنز اک دتبایئ فتق وسرج رغفب وہےن ےک فتق ےہ ۔

 6;44 .......................................................................... ...اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

 4534 ...........................................اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اتخمر فتق ےس امنز وک اتریخ ےس ڑپانھ رکمفہ ےہ افر بج اامؾ ت

 4539 ................................ ...امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض

 4549 .............................................. ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وک اذاؿ یک لفاز ےنس اس ےک  ےئ دجسم ںیم لان فابج ےہ

 :454 ................................................. ...  نن یدی ںیم ےس ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ

 >454 .......................................................... ...بج ومذؿ اذاؿ دے دے وت دجسم ےس ےنلکن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 4553 ............................................................اسھت ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم اشعء افر حبص یک امنز وک امجتع ےک

 4557 ................................................................. ...یسک ذعر یک فہج ےس امجتع وھچڑےن یک ر تص ےک ایبؿ ںیم

 ;455 ............................................... ...اٹچیئ فریغہ رپ امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمامجتع ےک اسھت ونالف افر اپک 

 4566 .................................. ...رفض امنز امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر امنز ےک ااظتنر افر رثکت ےک اسھت دجسم ک

 ;456 ................................................. ...دجسمفں یک رطػ رثکت ےس دقؾ ااھٹ رک اجےن فاولں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 4578 ................................ ...دجسم یک رطػ امنز ےک  ےئ اجےن فاےل ےک ا ک ا ک دقؾ رپ انگہ ٹم اجےت ںی افر دراجت ب

 ;457 ................................................... ...حبص یک امنز ےک دعب اینپ ہگج رپ ےھٹیب رےنہ افر دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 4584 ............................................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟

 ;458 .................................... ...امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ اف

 ;459 ..................................................................................... ...اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ 

 ;459 .................................... ...امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ اف

 45:6 ....................................................... ...افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیموفت دشہ امنزفں یک اضقء 



 

 8;45 ................................................................ اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ : ابب

 8;45 ..................................................................................... ... ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک

 ;>45 .................................... ...امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ اف

 ;>45 ..................................................................................... ...افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ اسمرففں یک امنز

 >>45 ................................................................................... ...ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 4639 ................................................................................ ...ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 4646 ............................................... ...رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 4653 ................................................................ ...ےک ایبؿ ںیمرفس ںیم دف امنزفں ےک عمج رک ےک ڑپےنھ ےک وجاز 

 4658 ................................................................ ...یسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 4666 .................................................... ... ےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمامنز ڑپےنھ ےک دعب داںیئ افر ابںیئ رطػ ےس رھپ

 4668 ................................................................. ...اامؾ ےک داںیئ رطػ ڑھکے وہےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 :466 ......................................................... ...رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیمامنز یک ااقتم ےک دعب لقن امنز یرفع 

 4673 ......................................................... ...امنز یک ااقتم ےک دعب لفن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

 4674 ......................................................... ...امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیمامنز یک ااقتم ےک دعب لقن 

 4675 ............................................... ...ییحی نب ییحی ، امیلسؿ نب البؽ ، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس، ایب مح

 ادجسمل ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنز ےس ےلہپ ےنھٹیب یک رکاک  ےک ایبؿ یم

 

ب ة
ح

 

ت
 4677 ........................................... ...دف رتعک 

 4678 .................................... ...رفس ےس فاسپ لےن رپ بس ےس ےلہپ دجسم ںیم لرک دف رںیتعک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ یم

 ;467 .................................................... ...امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

 46:4 ........................................... ...اد ےک ایبؿ ںیمرفض امنزفں ےس ےلہپ افر دعب ومدکہ وتنسں یک تلیضف افر اؿ یک دعت

 46:8 .......................................... ...لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک یب

 ;;46 ................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افرات یک امنز افر 

 4745 ................................................ہولة االفانیب اچتش یک امنز اک فتق فہ ےہ بج افٹن ےک وچبں ےک اپؤں ےنلج ںیگل

 4746 .................................................. ...رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

 4758 ................................ ...وج صخش ڈرے اس ابت ےس ہک فرت رات ےک لرخی ہصح ںیم ہن ڑپھ ےکس اگ فہ رات ےک ےلہپ ہصح

 :475 ..................................................................................... ...بس ےس الضف امنز یبمل رقات فایل ےہ ۔

 ;475 ............................................................ ...رات یک اس ڑھگی ےک ایب ںیم سج ںیم داع رضفر وبقؽ یک اجیت ےہ ۔



 

 4763 .................................................................. ...رات ےک لرخی ہصح ںیم داع افر ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 4768 .............................................. ...راضمؿ اابملرک ںیم ایقؾ ینعی رتافحی یک رتبیغ افر اس یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔

 4773 ..........................................بش دقر ںیم ایقؾ یک اتدیک افر اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک وج ےہک ہک بش دقر اتسئ

 4775 .....................................................................ت یک داع ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر را

 :479 ......................................................................... ...رات یک امنز ںیم یبمل رقات ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 >479 ............................................................... ...رںیتعک یہ وہں ۔رات یک امنز یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم ارگہچ مک 

 47:5 ....................................................... ...لفن امنز اےنپ رھگ ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب افر دجسم ںیم وجاز ےک ایبؿ ںیم

 ::47 ......................................................................................... ...ؿ ںیمل رپ دفاؾ یک تلیضف ےک ایب

 6;47 .......................................... ...امنز ای رقلؿ دیجم یک التفت ای ذرک ےک دفراؿ افےنھگن ای یتسس اغبل لےن رپ اس ےک اجؿ

 7;47 ............................................................................................ اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ : ابب

 8;47 ........................................... ...رقلؿ دیجم اید رےنھک ےک مکح افر  ہ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک ںیم الفں لتی وھب

 3>47 .............................................................. ...ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم وخش ااحلین ےک اسھت رقلؿ دیجم ڑپےنھ

 8>47 ........................................................................................... ...یبن اک حتف ہکم ےک دؿ وسرة احتفل ڑپانھ

 :>47 ............................................................... ...ںیم رقلؿ دیجم ڑپےنھ یک ربتک ےس تنیکس انزؽ وہےن ےک ایبؿ

 ےک ایبؿ ںیم
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ف
 4834 .......................................................................... ...رقلؿ دیجم ظفح رکےن فاولں یک 

 ےک

 

ی ت
ل
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ف
 4835 ................................................. ...ایبؿ ںیم رقلؿ دیجم ےک امرہ افر اس وک اکٹ اکٹ رک ڑپےنھ فاےل یک 

 4837 ..................................... ...بس ےس رتہب رقلؿ ڑپےنھ فاولں اک اےنپ ےس مک درہج فاولں ےک اسےنم رقلؿ دیجم ڑپےنھ فا

 4839 ................................ ... یک دروخاتس رکےن افر رقلؿ دیجم  ےتن وہےئ رفےن افر اس ےک عماحظف رقلؿ ےس رقلؿ ےننس

 ےک ایبؿ ںیم
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ل
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ف
 4843 ..................................................................امنز ںیم رقلؿ دیجم ڑپےنھ افر اےس ےنھکیس یک 

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل
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ف
 4845 ...................................................................... ...رقلؿ دیجم افر وسرة ارقبلہ ڑپےنھ یک 

 افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت ڑپےنھ

 

ی ت
ل
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ف
 4847 ........................................ ... وسرة افہحت افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت یک 

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل
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ف
 ارکلیس یک 
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 >484 ........................................................................... ...وسرة افہکل افر ل

 ےک ایبؿ ںیم
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 4854 ................................................................................. ...لق وہ اہلل ادح ڑپےنھ یک 

 ےک ایبؿ ںیم ۔
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ل
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 4858 .................................................................................... ...وعمذنیت ڑپےنھ یک 

 ےک ایبؿ ںیم
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ل
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ف
 :485 ................................................ ...رقلؿ دیجم رپ ل رکےن فاولں افر اےکس اھکسےن فاولں یک 

 4864 ........................................... ...رقلؿ دیجم اک است رحوفں )رقاوتئں( ںیم انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم



 

 ;486 ...................................... ...رقلؿ دیجم رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ افر تہب دلجی دلجی ڑپےنھ ےس ےنچب افر ا ک رتعک ںیم دف

 4877 ....................................................................................... ...رقات ےس قلعتم زیچفں ےک ایبؿ ںیم

 ;487 ............................................................. ...اؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک ایگ ےہ

 4889 .......................................................................................... ...رمع ف نب ہسبع ےک االسؾ الےن اک ایبؿ

 >488 ................................ ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم مت اینپ امنزفں وک وسرج ےک ولطع وہےن کت افر وسرج ےک رغفب وہےن

 4893 ............................................. ...اؿ دف روتعکں ےک ایبؿ ںیم ہک پ  وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رصع یک امنز ےک دعب

 4898 ............................................................... ...امنز رغمب ےس لبق دف رںیتعک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 :489 ............................................................................ ...رہ اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ امنز ےک ایبؿ ںیم

 ;489 ................................................................................................... ...وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

 3;48 .......................................................................................................... ہعمج اک ایبؿ : ابب

 4;48 ................................................................. ...ابغل لدیم رپ ہعمج ےک دؿ لسغ رکےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 6;48 ..................................................................... ...اک رکےن ےک ایبؿ ںیمہعمج ےک دؿ وخوبش اگلےن افر وسم

 9;48 ................................................................................. ...ہعمج ےک ہبطخ ںیم اخومش رےنہ ےک ایبؿ ںیم

 >;48 ........................................................... ...یت ےہ ۔ہعمج ےک دؿ اس ڑھگی ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم داع وبقؽ وہ

 7>48 ......................................................................................... ...ہعمج ےک دؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 8>48 .................................................................................. ...ہعمج ےک دؿ اس اتم ےک  ےئ یداتی ےہ ۔

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4933 ....................................................................... ...ہعمج ےک دؿ دلجی اجےن فاولں یک 

 4935 ..................................................................... ...ہعمج اک ہبطخ ےننس افر اخومش رےنہ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 4936 ..................................................................... ...ہعمج یک امنز وسرج ےک ڈےنلھ ےک فتق ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 :493 ..................................................... ...امنز ہعمج ےس ےلہپ دف وبطخؿ ےک ذرک افر اؿ ےک درایمؿ ےنھٹیب ےک ایبؿ ںیم

 >493 ........................................... ...افر بج فہ ولگ اجترت ای امتہش دےتھکی ںی وت اس رپ وٹٹ ڑپےت افر لپ یلص اہلل ہیلع ف

 4946 .................................................................................... ...ہعمج یک امنز وھچڑےن یک فدیع ےک ایبؿ ںیم

 4947 ............................................................................. ...ہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیم

 ادجسمل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 

ب ة
ح

 

ت
 4959 ..................................................................... ...ہبطخ ےک دفراؿ دف رتعک 

 4964 .................................................................................. ...دفراؿ ہبطخ دنی یک میلعت دےنی ےک ایبؿ ںیم

 4965 ..................................................................................................... ...امنز ہعمج ںیم ایک ڑپےھ؟



 

 4969 .......................................................................................... ...ز رجف ںیم ایک ڑپےھ ؟ہعمج ےک دؿ امن

 >496 .................................................................................................. ...امنز ہعمج ےک دعب ایک ڑپےھ؟

 4978 ...................................................................................................... دیعنی اک ایبؿ : ابب

 4978 .................................................................................................... ...امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

 4986 .................................... ...دیعنی ےک دؿ وعروتں ےک دیع اگہ یک رطػ ےنلکن ےک ذرک افر رمدفں ےس دحیلعہ ہبطخ ںیم ح

 4988 ............................................................ ...دیع اگہ ںیم امنز دیع ےس ےلہپ افر دعب ںیم امنز ہن ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 :498 ................................................................................ ...دیعنی یک امنز ںیم رقات ونسمہن ےک ایبؿ ںیم

 ;498 ..................................................... ...اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم انگہ ہن وہ ۔

 4998 ................................................................................................امنز ااقستسء اک ایبؿ : ابب

 4998 ................................................................................................ابب ہولة االاقستسء ےک ایبؿ ںیم

 ;499 ............................................................................. ...ااقستسء ںیم داع ےک  ےئ اہھت ااھٹ ےن ےک ایبؿ ںیم

 49:3 ........................................................................................... ...ںیمااقستسء ںیم داع امےنگن ےک ایبؿ 

 49:9 ..................................... ...لدن ی افر ابدؽ ےک دےنھکی ےک فتق انپہ امےنگن افر ابرش ےک فتق وخش وہےن ےک ایبؿ ںیم

 >:49 ............................................................................................. ...ںیمابدابص افر زیتدن ی ےک ایبؿ 

 3;49 ............................................................................................. وسرج رگنہ اک ایبؿ : ابب

 4;49 ..................................................................................................... ...امنز رگنہ ےک ایبؿ ںیم

 >;49 .............................................................................. ...امنز وسخػ ںیم ذعاب ربق ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

 4>49 .................................... ...امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک پ

 4:34 ...................................................................................... ...لھٹ روکع افر اچر دجسفں یک امنز اک ایبؿ

 4:36 ........................................................................................... ...امنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایبؿ

 4:44..................................................................................................... انجزفں اک ایبؿ : ابب

 4:44..................................................................... ...رم ےن فاولں وک اال ا ہ اال اہلل یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

 4:46 .................................................................................................. ...تبیصم ےک فتق ایک ےہک ؟

 4:49 ................................................................................ ...رم ضی افر تیم فاولں ےک اپس ایک اہک اجےئ ؟

 4:49 .......................................................... ...تیم یک لوھکنں وک دنب رکےن افر اس ےک  ےئ داع رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

 ;4:4 .................................................................. ...رفح اک اھچیپ رکےت وہےئ تیم ےک لوھکنں اک الھک رےنہ اک ایبؿ

 >4:4 .................................................................................................. ...تیم رپ رفےن ےک ایبؿ ںیم

 4:56 .................................................................................................. ...ر یک تدادت ےک ایبؿ ںیمامیب

 4:57 ........................................................................................... ...تبیصم رپ ربص رکےن ےک ایبؿ ںیم

 اجےن ےک ایبؿ

ے

 :4:5 ...................................................... ...ںیم رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

 4:74 ............................................................................ ...ونہح رکےن یک یتخس ےک اسھت اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 4:79 ................................................................. ...وعروتں ےک  ےئ انجزہ ےک ےھچیپ اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ;4:7 ............................................................................................. ...تیم وک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

 4:87 .............................................................................................. ...تیم وک نفک دےنی ےک ایبؿ ںیم

 >4:8 .......................................................................... ...تیم وک ڑپکے ےک اسھت ڈاھپن دےنی ےک ایبؿ ںیم

 4:93 ................................................................................... ...تیم وک اےھچ ڑپکفں اک نفک دےنی اک ایبؿ ںیم

 4:94 .......................................................................................... ... ےک ایبؿ ںیمانجزہ دلجی ےل اجےن

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4:97 ......................................................... ...انجزہ رپ امنز ڑپےنھ افر اس ےک ےھچیپ ےنلچ فاولں یک 

 4::4 ...................................... ...اس ںیم اس ےک  ےئ افسرش رکںی وت فہ وبقؽ وہیت ےہ ۔ سج انجزہ ںیم وسلدیم امنز ڑپںیھ

 5::4 ........................................سج لدیم ےک انجزہ رپ اچسیل لدیم امنز ڑپںیھ افر اس یک افسرش رکںی وت اؿ یک افسرش اس

 6::4 ............................................................. ...رمدفں ںیم ےس سج یک الھبیئ یک رعتفی افر ربایئ ایبؿ یک اجےئ ۔

 8::4 ........................................................... ...لراؾ اپےن فاےل ای اس ےس راتح احلص رکےن فاےل ےک ایبؿ ںیم

 9::4 .......................................................................................... ...انجزہ رپ ریبکتات ےنہک ےک ایبؿ ںیم

 4;:4 ................................................................................................. ...ربق رپ امنز انجزہ ےک ایبؿ ںیم

 9;:4 .................................................................................. ...ےک ایبؿ ںیمانجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن 

 6>:4 .................................................................. ...انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 >>:4 .........................................................................وہ؟ امنز انجزہ ںیم اامؾ تیم ےک سک ہصح ےک اسےنم ڑھکا

 35;4 ....................................................... ...امنز انجزہ ادا رکےن ےک دعب وساری رپ وسار وہ رک فاسپ لےن ےک ایبؿ ںیم

 36;4 ..................................................................................... ...تیم رپ دحل ںیم اںیٹنی اگلےن ےک ایبؿ ںیم

 37;4 .............................................................................................. ...ربق ںیم اچدر ڈاےنل ےک ایبؿ ںیم

 38;4 ....................................................................................... ...ربق وک ربارب رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم



 

 :3;4 ............................................................ ...ہتخپ ربق انب ےن افر اس رپ امعرت ریمعت رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 >3;4 ...................................................................... ...ربق رپ ےنھٹیب افر اس رپ امنز ڑپےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 44;4 ................................................................................... ...امنز انجزہ دجسم ںیم ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

 47;4 .............................................................. ...وبقر ںیم داہ  وہےت فتق الہ وبقر ےک  ےئ ایک داع ڑپ ی اجےئ ۔

 ;4;4 ............................................. ... یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اےنپ رب زعفلج ےس اینپ فادلہ یک ربق یک زایرت

 54;4 ........................................................... ...وخد یشک رکےن فاےل یک امنز انجزہ ںیم یرتک ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

 55;4 ......................................................................................................... زوکۃ اک ایبؿ : ابب

 55;4 .......................................................................................... ...اپچن افقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن

 ;5;4 ............................................................................... ...فں ںیم  رش افر  ن ںیم  فص  رش ےہ ؟ ن زیچ

 >5;4 ................................................................................ ...ناملسؿ رپ الغؾ افر وھگڑے یک زوکة ںیہن ےہ ۔

 65;4 .............................................................................. ...ےک ایبؿ ںیمزوکة ےلہپ ادا رکےن افر اےس رفےنک 

 66;4 ............................................................... ...دصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

 73;4 ................................................................. ...مکح ےک ایبؿ ںیم ۔امنز دیع ےس ےلہپ دصہق ارطفل ادا رکےن ےک 

 74;4 ............................................................................................ ...زوکة رفےنک ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

 84;4 ........................................................................ ...زوکة فوصؽ رکےن فاولں یک رایض رکےن ےک ایبؿ ںیم

 85;4 .................................................................................. ...زوکة ادا ہن رکےن رپ زسا یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

 88;4 ............................................................................................... ...دصہق یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 ;8;4 ........................................................................ ...اوماؽ عمج رکےن فاولں رپ ذعاب یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

 94;4 .........................................................رخچ رکےن یک رتبیغ افر رخچ رکےن فاےل ےک  ےئ اشبرت ےک ایبؿ ںیم

 95;4 ....................................... ...الہ فتداؽ افر الغؾ رپ رخچ رکےن یک تلیضف افر اےکن قح وک اضعئ رکےن افر اےکن ہقفن ک

 98;4 ...................................................... ...رخچ رکےن ںیم اےنپ لپ ےس ادتباء رکے رھپ الہ فتداؽ رھپ رہتش دار ۔

 99;4 .................................... ...رہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ یم

 8:;4 ................................................................................ ...تیم یک رطػ ےس ااصیؽ وثاب ےک ایبؿ ںیم

 9:;4 .......................................................................... ...رہ مسق یک یکین رپ دصہق اک انؾ فاعق وہےن ےک ایبؿ ںیم

 6;;4 .......................................................................... ...رخچ رکےن فاےل افر لخب رکےن فاےل ےک ایبؿ ںیم

 7;;4 ............................................... ...دصہق وبقؽ رکےن فاال ہن اپےن ےس ےلہپ ےلہپ دصہق رکےن یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم



 

 ;;;4 ............................................................... ...الحؽ امکیئ ےس دصہق یک وبقتیل افر اس ےک ڑبےنھ ےک ایبؿ ںیم

 4>;4 ............................................ ...دصہق یک رتبیغ ارگہچ ا ک وجھکر ای دمعہ الکؾ یہ وہ فہ دفزخ ےس لڑ ےہ ےک ایبؿ ںیم

 رکزمدفر اینپ زمدفری ےس دصہق ےک رکںی افر مک دصہق رک ےن فاےل

 

 

یی 

 

ی

 

ن

 ;>;4 .................................. ...  رک ےن فاےل یک 

 33>4 ......................................................................... ...دف دھ فاال اجونر تفم دےنی یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔

 34>4 ........................................................................................... ...یخس افر لیخب یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم

 اجےئ دصہق دےنی فاےل وک وثاب ےنلم ےک وبثت ےک
 
چ

ی 

 

ن ہ 
ت 

 37>4 .................................... ...دصہق ارگہچ افقس ف ریغہ ےک اہھت 

 38>4 ........................................... ...اب اک ایبؿ وج اےنپ وش رہ یک رص حی ااجزت ای رعاامتن دار زخا یچن افر اس وعرت ےک وث

 ;3>4 ............................................................................ ...لاق ےک امؽ ےس الغؾ ےک رخچ رک ےن ےک ایبؿ ںیم

 44>4................................................................. ...الم ےن فاےل یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمدصہق ےک اسھت افر یکین 

 47>4 ............................................................ ...رخچ رک ےن یک رت تیغ افر نگ نگ رک رےنھک یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیم

 :4>4 ................................... ... افر لیلق امؽ ےس اس یک راقرت یک فہج ےس دصہق یک اممتعن ہن وہےنلیلق دصہق یک رت تیغ

 ;4>4 ................................................................................. ...دصہق اپھچ رک دےنی یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔

 53>4 ........................................................................ ... ردنر یت افر وخلاحیل ںیم دصہق رکان ےہ ۔الضف دصہق

 55>4 .................................................. ... افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب افر افرپ فاال اہھت رخچ رکےن فاال افر ےچین

 58>4 ............................................................................................ ...امےنگن ےس اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

 ;5>4 ............................................... ... نیکسم فہ ےہ وج دقبر رض فرت امؽ ہن راتھک وہ افر ہن نیکسم وصتر ایک اجات وہ ہک اےس

 63>4 ........................................................................................... ...ولوگں ےس امےنگن یک رکا ک  اک ایبؿ

 69>4 ..................................................................................... ...امانگن سک ےک ےل الحؽ ےہ ےک ایبؿ ںیم

 :6>4 .......................................................................... ...وجاز ےک ایبؿ ںیمریغب وساؽ افر وخا شہ ےک ےنیل ےک 

 74>4 ......................................................................................... ...دانی رپ رحص یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیم

 77>4 ................................................ ...اگبلطر وہات ےہ ۔ارگ انب ل دؾ ےک اپس لگنج یک دف فادایں وہں وت یھب فہ رسیتی اک 

 ;7>4 ................................................................................... ...انقتع یک تلیضف افر رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 >7>4 ................................................................. ...داین یک زتنی ف اشکدیگ رپ رغفر رک ےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 86>4 ..................................................... ...وساؽ ےس ےنچب افر ربص ف انقتع یک تلیضف افر اؿ بس یک رتبیغ ےک ایبؿ

 87>4 ................................................................................ ...افکتی اعشری افر انقتع  دنسی ےک ایبؿ ںیم

 89>4 ............................................ ...ومہتفل اولقلب افر ےسج ارگ ہن دای اجےئ وت اس ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس دےنی افر وج ا



 

 94>4 ........................................................................ ...ایبؿ ںیم سج ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس اطع رک ےن ےک

 96>4 .......................................... ...االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص

 9:>4 ............................................................................ ... صوصتایت ےک ایبؿ ںیموخارج ےک ذرک افر اؿ یک

 >;>4 .................................................................................. ...وخارج وک لتق رک ےن یک وت بیغ ےک ایبؿ ںیم

 9>>4 ................................................................ ...وخارج ےک ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ ربے وہےن ےک ایبؿ ںیم

 >>>4 ................................................ ... روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اؽ ونب اھمش

 5337 ............................................... ...لؽ ےئلیک دصہق اک اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ؾ فملس یکیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 5346 ................................................ ... یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ید ہ وبقؽ رک ےن افر دصہق رد رک دےنی رک ایبؿ

 5347 ........................................................................... ...وج دصہق الےئ اس ےک ےل داع رک ےن ےک ایبؿ ںیم

 5348 ........................................... ...زوکة ف وصؽ رک ےن فاےل وک رایض رےنھک اک ایبؿ بج کت فہ رحاؾ امؽ بلط ہن رکے ۔

 

 

 

 

 

 

 



 

 دقمہم ملسم : ابب

 ...اقثت ےس رفاتی رکےن ےک فوجب افر وھجےٹ ولوگں یک رفاایت ےک رتک ںیم

 دقمہم ملسم :   ابب

 اقثت ےس رفاتی رکےن ےک فوجب افر وھجےٹ ولوگں یک رفاایت ےک رتک ںیم

     1    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

َِٜح١ُِس ِهَّلِل َ  ا ٕس َخاَت٢ٔ ا٥َّٜبٔيِّيَن َوَولَی َج١ٔئي اِل َّی اهَّللُ َولَی ٠َُح١َّ ٕٔيَن َوَظل ١ُِٝتَّ ٔ َِٜىأَٔبُة ٜ ١َٜٔيَن َوا َِٜىا ٝٔيَن َربِّ ا ََ ١ُِٜزِ ِٔ َوا ٤ِبَٔيا

ِحٔغ  َّ ِٜ ََّک َص١ِ١ََت بٔا َت أ٤َ ٖٔ َخأَٜٕٔک َذََکِ ََّک یَزَِح١َُک اهَّللُ بَٔتِؤِي إ٤ٔ َِ ا َبِىُس  ٔ َو٦ِ  أ٠ََّ ١َِٜأِثُوَرة َٝةٔ اِلَِخَبارٔ ا ٓٔ ُج١ِ َو٦ِ َتَىزُّ

ِٜىٔ  َوأب َوا ی٦ٔ َوأَِحکَا٠ٔطٔ َو٠َا کَا٧َ ٥ِ٠َٔضا فٔی اٜثَّ نَٔن اٜسِّ َُ ٢َ فٔی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ َر ِصٔي
َّْ ِٔ َواَّٜ ٌِٔي َّْ أب َواَّٜ َٕ

ٓٔ اِلَِش  ٔ َذَٜٔک ٦ِ٠ٔ ُظ٥ُو ٌَيِْ أََرِزَت أَِرَشَسَک اهَّللُ َو َِ ٢ِٔٝ َِمَٔي بَِي٥َُض٢ِ  ٔى ِٜ ُٞ ا ََٜضا أَصِ َِٝت َوَتَساَو ٔ ًَّٜٔي بَٔضا نُٕ ا٤ٔئس ا ََ َ ِٔ بٔاِل أ٧َِ َيا

 ُ إر یَِٙث ْٔ بََٔل َتِْکَ أِٜٔي ََٜک فٔی اٜتَّ َعَضا  َٜدِّ ُ َِٜتىٔي أ٧َِ أ َ أ ََ ّة ٠ُِحَعاّة َو َّ َّٜ َٝتَٔضا ٠َُؤ َْ َولَی ُج١ِ َّٔ ا تَُو إ٧َّٔ َذَٜٔک َزَو١َِت ١٠َّٔ َِ  ُْ

٠ََک اهَّللُ حٔي َِٜت أََِکَ َ أ ََ َّٝٔذی  ٔ ت٥َِٔبأك ٥ِ٠َٔضا َوٜ َِ ٢ٔ ِٔيَضا َوأِل ضُّ َّ َعِسَت ٦ِ٠ٔ اٜتَّ َٔ َُٜط  ا  َُٝک َو١َّ ٍَ ٔ َو٠َا َيِص ٔلَی َتَسبُّزٔظ َن َرَجِىُت إ

َِ اهَّللُ َوأَٔبْة ٠َِح١ُوَزةْ  ُٟ إ٧ِٔ َشا َِٜحا ُٟ بٔطٔ ا َِٝيطٔ  َتئُو ِو وُز٣َٔ لٔی َو َٜ َٔک أ٧َِ  ٢َ ذَٜ َِٜتىٔي َتَحصُّ َ أ ََ َىْة ٠َِوُجوَزْة َوَل٥ِ٥َُت حٔيَن  َّ َو٥ِ٠َ

َبإب  َِ َ ٌَئِْی ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس ٔل  َٞ ِب َٔ ّة  ُي َذَٜٔک إٔیَّاَی َخاظَّ ِّ ُٟ ٦ِ٠َ ُئعيبُطُ َن ُٔٔضَي لٔی َت١َا٠ُطُ کَا٧َ أَوَّ صَ َو ُٟ بٔٔذَِکٔ ٕ یَُفو َْة ثٔي ا َ٘

 ٔ٠ ِٔ ١َزِ ِٜ ا٤َُط أَِيََسُ َولَی ا َٕ أ٧ِٔ َوإِٔت ٞٔ ٦ِ٠ٔ َصَذا اٜصَّ ٝٔي َٕ ِٜ َة َذَٜٔک أ٧ََّ َؼِبَق ا َٝ ُْ إِٔلَّ أ٧ََّ ُج١ِ َِٜوِظ ٔ ٥ِ٠ُٔط َوَِل ا َٙثٔيْ ََٜحٔة اِل ٦ِ ٠َُىا

 َ طُ َول َّ ِّٔ َِٜىَوا٣ِّ إِٔلَّ بٔأ٧َِ یَُو َ و٥َِٔس ٦ِ٠َ َِل َت١ِئيزَ و٥َِٔسُظ ٦ِ٠ٔ ا َميَّ ِعُس ٥ِ٠ُٔط َٔ َٕ ِٜ ا َِ ٥َا  ِّ ١َا َوَظ َ٘ إٔذَا کَا٧َ اِل٠َِزُ فٔی َصَذا  َِ ٌَيُُِْظ   ٔ ١ِئيز ی اٜتَّ

تِٔٙثَ  َِ َىٔة فٔی أِل َّ ٥ِ١َِٜ ١ََّا یُزَِجی َبِىُؾ ا ٕٔي٢ٔ َوإ٤ٔ ٔ اٜسَّ ٞٔ أَِولَی بٔض٢ِٔ ٦َ٠ٔ اِززٔیَاز ٝٔي َٕ ِٜ ٔحئح ا ٔلَی اٜعَّ أ٧ِٔ َوَج١ِٔي إ ارٔ ٦ِ٠ٔ َصَذا اٜصَّ

 ِٜ َٝٝٔطٔ ا ٔ َبابٔطٔ َوو َِ
َ ٔة بٔأ َِ ٔ ١َِِٜىز ٔن َوا ُّٕ ََّي َٗ ِٔيطٔ َبِىَؾ اٜت ٦ِ ُرٔز ٕة ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس ١٠َّٔ َرأت ٥ِ٠ُٔط َٜٔداظَّ َِ اهَّللُ ١َُْکَّ ََِذَٜٔک إ٧ِٔ َشا  



 

ا َووَ  أ٠ََّ َِ تَِٔٙثارٔ ٦ِ٠ٔ َج١ِٔىطٔ  َِ ٔ فٔی أِل ائَٔسة َّ ِٜ َِٜداػِّ َیِضُح٢ُ ب١َٔا أُوتَٔی ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک َولَی ا ٓٔ ٠ََىانٔی ا َّٜٔذی٦َ ص٢ُِ بٔدََٔل ا٣ُّ ا٥َّٜأس ا

 ٔ ٝٔيٝ َٕ ِٜ ٔة ا َِ ٔ ِس َوَحزُوا َو٦ِ ٠َِىز َٔ ٔ َو َٙثٔيْ ِٔ اِل َٝ َ َُٜض٢ِ فٔی ـ ََل ٠َِىىَي  َِ َِةٔ  ٔ ١َِِٜىز ٔن َوا ُّٕ ََّي ٞٔ اٜت ٧َُُ فٔی ٦ِ٠ٔ أَصِ َِ اهَّللُ ٠ُبَِتٔس َّا إ٧ِٔ َشا ُث٢َّ إ٤ٔ

َِٜت  َ أ ََ یٔخ ٠َا  ٥َٔس ٦ِ٠ٔ اِلَِخَبارٔ وَ  َتِْخٔ َِ ُ َٝةٔ ٠َا أ ٔلَی ُج١ِ َّا َنِى١ُٔس إ ََٜک َوصَُو إ٤ٔ َصا  َٓ أَذَُِکُ ِو ََ یَفٕة  ّٔطٔ َولَی ََشٔ ٟٔ اهَّللٔ َوَتأِٜٔي و َُ ٦ِ َر

إت ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس وَ  َٕ ٕ َوثَََلٔث ـََب َسا٣ ِٔ ٔس١َُضا َولَی ثَََلثَةٔ أَ ِٕ ٥َ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِتَٔی ٠َِؤؼْي َِل َظل إر إِٔلَّ أ٧َِ َیأ ٔ َتِْکَ ٌَيِْ لَی 

ٕة َتُٙو َّٝ ٥َازٕ ٜٔٔى َِ ٔ ِٔ إ ٔلَی َج٥ِ ُي إ َٕ ٥َاْز َي َِ ٔ ىَي ِٔيطٔ َو٦ِ َتزَِزازٔ َحٔسیٕث ِٔيطٔ زٔیَاَزةُ ٠َِىىّي أَِو إ ٍِ ١َِِٜىىَي اٜزَّائَٔس فٔی ُيِسَت ٧ُ ص٥َُاَک ٔل٧ََّ ا

َِٜيطٔ  ٔ ١ُِِٜحَتاَد إ َِٜحٔسیٔث ا ٔ أَِو أ٧َِ  ا ٥َا ٦ِ٠ٔ اٜزِّیَاَزة ِّ َّٜٔذی ِٔيطٔ ٠َا َوَظ َِٜحٔسیٔث ا ٔ ا َََِل بُسَّ ٦ِ٠ٔ إَٔواَزة  ٕ ا٣َ َحٔسیٕث َتا٣ٓ َٕ و٣ُ ٠َ ُٕ َي

ِّٔعيُُٝط ُرب١ََّا َوَُسَ ٠ٔ  ٦ِٔٙ َت ٦ََٙ َوَل ٔ إَٔذا أ٠َِ َِٜحٔسیٔث َولَی اِختَٔعارٔظ ٔة ا َٝ ١َِِٜىىَي ٦ِ٠ٔ ُج١ِ َٞ َذَٜٔک ا عَّ َّ إَٔواَزتُطُ ٦ِ ُي َِ َٝتٔطٔ  ُج١ِ

ٔ َحاَجٕة ٥٠َّٔ  ٌَيِْ َٝتٔطٔ ٦ِ٠ٔ  ا ٦ِ٠ٔ إَٔواَزتٔطٔ بُٔح١ِ ا ٠َا َوَجِس٤َا بُسًّ أ٠ََّ َِ  ٢َُٝ َِ َٗ َذَٜٔک أَ َِ بَٔضِيَئتٔطٔ إَٔذا َؼا َٝطُ إ٧ِٔ َشا َّی ِِٔى ََل ٤ََتَول َِ َِٜيطٔ  ٔ ا إ

 َ َّا ٤ إ٤ٔ َِ  ُٟ ِِٜٕٔس٢ُ اِلَوَّ ا ا أ٠ََّ َّ َٜي ُِٜىُيؤب ٦ِ٠ٔ ٌَئَِْصا َوأ٤ََِقی ٦ِ٠ٔ أ٧َِ یَُٙو٧َ اهَّللُ َتَىا ٢ُ ٦ِ٠ٔ ا َٝ َِ ًَّٜٔي هَٔی أَ ٣َ اِلَِخَباَر ا سِّ َٕ َتوخَّی أ٧َِ نُ

ْٓ َشٔسیْس َو  ٢ِ یُوَجِس فٔی رَٔوایَتٔض٢ِٔ اِختََٔل َٜ ُٝوا  َٕ ا٧ٕ ١َٜٔا َن َٕ َِٜحٔسیٔث َوإِٔت ا٠َٕة فٔی ا َٕ ٔ ت َِ َٞ ا ِس  َِل َتِدٝٔيْق ٤َأُٔٝوَصا أَصِ َٔ ١َا  َ٘ احْٔض  َِ

ِي٥َا أَِخَباَر َصَذا اٜ عَّ َٕ إَٔذا ٤َِح٦ُ َت َِ ثٔيَن َوبَا٧َ َذَٜٔک فٔی َحٔسیثٔض٢ِٔ  ١َُِٜحسِّ ٕ ٦ِ٠ٔ ا ثٔيْ َ٘ َْ ِٔيطٔ َولَی  ٔ ْٔ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس أَِتَبِى٥َاصَا وُث ٥ِ عِّ

 ِٜ ٓٔ بٔا ١َِِٜوُظو َِٜيَس بٔا ا٤ٔئسَصا َبِىُؾ ٦ِ٠َ  ََ َ ُي فٔی أ َٕ َُّض٢ِ َوإ٧ِٔ کَا٤ُوا أَِخَباّرا َي َُٝض٢ِ َولَی أ٤َ ِب َٔ  ٔ٣ سَّ َٕ ١ُِٜ ْٔ ا ٥ِ ا٧ٔ کَاٜعِّ َٕ ٔن َواِْلِٔت ِّ ٔح

ِٔ َو  ٔ ائ ِٔ ب٦ِٔ اٜسَّ َىَفا َ٘ ٢ِٔٝ َيِص١َُُٝض٢ِ  ِٜٔى ٗٔ َوَتَىأِط ا ِس ٔ َواٜعِّ َِّْ ٢َ اٜسَّ َِ إ٧َّٔ ا َِ ٥َا زُو٤َُض٢ِ  ِّ َِٜئث ب٦ِٔ َِمَٔي َوَظ یَزٔیَس ب٦ِٔ أَبٔی زٔیَازٕ َو

 ِٜ ٥َا ٦ِ٠ٔ ا ِّ ُض٢ِ َوإ٧ِٔ کَا٤ُوا ب١َٔا َوَظ َِ ٟٔ اِلَِخَبارٔ  ا َّٕ ٟٔ اِْلثَارٔ َونُ ا ابٔض٢ِٔ ٦ِ٠ٔ ح١َُّ ِي٢ٕ َوأَِْضَ َٝ َُ ٢ِٔٝ أَبٔی  ِٜٔى ٞٔ ا ٔ و٥َِٔس أَصِ َِّْ ٢ِٔٝ َواٜسَّ ٔى

 ٔ ٤َا ٦ِ٠ٔ اِْل ٦ِ و٥َِٔسص٢ُِ ٠َا َذََکِ ا٤ٔض٢ِٔ ١٠َّٔ يُِْص٢ُِ ٦ِ٠ٔ أَِْقَ ٍَ َِ ٟٔ ٠َِىزُؤِيَن  َِٜحا ُؽُٝو٤َُض٢ِ فٔی ا ِّ ا٠َةٔ فٔی اٜزَِّوایَةٔ َي َٕ ٔ ت َِ ا٧ٔ َوأِل َٕ ِت

ََّک إَٔذا َواَز  ْة أََِل َتَزی أ٤َ ٥ٔيَّ ََ ْة  َٝ ٢ِٔٝ َزَرَجْة َرِٔيَىْة َوَخِع ٔى ِٜ ٞٔ ا ١َِٜزَِتَبةٔ ٔل٧ََّ صََذا و٥َِٔس أَصِ َّٜٔذی٦َ َوا ََلثََة ا ِٔ اٜثَّ ٤َِت َصُؤَِل

 ِّ ِي٥َاص٢ُِ َوَفا َّ١ ا٧ٔ ا ََ َٕ َٞ ب٦ِٔ أَبٔی َخأٜٕس فٔی إِٔت ١َٔىي َِ ٔ ٧َ اِلَِو١َٔض َوإ َمِيَ َٝ َُ ٔ َو ١ُِِٜىَت١ٔز َِٜيّثا ب٥ِ١َُٔعورٔ ب٦ِٔ ا َِٜحٔسیٔث َویَزٔیَس َو

َِٜحسٔ  ٢ِٔٝ بٔا ٔى ِٜ ٞٔ ا َُٜض٢ِ َِل یَُسا٤ُو٤َُض٢ِ َِل َشکَّ و٥َِٔس أَصِ ا٠َٔة ِٔيطٔ َوَجِسَتُض٢ِ ٠َُبای٥ٔٔيَن  َٕ ٔ ت َِ اَؿ َوأِل َّ َت َِ َّٝٔذی ا ٔ یٔث فٔی َذَٜٔک ٜ

ُِو ٔ ٢َِٜ َيِىز َُّض٢ِ  ا٤ٔض٢ِٔ َٜٔحٔسیثٔض٢ِٔ َوأ٤َ َٕ َٞ َوإِٔت ١َٔىي َِ ٔ ٔن ٥ِ٠َُعوٕر َواِلَِو١َٔض َوإ ِّ ٔ ةٔ ح ِٕ َوَیزٔیَس و٥َِٔسص٢ُِ ٦ِ٠ٔ ٔظحَّ َٞ َذَٜٔک ٦ِ٠ٔ َوَفا ا ٠ِٔث

ِٔ إَٔذا َواَز٤َِت بَ  ٞٔ ٠َِحَزی َصُؤَِل َِٜيٕث َوفٔی ٠ِٔث ََٝة َوأَِشَىَث َو ٓٔ ب٦ِٔ أَبٔی َج١ٔي ِدتَٔيانٔیِّ ٠ََي َوِو ا٧ٔ کَاب٦ِٔ َوِو٧ٕ َوأَیُّوَب اٜسَّ يَِن اِلَِْقَ

 ِٜ ١َا أ٧ََّ اب٦َِ َوِو٧ٕ َوأَیُّوَب َظاحَٔباص١َُا إِٔلَّ أ٧ََّ ا َ٘ ئْی٦َ  َٔ َِٜحَس٦ٔ َواب٦ِٔ  ُِٜح١َِزانٔیِّ َوص١َُا َظاحَٔبا ا يَِن صََذی٦ِٔ َبٔىيْس َبِو٧َ بَِي٥َُض١َا َوبَ ا



 

ٕٗ َوأ٠ََا٤َٕة و٥َِٔس  ُِوَوئِن َو٦ِ ٔظِس َْ ٠َِس ِ ٌَي ْٓ َوأَِشَىُث  ٞٔ َوإ٧ِٔ کَا٧َ َوِو ِٕ ٔة ا٥َّٜ ٞٔ َؤظحَّ ِؽ َّ ِٜ ٟٔ ا ١َا َ٘ َٟ فٔی  َِٜحا ٦َّٔٙ ا ٢ِٔٝ َوَل ِٜٔى ٞٔ ا أَصِ

١ََّا ٠َثَّ  ٢ِٔٝ َوإ٤ٔ ٔى ِٜ ٞٔ ا ٔة و٥َِٔس أَصِ َٜ ٔ ٥ِ١َِٜز ٥َا ٦ِ٠ٔ ا ِّ ِض١َٔضا ٦ِ٠َ ٠َا َوَظ َِ ١َّة َيِعُسُر َو٦ِ  َٔ ِس١َٔئة َٜٔيُٙو٧َ َت١ِثٔيُُٝض٢ِ  ِٔ فٔی اٜتَّ ٥َِٝا َصُؤَِل

ِسرٔ َو٦ِ زَ  َٕ ِٜ َِٜىالٔی ا ٞٔ ا ُ بٔاٜزَُّج َّصَّ َٕ َََِل يُ ِٔ أَصِٝٔطٔ ِٔيطٔ  ٢ِٔٝ فٔی َتزِتٔي ِٜٔى ٞٔ ا ُٖ أَصِ ی َِٝيطٔ ََطٔ ِٜ ٌَٔيَي َو ٔؽُي ا َُِي ٠ُتَّ ِسرٔ فٔی َرَجتٔطٔ َوَِل یُزِ َٕ

ِس ذَُٔکَ َو٦ِ َوائَٔصَة َر  َٔ ََٜتطُ َو ٔ ُٟ ٥ِ٠َز َّ طُ َوی٥َُز َّٕ ٖٕٓ ِٔيطٔ َح ُّٞ ذٔی َح ُ َٜتٔطٔ َوُيِىَفی ک ٔ َٗ ٥ِ٠َز ِو َِ  ٢ٔ ِٝ ٔى ِٜ َِٜت أ٠َََز٤َا ا ا َٔ ََّضا  ِضَٔي اهَّللُ َو٥َِضا أ٤َ

َٟ ا٥َّٜا ٢َ أ٧َِ ٥َُ٤زِّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِّٞ ذٔی َر ُ َٗ ک ِو َِ ٟٔ اهَّللٔ َتَىالَی َو ِو َٔ آ٧ُ ٦ِ٠ٔ  ُُِٜقِ َٖ بٔطٔ ا ُض٢ِ ٠ََي ٠َا ٤ََف َٜ َس ٥َ٠َازٔ

 َّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت ٦ِ٠ٔ اِلَِخَبارٔ َو٦ِ َر َ أ ََ ُْ ٠َا  ِّٜ ٔ ٤َُؤ ُِٜوُجوظ ٤َا ٦ِ٠ٔ ا ٔ ٠َا َذََکِ َىلَی ٤َِحو َِ ٢ِٕٝ َوٝٔي٢ْ  ٔ َ و أ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ا ٠َا ی اهَّللُ َو َّ٠

 ٔ ُٞ ب ٌَ َِٝس٥َا ٤ََتَصا َِ ٔ ٥ِ٠ُٔض٢ِ  ثَْ ِ٘ َ َض١ُو٧َ أَِو و٥َِٔس اِل َِٜحٔسیٔث ٠ُتَّ ٞٔ ا ٕ ص٢ُِ و٥َِٔس أَصِ ِو٣ َٔ َىِبسٔ اهَّللٔ کَا٧َ ٥ِ٠َٔضا َو٦ِ  َ٘ یٔخ َحٔسیثٔض٢ِٔ  َتِْخٔ

 ُٕ ِٜ ١ََِٜسائٔىٔيِّ َوَو١ِزٔو ب٦ِٔ َخأٜٕس َوَوِبٔس ا ١َِِٜعُٝؤب َؤٌَيأث ب٦ِٔ ب٦ِٔ ٠ِٔسَوٕر أَبٔی َجِىََفٕ ا ٔىيٕس ا ََ ٔس ب٦ِٔ  امٔیِّ َو٠َُح١َّ ؤس اٜصَّ سُّ

٦ِ اتُّض٢َٔ بَٔوِؼٔي اِلََحازٔیٔث َو  ٧َ ب٦ِٔ َو١ِزٕو أَبٔی َزاُوَز ا٥ََّٜدعٔیِّ َوأَِشَباصٔض٢ِٔ ١٠َّٔ َمِيَ َٝ َُ َذَٜٔک ٦ِ٠َ إٔبَِزاصٔي٢َ َو َ٘ َتِؤٜئس اِلَِخَبارَٔو

ُِ َولَی َحسٔ  ٔ اٜ ٍَ ِٜ ٔث إَٔذا ا ١َُِٜحسِّ ٥ِ١َُِْٜکٔ فٔی َحٔسیٔث ا َُٝق أ٠ََِس٥َِٙا أَِيّؽا َو٦ِ َحسٔیثٔض٢ِٔ َوَوََل٠َُة ا ٍَ ِٜ ٥ِ١َُِْٜکُ أَِو ا َؼِت یثٔطٔ ا ٠َا ُُعٔ

ِت رَٔواَیُتطُ رَٔواَیَتُض٢ِ  َّ َٜ ٔن َواٜزَِّؼا َخا ِّ ِٜٔح ٞٔ ا ٔ ٦ِ٠ٔ أَصِ ٌَئِْظ َِٝحٔسیٔث َولَی رَٔواَیٔة  ٔ إَٔذا کَا٧َ  رَٔوایَُتُط ٜ َِ َضا  ُٕ ٔ َِٙس تَُواِ ٢ِ َت َٜ أَِو 

ٔب  ِ ٦ِٔ١َِ َصَذا اَّٜضَّ بُؤٜطٔ َوَِل ٠ُِسَتِى١َٝٔطٔ  ِٕ ٠َ َْ ِ َِٜحٔسیٔث ٌَي َذَٜٔک کَا٧َ ٠َِضحُوَر ا َ٘ ُِ ٦ِ٠ٔ َحسٔیثٔطٔ  َٝ ثٔيَن َوِبُس  اِلٌَِ ١َُِٜحسِّ ٦ِ٠ٔ ا

ٕر َوَیِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی أ٤َُِيَسَة َو  ٝٓطٔ ب٦ِٔ اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ََُحَّ ٕ َوحَُسيُِن ب٦ُِ َوِبسٔ اٜ ثٔيْ َ٘ ٓٔ َوَوبَّازُ ب٦ُِ  َِٜىُفو ٟٔ أَبُو ا ٥ِٔ١َِٜضا َِٜحزَّاُح ب٦ُِ ا ا

 َ َِٝس٥َا نَُىزُِّد َول َِ َِٜحٔسیٔث  ٥ِ١َُِْٜکٔ ٦ِ٠ٔ ا ََْة َوو١َُزُ ب٦ُِ ُظِضَبا٧َ َو٦ِ٠َ ٤ََحا ٤َِحَوص٢ُِ فٔی رَٔواَیٔة ا ِ ُٞ بٔطٔ ی َحٔسیثٔض٢ِٔ َوَِل ٤ََتَص ُؼ١َي ٌَ ا

ِٜحَ  ُث ٦ِ٠ٔ ا ١َُِٜحسِّ زُ بٔطٔ ا ٟٔ ٠َا یََتََفَّ بُو َٔ ُٓ ٦ِ٠ٔ ٠َِذَصبٔض٢ِٔ فٔی  ٔ َّٜٔذی َنِىز ٢ِٔٝ َوا ٔى ِٜ ٞٔ ا ِس َشاَرَک ٔل٧ََّ ح٢َُِٙ أَصِ َٔ ٔسیٔث أ٧َِ یَُٙو٧َ 

 ٔ ٔن فٔی َبِىٔؾ ٠َا َرَوِوا َوأ٠ََِى٦َ فٔی َذٜ ِّ ِٜٔح ٢ِٔٝ َوا ٔى ِٜ ٞٔ ا أت ٦ِ٠ٔ أَصِ َٕ َذَٜٔک ث٢َُّ َزاَز َبِىَس اٜثِّ َ٘ إَٔذا ُؤجَس  َِ ُض٢ِ  َٜ ٔة  َٕ َِ ١َُِٜوا َک َولَی ا

 َٜ ٞٔ اٜزُّصِزٔیِّ فٔی َجََل ا ٦ِ٠َ َتَزاُظ َيِى١ُٔس ١ِٜٔٔث أ٠ََّ َِ َِٝت زٔیَاَزتُُط  ٔ ُٔب َِٜيَس و٥َِٔس أَِظَحابٔطٔ  اهٔ َذَٜٔک َشِيّئا  َّّ ُِٜح ٔ أَِظَحابٔطٔ ا َْة ِ ث َ٘ تٔطٔ َو

 ٔ ١ُِِٜت٥ٕٔٔيَن ٜ َْْک ا َ ٢ِٔٝ ٠َِبُسوْك ٠ُِصَّ ٔى ِٜ ٞٔ ا َوَة َوَحٔسیُثُض١َا و٥َِٔس أَصِ ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ٞٔ صَٔصا٣ ٔ أَِو ١ِٜٔٔث ٌَئِْظ َٞ َحٔسیثٔطٔ َوَحٔسیٔث  َٕ ِس َن َٔ

 ٔ يَِْؤی َو٥ُِض١َا أَِو َو٦ِ أََحٔسص َِ  ٔ ثَْٔظ ِ٘ ٗٔ ٥ِ٠ُٔض٢ِ فٔی أَ ا َّ ا َِل أَِظَحابُُض١َا َو٥ُِض١َا َحسٔیَثُض١َا َولَی أِلتِّ َِٜحٔسیٔث ١٠َّٔ َِٜىَسَز ٦ِ٠ٔ ا ١َا ا

بُ  َٔ  ٕ يُِْ َجائٔز ٍَ َِ ا و٥َِٔسص٢ُِ  ٔحئح ١٠َّٔ ُض٢ِ فٔی اٜعَّ َ٘ ِس َشاَر َٔ  ٦ِ َِٜيَس ١٠َّٔ ُُِط أََحْس ٦ِ٠ٔ أَِظَحابٔض١َٔا َو ٔ ٔب ٦ِ٠ٔ َيِىز ِ ُٟ َحٔسیٔث َصَذا اَّٜضَّ و

 ِٔ ِح٥َا ٦ِ٠ٔ ٠َِذَص ِس ََشَ َٕ ١ُ َٝ َضا  ا٥َّٜأس َواهَّللُ أَِو َٜ  َٖ ِِّ ٔ َوُو ِو٣ َٕ ِٜ َٞ ا بٔي ََ ُط بٔطٔ ٦ِ٠َ أََراَز  َِٜحٔسیٔث َوأَصِٝٔطٔ َبِىَؾ ٠َا یََتَوجَّ ا



 

 َّٝ ١َُِٜى َٙٔتأب و٥َِٔس ذَِٔکٔ اِلَِخَبارٔ ا ّحا َوإٔيَؽاّحا فٔی ٠ََوأؼَي ٦ِ٠ٔ اِل َِ اهَّللُ َتَىالَی ََشِ ٥َزٔیُس إ٧ِٔ َشا ََ ِيَضا َو َٝ فٔی َٝٔة إَٔذا أََتِي٥َا َو

ِوَِل  َٝ َِ َِ اهَّللُ َتَىالَی َوَبِىُس یَزَِح١َُک اهَّللُ  ُح َواِْلٔيَؽاُح إ٧ِٔ َشا ِ
ُٖ بَٔضا اَّٜشَّ ًَّٜٔي َیٝٔي ِٔ َظ٥ٔئي اِل٠ََا٦ٔٔ٘ ا و َُ َّٜٔذی َرأَی٥َِا ٦ِ٠ٔ  ا

حٔ اِلََحازٔیٔث ا ِٝز٠َُُض٢ِ ٦ِ٠ٔ ََطِ ثّا َِمَٔي َی َسُط ٠َُحسِّ ِّ َِ َن ٦ِ َنَع َّ١٠ٔ ٕ ثٔيْ تَٔعاَر َولَی َ٘ ِٔ ٔ َوَتزِ٘ٔض٢ِٔ أِل ة ٥ِ١َُِْٜکَ ٔة َواٜزَِّواَیأت ا َّ ٔىي ٜؽَّ

 ٔ ٗٔ َواِل٠ََا٤َةٔ َبِىَس ٠َِىز ِس ُِو٧َ بٔاٜعِّ ١َِِٜىزُو اُت ا َٕ ُط اٜثِّ َٝ َٕ ا َن ١َِِٜصُضوَرةٔ ١٠َّٔ ٔحيَحٔة ا ِٜٔس٥َتٔض٢ِٔ اِلََحازٔیٔث اٜعَّ َ ارٔص٢ِٔ بٔأ َِتٔض٢ِٔ َوإِْٔقَ

ّْا ثٔي َ٘ ٔ ٠َزِٔؼيِّيَن ١٠َّٔ  أ٧ََّ  ٌَيِْ ِو٣ٕ  َٔ ْٟ َو٦ِ  و ُٕ ِٔ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس صَُو ٠ُِست٥ََِْکْ َو٥ِ٠َ ٔلَی اِلٌَِبَٔيا ُِو٧َ بٔطٔ إ ٔذ ِٕ ا َي ٦ِ َذ٣َّ اٜزَِّواَیَة َو٥ُِض٢ِ ١٠َّٔ

َيا٧َ ب٦ِٔ  ِّ َُ َِٜححَّأد َو ُٞ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َوُشِىَبَة ب٦ِٔ ا َِٜحٔسیٔث ٠ِٔث ٞٔ ا ُة أَصِ ا٧ٔ َوَوِبٔس  أَئ١َّٔ فَّ َٕ ِٜ ٔىيٕس ا ََ وَُيِي٥ََة َوَیِحٌَي ب٦ِٔ 

١ِئي َِٜت ٦ِ٠ٔ اٜتَّ َ أ ََ َِٝي٥َا أِل٤ِتَٔعاُب ١َٜٔا  َٞ َو ُض ََ ١ََٜا  ةٔ  ٌَئِْص٢ِٔ ٦ِ٠ٔ اِلَئ١َّٔ ٞٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ٠َِضٔسٓیٕ َو ٦ِٔٙ ٦ِ٠ٔ أَِج ٞٔ َوَل ِحٔعي ٔ َواٜتَّ ز

 َٕ ِٜ ٥َ١َِٝاَک ٦ِ٠ٔ َنَِّشٔ ا َّٜٔذی٦َ َِل ٠َا أَِو َِٜىَوا٣ِّ ا ٔلَی ا ِذِٔض٢ِٔ بَٔضا إ َٔ َٜةٔ َو ١َِِٜحُضو ٓٔ ا َىا ا٤ٔئس اٜؽِّ ََ َ َة بٔاِل ٥ِ١َُِْٜکَ ُِو٧َ ِو٣ٔ اِلَِخَباَر ا ٔ َيِىز

َِٜت  َ أ ََ ٔلَی ٠َا  ُُٔٝوب٥َٔا إَٔجابَُتَک إ َّْ َولَی   وُُيوبََضا َخ

ال ےہ افر اہلل اعتیل اخمت االایبنء رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر بس رعتںیفی اس اہلل ےک ےیل ںی وج بس اہجونں اک اپےنل فا

 امتؾ اایبنء افر روسولں رپ اینپ رںیتمح انزؽ رفامےئ ۔ دعب دمح فہولة اامؾ ملسم اےنپ اشرگد اوب ااحسؼ وک اخمبط رکےت وہےئ رفامےت ںی

 وت قی ےس  ہ ذرک ایک اھت ہک دنی ےک اوصؽ افر اس ےک ا ماؾ ےس قلعتم اہلل اعتیل ھجت رپ رمح رفامےئ ہک وت ےن اےنپ رپفرداگر یہ یک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وج ااحدثی رمفی ںی اؿ امتؾ ااحدثی یک التش ف وجتسج یک اجےئ افر فہ ااحدثی وج وثاب 

دحںیثی افر اؿ ےک وسا افر ابوتں یک اانسد ےک ذعاب افر رتبغ افر وخػ فریغہ ےک قلعتم رمفی ںی ینعی اضفلئ فاالخؼ ےک قلعتم 

اسھت پ  یک رف ےس فہ دحںیثی لقن یک یئگ ںی افر پ  وک نلعء دحثی ےن وبقؽ ایک ےہ اہلل اعتیل مت وک یداتی دے ہک مت ےس اس ابت اک 

اھت ہک ںیم اؿ بس دحوثیں وک ااصتخر ےک ارادہ اظرہ ایک ہک اس مسق یک امتؾ ااحدثی اک ا ک ومجمہع ایتر ایک اجےئ افر مت ےن  ہ وساؽ ایک 

اسھت اہمترے  ےئ عمج رکفں افر اس ںیم رکتار ہن وہ اس  ےئ ہک رکتار ےس اقمدص ینعی ااحدثی ںیم وغر فوخض رکےن افر اؿ ےس 

رپ وغر ایک اسملئ ےک اکنےنل ںیم راکفٹ دیپا وہیگ اہلل اعتیل ںیہمت زعت اطع رفامےئ مت ےن سج ابت اک وساؽ ایک بج ںیم ےن اس 

افر اس ےک ااجنؾ وک داھکی اہلل رکے اس اک ااجنؾ ااھچ وہ وت بس ےس ےلہپ دفرسفں ےک العفہ ےھجم وخد افدئہ وہاگ تہب ےس اابسب ےس 

ےلہپ دفرسفں ےک العفہ ےھجم وخد افدئہ وہاگ تہب ےس اابسب یک فہج ےس پ  اک ایبؿ رکان وطلی ےہ رگم اس اک الخہص  ہ ےہ ہک اس رطح 

ڑی یس ااحدثی وک اید ر انھ وبضم ی افر  تح ےک اسھت لاسؿ ےہ اخص رک اؿ ولوگں ےک  ےئ  ںیہن حیحص افر ریغ حیحص ےس وھت

ااحدثی ںیم سج فتق کت دفرسے ولگ فافق ہن رکاںیئ زیمت یہ احلص ںیہن وہ یتکس سپ بج اعمہلم اس ںیم ااسی یہ ےہ اسیج ہک 

ایت یک رطػ زایدہ فیعض رفاایت ےس الضف ف افیل ےہ افر ادیم یک اجیت ےہ ہک تہب یس مہ ےن ایبؿ ایک وت ارادہ رکان مک حیحص رفا



 

رفاایت وک اس اشؿ ےس ایبؿ رکان افر رکمرات وک عمج رکان اخص اخص ولوگں ےک  ےئ عفن شخب ےہ پ  وک ملع دحثی ںیم ھچک ہصح افر 

 ارگ اہلل ےن اچاہ وت ااسی صخش سج وک ملع دحثی ےس دیباری اطعء یک یئگ ےہ افر دحثی ےک اابسب فللع ےس رعمتف احلص ےہ سپ

ھچک ملع دای ایگ ےہ فہ رثکت ےک اسھت عمج دشہ ااحدثی ےس افدئہ احلص رکاتکس ےہ رہباحؽ اعؾ ولوگں ںیم ےس وج اصبح فاتیفق 

تف ےس اعزج لےئگ ںی ۔ فرعمتف ںی ےک ربسکع ںی اؿ ےک  ےئ رثکت ااحدثی اک وکیئ افدئہ ںیہن افر قیقحت فہ مک ااحدثی یک رعم

رھپ ارگ اہلل ےن اچاہ وت مہ یرفع وہں ےگ اکنےنل ںیم اؿ ااحدثی ےک سج اک مت ےن وساؽ ایک ےہ افر اتفیل اس یک ا ک یرط رپ 

 رقنعبی ںیم اس وک اہمترے  ےئ ذرک رکفں اگ افر فہ یرط  ہ ےہ ہک مہ ارادہ رکےت ںی اؿ امتؾ ااحدثی اک وج دنسا الصتم یبن رکمی یلص

اہلل ہیلع فملس ےس رمفی ںی سپ مہ اؿ وک میسقت رکےت ںی نیت ااسقؾ رپ افر رافویں ےک نیت اقبطت ہقث وتمنیطس افعضء رپ ریغب رکتار 

ےک اہں  ہ ہک ایسی ہگج ںیم دحثی لاجےئ ہک ینغتسم ہن ایک اجےئ اس دحثی ےک رکتار ےس اس ںیم انعم زایدیت وہ ای اانسد فاعق وہ 

ےک ولہپ ںیم وکیئ تلع یسک تلع یک فہج افر رضفرت ےک شیپ رظن رکتار وہاگ ۔ ویکہکن اےسی ینعم یک زایدیت دحثی ںیم دفرسی اانسد 

سج ےک اایتحج وہ وت فہ لثم ا ک وپری دحثی ےک ےہ سپ رضفری وہا اس دحثی اک ااعدہ رکان سج ںیم فہ زایدیت وموجد وہ ای  ہ ہک 

ااصتخر ےک اسھت بج نکمم وہ نکیل اس اک دجا رکان یھبک لکشم وہات ےہ اس وپری دحثی ےس وت دجا ایک اجےئ فہ ینعم وپری دحثی ےس 

اس اخص رضفرت فتحلصم ےک تحت مہ اس وپری دحثی اک ااعدہ رکدےتی ںی نکیل ارگ رکتار ےس ےنچب یک وکیئ وصرت لکن ےکس وت 

ؿ ااحدثی ابمرہک وک ایبؿ رکںی ےگ پ  یک ااسدین دفرسی ااحدثی مہ رہسگ ااعدہ ںیہن رکںی ےگ اؿ اشء اہلل اعتیل ۔ مسق افؽ ںیم مہ ا

یک ااسدین افر ویعب فاقنصئ ےس وفحمظ وہں یگ افر اؿ ےک رافی زایدہ ربتعم افر وقی فہقث وہں ےگ دحثی ںیم ویکہکن ہن وت اؿ یک 

 یک تیفیک ولعمؾ وہیئگ

 

ث

 

 ےہ افر  ہ ابت اؿ ااحدثی یک رفاتی رفاتی ںیم تخس االتخػ ےہ افر ہن افشح االتخط اسیج ہک ریثک دحمی

ےس اپےئ وبثت کت چنہپ یکچ ےہ رھپ مہ اس مسق ےک ولوگں یک رمفایت اک ذرک رکےن ےک دعب ایسی ااحدثی الںیئ ےگ پ  یک ااسدین 

تن ںیم ںیم فہ ولگ وہں وج اس درہج ااقتؿ افر ظفح ےس وموصػ ہن وہں وج افرپ ذرک وہا نکیل وقتی رپزیہاگری افر دصاتق فاام

 ےک اہں وبقمؽ ےہ اسیج ہک اطع نب اسبئ 

 

ث

 

اؿ اک رمہبت اؿ ےس مک ہن وہاگ ویکہکن اؿ اک بیع ڈاکھ وہا ےہ افر اؿ یک رفاتی یھب دحمی

 

 

ث

 

افر سیدی نب ایب زاید ثیل نب ایب میلس افر اؿ یک لثم احںیلم لاثر افر وقنؽ ااحدثی ارگہچ الہ ملع ںیم وہشمر افر وتسمر ںی دحمی

س ااقتؿ افر اماقتتم رفاتی ںیم اؿ ےس ڑبھ رک ےہ احؽ افر رمہبت ںیم الہ ملع ےک اہں دنلب درہج افر دمعہ  تلص اؿ وک ےک اپ

 فاولں ںیم ےس رک دیتی ےہ ایک مت ںیہن دےتھکی بج مت اؿ ونیتں اک پ  اک مہ ےن انؾ ایل اطع سیدی افر ثیل اک وصنمر نب رمتعم افر 

 

لت

 

ض
ف

 نب اخدل ےس ومازہن رکف دحثی ےک ااقتؿ افر اماقتتم ںیم وت مت اؿ وک ابا ل اؿ ےس دجا افر اپ  اپؤےگ امیلسؿ اشمع افر اامسلیع

 ےک اہں ابا ل کش ںیہن ےہ اس  ےئ ہک اؿ ےک اہں اثتب وہایگ ےہ  تح 

 

ث

 

رہسگ اؿ ےک رقبی ہن وہں ےگ اس ابت ںیم دحمی

 ںیم ںیہن ناچہؿ احص رک ےکس اؿ یسیج اطعء سیدی افر ثیل ےس افر ایسی یہ ظفح وصنمر افر اشمع افر اامسلیع اک افر اؿ اک ااقتؿ دحثی



 

تیفیک ےہ بج وت مہ رصعفں ےک درایمؿ ومازہن رکے ےسیج انب وعػ افر اویب ایتخسین اک وعػ نب ایب ہلیمج افر اثعش رمحاین ےک 

ػ افر اویب ایتخسین اؿ ےک اسیھت ںی اہں اسھت  ہ دفونں اصمبح افر اسھت ےھت نسح رصبی افر انب ریسنی ےک اسیج ہک انب وع

ےب کش اؿ دفونں ںیم ڑبا رفؼ ےہ انب وعػ افر اویب اک درہج ایلع ےہ امکؽ لضف افر  تح رفاتی ںیم ارگہچ وعػ افر اثعش 

 ےک اہں فیہ ےہ وج مہ ےن ایب

 

ث

 

ؿ ایک مہ یھب الہ ملع ےک اہں ےچس افر اامتن دار ںی نکیل الص احؽ درےج ےک اابتعر ےس ےہ ۔ دحمی

ےن اس  ےئ  ہ اثمںیل دی ںی ہک وج ولگ دحمنیث ےک اوصؽ افر دیقنتی رطقی اکر وک ںیہن اجےتن فہ لاسین ےک اسھت رافویں ےک 

اقمؾ فرمہبت یک ناچہؿ احلص رک ےس اتہک دنلب رمہبت رافی وک مک افر مک رمہبت دحمث وک اس ےس زایدہ رمہبت ہن دای اجےئ افر رہ دحمث وک 

 ےک  قبقم اقمؾ فرمہبت ئآ ر لےئ افر قیقحت دیسہ اعدص  دصہقی ےس رفاتی ذرک یک یئگ ےہ فہ رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل اس ےک بصنم

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مکح رفامای ہک مہ ولوگں ےس اےکن رمہبت افر بصنم ےک  قبقم ولسک رکںی افر ایکس اتدیئ رقلؿ ےس یھب 

ؿ ےہ فوفؼ لک ذی ملع میلع وہ اعمل ےس ڑبھ رک ملع فاال وہات ےہ ۔ ایہن رطوقیں رپ وج مہ ےن افرپ ایبؿ ےئک وہیت ےہ اہلل زعفلج اک رفام

ںی عمج رکےت ںی وج مت ےن وساؽ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دحوثیں ےس اہں فہ ولگ وج ارثک ای امتؾ دحمنیث ےک زند ک 

اوب رفعج دماینئ رمعف نب اخدل دبعادقلفس اشیم دمحم نب دیعس ولصمب ایغث نب اربامیہ امیلسؿ نب وعطمؿ ںی ےسیج دبعاہلل نب وسمر 

رمعف ایب داؤد یعخن افر اؿ ےسیج دفرسے ولگ پ  رپ فعض دحثی یک تمہت ےہ فہ ازوخد ااحدثی انبےن ںیم دبانؾ ںی ایس رطح فہ 

وت اےسی امتؾ ولوگں یک رفاایت وک مہ اینپ اتکب ںیم عمج ںیہن رکںی ےگ ۔  ولگ یھب پ  یک ارثک ااحدثی رکنم وہیت ںی ای طلغ رفاایت

 رافویں یک رفاتی یک الخػ رفاتی رکے ای اؿ 

 

حفظ
ل

االطصح اوصؽ دحثی ںیم رکنم اس صخش یک دحثی وک ےتہک ںی وج ہقث افر اکلم ا

فہ رتمفک ادحلثی وہاگ افر اس یک رمفایت  ااحدثی یک یسک وماتقف ہن وہ سپ بج اس یک ااحدثی ںیم ےس ارثک ایس رطح وہں وت

دحمنیث ےک زند ک اقلب وبقؽ افر اقلب ل ںیہن وہںیت اس مسق ےک دحمنیث ںیم ےس دبعاہلل نب رحمر ییحی نب ایب اہسین رجاح نب 

فرسے رضحات رکنم اہنمؽ اوب اوطعلػ افر ابعد نب ریثک افر نیسح نب دبعاہلل نب ریمضہ افر رمع نب ابہصؿ فریغہ افر اؿ یک لثم د

دحثی رفاتی رکےن فاےل ںی سپ مہ اؿ ولوگں یک رفاایت ںیہن الےت افر ہن یہ اؿ ںیم وغشمؽ وہےت ںی ویکہکن الہ ملع اک مکح ےہ 

افر وج اؿ ےک ذمبہ ےس ولعمؾ وہا فہ  ہ ےہ ہک وج رافی اینپ رفاتی ںیم رفتمد وہ نکیل اس یک ضعب رفاایت وک ضعب دفرسے ہقث 

رافویں ےن یھب رفاتی ایک وہ افر یسک دحثی ںیم اس یک وماتقف یک وہ بج  ہ یرط اپیئ اجےئ رھپ اس ےک دعب فہ رفتمد افر افحظ 

رافی اینپ رفاتی ںیم ھچک اافلظ یک زایدیت رکات ےہ پ  وک اس ےک دفرسے اعمرصنی ےن رفاتی ںیہن ایک وت اس یک زایدیت وبقؽ یک 

 فہ زرہی ےسیج رزرگ صخش ےس رفاتی رکےن اک  دص رکے سج ےک اشرگد ریثک دعتاد ںیم احظف اجےئ یگ نکیل ارگ مت یسک وک دوھکی ہک

فنقتم ںی وج اس یک افر دفرسفں یک دحوثیں وک رفاتی رکےت ںی ای اشہؾ نب رعفہ ےس یھب رفاتی رکےن فاولں یک دعتاد تہب زایدہ 

 یک رفاایت الہ ملع ےک اہں تہب وہشمر افر 

 

ث

 

یلیھپ وہیئ ںی اؿ ےک اشرگدفں ےن یھب اؿ یک ارثک رفاایت وک ےہ اؿ دفونں دحمی



 

ابالافتؼ رفاتی ایک ےہ سپ ارگ وکیئ دحمث اؿ ذموکرہ ابال دفونں دحمنیث ےس ای اؿ ںیم ےس یسک ا ک ےس ایسی رفاتی اک رافی وہ سج 

یھب ںیہن وج حیحص رفاایت ںیم اؿ ےک  رفاتی وک اؿ ےک اشرگدفں ںیم ےس یسک ےن ایبؿ ہن ایک ےہ افر  ہ رافی اؿ رافویں ںیم ےس

وہشمر اشرگدفں اک یر ک راہ وہ وت اس مسق ےک رافی یک دحثی وک وبقؽ رکان اجزئ ںیہن اہلل یہ رتہب اجےنن فاال ےہ ۔ مہ ےن رفاتی 

ادتبایئ  دحثی ےک ہلسلس ںیم دحمنیث ےک ذمبہ وک ایبؿ رک دای ےہ اتہک وج ولگ اوصؽ رفاتی دحثی ےس انفافق ںی اؿ وک یھب

ولعمامت احلص وہاجںیئ پ  وک وت قی دی اجےئ ولوگں ںیم ےس افر مہ رقنعبی اس وک یر افر فاضتح ےس ایبؿ رکںی ےگ ارگ اہلل 

ےن اچاہ اس اتکب ےک ےئک اقمامت ںیم ہللعم اابخر ےک ذرک ےک ومعق رپ بج فہ اےنپ اقمامت ںیم لںیئ یگ افر اہجؿ یرح رکان افر 

اگ ۔ اے اشرگد زعسی ! اؿ امتؾ ذموکرہ ابال ابوتں ےک دعب اہلل اعتیل ھجت رپ رمح رکے ارگ مہ ربے اک ربا ل ہن فاضتح رکان انمبس وہ

زؾ دےتھکی وج فہ رک رےہ ںی ینعی فہ دحمث حیحص افر وہشمر رفاتی رپ اافتک ںیہن رکات افر فہ اےنپ یج ںیم دحمث انب وہا ےہ اےسی صخش رپ ال

ااحدثی وک لقن ہن رکے افر رصػ اںیہن اابخر وک لقن رکے وج حیحص افر وہشمر ںی پ  وک رعمفػ ہقث  ےہ ہک فہ فیعض افر رکنم

ولوگں ےن اچسیئ افر اامتن ےک اسھت اس رعمتف افر ارقار ےک دعب رفاتی ایک ےہ اؿ یک ایبؿ رکدہ ارثک رفاایت وج انولعمؾ ارفاد یک 

 ادحلثی ںیم ےس امکل نب اسن ہبعش  رطػ وسنمب ںی رکنم افر ریغ وبقمؽ ںی افر اےسی

 

مة

ے

ت
ولوگں ےس رمفی ںی پ  یک ذمتم ل

نب اجحج ایفسؿ نب ہینیع ییحی نب دیعس ااطقلؿ افر دبعارلنمح نب دہمی فریغ مہ ےن یک ےہ بج لاسؿ وہ ایگ مہ رپ ریتی وخاشہ اک 

ایبؿ یک ہک ولگ رکنم رفاایت وک فیعض افر وہجمؽ اانسد  وپرا رکان حیحص ااحدثی یک زیمت افر لیصحت ےک اسھت نکیل ایس فہج ےس وج مہ ےن

ےس رفاتی رکےت ںی افر وعاؾ وک انسےت ںی پ  ںیم ویعب یک ناچہؿ یک ایلتق ںیہن وت امہرے ولوگں رپ ریتے وساؽ وک وجاب دانی 

 لاسؿ وہایگ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اقثت ےس رفاتی رکےن ےک فوجب افر وھجےٹ ولوگں یک رفاایت ےک رتک ںیم

     2    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی



 

َٓ ا ِّٞ أََحٕس َُعَ ُ َِ َولَی ک َِٜوأج َک اهَّللُ َتَىالَی أ٧ََّ ا َٕ َِّ ٢ِ َو َٝ ََٜضا َواِو أت ا٥َّٜأٔٝٔيَن  َٕ ٕٔي١َٔضا َؤث ََ ١ِئيزَ بَيَِن َظٔحئح اٜزَِّواَیأت َو ٜتَّ

َتاَرَة فٔی ٤َأٔٝٔيطٔ َوأ٧َِ یَتَّ  َة ٠ََدارٔٔجطٔ َواٜسِّ َٓ ٔظحَّ َض١ٔيَن أ٧َِ َِل َیزِؤَی ٥ِ٠َٔضا إِٔلَّ ٠َا َُعَ ١ُِٜتَّ قَٔی ٥ِ٠َٔضا ٠َا کَا٧َ ٥ِ٠َٔضا َو٦ِ ٦ِ٠ٔ ا

ٞٔ اٜ ز٣ُٔ زُو٧َ ٠َاأَصِ ٥َِٝا ٦ِ٠ٔ َصَذا صَُو اَٜلَّ ُٔ َّٜٔذی  ُٞ َولَی أ٧ََّ ا ٜٔي ًٔ َواٜسَّ ِٜبَٔس ٞٔ ا ١َُِٜىا٤ٔٔسی٦َ ٦ِ٠ٔ أَصِ َض٢ٔ َوا َّٞ  تُّ ُٟ اهَّللٔ َج ِو َٔ ُط  َّ َٜ َخا

َِتَبَي٥َُّوا أ٧َِ ُتٔعيبُو ْٖ ب٥ََٔبإٕ  َٔ ا َِ َّٜٔذی٦َ آ٥٠َُوا إ٧ِٔ َجائ٢َُِٙ  ُظ َیا أَیَُّضا ا ُِٝت٢ِ ٤َاز٠ٔٔيَن ذَِٔکُ َى َِ ُتِعبُٔحوا َولَی ٠َا  َِ َٜٕة  ِو٠ّا بَٔحَضا َٔ ا 

 َّٟ َس َِ  ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ٕٟ َّٞ َوأَِشضُٔسوا َذَوِی َوِس َّ َوَج َٟ َوز ا َٔ ِٔ َو َضَسا ٦ِ َتزَِؼِو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜصُّ ُُُظ ١٠َّٔ َّٞ ث٥ََا َٟ َج ا َٔ ٔ َو ٤َا ٦ِ٠ٔ َصٔذظ  ب١َٔا َذََکِ

ا ََ  ٖٔ َٔ ا َّ ِٜ َْ ا َ ٔ اِْلٔی أ٧ََّ َخب َضاَزة َٗ ٠َِى٥َاُظ ٠َِىىَي اٜصَّ اَر َِ َِٜدبَُْ َوإ٧ِٔ  ٟٔ ٠َزِزُوَزْة َوا َِٜىِس ٔ ا ٌَيِْ ٟٕ َوأ٧ََّ َشَضاَزَة  بُو ِٕ ٌَيُِْ ٠َ  فٔی ْٔٔق 

 ٔٞ ٟٕ و٥َِٔس أَصِ بُو ِٕ ٠َ َْ ِ ٌَي  ٖٔ َٔ ا َّ ِٜ ِس یَِحَت١َٔىا٧ٔ فٔی أَِوَم٢ٔ ٠ََىا٤ٔيض١َٔا إٔذِ کَا٧َ َخبَُْ ا َٕ َِ  ٔ ُِٜوُجوظ ١َا أ٧ََّ َشَضاَزَتطُ  َبِىٔؾ ا َ٘  ٢ِٔٝ ِٜٔى ا

ٔة ا َٜ ٔ َزَِل ٥َِحو َ٘ ٥ِ١َُِْٜکٔ ٦ِ٠ٔ اِلَِخَبارٔ  ٥َُّة َولَی ٤َفِٔی رَٔوایَةٔ ا َِّٜت اٜسُّ ٖٔ َوصَُو ٠َزِزُوَزْة و٥َِٔس َج١ٔئىض٢ِٔ َوَز َٔ ا َّ ِٜ ٔ ا آ٧ٔ َولَی ٤َفِٔی َخبَْ ُُِٜقِ

 َّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِِٜصُضوُر َو٦ِ َر ِٜکَاذٔبٔيَن اِلَثَزُ ا ُضَو أََحُس ا َِ ٔذْب  َ٘ َُّط  َث َوىِّي بَٔحٔسیٕث یَُزی أ٤َ ٢َ ٦ِ٠َ َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

یک اید روھک اید روھک ! اہلل لپ وک وت قی دے رہ ا ک دحمث رپ وج حیحص افر ریغ حیحص ااحدثی ںیم ناچہؿ راتھک ےہ ہقث افر ریغ ہقث رافویں 

ےہ ہک فہ رصػ ایسی رفاایت ذرک رکے پ  یک اانسد حیحص وہں افر اؿ ےک رافویں ںیم ےس وکیئ رافی یھب  رعمتف راتھک وہ فابج

وھجٹ ےس مہتم دبیتع افر اخمفل تنس ہن وہ اؿ اک بیع افش ہن وہا وہ امہرے اس وقؽ یک دلیل ایسی الزؾ ےہ ہک اس اک اخمفل ںیہن فہ 

دار اہمترے اپس وکیئ  رب ےل رک لےئ وت وخب قیقحت رک ایل رکف ابمدا یسک وقؾ وک انداین ےس اہلل ابترک فاعتیل اک وقؽ ؤمونم ارگ وکیئ دبرک

 اصقنؿ اچنہپدف رھپ مت وک اےنپ ےیک رپ اندؾ وہان ڑپے زین اراشد رابین ےہ وج اہمترے  دنسدیہ وگاہ وہں زین اراشد ابری ےہ اؿ ولوگں وک

 رکیت ںی ہک افقس یک  رب ریغ وبقمؽ ےہ افر وج صخش اعدؽ ہن وہ اس یک وگایہ وگاہ انبؤ وج اعدؽ وہں  ہ لایت اس ابت رپ دالتل

رمدفد ےہ دحثی ایبؿ رکےن افر وگایہ دےنی ںیم ارگہچ ھچک رفؼ ےہ رگم دفونں ا ک ڑبے ینعم ںیم رتشمک ںی ویکہکن افقس یک 

وگایہ ریغ وبقمؽ ےہ افر دحثی دالتل رفاتی ایس رطح دحمنیث ےک زند ک رمدفد ےہ سج رطح اعؾ ولوگں ےک زند ک اس یک 

رکیت ےہ اس ابت رپ ہک رکنم اک رفاایت ایبؿ رکان درتس ںیہن سج رطح رقلؿ دیجم ےس  رب افقس اک ریغ ربتعم وہان اثتب ےہ افر فہ 

ثی وک دحثی فیہ ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رہشت ےک اسھت وقنمؽ ےہ ہک سج ےن ملع ےک ابفوجد وھجیٹ دح

 ریمی رطػ وسنمب ایک فہ وھجوٹں ںیم ےس ا ک وھجاٹ ےہ ۔

  :  رافی

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



 

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اقثت ےس رفاتی رکےن ےک فوجب افر وھجےٹ ولوگں یک رفاایت ےک رتک ںیم

     3    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ٔ ٢َٔٙ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَب َِٜح ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ١َُزَة ب٦ِٔ ُج٥َِسٕب ح و َحسَّ ََ َِٜيلَی َو٦ِ  ی 

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َش  ٔ َحسَّ َْة ١ٍُِٜٔي ِٕ َو٦ِ ا ِٕ َو٦ِ ٠َِي١ُو٧ٔ ب٦ِٔ أَبٔی َشبٔي َيا٧َ َو٦ِ َحبٔي ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ُشِىَبَة َو ِيَبَة أَِيّؽا َحسَّ

َٔک  ٢َ ذَٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ اَِل  َٔ  ب٦ِٔ ُشِىَبَة 

 نب ایب ، یل ،  ہرہ نب  بدب ، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش ، فعیک،ہبعش ، ایفسؿ ، ، بی ، اوبرکب نب ایب ہبیش ، فعیک ،ہبعش ، مکح ، دبعارلنمح

 ومیمؿ ، ایب بیبش ، ریغمہ نب ہبعش اس رفاتی وک اامؾ ملسم ےن اینپ دف اانسد ےک اسھت دیسان ریغمہ نب ہبعش افر دیسان  ہرہ نب  بدب ےس

 رفاتی ایک ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجٹ ابدنےنھ یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

 دقمہم ملسم :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجٹ ابدنےنھ یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

     4    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی



 

َّي َوابِ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُس ب٦ُِ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  ٦ُ َبصَّ

 ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ رٔبِع َّی َجِىََفٕ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ُِ ا َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط یَِدُف ١َٔي َوٝٔيًّ ََ َُّط  إط أ٤َ یِّ ب٦ِٔ ِٔحَ

َُّط ٦ِ٠َ َیِٙٔذِب َولَیَّ یَِٝٔخ ا٥َّٜاَر  إ٤ٔ َِ ٢ََّٝ َِل َتِٙٔذبُوا َولَیَّ  ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

 اشبر، دمحم نب رفعج،ہبعش ، وصنمر، ر یع نب رحاش ےتہک ںی ہک اس ےن انس رضحت یلع اوبرکب نب ایب ہبیش ، دنغر ،ہبعش ، دمحم نب ینثم ، انب

ےن دفراؿ ہبطخ ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ھجم رپ وھجٹ تم ابدنوھ وج صخش ریمی رطػ وھجٹ 

 وسنمب رکے اگ فہ منہج ںیم داہ  وہاگ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجٹ ابدنےنھ یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

     5    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ٕب  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔ  َحسَّ َٟ إ ا َٔ َُّط  ِٕ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٤َ ٔ ب٦ِٔ ُظَضِي َِٜىزٔیز َة َو٦ِ َوِبٔس ا َٝيَّ ُٞ َيِىىٔي اب٦َِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َّطُ َحسَّ ٤

َٟ ٦ِ٠َ َتَى١َّ  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ّْا أ٧ََّ َر ثٔي َ٘ ث٢َُِٙ َحسٔیّثا  َي٥َ١ُِىىٔي أ٧َِ أَُحسِّ َىَسُظ ٦ِ٠ٔ َٜ ِٕ أِ ٠َ َِٝيتََبوَّ َِ ٔذبّا  َ٘ َس َولَیَّ 

 ا٥َّٜارٔ 

زریہ نب رحب، اامسلیع نب ہیلع ، دبعازعلسی نب بیہص ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم مت ےس رثکبت ااحدثی ایبؿ 

 رپ وھجٹ وبےل فہ اانپ ناکھہن منہج ںیم رکےن ےس رصػ  ہ زیچ امعن ےہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامیئ وج صخش دمعا ھجم

 انبےل ۔



 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجٹ ابدنےنھ یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

     6    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ أَبٔی َحٔعيٕن َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صُ  بَْٔیُّ َحسَّ ٍُ ِٜ ُس ب٦ُِ وُبَِيٕس ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َزیَِزَة 

َذَب َولَیَّ  َ٘  ٢ََّٝ ٦ِ٠َ ََ َِٝيطٔ َو َىَسُظ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  اهَّللُ َو ِٕ أِ ٠َ َِٝيتََبوَّ َِ ّسا   ٠َُتَى١ِّ

دمحم نب دیبع ربنعی ، اوبوعاہن ، اوبنیصح ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای 

 انبےل ۔وج صخش اجؿ وبھج رک ریمی رطػ وھجیٹ ابت یک ةسن رکے فہ اانپ ناکھان دفزخ ںیم 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجٹ ابدنےنھ یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

     7    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا َولٔیُّ بِ  ٔىيُس ب٦ُِ وُبَِيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١َِِٜسحَٔس َحسَّ َٟ أََتِيُت ا ا َٔ ٦ُ َربٔيَىَة 



 

َٟ اهَّللٔ َظ  و َُ ١ِٔىُت َر ََ َْةُ  ١ٍُِٜٔي َٟ ا ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ٔة  َِ َْةُ أ٠َٔيُْ اِلُٙو ١ٍُِٜٔي َٙٔذٕب َوا َ٘ َِٜيَس  ٔذبّا َولَیَّ  َ٘ ُٟ إ٧َّٔ  و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

َىَسُظ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  ِٕ أِ ٠َ َِٝيتََبوَّ َِ ّسا  َذَب َولَیَّ ٠َُتَى١ِّ َ٘  ٦ِ١َ َِ  َولَی أََحٕس 

ںیم دجسم ںیم لای افر اؿ دونں اریم  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیعس نب دیبع ، رضحت یلع نب رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک

 وکہف ریغمہ نب ہبعش ےھت ریغمہ ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ھجم رپ وھجٹ ااسی ںیہن اسیج

 ہک یسک افر رپ وھجٹ ابدنانھ وج ھجم رپ دمعا وھجٹ ابدناتھ ےہ فہ اانپ ناکھہن منہج ںیم انبےل ۔

  :  فیرا

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجٹ ابدنےنھ یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

     8    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 َ ث ٔ َحسَّ ٔسیُّ َو٦ِ َول َِ َ ِيٕس اِل َٔ ُس ب٦ُِ  ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ٕ أَِخب ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ٔسیِّ ىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ََ َ یِّ ب٦ِٔ َربٔيَىَة اِل

 ٢َِٜ ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْةٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١ٍُِٜٔي َٙٔذٕب َولَی أََحسٕ  َو٦ِ ا َ٘ َِٜيَس  ٔذبّا َولَیَّ  َ٘  یَِذَُکِ إ٧َّٔ 

یلع نب رجحدعسی ، یلع نب رہسم، دمحم نب سیق ادسی ، یلع نب رہعیب ادسی ، ریغمہ نب ہبعش ا ک دفرسی دنس اامؾ ملسم ےن ایبؿ رفامیئ 

 ب یلع ادح ےک اافلظ ذرک ںیہن  ےہ ہک رضحت ہبعش یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ رفامےت ںی نکیل انیم

 

کڈ
ک
اؿ ذکان یلع سیل 

 ےئک۔

  :  رافی

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

  



 

 ...الب قیقحت رہ ینس وہیئ ابت ایبؿ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 دقمہم ملسم :   ابب

 ایبؿ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم الب قیقحت رہ ینس وہیئ ابت

     9    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ اَِل َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َضِ  َحسَّ َٔ ٔسٓیٕ 

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِّٔغ ب٦ِٔ َوأظ٢ٕ  ِٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َح ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ُخبَِي ِٔ  َحسَّ ١َزِ ِٜ فَی بٔا َ٘  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

١َٔي  ََ ِّٞ ٠َا  ُ َث بٔک ٔذبّا أ٧َِ یَُحسِّ َ٘ 

، دبعارلنمح نب دہمی ،ہبعش ، بیبخ نب دبعارلنمح ، صفح نب اعمص ، رضحت اوبرہریہ ےس  دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ، دمحم نب ینثم

رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای یسک صخش ےک وھجاٹ وہےن ےک  ےئ یہی اکیف ےہ ہک فہ رہ ینس وہیئ ابت وک ایبؿ رک 

 دے ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 الب قیقحت رہ ینس وہیئ ابت ایبؿ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     10    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی



 

 ٔ ث٥ََا َول ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔغ ب٦ِٔ َوأظ٢ٕ َو٦ِ َحسَّ ِّ ِٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َح ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ُخبَِي ٕغ َحسَّ ِّ یُّ ب٦ُِ َح

ٞٔ َذَٜٔک  ٢َ ب١ِٔٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

مص ، اوبرہریہ دیسان اوبرہریہ ےس ایس رفاتی یک لثم اوبرکب نب ایب ہبیش ، یلع نب صفح ،ہبعش ، بیبخ نب دبعارلنمح ، صفح نب اع

 دحثی ایبؿ یک ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 الب قیقحت رہ ینس وہیئ ابت ایبؿ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     11    حسیث                               وٟجٝس ا  :  جٝس

  :  راوی

 َٔ  َٟ ا َٔ َِّئِمِّ َو٦ِ أَبٔی وُِث١َا٧َ ا٥َِّٜضٔسیِّ  ٧َ اٜت َمِيَ َٝ َُ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب أب َرِضَٔي اهَّللُ َحسَّ َِٜدفَّ َٟ و١َُزُ ب٦ُِ ا ا

 ٦ِ٠ٔ ِٔ ١َِٜزِ ِٔ ا ١َٔي َو٥ُِط بَٔحِس ََ ِّٞ ٠َا  ُ َث بٔک  اِلَٙٔذٔب أ٧َِ یَُحسِّ

ییحی نب ییحی ، میشہ ، امیلسؿ یمیت ، رضحت اوب امثعؿ دہنی ےس رمفی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ےن رفامای رہ ینس وہیئ ابت وک ایبؿ 

 رکدانی یہ لدیم ےک وھجےٹ وہےن ےک  ےئ اکیف ےہ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب



 

 الب قیقحت رہ ینس وہیئ ابت ایبؿ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     12    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ٔ أَِح١َُس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ وَ  اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َُّط َحسَّ ٢َِٝ أ٤َ َٟ لٔی ٠َأْٜک اِو ا َٔ  َٟ ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َٟ أَِخب ا َٔ ٕح  ِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ََسِ

١َٔي  ََ ِّٞ ٠َا  ُ ُث بٔک ١َٔي َوَِل یَُٙو٧ُ إ٠َٔا٠ّا أَبَّسا َوصَُو یَُحسِّ ََ ِّٞ ٠َا  ُ َث بٔک ْٞ َحسَّ ٢َُٝ َرُج  َِٜيَس َيِس

 نب رمعف نب رسح ، انب فبہ ، رضحت اامؾ امکل ےن رفامای اجؿ ےل اس ابت وک ہک وج صخش رہ ینس وہیئ اوباطرہ ادمح نب رمعف نب دبعاہلل

 ابت وک ایبؿ رک دے فہ یطلغ ےس وفحمظ ںیہن وہاتکس افر ہن یہ ااسی صخش یھبک دتقما افر اامؾ نب اتکس ےہ اس احؽ ںیم ہک فہ رہ ینس وہیئ

 ابت وک ایبؿ رکدے ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 الب قیقحت رہ ینس وہیئ ابت ایبؿ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     13    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ِٜ ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٖ َو٦ِ أَبٔی اِلَِحَؤػ َو٦ِ َوِبسٔ َحسَّ َح َِ ٔ َيا٧ُ َو٦ِ أَبٔی إ ِّ َُ ث٥ََا  َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ  َٟ َحسَّ ا َٔ َّي   اهَّللٔ ١َُثى

١َٔي  ََ ِّٞ ٠َا  ُ َث بٔک ِٔ ٦ِ٠ٔ اِلَٙٔذٔب أ٧َِ یَُحسِّ ١َِٜزِ ِٔ ا َٟ بَٔحِس ا َٔ 

وباالوحص ، دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی ےہ ہک رہ ینس وہیئ ابت وک لقن رک دانی یہ لدیم دمحم نب ینثم ، دبعارلنمح ، ایفسؿ ، اوبااحسؼ ، ا



 

 ےک وھجےٹ وہےن ےک  ےئ اکیف ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ؿ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمالب قیقحت رہ ینس وہیئ ابت ایب

     14    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ُٞ إ٠َٔا٠ّ  وُِل َِل یَُٙو٧ُ اٜزَُّج ُٕ ١ِٔىُت َوِبَس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦َِ ٠َِضٔسٓیٕ َي ََ  َٟ ا َٔ َّي  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي ی١ُِٔس َحسَّ َتَسی بٔطٔ َحً ِٕ َک ا يُ

١َٔي  ََ  َو٦ِ َبِىٔؾ ٠َا 

 دمحم نب ینثم ، رضحت دبعارلنمح نب دہمی ےن رفامای ااسی ااسنؿ یھبک القئ ادتقاء اامؾ ںیہن نب اتکس بج کت فہ ینس وہیئ ابوتں ےس اینپ

 زابؿ وک ںیہن رفےک اگ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 الب قیقحت رہ ینس وہیئ ابت ایبؿ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     15    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

  :  راوی

َيا٧َ  ِّ َُ ٕ َو٦ِ  ٣ سَّ َٕ ٤ََْا و١َُزُ ب٦ُِ َولٔیِّ ب٦ِٔ ٠ُ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ِّی  َحسَّ ٔن َٟ إ ا َٕ َِ َٜىٔي إٔیَاُس ب٦ُِ ٠َُىاؤیََة  َ أ ََ  َٟ ا َٔ ب٦ِٔ حَُسيِٕن 

ُِٝت  َى َّ َِ  َٟ ا َٔ َّي أ٤َُِمَز َِمَٔي َو١َِٔٝت  ِ َحً َسِّ َِ وَرّة َو َُ أِ َولَیَّ  َِاِْقَ آ٧ٔ  ُُِٜقِ ٢ِٔٝ ا َت بٔٔى ِّ ٔ ِس کَٝ َٔ ََٜک أََراَک   ُٟ ُٔو ِن َولَیَّ ٠َا أَ َّ َٟ لَٔی اِح ا َٕ َِ  

َب فٔی َحٔسیثٔطٔ إٔیَّاَک َوا ذِّ ُ٘ ٔسطٔ َو ِّ َّٟ فٔی َن ََٝضا أََحْس إِٔلَّ َذ ١ََّٝا َح١َ َٔ َُّط  إ٤ٔ َِ َِٜحٔسیٔث  ٥َاَوَة فٔی ا  ٜصَّ

ییحی نب ییحی ، رمع نب یلع نب دقمؾ ، ایفسؿ نب نیسح ےس رمفی ےہ ہک ھجم ےس اایس نب اعمف ہ ےن وپاھچ ہک ریما امگؿ ےہ ہک مت 

تنحم رکےت وہ وت ریمے اسےنم ا ک وسرت ڑپوھ افر ایکس ریسفت ایبؿ رکف اتہک ںیم اہمترا ملع دوھکی  رقلؿ ےک احلص رک ےن ںیم تہب

ےن ایفسؿ ےن اہک ہک ںیم ےن ااسی یہ ایک اایس نب اعمف ہ ےن اہک ریمی ابت وک اید روھک ہک اناقلب اابتعر ااحدثی ایبؿ ہن رکان ویکہکن سج 

 ینپ رظن ںیم ریقح وہ اجات ےہ افر دفرسے ولگ یھب اس وک وھجاٹ ےتھجمس ںی ۔انشتع وک اایتخر ایک فہ صخش وخد یھب ا

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 الب قیقحت رہ ینس وہیئ ابت ایبؿ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     16    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس

  :  راوی

َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔش  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َضإب َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس َحسَّ

وُُٜض٢ِ إِٔلَّ کَا٧َ َٜٔبِىٔؽض٢ِٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ وُتَِبَة أ٧ََّ َوبِ  ُٕ ُط وُ ٍُ ِو٠ّا َحٔسیّثا َِل َتِبُٝ َٔ ٕث  َٟ ٠َا أ٤ََِت ب١َُٔحسِّ ا َٔ  ِٔت٥َِّة َس اهَّللٔ ب٦َِ ٠َِسُىوزٕ 

بج مت اوباطرہ ، رحہلم نب ییحی ، انب فبہ ، ویسن ، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ، دیسان دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی ےہ ہک 

ولوگں ےس ایسی ااحدثی ایبؿ رکفےگ اہجں اؿ یک وقعؽ ہن چنہپ ںیکس وت ضعب ولوگں ےک  ےئ  ہ ہنتف اک ابثع نب اجےئ یگ ینعی فہ رمگاہ 



 

 وہ اجںیئ ےگ اس  ےئ رہ صخش ےس اس یک لقع ےک وماقف ابت رکےن اچےئہ ۔

  :  رافی

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

  

 ...فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیم

 دقمہم ملسم :   ابب

 فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیم

     17    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 َٔ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َیزٔیَس  اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ٕ َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٔىيُس ب٦ُِ أَبٔی أَیُّوَب  ََ ثَىٔي  َٟ َحسَّ ا

ثَىٔي أَبُو َصا٤ٕٔئ َو٦ِ أَبٔی وُِث١َا٧َ ٠ُِس٢ٔٔٝ ب٦ِٔ َيَس  َيُٙو٧ُ فٔی َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َّطُ  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ إر َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر

٢ِ َوإٔیَّاص٢ُِ  ُ٘ إٔیَّا َِ  ٢ِ ُ٘ ُُ ٢َِٜ َتِس١َُىوا أْمُتَْن َوَِل آبَا ثُو٢َُِٙ٤ ٠َا  ًٔي أ٤َُاْس یَُحسِّ  آِٔخٔ أ٠َُّ

ب ، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب ، اوباہین ، اوبامثعؿ ملسم نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ایبؿ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ نب رح

رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ریمی اتم ےک اریخ زامےن ںیم اےسی ولگ وہں ےگ وج مت ےس ایسی 

یہ اہمترے لابؤ ادجاد ےن اس ےس ےلہپ انس وہاگ ذہلا اؿ ولوگں ےس سج دقر وہ ےکس دفر ااحدثی ایبؿ ایک رکںی ےگ پ  وک ہن مت افر ہن 

 رانہ ۔

  :  رافی

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

  



 

 دقمہم ملسم :   ابب

 اایتحط ےک ایبؿ ںیم فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم

     18    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ َو  َٟ َحسَّ ا َٔ حٔئييُّ  ََٝة ب٦ِٔ و١َِٔزا٧َ اٜتُّ ٠َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َِحِ ٠َ ثَىٔي َِحِ یِٕح َحسَّ ثَىٔي أَبُو َُشَ َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ صِ

 َّ َٟ َر أ٤َ ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َُّط  َْنٔی ٠ُِس٢ُٔٝ ب٦ُِ َيَسإر أ٤َ َ ُٟ أَِخب و ُٕ َٞ ب٦َِ َیزٔیَس َي احٔي ١َٔي ََشَ ََ َِٝيطٔ ُط  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

 ٔ ابُو٧َ َیأِتُو٢َُِٙ٤ ٦ِ٠ٔ اِلََحاز ذَّ َ٘ اُٜو٧َ  ٢َ یَُٙو٧ُ فٔی آِٔخٔ اٜز٠ََّا٧ٔ َزجَّ َّٝ ََ ٢ِ َوإٔیَّاص٢ُِ َِل َو ُ٘ إٔیَّا َِ  ٢ِ ُ٘ ُُ ٢َِٜ َتِس١َُىوا أْمُتَْن َوَِل آبَا یٔث ب١َٔا 

ت٥ُٔو٢َُِٙ٤  ِّ ُّٝو٢َُِٙ٤ َوَِل َي  ُئؽ

ی ، انب فبہ ، اوبیرحی ،یرالیح ، ملسم نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ایبؿ رفامےت ںی  ی

ین ی ج

 

ت

رحہلم نب ییحی ، دبعاہلل نب رحہلم نب رمعاؿ 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای لرخ زامہن ںیم وھجےٹ داجؽ ولگ وہں ےگ اہمترے اپس ایسی ااحدثی الںیئ ہک روسؽ اہلل یلص

 ںی ۔ےگ پ  وک ہن مت ےن ہن اہمترے لابؤ ادجاد ےن انس وہاگ مت اےسی ولوگں ےس ےچب رانہ ابمدا فہ ںیہمت رمگاہ افر ہنتف ںیم التبم ہن رک د

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیم

     19    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ََ ثَىٔي أَبُو  َٔ َحسَّ  َٟ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوَبَسَة  ِٔ ب٦ِٔ َرإِٔي َو٦ِ َوا٠ٔز ١َُِٜسيَّ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ ا ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ َٟ َوِبُس اهَّللٔ ٔىيٕس اِلََشخُّ َحسَّ ا



 

َِٜحٔسیٔث ٦ِ٠ٔ الِ  ثُُض٢ِ بٔا َِيَُحسِّ ِو٣َ  َٕ ِٜ ِتٔی ا َيأ َِ  ٔٞ ٔ اٜزَُّج ُٞ فٔی ُظوَرة ِيَفا٧َ َٜٔيَت١َثَّ ُٞ ٥ِ٠ُٔض٢ِ إ٧َّٔ اٜصَّ ُٟ اٜزَُّج و ُٕ َي َِ ُٔو٧َ  َيَتََفَّ َِ َٙٔذٔب 

ُث  ١ُطُ یَُحسِّ َِ ُٓ َوِجَضُط َوَِل أَِزرٔی ٠َا ا ١ِٔىُت َرُجَّل أَُِعٔ ََ 

اوبدیعس اجش ، فعیک، اشمع ، بیسم نب راعف ، اعرم نب دبعہ ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ایبؿ رفامےت ںی ہک اطیشؿ ااسنین لکش 

اپس لرک اؿ ےس وکیئ وھجیٹ ابت ہہک داتی ےہ ولگ رشتنم وہےت ںی اؿ ںیم ےس ا ک لدیم اتہک ےہ ہک ںیم ےن فوصرت ںیم وقؾ ےک 

 اےسی لدیم ےس انس  ہ ابت ینس ےہ سج یک لکش ےس فافق وہں نکیل اس اک انؾ ںیہن اجاتن ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیم

     20    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 َ ٤َْ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َِٜىأػ َحسَّ ا ٠َِى١َْز َو٦ِ اب٦ِٔ ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا

أَ َولَی ا٥َّٜأس ُْقِ  َتُِقَ َِ َد  ٧ُ یُؤشُک أ٧َِ َتِْخُ َمِيَ َٝ َُ َضا  َٕ َِٜبَِحٔ َشَياـٔيَن ٠َِسُحو٤َّة أَِوَث َٟ إ٧َّٔ فٔی ا ا  آ٤ّأَ

اطؤس ، اطؤس، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںی ہک دنمسر ںیم تہب ےس ایشںیط  دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ ، رمعم ، انب

رگاتفر ںی پ  وک رضحت امیلسؿ ےن رگاتفر ایک ےہ رقبی ےہ ہک اؿ ںیم ےس وکیئ اطیشؿ لکن لےئ افر ولوگں ےک اسےنم رقلؿ 

 ڑپےھ ۔

  :  رافی

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

  



 

 دقمہم ملسم :   ابب

 فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیم

     21    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ٕ ٔىيُس ب٦ُِ َو١ِز ََ ٕ َو ُس ب٦ُِ َوبَّاز ثَىٔي ٠َُح١َّ ٔ ب٦ِٔ َحسَّ َيا٧ُ َو٦ِ صَٔصا٣ ِّ َُ ٤ََْا  َ ٔىيْس أَِخب ََ  َٟ ا َٔ و اِلَِشَىثٔيُّ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة 

ُط ا َٜ  َٟ ا َٕ َِ ثُُط  َٞ یَُحسِّ َحَى َِ  ِٕ ِى َ٘ َْ ب٦َِ  ِ ٔلَی اب٦ِٔ َوبَّإس َيِىىٔي بَُصي َِ صََذا إ َٟ َجا ا َٔ ٕ َو٦ِ ـَاُوٕس   ب٦ُِ َوبَّإس وُِس َٜٔحٔسیٔث حَُحيِْ

َُٜط ٠َا أَِزرٔی أَ   َٟ ا َٕ َِ ُط  َٜ َىاَز  َِ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ ُط وُِس َٜٔحٔسیٔث  َٜ  َٟ ا َٕ َِ ثَُط  َُٜط ث٢َُّ َحسَّ َىاَز  َِ َذا  َ٘ َذا َو َت َ٘ َُّٝط َوأ٤ََِْکِ ُ َِِت َحٔسیثٔي ک َُعَ

َّا  َٜطُ اب٦ُِ َوبَّإس إ٤ٔ  َٟ ا َٕ َِ َِِت َصَذا  َّٝطُ َوَُعَ ُ َت َحسٔیثٔي ک ٢َِٜ َصَذا أ٣َِ أ٤ََِْکِ ٢َ إٔذِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُث َو٦ِ َر ٥َّا ٤َُحسِّ ُ٘

َِٜحٔسیَث َو٥ِطُ  ٥َا ا ِ٘ َٟ َتَز ُٜو َِ َواٜذَّ ِى َِ ا٥َّٜاُس اٜعَّ ٔ ا َر٘ َّ١َٝ َِ َِٝيطٔ   َی٦ُِٙ یَُِٙذُب َو

ی ، انب ہنییع ، دیعس ، ایفسؿ ، اشہؾ ، ریجح

ث

عی

ث

ش

، رضحت اطؤس رفامےت ںی ہک  ریش نب  بع دبعاہلل نب ابعس دمحم نب ابعد، دیعس نب رمع ، ا

ےک اپس لےئ افر اؿ ےس ااحدثی ایبؿ ںیک انب ابعس ےن  ریش وک اہک ہک الفں الفں دحثی درہاؤ  ریش ےن اؿ ااحدثی وک درہاای رھپ 

ےن فہ ااحدثی رھپ درہا دنی افر رعض  ھچک افر ااحدثی ایبؿ ںیک انب ابعس ےن اس وک اہک ہک الفں الفں دحثی وک دفابرہ درہاؤ  ریش

ایک ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک لپ ےن ریمی ایبؿ رکدہ بس ااحدثی یک دصتقی یک ےہ ای ذکتبی یک ےہ پ  وک لپ ےن درہاای رضحت 

 ہیلع فل ہ انب ابعس ےن رفامای ہک مہ ےن زامہن ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دحثی ایبؿ ایک رکےت ےھت بج لپ یلص اہلل

 فملس رپ وھجٹ ںیہن ابدناھ اجات اھت رھپ بج ولگ ایھچ افر ربی راہ رپ ےنلچ ےگل وت مہ ےن ااحدثی ایبؿ رکان وھچڑ دںی ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 فاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیمفیعض ولوگں ےس ر



 

     22    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اب٦ِٔ ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ابِ  َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ُن ٦ٔ َحسَّ َّ ٥َّا ٤َِح ُ٘ ١ََّا  َٟ إ٤ٔ ا َٔ َوبَّإس 

 ِٕ َّٞ َظِى ُ ا إٔذِ َر٘ٔبُِت٢ِ ک أ٠ََّ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُن َو٦ِ َر َّ َِٜحٔسیُث یُِح َِٜحٔسیَث َوا ثَىٔي أَبُو  ا َضِيَضاَت و َحسَّ َِ  ٕٟ َوَذُٜو

يِ  ٍَ ِٜ ٧ُ ب٦ُِ وُبَِئس اهَّللٔ ا ََٝمِيَ َُ َٟ أَیُّوَب  ا َٔ ِىٕس َو٦ِ ٠َُحاصٕٔس  ََ ِئس ب٦ِٔ  َٔ ث٥ََا َربَاْح َو٦ِ  ٔسیَّ َحسَّ َٕ َِٜى ٕ َيِىىٔي ا ث٥ََا أَبُو َوا٠ٔز ََلنٔیُّ َحسَّ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  ُٟ و ُٕ ُث َوَي َٞ یَُحسِّ َحَى َِ ٔلَی اب٦ِٔ َوبَّإس  َِٜىَسؤیُّ إ ْْ ا ِ َِ بَُصي َٔ َجا  ٢َ َّٝ َّی ََ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا

َٟ یَا اب٦َِ َوبَّإس  ا َٕ َِ َِٜيطٔ  ٔ َٞ اب٦ُِ َوبَّإس َِل یَأَِذ٧ُ َٜٔحسٔیثٔطٔ َوَِل َی٥ُِمزُ إ َحَى َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ٠َالٔی َِل أََراَک َتِس١َُي َٜٔحٔسیثٔي اهَّللُ َو

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُک َو٦ِ َر َٟ أَُحسِّ ا َٔ  ُٟ و ُٕ ١ِٔى٥َا َرُجَّل َي ََ ٥َّا ٠َزَّّة إَٔذا  ُ٘ َّا  َٟ اب٦ُِ َوبَّإس إ٤ٔ ا َٕ َِ ٢َ َوَِل َتِس١َُي 

 ٔ ا َر٘ َّ١َٝ َِ َِٜيطٔ بٔآَذا٥َٔ٤ا  ٔ ِي٥َا إ ٍَ ٢ََّٝ ابَِتَسَرِتُط أَبَِعاُر٤َا َوأَِظ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َواٜذَّ َر ِى ٢ِ َِ ا٥َّٜاُس اٜعَّ َٜ  َٟ ُٜو

 ُٓ ٔ  ٤َأُِخِذ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس إِٔلَّ ٠َا َنِىز

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، اطؤس، رضحت انب ابعس ایبؿ رکےت ںی ہک مہ دحثی اید ایک رکےت ےھت افر روسؽ اہلل 

ےنلچ ےگل وت اب اامتعد افر اابتعر متخ وہ ایگ افر مہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ااحدثی اید یک اجیت ںیھت نکیل بج مت رہ ایھچ افر ربی راہ رپ 

اوباویب ، امیلسؿ نب دبعاہلل الیغین ، اوباعرم ، دقعی ، رابح ، سیق نب دعس، رضحت اجمید ایبؿ رفامےت ںی  ےن اس نف وک وھچڑ دای ۔

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہک  ریش نب  بع دعفی انب ابعس ےک اپس لےئ افر ااحدثی ایبؿ رکان یرفع ںیک افر اہک ہک ر

ویں رفامای نکیل انب ابعس ےن ہن اس یک ااحدثی وغر ےس ںینس افر ہن یہ اس یک رطػ داھکی  ریش ےن رعض ایک اے انب ابعس ! ایک 

 ؟ رضحت انب ابت ےہ ہک ںیم لپ ےک اسےنم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ااحدثی ایبؿ رک راہ وہں افر لپ  ےتن ںی ںیہن

ےب  ابعس ےن رفامای ہک ا ک فہ فتق اھت ہک بج مہ یسک ےس  ہ  ےتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وت امہری اگنںی داتعف

اایتخر اس یک رطػ پ  اجںیت افر وغر ےس اس یک دحثی  ےتن نکیل بج ےس ولوگں ےن فیعض افر رہ مسق یک رفاایت ایبؿ رکان 

 رک دںی وت مہ رصػ ایس دحثی وک نس ےتیل ںی سج وک حیحص ےتھجمس ںی ۔ یرفع

  :  رافی

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



 

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیم

     23    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ٔلَی ا تَِبُت إ َ٘  َٟ ا َٔ ََٙة  ِي َٝ ث٥ََا ٤َأُِي ب٦ُِ و١ََُز َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی ٠ُ يُّ َحسَّ يِّ ث٥ََا َزاُوزُ ب٦ُِ َو١ِزٕو اٜؽَّ َِ لٔی َحسَّ أَُُٜط أ٧َِ َیُِٙت َِ ب٦ِٔ َوبَّإس أَ

َِ  َ٘ٔتابّا َویُِدفٔی ِٔ َولٓٔیٕ  َؽا َٕ ََِسَوا بٔ  َٟ ا َٔ َٜطُ اِل٠ُُوَر اِختَٔياّرا َوأُِخفٔی َو٥ِطُ  َْٜس ٤َأظْح أ٤ََا أَِخَتاُر  َٟ َو ا َٕ َِ ُِ َوىِّي  َٞ یَُِٙت َحَى

 َّٞ َضي بَٔضَذا َولٔیٌّ إِٔلَّ أ٧َِ یَُٙو٧َ َؼ َٔ ُٟ َواهَّللٔ ٠َا  و ُٕ َي َِ ِيُئ  َِ َوَی١ُزُّ بٔطٔ اٜصَّ  ٥ِ٠ُٔط أَِشَيا

ب کہ ایبؿ رفامےت ںی ہک ںیم ےن انب ابعس وک اھکل ہک ریمے اپس ھچک ااحدثی وھکلا رک وپدیش
مل
ہ داؤد نب رمعف یبض ، انعف نب رمع ، انب ایب 

وطر رپ وجھبادف انب ابعس ےن رفامای زلاک ریخ وخاہ دنی ےہ ںیم اس ےک  ےئ ااحدثی ےک ےھکل وہےئ ذریخہ ںیم ےس حیحص ااحدثی وک 

اگ افر اپھچےن یک ابںیت اپھچولں اگ رھپ انب ابعس ےن دیسان یلع ےک ےلصیف وگنماےئ افر اؿ ںیم ضعب ابںیت ےنھکل ےگل افر  بختنم رکفں

ب ہ ںیہن ایک ارگ ایک ےہ وت فہ کٹھب ےئگ ںی ینعی ولوگں ےن ہلصیف اجت یلع 
 ضل
فی
ںیم یضعب ابوتں وک دھکی رک رفامےت اہلل یک مسق یلع ےن  ہ 

 ےہ۔طلخ طلم رکدای 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیم

     24    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

  :  اویر

ُتَٔی اب٦ُِ  َٟ أ ا َٔ ٕ َو٦ِ ـَاُوٕس  َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ حَُحيِْ ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ُِ  َحسَّ َؽا َٔ َٙٔتإب ِٔيطٔ  ٔ َوبَّإس ب

َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥َةَ  ِّ َُ ِسَر َوأََشاَر  َٔ ١ََحاُظ إِٔلَّ  َِ  بٔٔذَراؤطٔ  َولٓٔیٕ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ِطُ 

رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع ، اشہؾ ، نب ریجح، رضحت اطؤس ایبؿ رفامےت ںی ہک انب ابعس ےک اپس رضحت یلع ےک ولصیفں یک اتکب 

 الیئ یئگ وت اوہنں ےن بس وک اٹم دای وساےئ دنچ وطسر ےک ایفسؿ نب ہینیع ےن اےنپ اہھت یک ایلگن ےس ااشرہ ایک ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیم

     25    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا َحَس٦ُ  َٔ َحسَّ  َٖ َح َِ ٔ ث٥ََا اب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی إ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ آَز٣َ َحسَّ َِٝوانٔیُّ َحسَّ ُِٜح ا أَِحَسثُوا ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا َّ١َٜ  َٟ ا

ُض٢ِ اهَّللُ  َٝ اَت َٔ ْٞ ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب َولٓٔیٕ  َٟ َرُج ا َٔ َِ َبِىَس َولٓٔیٕ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط  َِٝک اِلَِشَيا ٔ َِِسُسوات ٢ِٕٝ أَ ٔ   أَیَّ و

نسح نب یلع ولحاین ، ییحی نب لدؾ ، انب ادرسی، اشمع، رضحت اوب ااحسؼ رفامےت ںی ہک بج ولوگں ےن اؿ ابوتں وک رضحت یلع ےک 

 دعب اکنال وت یلع ےک اسویھتں ںیم ےس ا ک ےن رفامای اہلل اعتیل اؿ وک ابتہ رکے اسیک ملع وک اگبڑا ۔

  :  رافی

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

  



 

 دقمہم ملسم :   ابب

 فیعض ولوگں ےس رفاتی رکےن یک یہن افر رفاتی ےک لمحت ںیم اایتحط ےک ایبؿ ںیم

     26    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا وَ  ُٗ َحسَّ ٢ِ َی٦ُِٙ َيِعُس َٜ  ُٟ و ُٕ ََْة َي ١ٍُِٜٔي ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٔ ٤ََْا أَبُو بَِْکٕ َيِىىٔي اب٦َِ َويَّإط  َ ٣ٕ أَِخب َولَی َولٓٔیٕ َرِضَٔي اهَّللُ لٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ

 ٕ َِٜحسٔیٔث َو٥ِطُ إِٔلَّ ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوز  َو٥ُِط فٔی ا

رکب نب تداش رفامےت ںی ہک ںیم ےن ریغمہ ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک ولگ رضحت یلع ےس وج رفاتی یلع نب رشخؾ ، رضحت اوب

 رکےت ںی اس یک دصتقی ہن یک اجےئ وساےئ دبعاہلل نب وعسمد ےک اسویھتں ےک ۔

  :  رافی

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

  

 ...اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ غ

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     27    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ْٞ َُِؽِي ث٥ََا  ٕس َوَحسَّ ٕ َو٦ِ ٠َُح١َّ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ أَیُّوَب َوصَٔصا٣ ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي َحسَّ ث٥ََا َحسَّ َٟ َوَحسَّ ا َٔ  ٕ  َو٦ِ صَٔصا٣

َٟ إ٧َّٔ صَ  ا َٔ ئْی٦َ  َٔ سٔ ب٦ِٔ  َُٝس ب٦ُِ حَُسيِٕن َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ ٠َُح١َّ ٦ِ َتأُِخُذو٧َ زٔی٢ُِٙ٥َ ٠َِد َِا٤ُِمزُوا َو١َّ ٢َِٝ زٔی٦ْ  ٔى ِٜ  َذا ا



 

 نسح نب رعیب، امحد نب زدی، اویب، اشہؾ ، دمحم، ح، لیضف ، اشہؾ ، دلخم نب نیسح ، اشہؾ ، دمحم نب ریسنی وہشمر ات یع ےن رفامای ہک ملع

 دحثی دنی ےہ وت دھکی ہک سک صخش ےس مت اانپ دنی احلص رک رےہ وہ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     28    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ٟٔ َو٦ِ ا َِ َو٦ِ َوأظ٢ٕ اِلَِحَو یَّا ُٞ ب٦ُِ َزََکٔ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ بَّأح َحسَّ ُس ب٦ُِ اٜعَّ ث٥ََا أَبُو َجِىََفٕ ٠َُح١َّ ٢ِ َیُٙو٤ُوا َحسَّ َٜ  َٟ ا َٔ ئْی٦َ  َٔ ب٦ِٔ 

 ََ اُٜوا  َٔ ّٔت٥َُِة  ِٜ َىِت ا َٔ ا َو َّ١َٝ َِ ٥َازٔ  َِ ٔ ٞٔ َيِسأَُٜو٧َ َو٦ِ اِْل ٔلَی أَصِ ُيِؤَخُذ َحٔسیُثُض٢ِ َوی٥َُِمزُ إ َِ ٔة  َّ٥ ٞٔ اٜسُّ ٔلَی أَصِ َِي٥َُِمزُ إ ٥ََٜا رَٔجاَل٢ُِٙ  وا  ُّ١

ََل یُِؤَخُذ َحٔسیُثُض٢ِ  َِ  ًٔ ِٜبَٔس  ا

رکےت ےھت اوبرفعج دمحم نب ابصح ، اامسلیع نب زرکای، اعمص اوحؽ ، رضحت نب ریسنی ےن رفامای ہک ےلہپ ولگ اانسد یک قیقحت ںیہن ایک 

نکیل بج دنی ںیم دباعت افر ےنتف داہ  وہےئگ وت ولوگں ےن اہک ہک اینپ اینپ دنس ایبؿ رکف سپ سج دحثی یک دنس ںیم اتنسلہ رافی 

 دےتھکی وت اؿ یک دحثی ےل ےتیل افر ارگ دنس ںیم الہ دبتع رافی دےتھکی وت اس وک وھچڑ دےتی ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب



 

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     29    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا  ٧َ َحسَّ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا اِلَِوَزاعٔیُّ َو٦ِ  ٤ََْا ؤيَسي َوصَُو اب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َ َِٜح٥َِملٔیُّ أَِخب ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ َٜٕٔيُت  إ  َٟ ا َٔ ب٦ِٔ ٠ُوَسي 

ُدِذ َو٥ِطُ  َِ ا  َٟ إ٧ِٔ کَا٧َ َظاحٔبَُک ٠َٝٔيًّ ا َٔ ِيَت  َ٘ ِيَت َو َ٘ ََُِل٧ْ  ثَىٔي  ُِٝت َحسَّ ُٕ َِ ا  َّ  ـَاُو

احسؼ نب اربامیہ ، یلظنح، ٰیسیع ، انب ویسن، افزایع ، امیلسؿ نب ومٰیس ےن رفامای ہک ںیم ےن اطؤس ےس اہک ہک الفں صخش ےن ھجم ےس ا

 ایسی ایسی دحثی ایبؿ یک ےہ وت اوہنں ےن اہک ہک ارگ ریتا اسیھت ہقث ےہ وت وت اس ےس دحثی ایبؿ رک ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     30    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََ  ث٥ََ َحسَّ ٠َِصقٔیَّ َحسَّ ٕس اٜسِّ ٤ََْا ٠َزَِوا٧ُ َيِىىٔي اب٦َِ ٠َُح١َّ َ ارٔمٔیُّ أَِخب ٔ َو٦ِ ا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ َِٜىزٔیز ٔىيُس ب٦ُِ َوِبٔس ا ََ ا 

 َٟ ا َٔ َذا  َ٘ ََٙذا َو ٔ ثَىٔي ب ََُِل٤ّا َحسَّ ُِٝت َٜٔفاُوٕس إ٧َّٔ  ُٔ  َٟ ا َٔ ٧َ ب٦ِٔ ٠ُوَسي  َمِيَ َٝ ُدِذ َو٥ِطُ  َُ َِ ا   إ٧ِٔ کَا٧َ َظاحٔبَُک ٠َٝٔيًّ

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ، رمفاؿ نب دیقشم ، دیعس نب دبعازعلسی، رضحت امیلسؿ نب ومٰیس ےن رفامای ہک ںیم ےن اطؤس ےس اہک 

 وت اس ےس دحثی ایبؿ رک ۔ہک الفں صخش ےن ھجم ےس ایسی ایسی دحثی ایبؿ یک ےہ وت اوہنں ےن اہک ہک ارگ ریتا اسھت ہقث ےہ وت 



 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     31    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

َٟ أَِزَر  ا َٔ ث٥ََا اِلَِظ١َعٔیُّ َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی اٜز٤َِّازٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  َِٜحِضَؽِٔمُّ َحسَّ ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ُض٢ِ ٠َأ٠ُِو٧ْ َحسَّ ُّٝ ُ ١َِٜٔسی٥َٔة ٠ٔائَّة ک ُت بٔا ِ٘

َِٜحسٔ  َِٜيَس ٦ِ٠ٔ أَصِٝٔطٔ ٠َا یُِؤَخُذ َو٥ُِض٢ِ ا  ُٟ ا َٕ  یُث يُ

ی ، ایعمص ، رضحت انب ایب اسلاند دبعاہلل نب ذوکاؿ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک ںیم ےن دمہنی ںیم وس لدیم 

م

 

یہ ض
ج

رصن نب یلع 

 یھت ۔اےسی اپےئ وج کین ریست ےھت رگم اںیہن رفاتی دحثی اک الہ ںیہن اھجمس اجات اھت افر اؿ ےس دحثی ںیہن یل اجیت 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     32    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

َِٜباصٔلٔیُّ  ٕ ا ز ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ َخَلَّ َيا٧ُ ح و َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ِّیُّ َحسَّ ١َِٜک ُس ب٦ُِ أَبٔی و١ََُز ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َيا٧َ ب٦َِ َحسَّ ِّ َُ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ َٜطُ  ُن  ِّ َّٝ  َواٜ



 

ِى  ََ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ  ٕ اُت وَُيِي٥ََة َو٦ِ ٠ِٔسَىز َٕ ٢ََّٝ إِٔلَّ اٜثِّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُث َو٦ِ َر وُِل َِل یَُحسِّ ُٕ  َس ب٦َِ إٔبَِزاصٔي٢َ َي

رفامےت دمحم رمع یکم ، ایفسؿ ، ح ، اوبرکب نب الخد ابیلہ ، ایفسؿ نب ہنییع ، رعسم، وعسمد رفامےت ںی ہک ںیم ےن دعس نب اربامیہ ےس انس فہ 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وساےئ ہقث ولوگں رافویں ےک یسک یک دحثی لقن ہن رکف۔ےھت ہک 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

  ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ

     33    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ََ  ُٟ و ُٕ ١ِٔىُت َوِبَسا٧َ ب٦َِ وُِث١َا٧َ َي ََ  َٟ ا َٔ ٞٔ ٠َزَِو  ُِٔضزَاَذ ٦ِ٠ٔ أَصِ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ثَىٔي ٠َُح١َّ  ب٦َِ ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ َحسَّ

ُس ب٦ُِ وَ  َٟ ٠َُح١َّ ا َٔ َِ و  َِ ٠َا َشا َٟ ٦ِ٠َ َشا ا َٕ َٜ ٥َازُ  َِ ٔ ِوَِل اِْل َٜ ی٦ٔ َو ٥َازُ ٦ِ٠ٔ اٜسِّ َِ ٔ وُِل اِْل ُٕ ١َُِٜباَرٔک َي َِٜىبَّاُس ا ثَىٔي ا ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ

وِ  َٕ ِٜ وُِل بَِي٥َ٥َا َوبَيَِن ا ُٕ ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ َي ََ  َٟ ا َٔ َٖ ب٦ُِ أَبٔی رِٔز٠ََة  َح َِ ٔ ١ِٔىُت أَبَا إ ََ ُس  َٟ ٠َُح١َّ ا َٔ ٥َاَز و  َِ ٔ َوائ٢ُٔ َيِىىٔي اِْل َٕ ِٜ ٔ ا ٣

َِٜحسٔ  ١َُِٜباَرٔک یَا أَبَا َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ُِٝت َٜٔىِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا ُٔ  َٟ ا َٔ انٔیَّ  َٕ َٜ ا ِّْ َبِىَس إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦َِ ؤيَسي اٜفَّ ٔ ِٜب َِ إ٧َّٔ ٦ِ٠ٔ ا َّٜٔذی َجا یُث ا

 ِّْ ٔ ِٜب َٖ وَ  ا َح َِ ٔ َٟ َوِبُس اهَّللٔ َیا أَبَا إ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َُٜض١َا ٠ََي َظِو٠َٔک  َِّی ٔلَبََویَِک ٠ََي َظََلتَٔک َوَتُعو٣َ  َٜطُ أ٧َِ ُتَعل ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ ٦ِ َصَذا  َّ١

َِٜححَّأد ب٦ِٔ  ُِٝت َو٦ِ ا ُٔ  َٟ ا َٔ  ٦ِ ْة َو١َّ َٕ َٟ ٔث ا َٕ َِ إط  َٟ َصَذا ٦ِ٠ٔ َحٔسیٔث ٔشَضأب ب٦ِٔ ِٔخَ ا َٔ ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ  ٦ِ ْة َو١َّ َٕ َٟ ٔث ا َٔ زٔی٥َإر 

َِٜححَّأد ب٦ِٔ زٔی٥َإر َوبَيَِن اٜ َٖ إ٧َّٔ بَيَِن ا َح َِ ٔ َٟ َیا أَبَا إ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ اؤَز َر َّ ٢َ ٠َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َّٔييِّ َظل

ُٗ ا ٔفُي ِٔيَضا أَِو٥َا َٕ ١ِٔىُت َوبَِس َت٥ِ ََ  ُٟ و ُٕ ٖٕ َي ١ِٔىُت َولٔیَّ ب٦َِ َشٕٔي ََ ْس  َٟ ٠َُح١َّ ا َٔ ْٓ َو ةٔ اِختََٔل َٔ َس َِٜيَس فٔی اٜعَّ  ٦ِٔٙ ١َِٜٔفیِّ َوَل

 َٝ ُِّ اٜسَّ َّطُ کَا٧َ َيُس إ٤ٔ َِ ُُٔس ا٥َّٜأس َزوُوا َحٔسیَث َو١ِزٔو ب٦ِٔ ثَابٕٔت  وُِل َولَی ُر ُٕ ١َُِٜباَرٔک َي  َْ اهَّللٔ ب٦َِ ا



 

 نب دبعاہلل ازہاد، رضحت دبعاہلل نب امثعؿ رفامےت ںی ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابمرک وک رفامےت وہےئ انس ہک اانسد دحثی اومر دمحم

دنی ےس ںی افر ارگ اانسد ہن وہںیت وت لدیم وج اچاتہ ہہک داتی افر ابعس نب رزہم ےتہک ںی ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابمرک وک رفامےت 

رے افر ولوگں ےک درایمؿ اانسد وتسونں یک رطح ںی افر اوب ااحسؼ اربامیہ نب ٰیسیع ااطلاقلین رفامےت ںی ہک ںیم ےن وہےئ انس ہک امہ

دبعاہلل نب ابمرک ےس اہک اے اوب دبعارلنمح اس دحثی ےک ابرے ںیم لپ ایک رفامےت ںی وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 دفرسی یکین  ہ ےہ ہک وت اینپ امنز ےک اسھت اےنپ فادلنی ےک  ےئ امنز ڑپےھ افر اےنپ رفزے ےس رفاتی یک یئگ ےہ ہک یکین ےک دعب

ےک اسھت اؿ ےک  ےئ رفزہ رےھک انب ابمرک ےن رفامای ہک  ہ دحثی سک یک رفاتی ےہ اوہنں ےن اہک ہک فہ وت ہقث ےہ رھپ اوہنں ےن 

دانیر ےس اوہنں ےن رفامای ہک فہ یھب ہقث ےہ وت اوہنں ےن رفامای ہک اس اہک ہک اوہنں ےن سک ےس رفاتی یک ےہ ںیم ےن اہک اجحج نب 

ےن سک ےس رفاتی یک ےہ ںیم ےن اہک ہک فہ اتہک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رضحت انب ابمرک ےن رفامای 

 وطلی زامہن ےہ سج وک ک  رکےن ےک  ےئ اف ںوں یک اے اوب ااحسؼ اجحج افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درایمؿ وت اانت

رگدںین کھت اجیئ یگ اہتبل دصہق دےنی ںیم یسک اک االتخػ ںیہن یلع نب قیقش ےتہک ںی ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابمرک ےس ربرساعؾ 

 ےہ۔انس فہ رفام رےہ ےھت ہک رمعف نب اثتب یک رفاتی وک وھچڑ دف ویکہکن  ہ صخش االسػ وک اگایلں داتی 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     34    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََ  ٢ٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ثَىٔي أَبُو ا٥ََِّّٜضٔ َصأش٢ُ ب٦ُِ ا َٟ َحسَّ ا َٔ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ ا٥ََِّّٜضٔ ب٦ِٔ أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ  َٟ َحسَّ ا َٔ َة  ُِ بَُضيَّ ٔ ٕٞ َظاح ا أَبُو َؤٕي

٢ٔ ب٦ِٔ وُبَِئس اهَّللٔ َٔ ا َٕ ِٜ ٥ُِت َجأّٜسا و٥َِٔس ا بٔيْح َولَی ٠ِٔثَٝٔک َؤمي٢ْ  ُ٘ َٔ َُّط  ٕس إ٤ٔ ٢ٔ یَا أَبَا ٠َُح١َّ َٔ ا َٕ ِٝ ٔ َٟ یَِحٌَي ٜ ا َٕ َِ ٔىيٕس  ََ َویَِحٌَي ب٦ِٔ 

٢ِْٝ َوَِل ٠َِْخَ  ٔ ْد أَِو و ٢ِْٝ َوَِل ََفَ ٔ ََل یُوَجَس و٥َِٔسَک ٥ِ٠ٔطُ و َِ ی٦ٔ  ٔ َصَذا اٜسِّ َٟ َو٦ِ َشِيٕئ ٦ِ٠ٔ أ٠َِز
َ ِٜ أ٧َِ ُتِسأ َٜطُ ا  َٟ ا َٕ َِ ٢ُ َوَو٢َّ َذاَک ْد  َٔ ا َٕ



 

َبُح ٦ِ٠ٔ َذاَک و٥َِٔس ٠َ  ِٔ ٢ُ أَ َٔ ا َٕ ِٜ َٜطُ ا  ُٟ و ُٕ َٟ َي ا َٔ ََّک اب٦ُِ إ٠َٔامَِی صُّسی اب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ َوو١ََُز  َٟ ٔل٤َ ا َٔ ٔ يِْ ٍَ َٟ بٔ ُٔو َٞ َو٦ِ اهَّللٔ أ٧َِ أَ َٕ ٦ِ َو

١َا أََجا َِ ََٙت  َس َِ  َٟ ا َٔ ٕة  َٕ ٔ ٔث ٢ِٕٝ أَِو آُخَذ َو٦ِ ٌَيِْ ٔ  بَطُ و

 ب ہ ا ک وعرت ےہ وج رضحت 
یہ  ب ہ اک ت
یہ اوبرکب نب رضن نب ایب رضن، اوبرضن ، اہمش ، رضحت اوب لیقع ییحی نب وتملک رضری وج ہک ومیل اھت ت

 اعدص  ےس رفاتی رکےت ںی ےن رفامای ہک ںیم اقمس نب دیبع اہلل افر ییحی نب دیعس ےک اپس اھٹیب اھت ییحی ےن اقمس ےس اہک ہک اے اوب دمحم

لپ ےسیج میظع ااشلؿ اعمل دنی ےک  ےئ  ہ ابت ابثع اعر ےہ ہک لپ ےس دنی اک وکیئ ہلئسم وپاھچ اجےئ افر لپ وک اس اک ہن ھچک ملع وہ 

ہن اس اک لح افر ہن یہ اس وک وجاب اقمس ےن اپاھچ ویکں ابثع اعر ےہ ؟ ییحی ےن اہک اس  ےئ ہک لپ دف ڑبے ڑبے اامومں اوبرکب فرمع 

مس اوبرکب ےک وناےس افر افرفؼ ا مظ ےک وپےت ںی اقمس ےن اہک ہک  ہ ابت اس ےس یھب زایدہ ابثع اعر ےہ اس صخش ےک ےٹیب ںی اق

ےک  ےئ سج وک اہلل ےن لقع اطعء رفامیئ وہ ہک ںیم ریغب ملع وکیئ ابت وہکں ای ںیم اس صخش ےس رفاتی رکفں وج ہقث ہن وہ  ہ نس رک 

 وجاب ہن دای ۔ییحی اخومش وہےئگ افر اس اک وکیئ 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     35    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ٕٞ ُٟ أَِخبَُْونٔی َو٦ِ أَبٔی َؤٕي و ُٕ َيا٧َ ب٦َِ وَُيِي٥ََة َي ِّ َُ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ َِٜىِبٔسیُّ  ٢َٔٙ ا َِٜح ثَىٔي بَِّٔشُ ب٦ُِ ا ِّ َحسَّ َة أ٧ََّ أَب٥َِا ِٔ بَُضيَّ ٔ  َظاح

أَُٜوُظ َو٦ِ َشِيٕئ  ََ ِّی َلُِؤم٢ُ أ٧َِ یَُٙو٧َ ٠ِٔثَُٝک  َٜٔىِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز  ٔن ٔىيٕس َواهَّللٔ إ ََ َٜطُ َیِحٌَي ب٦ُِ   َٟ ا َٕ َِ  ٢ِْٝ ٔ ٢َِٜ َی٦ُِٙ و٥َِٔسُظ ِٔيطٔ و

َٟ أَوِ  ا َٕ َِ  ٢ِْٝ ٔ َِٜيَس و٥َِٔسَک ِٔيطٔ و  ٕ ُٟ َو٦ِ أ٠َِز
َ ُِٜضَسی َيِىىٔي و١ََُز َواب٦َِ و١ََُز ُتِسأ َٜٔک َواهَّللٔ و٥َِٔس اهَّللٔ َم٢ُ ٦ِ٠ٔ ذَ َوأ٤ََِت اب٦ُِ إ٠َٔامَِی ا

 ٔ َٟ َوَشضَٔسص١َُا أَبُو َوٕ ا َٔ ٕة  َٕ ٔ ٔث ٌَيِْ َْ َو٦ِ  ٔ ٢ِٕٝ أَِو أُِخب ٔ ٔ و يِْ ٍَ َٟ بٔ ُٔو َٞ َو٦ِ اهَّللٔ أ٧َِ أَ َٕ اَِل َوو٥َِٔس ٦ِ٠َ َو َٔ ٞٔ حٔيَن  ِّ ١َُِٜتَوک ٕٞ َیِحٌَي ب٦ُِ ا ي



 

 َذَٜٔک 

 ب ہ ےس 
یہ رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع ےک ےٹیب ےس یسک ےن یسک زیچ ےک ابرے ںیم رشبنب مکح دبعی ، ایفسؿ ، اوب لیقع اصبح ت

 

ث

درایتف ایک سج ےک ابرے ںیم اںیہن ملع ہن اھت  ہ دھکی رک ییحی نب دیعس ےن اؿ ےس اہک ہک  ہ ارم ھجم رپ رگاں سگرا ہک لپ ےسیج حش

 افر لپ اس ےک وجاب ےس ال ملع وہں اوہنں ےن اہک اہلل ےس وج اٹیب ےہ دف لیلج ادقلر اہمئ رمع افر انب رمع ےس وکیئ ابت وپھچ اجےئ

یک مسق اس ےس ڑبھ رک  ہ ابت زایدہ ربی ےہ اہلل ےک زند ک افر سج وک اہلل ےن لقع دی ےہ ہک فہ ریغب ملع ےک وکیئ ابت التبےئ ای ںیم 

 ےھت بج اوہنں ےن اہک ۔ وجاب دفں یسک ریغ ہقث یک رفاتی ےس ایفسؿ ےن اہک ییحی نب وتملک اس وگتفگ ےک فتق وموجد

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     36    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ِورٔیَّ َوُشِى  َيا٧َ اٜثَّ ِّ َُ ُِٜت  َ أ ََ  َٟ ا َٔ ٔىيٕس  ََ ١ِٔىُت َیِحٌَي ب٦َِ  ََ  َٟ ا َٔ ِّٕغ  ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ َولٓٔیٕ أَبُو َح َبَة َو٠َأٜکّا َواب٦َِ وَُيِي٥ََة َحسَّ

 ِٜ ٞٔ َِل یَُٙو٧ُ ثَبِّتا فٔی ا َِٜيَس بَٔثِبٕت َو٦ِ اٜزَُّج َُّط  اُٜوا أَِخبِْٔ َو٥ُِط أ٤َ َٔ َيِسأَُٜىٔي َو٥ُِط  َِ  ُٞ َيأِتٔيىٔي اٜزَُّج َِ  َحٔسیٔث 

رمعف نب یلع ، اوبصفح ، ییحی نب دیعس ایبؿ رکےت ںی ہک ںیم ےن ایفسؿ وثری ہبعش ، امکل افر انب ہینیع ےس وپاھچ ہک ولگ ھجم ےس 

ںی وج رفاتی دحثی ںیم ہقث ف ربتعم ںیہن ےہ اؿ ےس اہمئ دحثی ےن رفامای ہک ولوگں وک اتب  اےسی صخش یک رفاتی ےک ابےت ںیم وپےتھچ

 دف ہک فہ رافی اناقلب اابتعر ےہ ۔ )اس ںیم انگہ تبیغ ہن وہاگ ویکہکن وصقمد افحتظ دنی ےہ ہن ہک وتنیہ رافی(۔

  :  رافی

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



 

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     37    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ىٔ  ََ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  َِٜبأب َحسَّ ٔة ا َّّ ُٙ َِ ُ ائ٢ْٔ َولَی أ َٔ ٕ َوصَُو  َٞ اب٦ُِ َوِو٧ٕ َو٦ِ َحٔسیٕث َٜٔصِضز ٔ ئ َُ  ُٟ و ُٕ ١ِٔىُت ا٥ََِّّٜضَ َي ََ  َٟ ا َٔ يٕس 

ِٜٔس٥َُة ا٥َّٜاسٔ  ُٟ أََخَذِتطُ أَ و ُٕ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ َرح١َٔطُ اهَّللُ َي ا َٔ وُظ  ُ٘ وُظ إ٧َّٔ َشِضّزا ٤َزَ ُ٘ َٟ إ٧َّٔ َشِضّزا ٤َزَ ا َٕ َِ  ُ١َّٝ َ  وا ِٔيطٔ َتک

دیبع اہلل نب دیعس، رضحت رضن نب لیمش ےس رمفی ےہ ہک انب وعؿ اےنپ درفازے یک وچٹھک رپ ڑھکے ےھت یسک ےن اؿ ےس رہش 

نب وحبش یک رفاایت ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن اہک ہک رہش وک ولوگں ےن نعط ایک افر نعط ےک زینفں ےن زیمخ ایک اامؾ 

 ں ےن اس یک  فیعض رک ےک اس ںیم الکؾ ایک افر الکؾ ےک زینفں ےس اس وک ئاھلئ ایک ےہ ۔ملسم رفامےت ںی ہک ولوگ

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

  ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ

     38    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

٢َِٝ أَِوَتسَّ بٔطٔ  َِ َٜٕٔيُت َشِضّزا  ِس  َٔ َٟ ُشِىَبُة َو ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا َشَبابَُة  أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ  َحسَّ



 

 ہبعش رفامےت ںی ہک ریمی رہش ےس الماقت وہیئ نکیل ںیم ےن اؿ یک رفاتی وک اقلب اابتعر ںیہن اھجمس ۔اجحج نب اشرع،ابشہب ،

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

  دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ

     39    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ٔ َْنٔی َولٔیُّ ب٦ُِ حَُسئِن ب٦ِٔ َوأ َ َٟ أَِخب ا َٔ ٞٔ ٠َزَِو  ُِٔضزَاَذ ٦ِ٠ٔ أَصِ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ثَىٔي ٠َُح١َّ َٔ َحسَّ َٟ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٕس  ا َٔ  َٟ ا

 ٕ َِ بٔأ٠َِز َث َجا َٜطُ َوإٔذَا َحسَّ ُٓ َحا ٔ ٕ ٦ِ٠َ َتِىز ثٔيْ َ٘ ِورٔیِّ إ٧َّٔ َوبَّاَز ب٦َِ  َيا٧َ اٜثَّ ِّ ُِٝت ُٜٔس ُٔ ١َُِٜباَرٔک  َٟ ٥َّٜٝٔأس  ا ُٔو َْی أ٧َِ أَ َ َّ َِ َؤمي٢ٕ 

َٟ َوِبُس اهَّللٔ ا َٔ َيا٧ُ بَلَی  ِّ َُ  َٟ ا َٔ ُٟ َِل َِل َتأُِخُذوا َو٥ُِط  ُٔو َِٝيطٔ فٔی زٔی٥ٔطٔ َوأَ ٥ُِت فٔی ٠َِحٕٝٔس ذَُٔکَ ِٔيطٔ َوبَّاْز أَث٥َِِيُت َو ُ٘ ٥ُُِٙت إَٔذا  َِ  

 ُ١ِٜ َٟ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ا ا َٔ َٟ أَبٔی  ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ وُِث١َا٧َ  ْس َحسَّ َٟ ٠َُح١َّ ا َٔ َ َتأُِخُذوا َو٥ِطُ َو ٔل َٟ َباَرٔک ا٤َِتَضِيُت إ ا َٕ َِ ی ُشِىَبَة 

اِحَذُروظُ  َِ  ٕ ثٔيْ َ٘  َصَذا َوبَّازُ ب٦ُِ 

دمحم نب دبعاہلل ازہاد، رضحت یلع نب نیسح نب فادق ایبؿ رکےت ںی ہک دبعاہلل نب ابمرک ےن اہک ہک ںیم ےن ایفسؿ وثری ےس اہک ہک 

فرغبی ایبؿ رکات ےہ لپ یک اس ےک ابرے  مت ابعد نب ریثک ےک احالت ےس فافق وہ ہک فہ بج وکیئ دحثی ایبؿ رکات ےہ وت بیجع

ںیم ایک راےئ ےہ ہک ںیم ولوگں وک اؿ ےس ااحدثی ایبؿ رکےن ےس رفک دفں ؟ رضحت ایفسؿ ےن اہک ویکں ںیہن انب ابمرک ےن 

د اک ذرک لات وت ںیم اس یک ددنیاری یک رعتفی رکات نکیل  ہ یھب 

ث

 
ہہک داتی ہک اس رفامای ہک سج سلجم ںیم ریمی وموجدیگ ںیم ابعد نب ک

یک ااحدثی ہن ول دبعاہلل نب امثعؿ ایبؿ رکےت ںی ہک ریمے ابپ ےن اہک ہک دبعاہلل نب ابمرک ےن رفامای ہک ںیم ہبعش ےک اپس ایگ ہک 

 ابعد نب ریثک ےس رفاتی دحثی ںیم وچب ۔

  :  رافی



 

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     40    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ُِٜت ٠َُى  َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕٞ ِض ََ ُٞ ب٦ُِ  ِؽ َّ ِٜ ثَىٔي ا َْنٔی َو٦ِ ؤيَسي ب٦ِٔ َحسَّ َ أَِخب َِ َّٜٔذی َرَوی َو٥ِطُ َوبَّاْز  ٔىيٕس ا ََ سٔ ب٦ِٔ  ًّی اٜزَّازٔیَّ َو٦ِ ٠َُح١َّ ل

اْب  ذَّ َ٘ َّطُ  َْنٔی أ٤َ َ أَِخب َِ ُِٜتطُ َو٥ِطُ  َ أ ََ َد  ا َِخَ َّ١َٝ َِ َيا٧ُ و٥َِٔسُظ  ِّ َُ ٥ُِت َولَی بَابٔطٔ َو ُ٘  َٟ ا َٔ  یُو٤َُس 

 مڈ  نب دیعس ےک قلعتم وساؽ ایک سج ےس ابعد نب ریثک رفاتی رکات رضحت لضف نب لہس ےن ایبؿ ایک 
مہ

ی رازی ےس 

معل

ہک ںیم ےن 

ےہ وت اوہنں ےن اہک ہک ےھجم ٰیسیع نب ویسن ےن  رب دی ہک ںیم ا ک دؿ ابعد ےک درفازہ رپ ڑھکا اھت افر ایفسؿ اس ےک اپس ےھت بج 

  اوہنں ےن ےھجم  رب دی ہک  ہ تہب وھجاٹ لدیم ےہ ۔ایفسؿ ابرہ ےلکن وت ںیم ےن اؿ ےس ابعد ےک قلعتم وپاھچ وت

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم 

     41    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ا٧ٔ َو٦ِ  فَّ َٕ ِٜ ٔىيٕس ا ََ ٔس ب٦ِٔ َیِحٌَي ب٦ِٔ  ا٧ُ َو٦ِ ٠َُح١َّ َّّ ثَىٔي َو َٟ َحسَّ ا َٔ إب  ُس ب٦ُِ أَبٔی َوتَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ أٜٔحيَن َحسَّ ٢ِ ٤ََز اٜعَّ َٜ  َٟ ا َٔ أَبٔيطٔ 



 

َس فٔی َشِيٕئ أَ  َِ ا٧ٔ  فَّ َٕ ِٜ ٔىيٕس ا ََ َس ب٦َِ َیِحٌَي ب٦ِٔ  َٕٝٔيُت أ٤ََا ٠َُح١َّ َِ إب  َٟ اب٦ُِ أَبٔی َوتَّ ا َٔ َِٜحٔسیٔث  َذَب ٥ِ٠ُٔض٢ِ فٔی ا ِ٘ َٟ ا َٕ َِ ُِٜتطُ َو٥ِطُ  َ أ

 ُٟ و ُٕ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ َي ا َٔ َِٜحسٔیٔث  َذَب ٥ِ٠ُٔض٢ِ فٔی ا ِ٘ ٔ فٔی َشِيٕئ أَ َِٜديِْ َٞ ا ٢ِ َتَز أَصِ َٜ ُسو٧َ َو٦ِ أَبٔيطٔ  َٙٔذُب َولَی َٜٔسا٤ٔض٢ِٔ َوَِل َیَتَى١َّ َیِحزٔی اِل

َٙٔذَب   اِل

دمحم نب ایب اتعب ، افعؿ ، رضحت دیعس نب اطقؿ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںی ہک مہ ےن کین ولوگں اک ذکب یف ادحلثی ےس ڑبھ 

ےٹیب ےس وہیئ ںیم ےن اؿ ےس اس ابرے ںیم رک وکیئ وھجٹ ںیہن داھکی انب ایب اتعب ےن اہک ہک ریمی الماقت دیعس نب اطقؿ ےک 

وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک ریمے ابپ ےتہک ےھت ہک مہ ےن کین ولوگں اک وھجٹ دحثی ںیم ذکب ےس ڑبھ رک یسک ابت ںیم ںیہن داھکی 

 ۔ اامؾ ملسم ےن اس یک اتفلی ویں ذرک یک ےہ ہک وھجیٹ دحثی اؿ یک زابؿ ےس لکن اجیت ےہ فہ  دصا وھجٹ ںیہن وبےتل

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     42    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ُِٝت  َٟ َزَخ ا َٔ ُة ب٦ُِ ٠ُوَسي  َّ َْنٔی َخٝٔي َ َٟ أَِخب ا َٔ ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕٞ ِض ََ ُٞ ب٦ُِ  ِؽ َّ ِٜ ثَىٔي ا ِٔ ب٦ِٔ وُبَِئس َحسَّ ٔ  َولَی ٌَاٜ

ثَىٔي ٠َ  ْٟ َحسَّ ثَىٔي ٠َُِٙحو َٞ ی١ُِلٔی َولَیَّ َحسَّ َحَى َِ ثَىٔي أَبَا٧ْ اهَّللٔ  إَٔذا ِٔيَضا َحسَّ َِ ٔة  ََ ا ٥ََمزُِت فٔی اِلُْکَّ َِ ا٣َ  َٕ َِ  ُٟ َِٜبِو أََخَذُظ ا َِ  ْٟ ُِٙحو

وُِل َرأَیُِت  ُٕ َِٝوانٔیَّ َي ُِٜح َِٜحَس٦َ ب٦َِ َولٓٔیٕ ا ١ِٔىُت ا ََ ١ُُِٔت َو ُتُط َو ِ٘ َْ َ َّ َِ ََُِل٧ٕ  ٔ َو٦ِ أ٤ََٕس َوأَبَا٧ُ َو٦ِ  ا٧َ َحسٔیَث ص َّّ َصا٣ٕ فٔی َ٘ٔتأب َو

ََُِل٧ٕ وَ  َٜطُ یَِحٌَي ب٦ُِ   ُٟ ا َٕ ْٞ يُ ثَىٔي َرُج َٟ صَٔصا٣ْ َحسَّ ا َٔ  ٔ َِٜىزٔیز ٔ َحٔسیَث و١ََُز ب٦ِٔ َوِبٔس ا َسا٣ ِٕ ٔ١ِٜ َٟ أَبٔی ا ا َٔ  ِٕ ِى َ٘ ٔس ب٦ِٔ  ٦ِ ٠َُح١َّ

 َّ َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ  ِٕ ِى َ٘ سٔ ب٦ِٔ  ١َٔىطُ ٦ِ٠ٔ ٠َُح١َّ ََ وُٜو٧َ صَٔصا٣ْ  ُٕ َُّض٢ِ َي ا٧َ إ٤ٔ َّّ ُِٝت َٜٔى ثَىٔي ُٔ ُٟ َحسَّ و ُٕ َِٜحٔسیٔث کَا٧َ َي ٞٔ صََذا ا ١َا ابُِتلَٔی ٦ِ٠ٔ َٔٔب

سٕ  ١َٔىُط ٦ِ٠ٔ ٠َُح١َّ ََ َُّط  ٕس ث٢َُّ ازَّعَی َبِىُس أ٤َ  َیِحٌَي َو٦ِ ٠َُح١َّ



 

یڈ  اہلل ےک اپس ایگ وت فہ ےھجم وحکم  ب
عن
ؽ یک رفاایت لضف نب ومٰیس ، سیدی نب اہرفؿ ، ہفیلخ نب ومٰیس ایبؿ رکےت ںی ہک ںیم اغبل نب 

وھکلاےن اگل اےنت ںیم اےس اشیپب لایگ فہ الچ ایگ ںیم ےن ایکس الص اتکب ںیم داھکی وت اس ںیم فہ رفاتی اس رطح یھت ہک اابؿ ےن 

اسن ےس رفاتی یک افر اابؿ ےن الفں صخش ےس  ہ دھکی رک ںیم ےن اس ےس رفاتی رکان وھچڑ دای افر اھٹ رک الچ ایگ افر اامؾ ملسم ےتہک 

 ہک ںیم ےن نسح نب یلع ااولحاین ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک ںیم ےن افعؿ یک اتکب ںیم اشہؾ ایب ادقملاؾ یک رفاتی رمع نب دبعازعلسی ںی

یک دنس ےس دیھکی اشہؾ ےن اہک ےھجم ا ک صخش ےن سج وک ییحی اہک اجات ےہ ا ک دحثی دمحم نب  بع ےس ایبؿ یک ںیم ےن افعؿ نب 

 ںی ہک اشہؾ ےن وخد اس دحثی وک دمحم نب  بع ےس انس ےہ افعؿ ےن اہک اشہؾ ایس دحثی یک فہج ےس الفں ےس اہک ہک ولگ ےتہک

تبیصم ںیم ڑپ ایگ ویکہکن ےلہپ اتہک اھت ہک ھجم ےس ییحی ےن دمحم ےس رفاتی یک رھپ اس ےک دعب اس ےن دوعی ایک ہک اس ےن اس رفاتی وک 

 دمحم ےس انس ےہ افر فاہطس وک ذحػ رک دای ۔

  :  افیر

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     43    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ُٔ  ُٟ و ُٕ َة َي َٝ ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ َجَب ََ  َٟ ا َٔ ُِٔضزَاَذ  ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ثَىٔي ٠َُح١َّ ١َُِٜباَرٔک َحسَّ ُِٝت َٜٔىِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا

َّٜٔذی َرَویَِت َو٥ُِط َحٔسیَث َوِبٔس ا ُٞ ا َِٜححَّأد ا٤ُِمزِ ٠َا ٦ِ٠َ َصَذا اٜزَُّج ٧ُ ب٦ُِ ا َمِيَ َٝ َُ  َٟ ا َٔ  ٔ َِٜحَوائٔز ِّْٔطٔ یَِو٣ُ ا ِٜ هَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو یَِو٣ُ ا

١َِٜٝٔٔک  َيا٧َ ب٦ِٔ َوِبسٔ ا ِّ َُ َِ ب٦َِ َز٠َِىَة یَِذَُکُ َو٦ِ  ١ِٔىُت َوصِ ََ ُِٔضزَاَذ َو َٟ اب٦ُِ  ا َٔ َٟ َوِبُس اهَّللٔ َوَؼِىَت فٔی یَٔسَک ٥ِ٠ٔطُ  ا َٔ  َٟ ا َٔ   

حَ  َِ َِٜيطٔ ٠َِحّٝٔسا  ٔ َِٝسُت إ ِرَص٢ٔ َوَج ِسرٔ اٜسِّ َٔ  ٔ ٣ َِ اٜسَّ ٔ ْٕ َظاح ١َُِٜباَرٔک َرأَیُِت َرِوَح ب٦َِ ٌَُفِي َتِحٌٔي ٦ِ٠ٔ َيِىىٔي اب٦َِ ا َِ َ ُِٝت أ َى

َظ َحٔسیثٔطٔ   أَِظَحابٔی أ٧َِ َیزَِونٔی َجأّٜسا ٠ََىُط َُکِ

نب ہلبج ےتہک ںی ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابمرک ےس وپاھچ ہک فہ صخش وکؿ ےہ سج دمحم نب دبعاہلل ازہاد، رضحت دبعاہلل نب امثعؿ 



 

ےس لپ ےن دبعاہلل نب رمع یک  ہ رفاتی ایبؿ یک ےہ ہک دبعارطفل ہفحت احتفئ اک دؿ ےہ انب ابمرک ےن وجاب دای ہک فہ امیلسؿ نب 

رکول انب ازہاد ےن اہک ہک ںیم ےن فبہ نب زہعم ےس انس فہ اجحج ےہ وج ںیم ےن لقن رکفایئ ںی افر ریتے اپس ںی اؿ ںیم وغر فرکف 

رفاتی رکےت ےھت ایفسؿ نب دبعاکلمل ےس ہک دبعاہلل نب ابمرک ےن اہک ہک ںیم ےن رفح نب فیطغ وک داھکی افر اس یک سلجم ںیم 

ےس یرامےن اگل ہک فہ اھٹیبوہں سج ےن درمہ ےس مک وخؿ یک اجنتس اعمػ ےہ فایل دحثی رفاتی یک ےہ رھپ ںیم اےنپ دفوتسں 

 ےھجم اس ےک اپس اھٹیب دںیھکی اس یک دحثی یک ان  دنسدییگ یک فہج ےس افر اس یک رفاتی ںیم ان وبقمیل یک فہج ےس ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔ اانسد دحثی یک

     44    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 َٔ ١َُِٜباَرٔک  َيا٧َ َو٦ِ اب٦ِٔ ا ِّ َُ ُٟ َو٦ِ  و ُٕ ١ِٔىُت َوصِّبا َي ََ  َٟ ا َٔ ُِٔضزَاَذ  ثَىٔي اب٦ُِ  ٦ِ َحسَّ ٥َُّٔٙط یَأُِخُذ َو١َّ َِّٝسا٧ٔ َوَل ُٗ اٜ ُة َظُسو َٟ َبٕٔيَّ ا

َٞ َوأَِزبَزَ  َب ِٔ  أَ

انب ازہاد، فبہ، ایفسؿ ، رضحت دبعاہلل نب ابمرک رفامےت ںی ہک ہیقب نب فدیل اچس لدیم ےہ نکیل فہ رہ لےن اجےن فاےل لدیم ےس 

 دحثی ےل اتیل ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب



 

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     45    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 َ ث ِٜضَ َحسَّ َِٜحارُٔث اِلَِوَوُر ا ثَىٔي ا َٟ َحسَّ ا َٔ ِىٔييِّ  ََْة َو٦ِ اٜصَّ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ٠ٍُٔي ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ابّا٥َا  ذَّ َ٘  ١َِسانٔیُّ َوکَا٧َ 

 این ےن دحثی ایبؿ یک افر فہ وھجاٹ
 
 لدیم اھت ۔ ہبیتق نب دیعس،رجری ، ریغمہ ،یبعش ایبؿ رفامےت ںی ہک ےھجم احرث اوعر ہ

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     46    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

َْةَ  ٕٞ َو٦ِ ٠ٍُٔي ؽَّ َّ ا٠ََة َو٦ِ ٠ُ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ٕ اِلَِشَىزٔیُّ َحسَّ ٕ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَزَّاز ث٥ََا أَبُو َوا٠ٔز ُٟ  َحسَّ و ُٕ ِىٔييَّ َي ١ِٔىُت اٜصَّ ََ  َٟ ا َٔ

 َ َِٜحارُٔث اِلَِوَوُر َوصَُو َيِصَضُس أ ثَىٔي ا ِٜکَاذٔبٔيَن َحسَّ َُّط أََحُس ا ٤ 

اوباعرم دبعاہلل نب رباد ارعشی ، اوبااسہم ، لضفم ، رضحت ریغمہ ےتہک ںی ہک ںیم ےن یبعش ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک ےھجم احرث اوعر 

 ےن دحثی ایبؿ یک افر یبعش اس ابت وک وگایہ دےتی ےھت ہک اوعر وھجوٹں ںیم ےس ا ک ےہ ۔

  :  رافی

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



 

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     47    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  یراو

ُُِٜقِ  أُِت ا ١َُة َْقَ َٕ ِٝ َٟ َو ا َٔ  َٟ ا َٔ ََْة َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ  ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ٠ٍُٔي ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِٜحارُٔث َحسَّ َٟ ا ا َٕ َِ ٥ََتئِن  ََ آ٧َ فٔی 

َِٜووُِی أََشسُّ  ِّْن ا آ٧ُ َصي ُُِٜقِ  ا

ںی ہک رضحت ہمقلع ےن اہک ہک ںیم ےن رقلؿ رکمی دف اسؽ ںیم ڑپاھ احرث ےن اہک ہبیتق نب دیعس،رجری ، ریغمہ ، اربامیہ یعخن رفامےت 

 رقلؿ لاسؿ ےہ افر ااحدثی وک احلص رکان لکشم ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔ اانسد دحثی یک رضفرت

     48    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا َزائَٔسةُ َو٦ِ ا ث٥ََا أَِح١َُس َيِىىٔي اب٦َِ یُو٤َُس َحسَّ أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜحارَٔث  ِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ أ٧ََّ ا

آ٧َ فٔی ُُِٜقِ ٥ٔيَن ا َٔ َِٜووَِی فٔی ثَََلٔث  َٟ ا ا َٔ ٥ََتئِن أَِو  ََ َِٜووَِی فٔی  ٥ٔيَن َوا َٔ آ٧َ فٔی ثَََلٔث  ُُِٜقِ ١َُِّٝت ا ٥ََتئِن  َتَى ََ 

 اہک ہک ںیم ےن رقلؿ نیت اسؽ ںیم  اھکی افر اجحج نب اشرع، ادمح نب ویسن، رضحت اربامیہ یعخن ےس رفاتی ےہ ہک احدث ےن



 

 ااحدثی ابمرہک وک دف اسؽ ںیم ای ہک دحثی نیت اسؽ ںیم افر رقلؿ دف اسؽ ںیم ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک 

     49    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ُ١ِٜ ث٥ََا َزائَٔسةُ َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َوا ثَىٔي أَِح١َُس َوصَُو اب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ثَىٔي َححَّاْد  َِٜحارَٔث اتُّض٢َٔ َحسَّ َْةٔ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ أ٧ََّ ا  ٍٔي

 اجحج اشرع، ادمح نب ویسن، زادئہ ، وصنمر، ریغمہ ، رضحت اربامیہ یعخن ےس رفاتی رکےت ںی ہک احرث مہتم اھت ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   باب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     50    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ َح١ِزََة ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ُىِس َحسَّ ِٔ َٜطُ ا  َٟ ا َٕ َِ َِٜحارٔٔث َشِيّئا  َِٜض١َِسانٔیُّ ٦ِ٠ٔ ا ١َٔي ٠ُزَّةُ ا ََ  َٟ ا َٔ ٜزَّیَّأت 



 

 َِ َذَص َِ  ِّ َِٜحارُٔث بٔاَّٜشَّ َٟ َوأََحسَّ ا ا َٔ ُط  َّ ِي ََ َٞ ٠ُزَّةُ َوأََخَذ  َسَخ َِ  َٟ ا َٔ َِٜبأب   بٔا

 این ےن احرث 
 
ےس وکیئ دحثی ینس وت احرث وک اہک ہک درفازہ رپ ھٹیب اجؤ رمہ ہبیتق نب دیعس،رجری، زمحہ زایت ےس رفاتی ےہ ہک رمہ ہ

 ادنر ےئگ افر ولتار ےل لےئ افر اہک ہک احرث ےن لٹہ وسحمس یک ہک وکیئ یر وہےن فاال ےہ وت فہ لچ دای۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     51    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  ٥ََٜا َحسَّ  َٟ ا َٔ  َٟ ا َٔ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوِو٧ٕ  ث٥ََا َح١َّ َيِىىٔي اب٦َِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ

ابَا٧ٔ  ذَّ َ٘ َُّض١َا  إ٤ٔ َِ ٔىيٕس َوأَبَا َوِبسٔ اٜزَّحٔي٢ٔ  ََ ََْة ب٦َِ  ١ٍُِٜٔي ٢ِ َوا ُ٘  إٔبَِزاصٔي٢ُ إٔیَّا

وعؿ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اربامیہ ےس اہک ہک ریغمہ نب دیعس دیبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی ، امحد نب زدی، رضحت انب 

 افر اوب دبعارلمیح ےس وچب ویکہکن فہ دفونں وھجےٹ لدیم ںی ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایب



 

     52    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 َٟ ا َٔ ث٥ََا َوأظ٢ْ  َٟ َحسَّ ا َٔ اْز َوصَُو اب٦ُِ َزیِٕس  ث٥ََا َح١َّ َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٕٞ ا ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ َِٝٔمَّ َو٤َِح٦ُ  َحسَّ ِتٔی أَبَا َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسُّ ٥َّا ٤َأ ُ٘

َٟ َو  ا َٔ ا  ّٕ ٢ِ َوَشٕٔي ُ٘ َْ أَبٔی اِلَِحَؤػ َوإٔیَّا ِ اَػ ٌَي عَّ ُٕ ِٜ ٥ََٜا َِل تَُحأُٜسوا ا  ُٟ و ُٕ کَا٧َ َي َِ  ًْ ا َّ ١َِْٝة أَِي ْٖ َصَذا یََزی َرأَِی ٌٔ کَا٧َ َشٕٔي

 ٔ َبٔی َوائ َِٜيَس بٔأ َِٜدَوارٔٔد َو  ٕٞ ا

جڈ ری ، امحد نب زدی، اعمص ایبؿ رکےت ںی ہک مہ ابشب ےک زامہن ںیم اوب دبعارلنمح یملس ےک اپس لای رکےت ےھت افر فہ ںیمہ 
جی

اوباکلم 

رفامےت ےھت ہک اوباالوحص ےک العفہ ہصق وخاونں ےک اپس تم اھٹیب رکف افر وچب مت قیقش ےس افر اہک ہک  ہ قیقش اخرویجں اک اس ااقتعد 

ی اوبفالئ ںیہن ےہ ۔راتھک 

یی ق

ث

ش

 اھت  ہ 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     53    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ِٜ َٜٕٔيُت َجابَٔز ب٦َِ َیزٔیَس ا وُِل  ُٕ ١ِٔىُت َجزٔیّزا َي ََ  َٟ ا َٔ ُس ب٦ُِ َو١ِزٕو اٜزَّازٔیُّ  ا٧َ ٠َُح١َّ ٌَسَّ ث٥ََا أَبُو  ِِ َو٥ِطُ کَا٧َ َحسَّ ُت ِ٘ ٢َِٝ أَ َِ ُحِىفٔیَّ 

 یُِؤ٦ُ٠ٔ بٔاٜزَِّجَىةٔ 

ؿ دمحم نب رمعف رازی ، رضحت رجری ےتہک ںی ہک ںیم ےن اجرب نب سیدی ےس رتعج یک نکیل ںیم ےن اس ےس یسک رفاتی وک ںیہن اوباسغ

 اھکل فہ رتعج اک ابلط دیقعہ راتھک اھت ۔



 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     54    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ آَز٣َ َحسَّ َِٝوانٔیُّ َحسَّ ُِٜح َِٜحَس٦ُ ا ث٥ََا ا َٞ أ٧َِ یُِحٔسَث ٠َا أَِحَسَث َحسَّ ِب َٔ ث٥ََا َجابٔزُ ب٦ُِ َیزٔیَس  َٟ َحسَّ ا َٔ  ا ٠ِٔسَىْز 

 نسح ولحاین ، ییحی نب لدؾ ، رعسم ایبؿ رکےت ںی ہک مہ ےس اجرب نب سیدی ےن دحثی ےن ایبؿ یک ارتخاع دبتع ےس ےلہپ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     55    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ِٕ ١َُة ب٦ُِ َشبٔي َٝ ََ ثَىٔي  َٞ أ٧َِ یُِمضَٔز ٠َا أَِلَضزَ  َحسَّ ِب َٔ  ٕ َٟ کَا٧َ ا٥َّٜاُس یَِح١ُٔٝو٧َ َو٦ِ َجابٔز ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  ُِٜح١َِئسیُّ َحسَّ ث٥ََا ا  َحسَّ

 َٟ ا َٔ َٜطُ َو٠َا أَِلَضَز   َٞ ٕٔي َِ ُط بَِىُؾ ا٥َّٜأس  َ٘ ا أَِلَضَز ٠َا أَِلَضَز اتََّض١َُط ا٥َّٜاُس فٔی َحٔسیثٔطٔ َوَتَز َّ١َٝ َِ  ٔ  ی١َا٧َ بٔاٜزَِّجَىةٔ اِْل



 

ہملس نب بیبش، دیمحی ، ایفسؿ ایبؿ رکےت ںی ہک ولگ اجرب ےس اس ےک دیقعہ ابہلط ےک ااہظر ےس ےلہپ ااحدثی ایبؿ رکےت ےھت 

نکیل بج اس اک دیقعہ ابلط اظرہ وہ ایگ افر ولوگں ےن اس وک دحثی ںیم متہم ایک افر ضعب رضحات ےن اس ےس رفاتی رتک رکدی 

  اہک ایگ ہک اس ےن سک دیقعہ اک ااہظر ایک اھت ایفسؿ ےن اہک رتعج اک ۔ایفسؿ ےس

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

  ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم

     56    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

١َٔىا ا ََ َُّض١َا  بٔيَعُة َوأَُخوُظ أ٤َ َٔ ث٥ََا  انٔیُّ َحسَّ ِٜح١َّٔ ث٥ََا أَبُو َیِحٌَي ا َِٝوانٔیُّ َحسَّ ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا ُٟ َحسَّ و ُٕ ١ِٔىُت َِٜحزَّاَح ب٦َِ ٠َٝٔيٕح َي ََ

 ُّٝ ُ ٢َ ک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ َحٔسیٕث َو٦ِ أَبٔی َجِىََفٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ وُِل و٥ِٔسٔی  ُٕ  َضاَجابّٔزا َي

اہلل ہیلع فل ہ نسح ولحاین ، اوبییحی امحین ، ہصیبق ،رجاح نب حیلم ےتہک ںی ہک ںیم ےن اجرب نب سیدی ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک روسؽ اہلل یلص 

 فملس یک رتس زہار ااحدثی اوب رفعج ےس رمفی ریمے اپس وموجد ںی ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

  ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک



 

     57    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ٔ١ ََ َٟ َجابْٔز أَِو  ا َٔ  ُٟ و ُٕ ّْا َي ِ ١ِٔىُت ُزَصي ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ یُو٤َُس  أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ وُِل َحسَّ ُٕ إ٧َّٔ و٥ِٔٔسی ِىُت َجابّٔزا َي

َِٜد١ِٔسي َٟ َصَذا ٦ِ٠ٔ ا ا َٕ َِ َث َیِو٠ّا بَٔحٔسیٕث  َٟ ث٢َُّ َحسَّ ا َٔ ثُِت ٥ِ٠َٔضا بَٔصِيٕئ  َْ َحسٔیٕث ٠َا َحسَّ ِٜ اََٜد١ِٔسيَن أَ ّّ ِٜ  َن أَ

دثی ںی پ  اجحج نب اشرع، ادمح نب ویسن، رضحت زریہ ےتہک ںی ہک ںیم ےن اجرب ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک ریمے اپس اچپس زہار ااح

ںیم ےس ںیم ےن ایھب کت وکیئ دحثی ایبؿ ںیہن یک زریہ ےتہک ںی رھپ اس ےن ا ک دؿ ا ک دحثی ایبؿ رکےن ےک دعب اہک  ہ اؿ 

 اچپس زہار ںیم ےس ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 ملسم دقمہم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     58    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ٔ َوٜ ِٜ ١ِٔىُت أَبَا ا ََ  َٟ ا َٔ یُّ  َِٜيِصُْکٔ ثَىٔي إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ َخأٜٕس ا ١ِٔىُت َجابّٔزا َحسَّ ََ  ُٟ و ُٕ ٣َ ب٦َِ أَبٔی ٠ُٔفيٕي َي َلَّ ََ ١ِٔىُت  ََ  ُٟ و ُٕ ئس َي

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ َحٔسیٕث َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِٜ وُِل و٥ِٔٔسی َخ١ُِسو٧َ أَ ُٕ ُِٜحِىفٔیَّ َي  ا

ردی ، اوبفدیل، السؾ نب ایب عیطم ےتہک ںی ہک ںیم ےن اجرب یفعج
ک

ث

 ش
ت

 ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک ریمے اپس روسؽ اہلل یلص اربامیہ نب اخدل 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رمفی اچپس زہار ااحدثی ابمرہک)اک ذریخہ وموجد( ےہ ۔



 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفر

     59    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ََ ١ِٔىُت َرُجَّل  ََ  َٟ ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  ُِٜح١َِئسیُّ َحسَّ ث٥ََا ا ِٕ َحسَّ ١ََُٝة ب٦ُِ َشبٔي ََ ثَىٔي  ٦َِٝ أَبَِزَح َحسَّ َِ  َّٞ َّ َوَج ِؤٜطٔ َوز َٔ َٟ َجابّٔزا َو٦ِ 
َ أ

٢َِٜ َیحِٔئ َتأِؤی َٟ َجابْٔز  ا َٕ َِ َِٜحا١ٔ٘ٔيَن  َّي یَأَِذ٧َ لٔی أَبٔی أَِو َیِح٢َُٙ اهَّللُ لٔی َوصَُو َخيُِْ ا ٥َِٝا اِلَِرَؿ َحً ُٕ َِ َذَب  َ٘ َيا٧ُ َو ِّ َُ  َٟ ا َٔ  ٔ ُٞ َصٔذظ

 ٔ َيا٧َ َو٠َا أََراَز ب ِّ ُ ُٜٔس َّي ی ٔ َحً َٜٔسظ َد ٦ِ٠ٔ َو ُد ٠ََي ٦ِ٠َ َِخَ َََِل ٤َِْخُ َحأب  ا فٔی اٜسَّ ُٟ إ٧َّٔ َوٝٔيًّ و ُٕ َٟ إ٧َّٔ اٜزَّأَِؽَة َت ا َٕ َِ ٥َازَٔی َضَذا 

ٔ ا ُٞ َصٔذظ َذا َتأِؤی َِ ُٟ َجابْٔز  و ُٕ ََُِل٧ٕ َي ُجوا ٠ََي  َّطُ ی٥َُازٔی اِِخُ ا أ٤َ ِٔ یُزٔیُس َوٝٔيًّ ١َا ٕ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ٔ ٥َ٠ُاز َذَب کَا٤َِت فٔی إِٔخَوة َ٘ ِْلیَةٔ َو

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ َظل َُ  یُو

 اربح االرض یتح ایذؿ یل 

 

ن

فل

ہملس نب بیبش ، دیمحی ، ایفسؿ ایبؿ رکےت ںی ہک ںیم ےن انس ہک ا ک لدیم ےن اجرب ےس اہلل ےک وقؽ 

م اہلل یل فوھ ریخ ااحلنیمک یک ریسفت وپیھچ وت اجرب

جک
ت 

 ےن اہک ہک اس لتی یک ریسفت ایھب اظرہ ںیہن وہیئ ایفسؿ ےن اہک ہک اس ےن ایب اف

وھجٹ وبال مہ ےن اہک ہک اجرب یک اس ےس ایک رماد یھت ایفسؿ ےن اہک ہک رایضف  ہ ےتہک ںی ہک رضحت یلع ابدولں ںیم ںی افر مہ اؿ یک 

یلع لفاز دںی ےگ ہک ولکن الفں ےک اسھت اجرب اتہک ےہ ہک افالد ںیم ےس یسک ےک اسھت ہن ںیلکن ےگ اہیں کت ہک لامسؿ ےس رضحت 

 اس لتی یک ریسفت  ہ ےہ افر اس ےن وھجٹ اہک ےہ ہک  ہ لتی ویفس ےک اھبویئں ےک قلعتم ےہ ۔

  :  رافی

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

  



 

 دقمہم ملسم :   ابب

 د دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانس

     60    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

١ِٔىُت َجابٔزّ  ََ  َٟ ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  ُِٜح١َِئسیُّ َحسَّ ث٥ََا ا ١ََُٝة َحسَّ ََ ثَىٔي  ُّٞ َحسَّ َتٔح َِ َْ َحٔسیٕث ٠َا أَ ِٜ ٕ ٦ِ٠ٔ ثَََلثٔيَن أَ ُث ب٥َِٔحو ا یَُحسِّ

َس ب٦َِ َو١ِزٕو اٜزَّازٔ  ا٧َ ٠َُح١َّ ١ِٔىُت أَبَا ٌَسَّ ََ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ َو ا َٔ َذا َ٘ َذا َو َ٘ ُِٜت َجزٔیَز ب٦َِ َوِبٔس أ٧َِ أَذَُِکَ ٥ِ٠َٔضا َشِيّئا َوأ٧ََّ لٔی  َ أ ََ  َٟ ا َٔ یَّ 

 ِٜ ُِٝت ا ُٕ َِ َِٜح١ٔئس  ٕ َؤمي٢ٕ ا ُٙؤت ُئَّصُّ َولَی أ٠َِز ُٞ اٜسُّ َٟ َنَى٢ِ َشِيْذ ـَؤی ا َٔ َٜٕٔيَتطُ  ََْة   َحارُٔث ب٦ُِ َحٔعي

ہملس ، دیمحی ، ایفسؿ ایبؿ رکےت ںی ںیم ےن اجرب ےس سیت زہار ایسی ادحثی ینس ںی ہک اؿ ںیم ےس یسک ا ک دحثی وک یھب ںیم ذرک 

ےل ےھجم  انت یہ امؽ فزعت  ےل افر ایفسؿ ےتہک ںی ںیم ےن اوب اسغؿ دمحم نب رمعف رازی ےس انس رکان انمبس ںیہن اتھجمس وخاہ اس ےک دب

فہ ےتہک ےھت ہک ںیم ےن رجری نب دبعادیمحل ےس وپاھچ ہک ایک لپ احرث نب ریصحہ ےس  ےل ںی ؟اہک اہں فہ ا ک وبڑاھ صخش ےہ ارثک 

 ۔اخومش راتہ ےہ نکیل تہب ڑبی ابت رپ ارصار رکات ےہ 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     61    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ازٔ ب٦ِٔ َز  ثَىٔي َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضسٔٓیٕ َو٦ِ َح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ ِوَرقٔیُّ  ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ َٟ َذََکَ أَیُّوُب َرُجَّل یَِو٠ّا َحسَّ ا َٔ یِٕس 



 

َِّٝسا٧ٔ َوَذََکَ آ ٢ِ ی٦َُِٙ ب١ُِٔسَتٕٔي٢ٔ اٜ َٜ  َٟ ا َٕ َِ ٢ٔ ِٔ َٟ صَُو یَزٔیُس فٔی اٜزَّ ا َٕ َِ  َِخَ 

ادمح نب اربامیہ دفریق ، دبعارلنمح نب دہمی ، رضحت امحد نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک اویب ےن ا ک صخش اوباہیم دبعارکلمی ےک 

 ابرے ںیم رفامای ہک فہ راتس وگ ںیہن افر دفرسے اک ذرک رفامای ہک فہ رحتری ںیم زایدیت رکات ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     62    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ٔ َٟ أَیُّوُب إ ا َٔ  َٟ ا َٔ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس  ث٥ََا َح١َّ ٕب َحسَّ ٧ُ ب٦ُِ َِحِ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ِؽٝٔطٔ َحسَّ َِ ٧َّ لٔی َجاّرا ث٢َُّ َذََکَ ٦ِ٠ٔ 

ِو َشضَٔس و٥ِٔٔسی َولَی َت١َِزَتئِن ٠َا َرأَیُِت َشَضاَزَتطُ جَ  َٜ  ائٔزَةّ َو

اجحج نب اشرع، امیلسؿ رحب ، امحد نب زدی ایبؿ رکےت ںی ہک اویب ےن اہک ہک ریما ا ک اسمہ ہ ےہ رھپ اس یک وخویبں اک ذرک ایک اتمہ 

 فہ دف وجھکرفں ےک ابرے ںیم یھب اہشدت دے وت ںیم اس یک وگایہ وک اجزئ ںیہن وھجمسں اگ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔



 

     63    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ثَىٔي  َٟ ٠َِى١َْز ٠َا َرأَیُِت أَیُّ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٔٗ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ اَِل َحسَّ َٔ أُعٔ  اُد ب٦ُِ اٜصَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَححَّ قُّ ٠َُح١َّ َٔ وَب اٌَِتاَب أََحّسا 

 ِ َٟ َرح١َٔطُ اهَّللُ کَا٧َ ٌَي ا َٕ َِ ُظ  َّطُ َذََکَ إ٤ٔ َِ َة  ی٢ٔ َيِىىٔي أَبَا أ٠َُيَّ ١ِٔىُت إِٔلَّ َوِبَس اِلَْکٔ ََ  َٟ ا َٔ ٠ََة ث٢َُّ  َٜىٔي َو٦ِ َحٔسیٕث ٜٔٔىِْکٔ َ أ ََ ِس  َٕ َٜ ٕة  َٕ َْ ٔث

٠َةَ   ؤِْکٔ

دمحم نب راعف، اجحج نب اشرع، دبعارلزاؼ، رضحت رمعم ےتہک ںی ہک ںیم ےن اویب وک یسک صخش یک تبیغ رکےت ںیہن داھکی وساےئ اوب 

 ےہ اس ےن ھجم ےس رضحت مرکہم یک ا ک دحثی وپیھچ رھپ اتہک ےہ ہک اہیم دبعارکلمی ےک ذرک ایک اوہنں ےن اس اک ہک فہ ریغ ہقث

 ںیم ےن مرکہم ےس انس ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت 

     64    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

َِٝي٥َا أَبُو َزا ٔس٣َ َو َٔ  َٟ ا َٔ ا٣ْ  ث٥ََا َص١َّ ا٧ُ ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕٞ ِض ََ ُٞ ب٦ُِ  ِؽ َّ ِٜ ثَىٔي ا ُٟ ُوَز اِلَِوَِم َحسَّ و ُٕ َٞ َي ََِحَى  

١َٔي ٥ِ٠ٔضُ  ََ َذَب ٠َا  َ٘  َٟ ا َٕ َِ َتاَزَة  َٕ ٔ ٤َا َذَٜٔک ٜ ََِذََکِ  ٢َ َٔ ث٥ََا َزیُِس ب٦ُِ أَِر َٟ َوَحسَّ ا َٔ  ُِ َْا َ ِٜب ث٥ََا ا ائَّٔل َحسَّ ََ َٔک  ١ََّا کَا٧َ ذَٜ ٢ِ إ٤ٔ

 ٔٓ َِٜحارٔ ُْ ا٥َّٜاَس َز٦َ٠َ ـَاوُو٧ٔ ا َّّ َٙ  َیَت

ت امہؾ ایبؿ رکےت ںی ہک عفن نب احرث اوبداؤد انانیب امہرے اپس لای افر ایبؿ رکان یرفع رک دای لضف نب لہس ، افعؿ نب ملسم، رضح



 

ہک مہ ےس ربا نب اعزب افر زدی نب ارمق ےن ایبؿ ایک مہ ےن اس یک رضحت اتقدہ ےس قیقحت یک اوہنں ےن اہک  ہ وھجاٹ ےہ اس ےن اؿ 

 ں ےس  کیھ ام اتگ رھپات اھت۔ےس ںیہن انس  ہ صخش اطوعؿ اجزػ ےک زامہن ںیم ولوگ

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     65    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس

  :  راوی

َٞ أَبُو َٟ َزَخ ا َٔ ا٣ْ  ٤ََْا َص١َّ َ ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ أَِخب َٟ َحسَّ ا َٔ َوانٔیُّ  ِٝ ُِٜح ثَىٔي َحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ا  َحسَّ َّ١َٝ َِ َتاَزَة  َٔ َزاُوَز اِلَِوَِم َولَی 

اُٜوا إ٧َّٔ َصَذا  َٔ ا٣َ  َٔ ٔ ٓٔ َِل َيِىزُٔؿ ف َِٜحارٔ َٞ ا ِب َٔ ائَّٔل  ََ َتاَزةُ َصَذا کَا٧َ  َٔ  َٟ ا َٕ َِ َٜقَٔی ث١ََا٤َٔيَة َوََّشَ بَِسرٔیًّا  َّطُ  ی َشِيٕئ ٦ِ٠ٔ َیزِو٢ُُ أ٤َ

ٔىي ََ ث٥ََا  َضّة َوَِل َحسَّ َِ َِٜحَس٦ُ َو٦ِ بَِسرٓٔیٕ ٠َُصا ث٥ََا ا َواهَّللٔ ٠َا َحسَّ َِ ٢ُ ِٔيطٔ  َّٝ َ َضّة َصَذا َوَِل یََتک َِ ِٔ َو٦ِ بَِسرٓٔیٕ ٠َُصا ١َُِٜسيَّ ُس ب٦ُِ ا

ِىٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ََ  إِٔلَّ َو٦ِ 

نسح نب یلع ولحاین ، سیدی نب اہرفؿ ، رضحت امہؾ ےن اہک ہک اوبداؤد ایمع رضحت اتقدہ ےک اپس لای بج فہ الچ ایگ وت ولوگں ےن اہک ہک 

رضحت اتقدہ ےن اہک ہک  ہ اطوعؿ اجزػ ےس ےلہپ  کیھ ام اتگ اھت اس اک اس صخش اک دوعی ےہ ہک فہ ااھٹرہ دبری احصہب ےس الم ےہ 

رفاتی دحثی ےس وکیئ اگلؤ اھت ہن  ہ اس نف ںیم وگتفگ رکات اھت اہلل یک مسق دعس نب امکل ینعی دعس نب ایب فاقص ےک العفہ یسک دبری 

 ۔ احصیب ےس نسح رصبی افر دیعس نب بیسم ےسیج ولوگں ےن یھب رفاتی ںیہن یک ےہ

  :  رافی

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

  



 

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     66    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

١ََِٜسنٔیَّ کَا َِٜضأشِٔمَّ ا َبَة أ٧ََّ أَبَا َجِىََفٕ ا َٔ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ َر ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِٜيَسِت َحسَّ ٕ َو ٖٓ ٣َ َح ٧َ َيَؽُي أََحازٔیَث لََکَ

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ٢َ ٦ِ٠ٔ أََحازٔیٔث ا٥َّٜٔييِّ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢َ َوکَا٧َ َیزِؤیَضا َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َّٝ ََ  َو

علہ وکیف ےس رفاتی ےہ ہک اوب رفعج اہیمش قح افر تمکح لزیم الکؾ وک دحثی انب رک لقن 

 

شن
م
امثعؿ نب ایب ہبیش ،رجری، رضحت رہبق نب 

  ہن وہںیت افر فہ رفاتی رکات اؿ وک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس ۔رکات اھت احالہکن فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک ااحدثی

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

  ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم

     67    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

سٔ  َٖ إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َح َِ ٔ َٟ أَبُو إ ا َٔ ازٕ  ث٥ََا نَُىِي٢ُ ب٦ُِ َح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ َِٝوانٔیُّ  ُِٜح َِٜحَس٦ُ ا ث٥ََا ا ث٥ََا ٠ُحَ  َحسَّ َيا٧َ و َحسَّ ِّ َُ ُس ب٦ُِ ب٦ِٔ  َّ١

 َ َيأٜٔسيُّ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ یُو٤َُس ب٦ِٔ وُب ث٥ََا أَبُو َزاُوَز اٜفَّ ٕ َحسَّ از ث٥ََا نَُىِي٢ُ ب٦ُِ َح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ َٟ کَا٧َ َو١ِزُو ب٦ُِ وُبَِيٕس َیِحٌَي  ا َٔ ِيٕس 

َِٜحٔسیٔث   َیِٙٔذُب فٔی ا



 

ایفسؿ ، دمحم نب ییحی ، میعن نب امحد ، اوبداؤد ایطیسل ،ہبعش، رضحت ویسن نب دیبع نسح ولحاین ، میعن نب امحد ، اوبااحسؼ اربامیہ نب دمحم نب 

 ایبؿ رکےت ںی ہک رمعف نب دیبع دحثی ںیم وھجٹ وباتل اھت۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد 

     68    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ُٔ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت ٠َُىاَذ ب٦َِ ٠َُىاذٕ َي ََ  َٟ ا َٔ ٕغ  ِّ ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ َولٓٔیٕ أَبُو َح ث٥ََا َحسَّ ََٝة إ٧َّٔ َو١ِزَو ب٦َِ وُبَِيٕس َحسَّ ٓٔ ب٦ِٔ أَبٔی َج١ٔي ُِٝت َٜٔىِو

َِٝيَس ٥٠َّٔا َِ ََلَح  َِٝي٥َا اٜسِّ َٞ َو َٟ ٦ِ٠َ َح١َ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜحَس٦ٔ أ٧ََّ َر َذَب َواهَّللٔ َو١ِْزو  َو٦ِ ا َ٘  َٟ ا َٔ

٥َّٔٙطُ أََراَز أ٧َِ  َِٜدبٔئث َوَل ِؤٜطٔ ا َٔ ٔلَی   یَُحوَزَصا إ

رمعف نب یلع اوبصفح ، اعمذ نب اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن وعػ نب ایب ہلیمج ےس وپاھچ ہک مہ ےس رمعف نب دیبع ےن نسح رصبی 

 ےس ںیہن ےہ وعػ ےس رفاتی ایبؿ یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج ےن امہرے الخػ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم

 ےن اہک اہلل یک مسق رمع وھجاٹ ےہ فہ اس دحثی ےس اےنپ ابلط اقعدئ یک رتفجی فااشتع رکان اچاتہ ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب



 

 ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ 

     69    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 َٜ ِس  َٔ  ْٞ َٟ کَا٧َ َرُج ا َٔ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس  ث٥ََا َح١َّ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َٕ ِٜ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ا اُٜوا َحسَّ َٕ َِ َسُظ أَیُّوُب  َٕ َّ َِ ١َٔي ٥ِ٠ُٔط  ََ ز٣َٔ أَیُّوَب َو

 ِ ِس بَْکَّ َٔ بَِي٥َا أ٤ََا َیِو٠ّا ٠ََي أَیُّوَب َو َِ اْز  َٟ َح١َّ ا َٔ َٜز٣َٔ َو١َِزو ب٦َِ وُبَيٕس  ِس  َٔ َُّط  ٢َ َیا أَبَا بَِْکٕ إ٤ٔ َّٝ َس َِ  ُٞ ُط اٜزَُّج َٝ َب ِٕ َت َِ ا َِ  ٔٗ و ٔلَی اٜسُّ ٤َا إ

َِٝيطٔ أَیُّو َٔ َو اُظ َيِىىٔي َو١ِّزا  َّ١ ََ اْز  َٟ َح١َّ ا َٔ  َٞ َٜز٠َِٔت َذاَک اٜزَُّج ََّک  ىٔي أ٤َ ٍَ َٝ ُط أَیُّوُب بَ َٜ  َٟ ا َٔ َُٜط ث٢َُّ  َ أ ََ َُّط ُب َو َٟ َنَى٢ِ یَا أَبَا بَِْکٕ إ٤ٔ ا

 ٦ِ٠ٔ ُٗ ١ََّا َنَٔفُّ أَِو َنَِفَ َُٜط أَیُّوُب إ٤ٔ  ُٟ و ُٕ َٟ َي ا َٔ  َِ ٔ ائ َِ ََغَ ِٔ  َیحٔيئ٥َُا بٔأَِشَيا ٔ َزائ ٍَ ِٜ َِٝک ا ٔ  ت

دیبع اہلل نب رمع وقارریی ، رضحت امحد نب زدی ےتہک ںی ہک ا ک صخش ےن اےنپ افرپ اویب ایتخسین یک سلجم افر اؿ ےس دحثی ےننس وک 

یڈ  یک سلجم وک   ب
عن
الزؾ رک ایل ےہ امحد الزؾ رک ایل اھت ا ک دؿ اویب ےن اس وک ہن اپای وت وپاھچ وت ولوگں ےن اہک ہک اے اوبرکب اس ےن رمعف نب 

ےتہک ںی ہک ا ک دؿ ںیم حبص ےک فتق اویب ےک اسھت ابزار اجراہ اھت اےنت ںیم فہ صخش اسےنم لای اویب ےن اس وک السؾ ایک افر احؽ 

ےن اہک اہں اے  وپاھچ رھپ اس وک اہک ہک ےھجم  ہ ابت یچنہپ ہک وت ےن الفں صخش یک سلجم الزؾ رکیل ےہ امحد ےتہک ںی اس اک انؾ ینعی رمعف اس

 اوبرکب فہ مہ ےس بیجع فرغبی ااحدثی ایبؿ رکات ےہ اویب ےن اہک ہک مہ وت اےسی اجعابئت ےس اھبےتگ ای ڈرےت ںی ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔ اانسد دحثی یک رضفرت

     70    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی



 

ث٥ََا اب٦ُِ َزیِٕس َيِىىٔي حَ  ٕب َحسَّ ٧ُ ب٦ُِ َِحِ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ َٞ ٔلَیُّوَب إ٧َّٔ َو١َِزو ب٦َِ وُبَِيٕس َحسَّ َٟ ٔٔي ا َٔ اّزا  َّ١

َُٝس  ُٟ یُِح و ُٕ َِٜحَس٦َ َي ١ِٔىُت ا ََ َذَب أ٤ََا  َ٘  َٟ ا َٕ َِ ا٧ُ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜبٔئذ  ِْکَ َُٝس اٜسَّ َٟ َِل یُِح ا َٔ َِٜحَس٦ٔ  ا٧ُ ٦ِ٠ٔ  َرَوی َو٦ِ ا ِْکَ اٜسَّ

 ا٥َّٜبٔيذٔ 

نب دیبع، رضحت امحد ایبؿ رکےت ںی ہک ہک اویب ےس یسک ےن اہک ہک رمعف نب دیبع نسح  اجحج نب اشرع، امیلسؿ ، انب زدی، اویب، رمعف

رصبی ےس  ہ دحثی رفاتی رکات ےہ ہک وج صخش ذیبن یپ رک دموہش وہاجےئ وت اس رپ دح اجری ہن وہیگ اویب ےن اہک ہک  ہ وھجٹ اتہک 

صخش ذیبن یپ رک دموہش وہ اجےئ اےس وکڑے اگلےئ اجںیئ  ےہ ویکہکن ںیم ےن رضحت نسح رصبی ےس انس ےہ فہ رفامےت ےھت ہک وج

 ےگ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 رحمہم ںیہن ےہ ۔ اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ

     71    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 َ ََ أَیُّوَب أ َٝ وُِل بَ ُٕ ٣َ ب٦َِ أَبٔی ٠ُٔفيٕي َي َلَّ ََ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ٕب  ٧ُ ب٦ُِ َِحِ ََٝمِيَ َُ ث٥ََا  ثَىٔي َححَّاْد َحسَّ َٞ َولَیَّ َیِو٠ّاَحسَّ َب ِٔ َ أ َِ ِّی آتٔی َو١ِّزا   ن

َِٜحٔسیٔث  َْ َتأ٥٠َُُِط َولَی ا ِي َ٘ َٟ أََرأَیَِت َرُجَّل َِل َتأ٥٠َُِطُ َولَی زٔی٥ٔطٔ  ا َٕ َِ 

اجحج ، امیلسؿ نب رحب، رضحت السؾ نب ایب عیطم ےتہک ںی ہک اویب وک  ہ  رب یچنہپ ہک ںیم رمعف ےک اپس رفاتی دحثی ےک  ےئ اجات 

 ےہ ہک سج صخش ےک دنی اک اابتعر ںیہن ےہ فہ دحثی یک رفاتی ںیم ےسیک وفحمظ وہں ا ک دؿ فہ ےھجم  ےل افر اہک ہک وت ایک اتھجمس

 فامومؿ وہ اتکس ےہ ۔



 

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ 

     72    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََ  ُٟ َحسَّ و ُٕ ١ِٔىُت أَبَا ٠ُوَسي َي ََ  َٟ ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  ُِٜح١َِئسیُّ َحسَّ ث٥ََا ا ِٕ َحسَّ ١ََُٝة ب٦ُِ َشبٔي ََ ثَىٔي  َٞ أ٧َِ ا َو١ِزُ َحسَّ ِب َٔ و ب٦ُِ وُبَِيٕس 

 یُِحٔسَث 

ہملس نب بیبش ، دیمحی ، ایفسؿ ، رضحت اوب ومٰیس ایبؿ رکےت ںی ہک مہ ےن رمعف نب دیبع ےس امسع دحثی اس فتق ایک اھت بج اس 

 ےن ااحدثی ڑھگان یرفع ںیہن یک ںیھت ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     73    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ُ  ٔ َحسَّ َِ إ ََٙت َِ ٕق  َٔ اِضٔي َوا َٔ أَُُٜط َو٦ِ أَبٔی َشِيَبَة  َِ َ ٔلَی ُشِىَبَة أ تَِبُت إ َ٘  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبٔی  َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا لَیَّ َِل َىاذ



 

ِٗ َ٘ٔتابٔی ِِ َو٥ِطُ َشِيّئا َو٠َزِّ  َتُِٙت

اطس ےک ابرے ںیم لپ یک ایک راےئ ےہ وت ہبعش دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی ایبؿ رکےت ںی ہک ںیم ےن ہبعش وک اھکل ہک اوبہبیش اقیض ف

 ےن اھکل ہک اوبہبیش یک وکیئ رفاتی ہن انھکل افر ریمے اس طخ وک اھپڑ دانی ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایب

     74    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

١ُِٜزِّ  ١َََٝة َو٦ِ َظأٜٕح ا ََ اَز ب٦َِ  ثُِت َح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ ا٧َ  َّّ ١ِٔىُت َو ََ  َٟ ا َٔ َِٝوانٔیُّ  ُِٜح ث٥ََا ا َذَب َحسَّ َ٘  َٟ ا َٕ َِ یِّ بَٔحٔسیٕث َو٦ِ ثَابٕٔت 

َذَب  َ٘  َٟ ا َٕ َِ ١ُِٜزِّیِّ بَٔحٔسیٕث  ا٠ّا َو٦ِ َظأٜٕح ا ثُِت َص١َّ  َوَحسَّ

ولحاین ، رضحت افعؿ ایبؿ رکےت ںی ہک ںیم ےن امحد نب ہملس ےک اسےنم فہ دحثی ایبؿ یک سج وک اصحل رمی ےن اثتب ےس رفاتی 

اٹ ےہ افر ںیم ےن امہؾ ےک اسےنم اصحل رمی یک دحثی ایبؿ یک وت امہؾ ےن یھب اہک ہک اصحل رمی ایک ےہ امحد ےن اہک اصحل رمی وھج

 وھجاٹ ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب



 

 ویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر راف

     75    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ُط  َٜ  ِٞ ُٕ َِ  ٕ َٟ لٔی ُشِىَبُة ائِٔت َجزٔیَز ب٦َِ َحاز٣ٔ ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبُو َزاُوَز  ثَىٔي ٠َِح١ُوزُ ب٦ُِ ٌَِيََل٧َ َحسَّ ََٜک أ٧َِ َتزِؤَی َو٦ِ َحسَّ  ُّٞ َِل َیٔح

ِٜحَ  ث٥ََا َو٦ِ ا َٟ َحسَّ ا َٕ َِ َْ َذاَک  ِي َ٘ ُِٝت ُٜٔصِىَبَة َو ُٔ َٟ أَبُو َزاُوَز  ا َٔ َّطُ یَِٙٔذُب  إ٤ٔ َِ َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ و١َُاَرَة  ََٜضا ا ٢َِٜ أَٔجِس   َِ ٢َٔٙ بٔأَِشَيا

ِٝحَ  ٔ ُِٝت ٜ ُٔ  َٟ ا َٔ ُط بٔأَیِّ َشِيٕئ  َٜ ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ َِٝيض٢ِٔ أَِظَّل  ِّٞ َو ٢ِ يَُع َٜ  َٟ ا َٕ َِ ِتلَی أُحُٕس  َٔ ٢َ َولَی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی ا٥َّٜٔييُّ َظل ٢َٔٙ أََظل

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو َس٢ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس إ٧َّٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل ِٕ ٢َٔٙ َو٦ِ ٠ٔ َِٜح َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ و١َُاَرَة َو٦ِ ا َٟ ا ا َٕ َِ َٝ َّی َو ٢َ َظل َّٝ ٥َُض٢ِ ََ َِ ِيض٢ِٔ َوَز

َٟ یُزَِوی ا َٔ ُِٝت ٦ِ٠ٔ َحٔسیٔث ٦ِ٠َ یُزَِوی  ُٔ َِٝيض٢ِٔ  َّی َو َٟ ُيَعل ا َٔ ٔ اٜز٤َِّا  ُٟ فٔی أَِوَِلز و ُٕ ٢َٔٙ ٠َا َت َِٝح ٔ ُِٝت ٜ یِّ  ُٔ َِٜبَِّصٔ َِٜحَس٦ٔ ا َو٦ِ ا

َِٜحزَّا ٢َُٙ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ ا َِٜح ث٥ََا ا َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ و١َُاَرَة َحسَّ َٟ ا ا َٕ  رٔ َو٦ِ َولٓٔیٕ َِ

ومحمد نب الیغؿ ، رضحت اوبداؤد ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس ہبعش ےن اہک ہک رجری نب احزؾ وک اج رک وہک ہک ریتے  ےئ نسح نب امعرہ 

ےس وکیئ رفاتی اجزئ ںیہن ےہ ویکہکن فہ وھجٹ وباتل ےہ اوبداؤد ےن اہک ہک نسح ےن مکح ےس ھچک ایسی ااحدثی مہ ےس ایبؿ یک ںی 

الص ھچک ںیہن اپات ںیم ےن ہبعش ےس وپاھچ فہ وکیسن رفاتی ےہ ؟ ہبعش ےن اہک ہک ںیم ےن مکح ےس وپاھچ ایک روسؽ اہلل یلص اہلل  پ  یک

ہیلع فل ہ فملس ےن دہشاء ادح رپ امنز ڑپ ی یھت ؟ اس ےن اہک ںیہن ڑپ ی یھت رھپ نسح نب امعرہ ےن مکح ےس رفاتی ایک ےہ اس ےن 

س ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ رپ امنز انجزہ ڑپ ی افر اؿ وک دنف ایک اس ےک العفہ ںیم مسقم ےس اس ےن انب ابع

 ےن مکح ےس وپاھچ ہک وت فدل اسلان یک امنز انجزہ ےک ابرے ںیم ایک اتہک ےہ ؟وت اس ےن اہک ہک اےسی ولوگں یک انجزہ ڑپ ی اجےئ یگ ںیم ےن

ےن اہک نسح رصبی ےس نکیل نسح نب امعرہ ےن  ہ دحثی مکح ےس ییحی نب زجار از رضحت یلع رفاتی  اہک سک ےس رفای ایک ایگ ےہ اس

 ( یک ۔ )ینعی افؽ دحثی ںیم یطلغ یف االافلظ افر دفرسی ںیم یطلغ یف ادنسل ےہ

  :  رافی

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

  



 

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     76    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

١ِٔىُت َیزٔیَس ب٦َِ  ََ  َٟ ا َٔ َِٝوانٔیُّ  ُِٜح َِٜحَس٦ُ ا ث٥ََا ا ُت أَِلَّ أَِرؤَی َو٥ِطُ َشِيّئا َوَِل َو٦ِ َحسَّ ِّ َٝ َٟ َح ا َٕ َِ َصاُرو٧َ َوَذََکَ زٔیَاَز ب٦َِ ٠َِي١ُو٧ٕ 

 َ ١ُِٜز ثَىٔي بٔطٔ َو٦ِ بَِْکٕ ا َحسَّ َِ ُِٜتُط َو٦ِ َحسٔیٕث  َ َسأ َِ َٜٕٔيُت زٔیَاَز ب٦َِ ٠َِي١ُو٧ٕ   َٟ ا َٔ حَ َخأٜٔس ب٦ِٔ ٠َِحُسوٕد َو َِ َِٜيطٔ  ٔ ثَىٔي نٔیِّ ث٢َُّ وُِسُت إ سَّ

 ِٝ ُِٜح َٟ ا ا َٔ ٔلَی اِلَٙٔذٔب  َِٜحَس٦ٔ َوکَا٧َ َی٥ُِسبُُض١َا إ ثَىٔي بٔطٔ َو٦ِ ا َحسَّ َِ َِٜيطٔ  ٔ ٕٗ ث٢َُّ وُِسُت إ ١َسٔ بٔطٔ َو٦ِ ٠َُورِّ ١ِٔىُت َوِبَس اٜعَّ ََ َوانٔیُّ 

َٙٔذٔب  ٔلَی اِل ٥ََسَبُط إ َِ ُت و٥َِٔسُظ زٔیَاَز ب٦َِ ٠َِي١ُو٧ٕ   َوَذََکِ

ت سیدی نب اہرفؿ ےن زایدہ نب ومیمؿ اک ذرک ایک افر اہک ہک ںیم ےن مسق اھکیئ ےہ ہک اس ےس وکیئ دحثی رفاتی یہن نسح ولحاین ، رضح

رکفں اگ افر ہن اخدل نب دجمفح ےس افر اہک ہک ںیم زایدہ نب ومیمؿ ےس الم افر اس ےس ا ک دحثی وپیھچ اس ےن  ہ دحثی رکب نب 

ابرہ الماقت رپ اس ےن فیہ دحثی ھجم ےس ومرؼ ےس رفاتی یک رسیتی ابر فیہ دحثی اس دبعاہلل زمین ےک فاہطس ےس ایبؿ یک دف

ےن ھجم ےس نسح یک رفاتی ےس ایبؿ یک افر سیدی نب اہرفؿ اؿ دفونں زاید افر اخدل وک وھجاٹ ےتہک ےھت ولحاین ےن اہک ہک ںیم ےن 

 ں ےن یھب اےس وھجاٹ رقار دای ۔دبعادمصل ےس انس افر ںیم ےن اؿ ےک اپس انب ومیمؿ اک ذرک ایک وت اوہن

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     77    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

  :  راوی

ٔ ب٦ِٔ ٥ِ٠َُعورٕ  ثََِْت َو٦ِ َوبَّاز ِ٘ ِس أَ َٔ َيأٜٔسيِّ  ُِٝت ٔلَبٔی َزاُوَز اٜفَّ ُٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ٠َِح١ُوزُ ب٦ُِ ٌَِيََل٧َ  ٢ِ َتِس١َِي ٥ِ٠ُٔط َحٔسیَث  َحسَّ َٜ ََٜک  ١َا  َِ

َّٜٔذی َرَوی ٔ ا اَرة َِٜىفَّ َٜٕٔيُت زٔیَاَز ب٦َِ ٠َِي١ُو٧ٕ َوَوِبَس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦َِ ٠َِضٔسٓیٕ  ا أ٤ََا  َِ ُِٙت  َِ َٟ لَٔی ا ا َٔ  ٕٞ ٥ََٜا ا٥ََِّّٜضُ ب٦ُِ ُش١َِي

َيتُ  َِ  ُِ ٔ َٟ أََرأَیُِت١َا َرُجَّل یُِذ٤ ا َٕ َِ ًَّٜٔي َتزِؤیَضا َو٦ِ أ٤ََٕس  ٔ اِلََحازٔیُث ا َٜطُ صَٔذظ ٥َِٝا  ُٕ َِ ٥َِٜاُظ  َ َسأ َٟ وُب أَ َِ ا َٔ َِٝيطٔ  َِٜيَس یَُتوُب اهَّللُ َو

أ٤َُِت١َا َِل  َِ ٢ُ ا٥َّٜاُس  َٝ ّْا إ٧ِٔ کَا٧َ َِل َيِى ثٔي َ٘ ٝٔيَّل َوَِل  َٔ ١ِٔىُت ٦ِ٠ٔ أ٤ََٕس ٦ِ٠ٔ َذا  ََ َٟ ٠َا  ا َٔ ٥َِٝا َنَى٢ِ  َٖ أََنّسا ُٔ ِٜ ٢َِٜ أَ ِّی  ١ََٝا٧ٔ أَن  َتِى

َُّط َیزِ  ٥َا َبِىُس أ٤َ ٍَ َٝ َب َِ َٟ أَبُو َزاُوَز  ا ٥َاظُ َٔ ِ٘ َْ َ َّ َِ ُث  َٟ أَتُوُب ث٢َُّ کَا٧َ َبِىُس یَُحسِّ ا َٕ َِ أََتِي٥َاُظ أ٤ََا َوَوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ  َِ  ؤی 

ومحمد نب الیغؿ ایبؿ رکےت ںی ہک ںیم ےن اوبداؤد ایطیسل ےس اہک ہک لپ ےن ابعد نب وصنمر ےس ریثک رفاایت لقن یک ںی وت ایک فہج 

ت یک فہ دحثی ںیہن ینس وج رفاتی یک ےہ امہرے  ےئ رضن نب لیمش ےن اوہنں ےن ےھجم اہک ےہ ہک لپ ےن اس ےس رطع رففش وعر

اخومش روہ ںیم افر دبعارلنمح نب دہمی زایدہ نب ومیمؿ ےس  ےل افر اس ےس وپاھچ ہک  ہ امتؾ ااحدثی فہ ںی وج مت رفاتی رکےت 

لدیم ےک ابرے ںیم ایک امگؿ رکےت وہ وج انگہ رکے رھپ وتہب ےھت رضحت اسن ےس  ہ اہکں کت حیحص ںی ؟ اس ےن اہک مت دفونں اس 

رک ےل اہلل اس یک وتہب وبقؽ ہن رکے اگ ؟مہ ےن اہک اہں اعمػ رکے اگ وت اس ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس یسک مسق یک وکیئ 

اس ےک دعب رھپ ںیمہ ملع وہا ہک فہ اسن  دحثی ںیہن ینس مک ہن زایدہ ارگ اعؾ ولگ اس ابت ےس انفافق ںی وت ایک الم اوبداؤد ےتہک ںی

ےس رفاتی رکات ےہ مہ رھپ اس ےک اپس لےئ وت اس ےن اہک ںیم وتہب رکات وہں رھپ فہ اس ےک دعب رفاتی رکےن اگل لرخ مہ ےن اس یک 

 رفاتی وھچڑ دی۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     78    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

  :  راوی

١ِٔىُت َشَبابَ  ََ  َٟ ا َٔ َِٝوانٔیُّ  ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا َٟ َشَبابَُة َحسَّ ا َٔ َة  َٝ َٕ َویُِس ب٦ُِ َو َُ  ُٟ و ُٕ َي َِ ث٥َُا  ؤس یَُحسِّ سُّ ُٕ ِٜ َٟ کَا٧َ َوِبُس ا ا َٔ َة 

ّؼ  َدَذ اٜزَِّوُح َُعِ ٢َ أ٧َِ یُتَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ ٤ََهی َر و ُٕ ؤس َي سُّ ُٕ ِٜ ١ِٔىُت َوِبَس ا ََ ُط أَیُّ َشِيٕئ َو َٜ  َٞ ٕٔي َِ  َٟ ا َٔ َصَذا ا 

 ٔ َوارٔیز َٕ ِٜ ١ِٔىت وُبَِيَس اهَّللٔ ب٦َِ و١ََُز ا ََ َِٝيطٔ اٜزَِّوُح و  َٞ َو ْة فٔی َحائٕٔق َٜٔيِسُخ وَّ ُ٘ َدُذ  َٟ َيِىىٔي تُتَّ ا اَز ب٦َِ َزیِٕس َٔ ١ِٔىُت َح١َّ ََ  ُٟ و ُٕ یَّ َي

 ِٜ ٔ ا ٟٕ بٔأَیَّا٣ٕ ٠َا َصٔذظ ََٝس ٠َِضسٔیُّ ب٦ُِ صََٔل ٕٞ َبِىَس ٠َا َج ُٟ َٜٔزُج و ُٕ َٞ َي ١َٔىي َِ ٔ َٟ َنَى٢ِ یَا أَبَا إ ا َٔ  ٢َُِٙٝ ًَّٜٔي ٤ََبَىِت َٔٔب ١َِٜأَٜحُة ا  َىيُِن ا

نسح ، رضحت ابشہب نب وسار دماینئ ےتہک ںی ہک دبعادقلفس مہ ےس دحثی ایبؿ رکات وت اتہک ہک وسدی نب ہلفغ ےن اہک ابشہب ےن اہک ہک 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفح ینعی وہا وک رعض ںیم ےنیل ےس عنم رفامای ےہ اؿ ےس ںیم ےن دبعادقلفس ےس انس فہ اتہک اھت روسؽ اہلل یلص 

اس دحثی اک بلطم وپاھچ ایگ وت اس ےن اہک ہک دویار ںیم ا ک وسارخ ایک اجےئ اتہک اس رپ وہا داہ  وہ اامؾ ملسم رفامےت ںی ہک ںیم 

نب زدی ےس انس ہک اوہنں ےن دہمی نب الہؽ ےک اپس ےھٹیب وہےئ  ےن دیبع اہلل نب رمع وقارریی ےس انس اوہنں ےن اہک ںیم ےن امحد

 ا ک صخش یک رطػ ااشرہ رکےک اہک ہک  ہ اسیک اھکری ہمشچ ےہ وج اہمترے رطػ وھپاٹ ےہ فہ صخش وبال اہں اے اوب اامسلیع۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     79    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 َّّ ١ِٔىُت َو ََ  َٟ ا َٔ َِٝوانٔیُّ  ُِٜح َِٜحَس٦ُ ا ث٥ََا ا َِٜحَس٦ٔ َحٔسیْث إِٔلَّ أََتِيُت بٔطٔ أَبَا٧َ َحسَّ ىٔي َو٦ِ ا ٍَ َٝ َٟ ٠َا بَ ا َٔ ١ِٔىُت أَبَا َوَوا٤ََة  ََ  َٟ ا َٔ ا٧َ 

أَُظ َولَیَّ  ََُِقَ  ب٦َِ أَبٔی َويَّإط 

ش ےک اپس ایگ نسح ولحاین ، افعؿ ، اوب وعاہن ےن اہک ہک ےھجم نسح ےس وکیئ رفاتی ںیہن یچنہپ رگم ںیم اس وک ےل رک وفرا اابؿ نب تدا



 

 اابؿ ےن اس دحثی وک ریمے اسےنم ڑپاھ )  ہ اابؿ ےک ذکب یک دلیل ےہ ہک فہ رہ دحثی نسح ےس رفاتی رکات اھت (۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایب

     80    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

١ِٔىُت أ٤ََا َوَح١ِزَةُ اٜزَّیَّاُت  ََ  َٟ ا َٔ  ٕ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ٔىيٕس َحسَّ ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ث٥ََا  ْٔ َحسَّ ِٜ ٦ِ٠ٔ أَبَا٧َ ب٦ِٔ أَبٔی َويَّإط ٤َِحّوا ٦ِ٠ٔ أَ

 َ٥١َِٜ ٢َ فٔی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُّط َرأَی ا٥َّٜٔييَّ َظل َْنٔی أ٤َ َ أَِخب َِ َٕٝٔيُت َح١ِزََة  َِ َٟ َولٔیٌّ  ا َٔ ١َٔي ٦ِ٠ٔ أَبَا٧َ َحٔسیٕث  ََ َِٝيطٔ ٠َا  َىَزَؿ َو َِ ا٣ٔ 

َٓ ٥ِ٠َٔضا إِٔلَّ َشيِ  ١َا َُعَ ّة َِ تَّ َٔ ّْا َخ١َِسّة أَِو   ّئا َئسي

وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر زمحہ زایت ےن انب ایب تداش ےس رقتةی ا ک زہار ااحدثی اک امسع ایک ےہ یلع 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اہک ہک ںیم زمحہ ےس الم وت اوہنں ےن اتبای ہک اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک وخاب ںیم زایرت یک افر 

ےک اسےنم اابؿ ےس ینس وہیئ ااحدثی شیپ ںیک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ااحدثی وک ںیہن ناچہان رگم وھتڑی رقتةی اپچن ای ھچ 

 ااحدثی یک دصتقی یک ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب



 

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     81    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ  َة َحسَّ ِِ َو٦ِ َبٕٔيَّ ُت ِ٘ زَارٔیُّ ا َّ ِٜ َٖ ا َح َِ ٔ َٟ لٔی أَبُو إ ا َٔ  َٟ ا َٔ ُِ ب٦ُِ َؤسٓیٕ  یَّا ٤ََْا َزََکٔ َ ارٔمٔیُّ أَِخب

 َٞ ١َٔىي َِ ٔ ِِ َو٦ِ إ ١َِِٜىزُؤِيَن َوَِل َتُِٙت ٔ ا ٌَيِْ ِِ َو٥ِطُ ٠َا َرَوی َو٦ِ  ١َِِٜىزُؤِيَن َوَِل َتُِٙت ا َرَوی َو٦ِ ب٦ِٔ َويَّإط ٠َ  ٠َا َرَوی َو٦ِ ا

ٌَئِْص٢ِٔ  ١َِِٜىزُؤِيَن َوَِل َو٦ِ   ا

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ، رضحت زرکای نب دعی رفامےت ںی ہک اوب ااحسؼ زفاری ےن ھجم ےس اہک وھکل ےس فہ رفاایت وج فہ 

لیع نب تداش ےس فہ رفاایت یھب وج رعمفػ رفاة ےس رفاتی رکںی افر وج ریغ وہشمرا رفاة ےس رفاتی رکںی فہ ہن انھکل افر ہن انھکل اامس

 فہ رفاتی رکںی رعمفػ رفاة ےس ای یسک ریغ ےس ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ 

     82    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

١ُِٜبَ  َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ  َٟ ا َٔ ١ِٔىُت َبِىَؾ أَِظَحأب َوِبسٔ اهَّللٔ  ََ  َٟ ا َٔ َِٜح٥َِملٔیُّ  ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََا إ ُٞ َحسَّ َِٜوَِل  اَرٔک نِٔى٢َ اٜزَُّج ُة  َبٕٔيَّ

 َ ٥ََمز٤ِ َِ ُِٜوَحالٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ ث٥َُا َو٦ِ أَبٔی  امَٔی َويَُسِمِّ اِلُٙىَي کَا٧َ َزصِّزا یَُحسِّ ََ َ َُّط کَا٧َ َیِٙىٔي اِل وسٔ أ٤َ سُّ ُٕ ِٜ إَٔذا صَُو َوِبُس ا َِ  ا 



 

انومں وک تینک ےس افر تینک وک انومں ےس ایبؿ ہن  ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح ، رضحت دبعاہلل نب ابمرک ےن اہک ہک ہیقب ااھچ وہات ارگ فہ

 رکات ا ک رعہص کت فہ مہ ےس اوب دیعس فاحیظ ےس رفاتی رکات راہ دعب ںیم قیقحت ےس ولعمؾ وہا ہک فہ وت دبعادقلفس ےہ ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   باب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     83    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

١ِٔىُت َوِبَس  ََ  َٟ ا َٔ َْ اِلَِززٔیُّ  َُ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ یُو اْب إِٔلَّ َٜٔىِبسٔ َحسَّ ذَّ َ٘ ِؤٜطٔ  َٕ ٔعُح بٔ ِّ ١َُِٜباَرٔک ُي وُِل ٠َا َرأَیُِت اب٦َِ ا ُٕ ٗٔ َي ا اٜزَّزَّ

اْب  ذَّ َ٘ َٜطُ   ُٟ و ُٕ ١ِٔىُتطُ َي ََ ِّی  إٔن َِ ؤس  سُّ ُٕ ِٜ  ا

 ےتہک وہےئ ادمح نب ویفس ازدی ، رضحت دبعارلزاؼ ےتہک ںی ہک ںیم ےن دبعاہلل نب ابمرک وک دبعادقلفس ےک العفہ یسک وک وھجاٹ

 ںیہن انس ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     84    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

  :  راوی

 َِ َّی ب٦َِ ُُعِ ١َُِٜىل ١ِٔىُت أَبَا نَُىِي٢ٕ َوَذََکَ ا ََ  َٟ ا َٔ ارٔمٔیُّ  ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ ٕٞ َحسَّ ٔ ث٥ََا أَبُو َوائ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٕ َِ ا٧َ 

َِٝي٥َا اب٦ُِ ٠َِس  َد َو َٟ َِخَ ا ١َِِٜؤت َٔ َٟ أَبُو نَُىِي٢ٕ أَتَُزاُظ بُٔىَث َبِىَس ا ا َٕ َِ يَن  ِّّ  ُىوزٕ بٔٔع

ی ےن اوب فالئ ےس لقن ایک ےہ ہک 

معل

ی نب رعافؿ اک ذرک ایک وت اہک ہک مہ ےس 

معل

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم ، رضحت اوب میعن ےن 

 اہک ہک ایک وت ےن اؿ وک داھکی ےہ رمےن ےک دعب زدنہ وہےن رپ ۔ امہرے اسےنم دبعاہلل نب وعسمد گنج نیفص ےس لےئ ےھت اوب میعن ےن

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ 

     85    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

١َٔىي َِ ٔ ٥َّا و٥َِٔس إ ُ٘  َٟ ا َٔ ا٧َ ب٦ِٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ  َّّ ص١َُا َو٦ِ َو َِٝوانٔیُّ لَٔکَ ُِٜح ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ َولٓٔیٕ َوَحَس٦ْ ا ْٞ َو٦ِ َحسَّ َث َرُج َحسَّ َِ َة  َٝيَّ  َٞ اب٦ِٔ وُ

٥َّٔٙطُ  ُٞ ٠َا اٌَِتابَُط َوَل ١َٔىي َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٞ اٌِتَبَِتُط  َٟ اٜزَُّج ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َِٜيَس بَٔثِبٕت  ُِٝت إ٧َّٔ صََذا  ُٕ َِ  ٕٞ َِٜيَس بَٔثِبٕت َرُج َُّط  ٢ََٙ أ٤َ  َح

ےن یسک صخش ےس  رمعف نب یلع ، نسح ولحاین ، افعؿ نب ملسم رفامےت ںی ہک مہ اامسلیع نب ہیلع یک سلجم ںیم ےھت ہک ا ک صخش

دحثی ایبؿ یک وت ںیم ےن اہک ہک فہ ریغ ربتعم صخش ےہ فہ صخش ےنہک اگل ہک مت ےن ایکس تبیغ یک اامسلیع ےن اہک اس ےن تبیغ ںیہن یک 

 ہکلب مکح ایبؿ ایک ہک فہ نف دحثی ںیم ربتعم ںیہن ےہ ۔

  :  رافی

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



 

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     86    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

 ٔ ارٔم ث٥ََا أَبُو َجِىََفٕ اٜسَّ َّٜٔذی یَزِؤی وَ َحسَّ ٔس ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ُِٜت ٠َأَٜک ب٦َِ أ٤ََٕس َو٦ِ ٠َُح١َّ َ أ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا بَِّٔشُ ب٦ُِ و١ََُز  ٦ِ یُّ َحسَّ

 ََ ٕة َو َٕ ٔ َِٜيَس بٔث  َٟ ا َٕ َِ ِوأ٠ََةٔ  ُِٜتطُ َو٦ِ َظأٜٕح ٠َِولَی اٜتَّ َ أ ََ ٕة َو َٕ ٔ َِٜيَس بٔث  َٟ ا َٕ َِ  ِٔ ١َُِٜسيَّ ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ َ ُِٜحَویِزٔٔث أ ُِٜتطُ َو٦ِ أَبٔی ا

ِٜتُ  َ أ ََ ٕة َو َٕ ٔ َِٜيَس بٔث  َٟ ا َٕ َِ  ِٕ ِ َّٜٔذی َرَوی َو٥ُِط اب٦ُِ أَبٔی ذٔئ ُِٜتُط َو٦ِ ُشِىَبَة ا َ أ ََ ٕة َو َٕ ٔ َِٜيَس بٔث  َٟ ا َٕ ٔ ب٦ِٔ وُِث١َا٧َ َِ طُ َو٦ِ َِحَا٣

َِٜد١َِس  ِٔ ا ُِٜت ٠َأٜکّا َو٦ِ َصُؤَِل َ أ ََ ٕة َو َٕ ٔ َِٜيَس بٔث  َٟ ا َٕ ٕٞ آَِخَ َنٔسيُت َِ ُِٜتطُ َو٦ِ َرُج َ أ ََ ٕة فٔی َحسٔیثٔض٢ِٔ َو َٕ ٔ َِٜيُسوا بٔث  َٟ ا َٕ َِ ٔة 

ُتٔيي ُ٘ َزأَیَِتطُ فٔی  َٜ ّة  َٕ ِو کَا٧َ ٔث َٜ  َٟ ا َٔ ُِٝت َِل  ُٔ ُتٔيي  ُ٘ ِٞ َرأَیَِتُط فٔی  َٟ َص ا َٕ َِ ١َُط  َِ  ا

اسن ےس دمحم نب دبعارلنمح ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک فہ  اوبرفعجداریم ، رضحت رشب نب رمع ایبؿ رکےت ںی ہک ںیم ےن اامؾ امکل نب

 اہلل ہیلع ےس اوب اوحلریث ےک ابرے ںیم وپاھچ 

 

مة
ج
دیعس نب بیسم ےس رفاتی رکات ےہ رفامای فہ ہقث ںیہن ےہ افر ںیم ےن اامؾ امکل ر

فاتی رکات ےہ رفامای فہ یھب ریغ ہقث ےہ وت رفامای فہ یھب ہقث فربتعم ںیہن ےہ ںیم ےن ہبعش ےک ابرے ںیم وپاھچ پ  ےس انب ایب ذبئ ر

رھپ ںیم ےن وتاہم ےک لزاد رکدہ الغؾ اصحل ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رفامای فہ یھب ریغ ہقث ےہ رھپ ںیم ےن امثعؿ نب رحاؾ ےک ابرے ںیم 

رفامای ہک  ہ اینپ دحثی ںیم ہقث  وساؽ ایک وت رفامای فہ ہقث ںیہن ےہ افر ںیم ےن اامؾ امکل ےس اؿ اپوچنں رافویں ےک ابرے ںیم وپاھچ وت

ںیہن ںی افر ںیم ےن اےسی لدیم ےک ابرے ںیم وپاھچ سج اک انؾ ںیم وھبؽ ایگ وہں وت رفامای ہک وت ےن اس یک رفاتی ریمی اتکوبں ںیم 

 دیھکی ےہ ںیم ےن اہک ںیہن رفامای ہک ارگ فہ ہقث فربتعم وہات وت وت اس وک ریمی اتکوبں ںیم رضفر داتھکی ۔

  :  فیرا

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب



 

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     87    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ِٕ َو٦ِ  ِ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی ذٔئ ث٥ََا َححَّاْد َحسَّ ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ ٠َٔىيٕن َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕٞ ِض ََ ُٞ ب٦ُِ  ِؽ َّ ِٜ ثَىٔي ا ِىٕس َوکَا٧َ  َحسَّ ََ َٞ ب٦ِٔ  ِحبٔي َُشَ

َض١ّا  ٠ُتَّ

ذبئ ےن یرلیج نب دعس ےس رفاتی ایبؿ یک افر یرلیج مہتم یف  لضف نب لہس، ییحی نب نیعم ، اجحج ایبؿ رکےت ہک مہ ےس انب ایب

 ادحلثی ےھت ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

  ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم

     88    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

١ِٔىُت اب٦َِ  ََ  ُٟ و ُٕ انٔیَّ َي َٕ َٜ ا َٖ اٜفَّ َح َِ ٔ ١ِٔىُت أَبَا إ ََ  َٟ ا َٔ ُِٔضزَاَذ  ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ثَىٔي ٠َُح١َّ ِّ  َحسَّ ِو ُخي َٜ وُِل  ُٕ ١َُِٜباَرٔک َي ُِْت بَيَِن ا

َِٜح٥َّ  َٞ ا اُظ ث٢َُّ أَِزُخ َٕ ِٜ ٕر َِلِخََُِّْت أ٧َِ أَ َِٜقی َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ ٠ََُحَّ َ َِٜح٥ََّة َوبَيَِن أ٧َِ أ َٞ ا ٔلَیَّ أ٧َِ أَِزُخ َِّ إ ا َرأَیُِتُط کَا٤َِت َبِىَزْة أََح َّ١َٝ َِ َة 

 ٥ِ٠ٔطُ 

 ںیم ےن انب ابمرک وک رفامےت وہےئ انس ہک ارگ ےھجم اایتخر دای اجےئ ہک ںیم دمحم دبعاہلل ازہاد ، رضحت اوب ااحسؼ اطاقلین رفامےت ںی



 

ےلہپ تنج ںیم داہ  وہں ای دبعاہلل نب رحمر ےس الماقت رکفں وت ںیم اس ےس ےنلم وک  دنس رکفں اگ رھپ تنج ںیم داہ  وہں اگ بج 

   یگ ۔ںیم ےن اس یک قیقحت یک وت افٹن یک ینگنیم ےھجم اس ےس زایدہ  دنس وہےن

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     89    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

َٟ َزیِْس َيِىىٔ  ا َٔ َٟ وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َو١ِزٕو  ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا َؤٜيُس ب٦ُِ َظأٜٕح  ٕٞ َحسَّ ِض ََ ُٞ ب٦ُِ  ِؽ َّ ِٜ ثَىٔي ا ي اب٦َِ أَبٔی أ٤َُِيَسَة َِل َتأُِخُذوا َحسَّ

 َو٦ِ أَخٔی

رمع ، رضحت زدی نب ایب اہسین اہک رکےت ےھت ہک ریمے اھبیئ ےس ااحدثی ابمرہک تم ایبؿ  لضف نب لہس ، فدیل نب اصحل ، دیبع اہلل نب

 ایک رکف ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

  یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت

     90    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

  :  راوی

ثَىٔي َوِبُس  َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜوابٔٔصيُّ  ََل٣ٔ ا ثَىٔي َوِبُس اٜسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ِوَرقٔیُّ  ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ِّیُّ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ  َحسَّ ب٦ُِ َجِىََفٕ اٜزَّق

ابّا ذَّ َ٘ َٟ کَا٧َ َیِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی أ٤َُِيَسَة  ا َٔ  اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو 

 ادمح نب اربامیہ دفریق رضحت دیبع اہلل نب رمعف ےن اہک ییحی نب ایب اہسین ذکاب اھت ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔

     91    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  :  راوی

ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ إٔبِزَ  َٟ إ٧َّٔ َحسَّ ا َٕ َِ ْس و٥َِٔس أَیُّوَب  َٔ َٟ ذَُٔکَ ََفِ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َزیِٕس  از ٕب َو٦ِ َح١َّ ٧ُ ب٦ُِ َِحِ َمِيَ َٝ َُ ثَىٔي  َٟ َحسَّ ا َٔ ّسا  اصٔي٢َ  َٔ ََفِ

َِ َحٔسیٕث  ٔ  َِٜيَس َظاح

وت اوہنں ےن رفامای ہک رفدق  ادمحنب اربامیہ ، امیلسؿ ، رضحت امحد نب زدی ےتہک ںی ہک رفدق نب وقعیب اک ذرک اویب ےک اسےنم ایک ایگ

 دحثی اک الہ ںیہن ۔

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب



 

  ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن
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  :  راوی

ا٧َ ذَُٔکَ و٥َِٔسُظ ٠َُح١َّ  فَّ َٕ ِٜ ٔىيٕس ا ََ ١ِٔىُت یَِحٌَي ب٦َِ  ََ  َٟ ا َٔ َِٜىِبٔسیُّ  ثَىٔي َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ بَِّٔشٕ ا ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ وُبَِيسٔ َحسَّ

ٕ ا ٥ُِت أََر ب٦ِٔ و١َُيِْ ُ٘ َٟ ٠َا  ا َٔ َٟ َنَى٢ِ ث٢َُّ  ا َٔ  ِٕ وَب ب٦ِٔ َوَفا ُٕ ُْ ٦ِ٠ٔ َيِى َٞ َٜٔيِحٌَي أَِؼَى ٕٔي َِ ا  طُ ٔجسًّ َّ َؽىَّ َِ َِّٝيثٔيُّ  ی أ٧ََّ أََحّسا ٜ

 ٕ ٔس ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ وُبَِئس ب٦ِٔ و١َُيِْ  َیزِؤی َو٦ِ ٠َُح١َّ

ییحی نب دیعس اطقؿ ےس انس بج اؿ ےک اسےنم دمحم نب دبعاہلل نب دیبعنب ریمع  رضحت دبعارلنمح نب رشب دبعی ےن اہک ہک ںیم ےن

امای یثیل اک ذرک ایک ایگ وت اوہنں ےن اس وک تہب زایدہ فیعض رفامای یسک ےن ییحی ےس اہک ہک فہ وقعیب نب اطعء ےس یھب زایدہ فیعض ےہ وت رف

  نب دیبع نب ریمع ےس رفاایت لقن ںیہن رکے اگ۔اہں رھپ رفامای ریمے ایخؽ ںیم وت وکیئ یھب دمحم نب دبعاہلل

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

  ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن
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  :  راوی

 َ ٕ َوَوِبَس اِل ٙٔي٢َ ب٦َِ ُجَبيِْ َْ َح ا٧َ َؼىَّ فَّ َٕ ِٜ ٔىيٕس ا ََ ١ِٔىُت یَِحٌَي ب٦َِ  ََ  َٟ ا َٔ  ٢َٔٙ َِٜح ثَىٔي بَِّٔشُ ب٦ُِ ا َْ یَِحٌَي ب٦َِ َحسَّ ِولَی َوَؼىَّ

 َٟ ا َٔ َِٜحَس٦َ ب٦َِ  ٠ُوَسي ب٦ِٔ زٔی٥َإر  ١ِٔىُت ا ََ َٟ َو ا َٕ ١ََِٜس٤ٔيَّ ا٧َ َوؤيَسي ب٦َِ أَبٔی ؤيَسي ا َٕ َْ ٠ُوَسي ب٦َِ زٔصِ َحٔسیُثُط رٔیْح َوَؼىَّ

َُّٝط إِٔلَّ َحٔسیَث ثَََلثَٕة  ُ ١َُِٝط ک ٔ ِِ و ُت ِ٘ ا َِ  ٕ ٔس٠َِت َولَی َجزٔیز َٔ ١َُِٜباَرٔک إَٔذا  َٟ لٔی اب٦ُِ ا ا َٔ  ُٟ و ُٕ ِِ َحٔسیَث وُبَِيَسَة ب٦ِٔ َِل َتِٙتُ ؤيَسي َي



 

ا٢ٕٜٔ  ََ ٔس ب٦ِٔ  َٞ َو٠َُح١َّ ١َٔىي َِ ٔ یِّ ب٦ِٔ إ ٔ ِٕ َواَٜسَّ  ٠َُىتِّ

 رشب نب میکح ےن اہک ہک ںیم ےن ییحی نب دیعس اطقؿ وک مکح نب ریبج افر دبعاالیلع افر ییحی نب ومٰیس نب دانیر وک فیعض رقار دےتی وہےئ

یک رمفایت وہا یک رطح ںی افر ومٰیس نب داقہؿ افر ٰیسیع نب ایب ٰیسیع دمین وک یھب فیعض رفامای انس افر ییحی ےک ابرے ںیم رفامای ہک اس 

اامؾ ملسم رفامےت ںی ہک ںیم ےن نسح نب ٰیسیع ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک ھجم ےس انب ابمرک ےن رفامای بج مت رجری ےک اپس اجؤ وت 

 دثی اس ےس تم انھکل دیبع نب بتعم دری نب اامسلیع افر دمحم نب اسمل ۔اس اک امتؾ ملع ھکل انیل رگم نیت رفاویں یک ااح

  :  رافی

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

  

 دقمہم ملسم :   ابب

 ہک فہ تبیغ رحمہم ںیہن ےہ ۔اانسد دحثی یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم افر رافویں رپ دیقنت یک اتیمہ ےک ابرے ںیم 
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َِٜحٔسیٔث َوإِٔخَبارٔص٢ِٔ َو٦ِ  ٔ ا َضِٔم ُرَواة ٢ِٔٝ فٔی ٠ُتَّ ِٜٔى ٞٔ ا ٔ أَصِ ٣ ٤َا ٦ِ٠ٔ لََکَ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ َوأَِشَباُظ ٠َا َذََکِ ا َٔ ُٟ ْْ َیُفو ثٔي َ٘ ٠ََىایٔبٔض٢ِٔ 

 ٔٙ ٔ اِل ظ اُٜوا ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک َوبَ  َتاُب بٔٔذَِکٔ َٔ ٔ َِمَٔي  ِو٣ َٕ ِٜ َِ ا َٞ ٠َِذَص َٕ ٢َ َوَو ضَّ َّ ایَْة ٦ِ١َٜٔ َت َّ ٔ ٤َا ٘ َعائٔطٔ َوَِمَٔي َذََکِ ِٕ ٔ ت َِ ١ََّا َولَی ا ي٥َُّوا َوإ٤ٔ

َِٜحسٔیٔث َو٤َأٔلٔی اِلَِخَبارٔ َو  ٔ ا ِٔ ُرَواة ٔ َْ َو٦ِ ٠ََىای َِٙص َُّسُض٢ِ اِل ِٜز٠َُوا أَِن ئُٔٝوا ١َٜٔا ِٔيطٔ ٦ِ٠ٔ َؤمي٢ٔ أَ َُ َتِوا بَٔذَٜٔک حٔيَن  ِِ أَ

ٕ أَِو ٤َِهٕی أَِو َتزِ  ی٢ٕ أَِو أ٠َِز ٕٞ أَِو َتَِحٔ ِتٔی بَٔتِحٝٔي ١ََّا َتأ ی٦ٔ إ٤ٔ ٔ اٜسِّ َِٜدَْطٔ إٔذِ اِلَِخَباُر فٔی أ٠َِز َِٜيَس ا ََٜضا  إَٔذا کَا٧َ اٜزَّاؤی  َِ  ِٕ ِٕ أَِو َتزِصٔي ٌٔي

 ٔ ٔ ١٠َّٔ ب١َِٔىٔس٧ٕ ٜ ئِْظ ٍَ ٔ ِِّن ٠َا ِٔيطٔ ٜ ٢ِ یَُبي َٜ ُط َو َِ ِس َُعَ َٔ َس٣َ َولَی اٜزَِّوایَةٔ َو٥ِطُ ٦ِ٠َ  ِٔ ٗٔ َواِل٠ََا٤َةٔ ث٢َُّ أَ ِس َتُط کَا٧َ ٝعِّ َِ ٔ َٞ ٠َِىز ٔ ٦ِ َجض

١َٔي  ََ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن إٔذِ َِل یُِؤ٦ُ٠َ َولَی َبِىٔؾ ٦ِ٠َ  ا َٜٔىَوا٣ِّ ا ِّٔىٝٔطٔ َذَٜٔک ٌَاشًّ َٞ  آث١ّٔا بٔ ََٝضا أَِو َيِسَتِى١ٔ َِٝک اِلَِخَباَر أ٧َِ َيِسَتِى١ٔ ٔ ت

 َٕ َحاَح ٦ِ٠ٔ رَٔوایَةٔ اٜثِّ ََٜضا ٠ََي أ٧ََّ اِلَِخَباَر اٜعِّ  َٞ ُِ َِل أَِظ ََْصا أَکَاذٔی َ ث ِ٘ ََّٝضا أَِو أَ َى َٜ ثَُْ ٦ِ٠ٔ أ٧َِ َبِىَؽَضا َو ِ٘ ٥َاَؤة أَ َٕ ِٜ ٞٔ ا أت َوأَصِ

 ٠َ ٔٞ ِٕ ٔلَی َن َ ُيِؽَْطَّ إ ٥َا ٦ِ٠ٔ صَٔذظٔ اِل ِّ ٦ِ يَُىزُِّد ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس َولَی ٠َا َوَظ ّْا ١٠َّٔ ثٔي َ٘  ُِ ٥َٕي َوَِل أَِحٔس ِٕ ٕة َوَِل ٠َ َٕ ٔ َِٜيَس بٔث َحازٔیٔث ٦ِ 



 

َوص٦ُّٔ  تٔطٔ ب١َٔا ِٔيَضا ٦ِ٠ٔ اٜتَّ َِ ٔ َٜةٔ َوَيِىَتسُّ بٔزَٔوایَتَٔضا َبِىَس ٠َِىز ١َِِٜحُضو ا٤ٔئس ا ََ َ ٓٔ َواِل َىا َّٜٔذی یَِح١ُٔٝطُ َولَی اٜؽِّ ْٔ إِٔلَّ أ٧ََّ ا ِى َواٜؽَّ

َْ ٠َا َج١ََي  َ ث ِ٘ َٟ ٠َا أَ ا َٕ َِٜىَوا٣ِّ َؤل٧َِ يُ ٔ بَٔذَٜٔک و٥َِٔس ا ُّْ َٙث ٔ بَٔضا إَٔراَزةُ اٜتَّ َْ ٦ِ٠ٔ رَٔوایَتَٔضا َوأِلِوتَٔساز َّٜ َِٜحٔسیٔث َوأَ ََُِل٧ْ ٦ِ٠ٔ ا  

٢ِٔٝ صَ  ٔى ِٜ َِ فٔی ا ٔ َو٦ِ٠َ َذَص َِٜىَسز َٜطُ ِٔيطٔ َوکَا٧َ بٔأ٧َِ ُيَسِمَّ َجاصَّٔل أَِولَی ٦ِ٠َ أ٧َِ ا  َِ ََل َنٔعي َِ  َٖ ی ٔ ََٝک َصَذا اْٜطَّ ََ َِ َو ١َِِٜذَص َذا ا

 ٢ِٕٝ ٔ ٔلَی و َِ إ  ی٥َُِس

اامؾ ملسم رفامےت ہک مہ ےن ذموکرہ وطسر ںیم مہتم رافایں دحثی ےک ابرے ںیم الہ ملع ےک الکؾ ےس فیعض رافویں یک وج لیصفت 

 یک ےہ افر اؿ یک رمفایت ےک پ  ویعب فاقنصئ اک ذرک ایک ےہ فہ اصبح رفاتس ےک  ےئ اکیف ںی ارگ فہ امتؾ دیقنتی اوقاؽ ذرک

لقن ےئک اجےت وج رفاة دحثی ےک قلعتم نلعےئ دحثی ےن ایبؿ ےئک وت اتکب تہب وطلی وہ اجیت افر اہمئ دحثی ےن رافویں اک بیع 

ابت اک وتفی دای بج اؿ ےس وپاھچ ایگ اس  ےئ  ہ ڑبا امہ اکؾ ےہ ویکہکن دنی یک ابت بج لقن یک اجےئ وھکؽ دانی رضفری اھجمس افر اس 

یگ وت فہ یسک ارم ےک الحؽ وہےن ےک  ےئ اکیف وہیگ ای رحاؾ وہےن ےک  ےئ ای یسک ابت اک مکح وہاگ ای یسک ابت یک اممتعن ای فہ رتبغ 

 ااحدثی رپ وموقػ ںی بج دحثی اک وکیئ رافی وخد اصدؼ افر اامتن دار ہن وہ افر فہ فوخػ ےک قلعتم وہیگ وت  ہ امتؾ ا ماؾ فونایہ

رفاتی اک ادقاؾ رکے افر دعب فاےل اس رافی یک اقثک  ےک ابفوجد دفرسے وک وج اس وک ریغ ہقث ےک وطر رپ ہن اجاتن وہ اس یک وکیئ 

 رکںی وت  ہ ملسم وعاؾ ےک اسھت ایختن افر دوھاک وہاگ ویکہکن اؿ رفاتی ایبؿ رکے افر الص رافی ےک اوحاؽ ہپ وکیئ دیقنت فرصبتہ ہن

ااحدثی ںیم تہب یس ااحدثی وموضع افر نم ڑھگت وہں یگ افر وعاؾ یک ارثکتی رافویں ےک اوحاؽ ےس ان فاتیفق یک انبء رپ اؿ 

 وک ےننس فاولں یک ریغ لومعیل دعتاد ااحدثی رپ ل رکے یگ وت اس اک انگہ اس رافی رپ وہاگ سج ےن  ہ دحثی ایبؿ یک ہک اس دحثی

ناملسونں یک الیملع یک فہج ےس اس رپ ل رکےن یک فہج ےس انگاگہر وہ ویکہکن فاہعق ںیم فہ دحثی یہ ںیہن ای مک از مک اس ںیم ریغت 

ےہ اس دقر رثکت ےک  فدبتؽ مک یشیب رتاش رخاش رکدی یئگ العفہ ازںی ہکبج ااحدثی ہحیحص پ  وک ربتعم افر ہقث رفاة ےن ایبؿ ایک

اسھت وموجد ںی ہک اؿ یک وموجدیگ ںیم اؿ ابلط افر نم ڑھگت رفاایت یک اقلطم رضفرت یہ ابیق ںیہن ریتہ اس قیقحت ےک دعب ںیم 

 ہ امگؿ ںیہن رکات ہک وکیئ صخش اینپ اتکب ںیم وہجمؽ ریغ ہقث افر ریغ ربتعم رافویں یک ااحدثی لقن رکے اگ صوصاص ہکبج فہ دنس 

 ےس  علط وہ اسےئ اس صخش ےک وج ولوگں ےک زند ک اانپ رثکت ملع اثتب رکان اچںی ہک ولگ ںیہک ہک فہ ااحدثی اک ا ک دحثی

تہب ڑبا ذریخہ شیپ رک اتکس ےہ افر اس دصقم ےک وصحؽ ےک  ےئ فہ ابلط فوموضع افر نم ڑھگت ااسدین ےک اسھت یھب ااحدثی 

اس یک فتعس ملع فرثکت رفاایت رپ داد دںی نکیل وج صخش اےسی ابلط رطہقی وک شیپ رکےن ںیم اتلم ںیہن رکے اگ اتہک ولگ 

اایتخر رکے اگ الہ ملع افر داشن دنم ہقبط ےک اہں اےسی رحتم اعمل یک وکیئ فتعق فدقر ہن وہیگ افر اےسی صخش یک فتعس یملع وک انداین 

 افر اہجتل ےس ریبعت ایک اجےئ اگ ۔



 

  :  رافی

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

  

 ...دحثی نعنعم ےس تجح ڑکپان حیحص ےہ ہکبج نعنعم فاولں یک الماقت نکمم وہ افر اؿ ںیم وک

 دقمہم ملسم :   ابب

 افی دمصل ہن وہ۔دحثی نعنعم ےس تجح ڑکپان حیحص ےہ ہکبج نعنعم فاولں یک الماقت نکمم وہ افر اؿ ںیم وکیئ ر
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  :  راوی

َٜوِ   ٕٟ ِو َٕ ا٤ٔئس َوَتِسٕٔي١َٔضا بٔ ََ َ ٤َا فٔی َتِعٔحئح اِل ٞٔ َوَِّصٔ َِٜحٔسیٔث ٦ِ٠ٔ أَصِ ٢َ َبِىُؾ ٥ِ٠َُتٔحلٔی ا َّٝ َ ِس َتک َٔ ب٥َِا َو٦ِ حٔکَاَیتٔطٔ  َو َْضَ

 ٔ َسازٔظ َِ ٔ  َوذَِٔکٔ  ى ْٔل٠َٔاَتتٔطٔ َوإ ٔح أَِِحَ َ
١ُِْٜطَّ ٟٔ ا ِو َٕ ِٜ اُؿ َو٦ِ ا َٜکَا٧َ َرأِّیا ٠َتٔي٥ّا َو٠َِذَصّبا َظحٔيّحا إٔذِ اِْلُِٔعَ ّحا  ِّ ٟٔ ذَِٔکٔ َظ ِخ١َا

٥َا ٠ٔ  ِِ ا َتَدوَّ َّ١َٜ َّا  َْ أ٤َ ِ ٌَي َِٝيطٔ  ٟٔ َو ا ِٝحُضَّ ٔ َٚ َت٥ِبٔيّضا ٜ ٔ ائٔٝٔطٔ َوأَِجَسُر أ٧َِ َِل یَُٙو٧َ َذٜ َٝةٔ َٔ َِٜحَض َْارٔ ا
ٔ

ِٔ َواٌَِّ ٔ َِٜىَوأ ورٔ ا ٦ِ َُشُ

١ََٝا ُى ِٜ أَٔفةٔ و٥َِٔس ا ٟٔ اٜسَّ َوا ِٔ َ ١ُِِٜدٔفئٔيَن َواِل ٔ ا ٔ َخَفإ از َٕ ٔ ٔلَى اِوت اؤض٢ِٔ إ ٔ ب١ُِٔحَسثَأت اِل٠ُُورٔ َوإَِٔسَ َساز َِ َْ َو٦ِ  َِٙص ٔء َرأَی٥َِا اِل

 ٔ ِسرٔ ٠َا َیٝ َٕ َٜتٔطٔ بٔ ا َٕ ِؤٜطٔ َوَرزَّ ٠َ َّٜٔذی َٔ ُٞ ا ٔ ائ َٕ ِٜ َِٝىأَٔبٔة إ٧ِٔ َشاَء اهَّللُ َوَزَو٢َ ا ٔ ٔ َوأَِح١ََس ٜ ُٖ بَٔضا ٦ِ٠ٔ اٜزَّزِّ أَِجَسى َولَى اِل٤ََا٣ ي

٥َازٕ َٜٔحٔسیٕث  َِ ٔ َّٞ إ ُ ؤٔ َرؤیَّتٔطٔ أ٧ََّ ک َُ ِؤٜطٔ َواِْلِٔخَبارٔ َو٦ِ  َٔ ِٜحٔکَاَیٔة َو٦ِ  ِٜکَََل٣َ َولَى ا ِِتََتِح٥َا ا ُِ ا ِس أََحاَك  ِٔيطٔ  َٔ ََُِل٧ٕ َو ََل٧ْ َو٦ِ 

٦ِ َرَوى َّٜٔذی َرَوى اٜزَّاؤی َو١َّ َِٜحٔسیُث ا ِس کَا٤َا فٔی َوَِّصٕ َواحٕٔس َوَجائٔزْ أ٧َِ یَُٙو٧َ ا َٔ َُّض١َا  ٢ُِٝ بٔأ٤َ ٔى ِٜ ١َٔىطُ ٥ِ٠ٔطُ  ا ََ ِس  َٔ َو٥ُِط 

١َاّوا َو  ََ ُط ٥ِ٠ٔطُ  َٜ  ٢َُٝ َُّط َِل َنِى َْ أ٤َ ِ َضطُ بٔطٔ ٌَي َِ َضا بَٔحٔسیٕث أ٧ََّ َوَشا َِ قُّ أَِو َتَصا َٔ َيا  َٕ َِٜت َُّض١َا ا ٢ِ ٤َحِٔس فٔی َشِيٕء ٦ِ٠ٔ اٜزَِّواَیأت أ٤َ َٜ

ِس اجِ  َٔ َُّض١َا  ٢ُِٝ بٔأ٤َ ِٜٔى َّي َیُٙو٧َ و٥َِٔسُظ ا ١َِٜجٔیَء َحً ٕ َجاَء َصَذا ا ِّٞ َخبَْ ُ و٣ُ و٥َِٔسُظ بٔک ُٕ َة َِل َت ُِٜححَّ ََِعاؤّسا َت١ََىا ٦ِ٠ٔ َزصِزٔص١َٔا ٠َزَّ ا ّة 

 ٔ ْْ ِٔيطٔ بََيا٧ُ اِجت١َٔاؤض١َٔا َوَتََلٔٔيض١َٔا ٠َزَّّة ٦ِ٠ٔ َزصِز َ َِٜحٔسیٔث بَِي٥َُض١َا أَِو یَزَٔز َخب َضا بٔا َِ ٢ِ ی٦َُِٙ و٥َِٔسُظ  ص١َٔاأَِو َتَصا َٜ إ٧ِٔ  َِ َضا  َٔ ِو َِ ١َا  َِ

٢ِ َتأِٔت رَٔواَیْة َظٔحيَحْة تُِدبُْٔ أ٧ََّ صَ  َٜ َٚ َو ٔ ٢ُِٝ َذٜ ٔ ٝٔطٔ و ِٕ ٢ِ ی٦َُِٙ فٔی َن َٜ ١َٔي ٥ِ٠ُٔط َشِيّئا  ََ ََٜٕٔيطُ ٠َزَّّة َو ِس  َٔ َذا اٜزَّاؤَی َو٦ِ َظاحٔبٔطٔ 

َّي ا َحً ِّ ُٔو َِٜدبَُْ و٥َِٔسُظ ٠َِو ْة َوکَا٧َ ا ٥َا حُحَّ ِّ ١َا َوَظ َ٘ َٚ َواِل٠َِزُ  ٔ ٢ُِٝ َذٜ ٔ ٦ِ َرَوى َو٥ُِط و َْ َو١َّ َ َِٜدب ١َاوُطُ ٥٠ِٔ  ا ََ َِٝيطٔ  ُط َٜٔشِيٕء َیزَٔز َو



 

 َ ِى٦ٔ فٔی اِل َٚ اهَّللُ فٔی اٜفَّ ُٟ َیزَِح١ُ ِو َٕ ِٜ ٞٔ ٠َا َوَرَزَوَصَذا ا َْ فٔی رَٔواَیٕة ٠ِٔث ُ ث َ٘ َّٞ أَِو  َٔ َِٜحٔسیٔث  ًْ ٠ُِسَتِحَسْث ٦ِ٠ٔ ا َْ َ ْٟ ٠ُِدَّ ِو َٔ ا٤ٔئس  ََ

 ٢ِٔٝ ِٜٔى ٞٔ ا ُط ٦ِ٠ٔ أَصِ َٜ َِٜيطٔ َوَِل ٠َُساؤَس  ٔ ٕٗ َظاحٔبُُط إ ٢ِٔٝ  ٌَيُِْ ٠َِسبُو ٔى ِٜ ٞٔ ا َِٝيطٔ بَيَِن أَصِ َٖ َو َّ ١ُِٜتَّ ائَٔي ا َٟ اٜصَّ ِو َٕ ِٜ َٚ أ٧ََّ ا ٔ َِٝيطٔ َوذَٜ َو

 ٦ْٔٙ ٕة َرَوى َو٦ِ ٠ِٔثٝٔطٔ َحسٔیّثا َوَجائٔزْ ١ِ٠ُ َٕ ٕٞ ٔث َّٞ َرُج ُ ٔسی١ّا َوَحٔسیّثا أ٧ََّ ک َٔ ًُ ٥ِ٠ٔطُ بٔاِلَِخَبارٔ َواٜزَِّوایَأت  ١َا ُُُظ َواٜسَّ ا َٕ ٔ َٜطُ ٜ

 َٙ ٔ ََِضا بٔکَََل ل َُّض١َا اِجَت١ََىا َوَِل َتَصا قُّ أ٤َ َٔ  ٕ ٢ِ َیأِٔت فٔی َخبَْ َٜ ُة بَٔضا ِو٤ٔض١َٔا َج١ٔيّىا کَا٤َا فٔی َوَِّصٕ َواحٕٔس َوإ٧ِٔ  ُِٜححَّ َِاٜزَِّوایَُة ثَابَٔتْة َوا  ٕ٣

 َٜ ٥َْة أ٧ََّ صََذا اٜزَّاؤَی  ْة بَيِّ َٜ َٛ َزَِل ا َواِل٠َِزُ ٠ُِبَض٢ْ َِلز٠َْٔة إِٔلَّ أ٧َِ یَُٙو٧َ ص٥َُا أ٠ََّ َِ ٢َِٜ َيِس١َِي ٥ِ٠ٔطُ َشِيّئا  َٖ ٦ِ٠َ َرَوى َو٥ِطُ أَِو  ِٝ ٢ِ َی

ًَّٜٔي بَي٥ََّّا ُة ا َٜ َِل َّي َتُٙو٧َ اٜسَّ ًٔ أَبَّسا َحً ١َا اٜزَِّوایَُة َولَى اٜسَّ َِ ٤َا  ِ ََِسَّ َّٜٔذی  ٟٔ  َولَى اِْل٠ِٔکَا٧ٔ ا ِو َٕ ِٜ ًٔ صََذا ا ٔ ُٟ ١ُِٜٔدََّْ ا َٕ ُي َّٜٔذی َِ ا

 ِٜ ٔة َو٦ِ ا َٕ َِٜواحٔسٔ اٜثِّ َْ ا َ َٚ أ٧ََّ َخب ٔ ِوٜ َٔ َٝةٔ  ِس أَِوَفِيَت فٔی ُج١ِ َٔ ابِّ َو٥ُِط  ََٜتُط أَِو ٜٔٝذَّ ا َٕ ٥َا ٠َ ِّ ُٞ َوَظ َِٜى١َ ِٝز٣َُ بٔطٔ ا ْة َی ةٔ حُحَّ َٕ َواحٔٔس اٜثِّ

َُّض١َ  ٢َ أ٤َ َٝ َّي َنِى َِٝت َحً ُٕ َِ َك َبِىُس  ِ
َِٝت ِٔيطٔ اَّٜشَّ ِٞ َتحُٔس َصَذا ث٢َُّ أَِزَخ َض َِ ١َٔي ٥ِ٠ٔطُ َشِيّئا  ََ ََِعاؤّسا أَِو  َيا ٠َزَّّة  َٕ َِٜت ِس کَا٤َا ا َٔ ا 

 َٔ إ٧ِٔ ازَّعَى  َِ َض٢َُّٝ َزٜٔيَّل َولَى ٠َا َزَو١َِت  َِ ِوُٜطُ َوإِٔلَّ  َٔ ِٝز٣َُ  َْـَِتطُ َو٦ِ أََحٕس َی َ َّٜٔذی اِشَّ َك ا ِ
ٔ اَّٜشَّ ْٔ ب َٝ ١ََٝأء اٜسَّ َٟ أََحٕس ٦ِ٠ٔ وُ ١َا ِو

 ََ ٔلَى إٔیَحازٔظٔ  ٌَيُُِْظ إ ٦َِٜ َیحَٔس صَُو َوَِل  َِ بٔطٔ َو ٔ ٔ ـُوٜ َِٜدبَْ یَفٔة فٔی َتِثبٔئت ا ٔ ٟٔ اَّٜشَّ بٔيَّل َوإ٧ِٔ صَُو ازَّعَى َِمَٔي َزَو٢َ َزٜٔيَّل َزَو٢َ ٦ِ٠ٔ إِٔزَخا

 ِّ ُِٝتطُ ٔلَن ُٔ  َٟ ا َٔ إ٧ِٔ  َِ  ُٞ ٜٔي َٛ اٜسَّ َُٜط َو٠َا َذا  َٞ ٔسی١ّا َوَحٔسیّثا َیزِؤی أََحُسص٢ُِ َو٦ِ اِْلَِخٔ َیِحَتخُّ بٔطٔ ٔٔي َٔ ی َوَجِسُت ُرَواَة اِلَِخَبارٔ 

َِٜحٔسیٔث بَيِ  َتَحاُزوا رَٔوایََة ا َِ ا َرأَیُِتُض٢ِ ا َّ١َٝ َِ قُّ  َٔ ١َٔي ٥ِ٠ٔطُ َشِيّئا  ََ ا ُيَىای٥ُِٔط َوَِل  َّ١َٜ َِٜحٔسیَث َو ٟٔ ٦ِ٠ٔ ا ا ََ ٥َُض٢ِ َصََٙذا َولَى اِْلِٔر

 ِ ٕة احِ ٌَي َِٜيَس بُٔححَّ ٢ِٔٝ بٔاِلَِخَبارٔ  ِٜٔى ٞٔ ا ٟٔ أَصِ ِو َٔ ِو٥َٜٔا َو َٔ  ٔٞ ُٞ ٦ِ٠ٔ اٜزَِّواَیأت فٔی أَِظ ََ ١ُزِ ِٜ ًٕ َوا ١َا ََ  ٔ ُت ٦ِ٠ٔ ْ ِّ َتِحُت ١َٜٔا َوَظ

إَٔذا أ٤ََا َصَح١ُِت َولَى  َِ ٕ َو٦ِ َراؤیطٔ  ِّٞ َخبَْ ُ ًٔ َراؤی ک ١َا ََ َِٜبِحٔث َو٦ِ  ٔلَى ا ٔة إ َّٝ ٔى ِٜ ١َاؤطٔ ٥ِ٠ُٔط ٔلَِزنَى َشِيٕء ثََبَت َو٥ُِط و٥ِٔسٔی ا ََ

٢َِٜ َی٦ُِٙ و٥ِٔٔسی  َْ َو َ َِٜدب ُت ا ِّ َٔ َٚ أَِو ٔ ُة َذٜ َِ ٔ إ٧ِٔ َوزََب َوىِّي ٠َِىز َِ َٚ َج١ٔيُي ٠َا َیزِؤی َو٥ُِط َبِىُس  ٔ ٕة ْٔل٠ِٔکَا٧ٔ بَٔذٜ ٠َِؤؼَي حُحَّ

 َ إ٧ِٔ کَا٤ َِ َٜطُ   ُٟ ا َٕ ُي َِ ٟٔ ِٔيطٔ  ا ََ َٚ أ٧َِ َِل اِْلِٔر ز٠َٔ َٜ ٟٔ ِٔيطٔ  ا ََ َٚ أِلِحتَٔحاَد بٔطٔ إ٠ِٔکَا٧َ اِْلِٔر ٔ َْ َوَتزِ٘ َ َِٜدب َٚ ا ّٔ َُّٝة فٔی َتِؽٔىي ٔى ِٜ ِت ا

 ٔ ٔلَى آِٔخٔظ ٜٔطٔ إ ًَ ٦ِ٠ٔ أَوَّ ١َا َّي َتَزى ِٔيطٔ اٜسَّ ٥َاّزا ٠َُى٥َِى٥ّا َحً َِ ٔ ٔ  تُِثبَٔت إ َِٝي٥َا ب َِٜوارَٔز َو َِٜحٔسیَث ا َٚ أ٧ََّ ا ٔ ٔ ب٦ِٔ َوَذٜ ٔ صَٔصا٣ ٥َاز َِ ٔ إ

١َٔي  ََ ِس  َٔ ١َٔي ٦ِ٠ٔ أَبٔيطٔ َوأ٧ََّ أَبَاُظ  ََ ِس  َٔ ٢َُٝ أ٧ََّ صَٔصا٠ّا  بَٔئٕيٕن َنِى َِ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ٢َُٝ أ٧ََّ  ُُعِ ١َا َنِى َ٘ ٦ِ٠ٔ َوائَٔصَة 

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ١َٔىِت ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ِس  َٔ ١ِٔىُت أَِو َوائَٔصَة  ََ ِٞ صَٔصا٣ْ فٔی رَٔواَیٕة َیزِؤیَضا َو٦ِ أَبٔيطٔ  ُٕ ٢َِٜ َي ِس َیُحوُز إَٔذا  َٔ ٢َ َو

 َٜ َُْظ بَٔضا َو٦ِ أَبٔيطٔ َو َ َٚ اٜزَِّواَیٔة إِٔنَسا٧ْ آَِخُ أَِخب ِٝ ٔ َْنٔی أ٧َِ یَُٙو٧َ بَِي٥َُط َوبَيَِن أَبٔيطٔ فٔی ت َ َٜ أَِخب َِّ أ٧َِ ٢ِ َيِس١َِىَضا صَُو ٦ِ٠ٔ أَبٔيطٔ  ا أََح َّ١

ُضَو أَ  َِ َٚ فٔی صَٔصا٣ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٔ ٦ُٔٙ ذَٜ ١َا ی١ُِ َ٘ ١َٔىَضا ٥ِ٠ُٔط َو ََ ٔلَى ٦ِ٠َ  َّل َوَِل يُِس٥َٔسَصا إ ََ ٦ْٔٙ فٔی أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َیزِؤَیَضا ٠ُزِ ِيّؽا ١ِ٠ُ



 

ًٔ َبِى  ١َا ََ َِٜيَس ِٔيطٔ ذَِٔکُ  ٥َازٕ َٜٔحٔسیٕث  َِ ٔ ُّٞ إ ُ َٚ ک ٔ َذٜ َ٘ َّٞ َواحٕٔس ٥ِ٠ُٔض٢ِ َو ُ َٝٔة أ٧ََّ ک ُِٜح١ِ َٓ فٔی ا ِس ُُعٔ َٔ ٔؽض٢ِٔ ٦ِ٠ٔ َبِىٕؾ َوإ٧ِٔ کَا٧َ 

َيِس١َ  َِ َٟ فٔی َبِىٔؾ اٜزَِّواَیٔة  ٔ ِّٞ َواحٕٔس ٥ِ٠ُٔض٢ِ أ٧َِ َی٥ِز ُ َحائٔزْ ٜٔک َِ ّْا  ثٔي َ٘ ١َاّوا  ََ ١َٔي ٦ِ٠ٔ َظاحٔبٔطٔ  ََ ِس  ٔ َو٥ُِط َبِىَؾ َٔ َي ٦ِ٠ٔ ٌَئِْظ

 ٔ َّٜٔذی أََحازٔیث َٞ ا َ اٜزَُّج َُِيَسِمِّ ١َٔي ٥ِ٠ُٔط َوَی٥َِصَق أَِحَيا٤ّا  ََ  ٦ِ٠َ َ ُط َو٥ِطُ أَِحَيا٤ّا َوَِل يَُسِمِّ َٝ َٔ َٛ طٔ ث٢َُّ یُزِ َِٜحسٔیَث َوَیَُِّْ َٞ َو٥ِطُ ا َح١َ

 َٟ ا ََ أت  اِْلِٔر َٕ ٞٔ ٔث ّٔيْؾ ٦ِ٠ٔ ِِٔى َِٜحٔسیٔث ٠ُِسَت ٥َِٝا ٦ِ٠ٔ صََذا ٠َِوُجوْز فٔی ا ُٔ ٥َِذَُکُ َو٠َا  ََ ٢ِٔٝ َو ٔى ِٜ ٞٔ ا ٔة أَصِ ثٔيَن َوأَئ١َّٔ ١َُِٜحسِّ ا

َْ ٥ِ٠َٔضا إ٧ِٔ َشاَء اهَّللُ َتَى  َ ث ِ٘ ُّٟ بَٔضا َولَى أَ ٤َا َوَسّزا ُيِسَتَس ًَّٜٔي َذََکِ ِٜحَٔضةٔ ا َٚ أ٧ََّ أَیُّوَب ٦ِ٠ٔ رَٔواَیاتٔض٢ِٔ َولَى ا ٔ ٦ِٔ١ َذٜ َِ الَى 

 ٔٛ ١َُِٜباَر ِدتَٔيانٔیَّ َواب٦َِ ا َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َرِضَٔي اهَّللُ اٜسَّ َْص٢ُِ َرَوِوا َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ِ ٌَي ٕ َوَج١َاَوّة   َوَو٘ٔيّىا َواب٦َِ ١َُ٤يِْ

ِٔ ٠َا أَجٔ  ٠ٔطٔ بٔأَـَِي ِّٝطٔ َؤَٜٔحِ ٢َ ٜٔٔح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِ َر ٥ُِت أُـَيِّ ُ٘ َِٜت  ا َٔ ٔ اٜزَِّواَیَة بَٔىِي٥َٔضا  ُس َو٥َِضا  َوى َصٔذظ ََفَ

 ٕ ا٠ََة َو٦ِ صَٔصا٣ ََ ُ ُِ ب٦ُِ َخأٜٕس َوأَبُو أ ٔ َوُوَصِي َوز َِ َ اُر َوح١َُِيُس ب٦ُِ اِل َِٜىفَّ ِىٕس َوَزاُوزُ ا ََ َِّٝيُث ب٦ُِ  َْنٔی وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ اٜ َ َٟ أَِخب ا َٔ  

َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ  َوَة َو٦ِ ُُعِ ٢ََّٝ ُُعِ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو َّى  َظل َِٜت کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ َوَرَوى صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة 

 ٔ َواَصا بَٔىِي٥َٔضا ٠َاٜ ُٝطُ َوأ٤ََا َحائْٔؾ ََفَ أَُرجِّ َِ طُ  ََ ِ ٔلَیَّ َرأ َْ یُِسنٔی إ َٙ ٢َ إَٔذا اِوَت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َوَة ُٚ ب٦ُِ أ٤ََٕس َو٦ِ اهَّللُ َو اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ُُعِ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ١َََٝة َو٦ِ َوائَٔصَة  َو٦ِ َو١َِزَة َو٦ِ َوائَٔصَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ا٧َ َو٦ِ أَبٔی  َوَرَوى اٜزُّصِزٔیُّ َوَظأُٜح ب٦ُِ أَبٔی َحسَّ

ُٞ َوصُ  بِّ َٕ ٢َ يُ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ١َََٝة ب٦ُِ کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ََ َْنٔی أَبُو  َ َٝةٔ أَِخب ِب ُٕ ِٜ ٔ فٔی ا َِٜدبَْ ٕ فٔی صََذا ا ثٔيْ َ٘ َٟ یَِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی  ا َٕ َِ َو َظائ٢ْٔ 

َِْتُط أ٧ََّ  َ َُْظ أ٧ََّ َوائَٔصَة أَِخب َ َوَة أَِخب َُْظ أ٧ََّ ُُعِ َ ٔ أَِخب َِٜىزٔیز َّ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ و١ََُز ب٦َِ َوِبٔس ا ٢َ کَا٧َ  ا٥َّٜٔييَّ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ى اهَّللُ َو

َُٝضا َوصَُو َظائ٢ْٔ  بِّ َٕ َّى اهَّللُ  <>ُي ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أَـَِى٥َ١َا َر ا َٔ  ٕ ٌَيُُِْظ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ َجابٔز َِٝيطٔ َوَرَوى اب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو َو

 ِٜ ٞٔ َو٤ََضا٤َا َو٦ِ ُُٜحو٣ٔ ا َِٜدِي ٢َ ُُٜحو٣َ ا َّٝ ََ َّى َو ٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔس ب٦ِٔ َولٓٔیٕ َو٦ِ َجابٔز ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ ٠َُح١َّ َواُظ َح١َّ ٔ ََفَ ُح١ُز

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّ  اهَّللُ َو ِٜ اَیْة َٜٔذؤی ا َّ ٔ ٤َا ٥ِ٠َٔضا ٘ ْْ یَِٙثُُْ َتِىَسازُُظ َوَِمَٔي َذََکِ ثٔي َ٘ ُة و٥َِٔس  ِض٢ٔ َوَصَذا ا٥َِّٜحُو فٔی اٜزَِّواَیأت  َّٝ ٔى ِٜ إَٔذا کَا٤َِت ا َِ

١َٔي ١٠َّٔ  ََ ِس  َٔ ٢َِٝ أ٧ََّ اٜزَّاؤَی  ٢ِ ُيِى َٜ َِٜحسٔیٔث َوَتِوصٔي٥ٔطٔ إٔذَا  ٔ ا ََِساز ُٞ فٔی  ِب َٔ َُٜط ٦ِ٠ٔ  ِو َٔ ٥َا  ِّ ٦ِ َرَوى َو٥ِطُ َشِيّئا إ٠ِٔکَا٧َ ٦ِ٠َ َوَظ

 ٔ ُٛ أِلِحتَٔحأد فٔی ٔ َٜز٠َٔطُ َتزِ َٟ ِٔيطٔ  ا ََ َّٜٔذی اِْلِٔر ٔ ا َِٜدبَْ ٔس ا ِّ ٦ِ َرَوى َو٥ِطُ إِٔلَّ فٔی َن ١َٔي ١٠َّٔ ََ ِس  َٔ َّطُ  ٢َُٝ أ٤َ ِؤٜطٔ بٔزَٔوایَةٔ ٦ِ٠َ ُيِى َٔ  ٔ َياز

َُٜض٢ِ  َُّض٢ِ کَا٤َِت  ُٝوا اِلَِخَباَر أ٤َ َٕ َّٜٔذی٦َ َن ةٔ ا ُٞ َو٦ِ اِلَئ١َّٔ ِب َٔ ًٔ ١َٜٔا بَي٥ََّّا ٦ِ٠ٔ  ١َا ُ ِٔيطٔ ذَِٔکُ اٜسَّ َِٜحٔسیَث  َتاَراْت ی ُٝو٧َ ِٔيَضا ا َٔ زِ

 ََ َْ َولَى َصِيَئٔة ٠َا  َ َِٜدب ُيِس٥ُٔسو٧َ ا َِ ١ُٔىوُظ ٥ِ٠ُٔط َوَتاَراْت ی٥ََِصُفو٧َ ِٔيَضا  ََ و٧َ ٦ِ٠َ  اِّل َوَِل یَِذَُکُ ََ ٟٔ إِٔر زُو ُيِدبُْٔو٧َ بٔا٥ُّٜ َِ ١ُٔىوا 

 ٔ ِح٥َا َذٜ ١َا ََشَ َ٘ ٔ إ٧ِٔ َظٔىُسوا  ُىوز ُٞ اِلَِخَباَر  َٚ َو٥ُِض٢ِ ِٔيطٔ إ٧ِٔ ٤َزَُٜوا َوبٔاٜعُّ ٦ِ َيِسَتِى١ٔ َّ١٠ٔ ْٔ َٝ ٔة اٜسَّ َو٠َا َو٥َ١ِٔٝا أََحّسا ٦ِ٠ٔ أَئ١َّٔ



 

ٚٔ ب٦ِٔ أ٤ََٕس َوُشِى  ٔ ِدتَٔيانٔیِّ َواب٦ِٔ َوِو٧ٕ َو٠َاٜ َٞ أَیُّوَب اٜسَّ ١ََضا ٠ِٔث َٕ ََ ا٤ٔئس َو ََ َ َة اِل ُس ٔظحَّ َّٕ َّ َِٜححَّأد َوَیِحٌَي ب٦ِٔ َوَیَت  َبَة ب٦ِٔ ا

ُصوا َو٦ِ ٠َِؤؼٔي اٜسَّ  تَّ َِ َِٜحٔسیٔث  ٞٔ ا ا٧ٔ َوَوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ٠َِضٔسٓیٕ َو٦ِ٠َ َبِىَسص٢ُِ ٦ِ٠ٔ أَصِ فَّ َٕ ِٜ ٔىيٕس ا ١َا ََ َ٘ ا٤ٔئس  ََ َ ًٔ فٔی اِل ١َا

َس ٥ِ٠ُٔض٢ِ  َّٕ َّ ُس ٦ِ٠َ َت ُّٕ َّ ١ََّا کَا٧َ َت ُٞ َوإ٤ٔ ِب َٔ َٜطُ ٦ِ٠ٔ  ِو َٔ ٥َا  ِّ َّٜٔذی َوَظ ٦ِ َرَوى َو٥ُِض٢ِ إَٔذا کَا٧َ  ازََّواُظ ا َِٜحٔسیٔث ١٠َّٔ ٔ ا ًَ ُرَواة ١َا ََ

١َاؤطٔ فٔی رَٔوایَتٔطٔ َو  ََ َِٔحي٥َئٕٔذ َیِبَحُثو٧َ َو٦ِ  َِٜحٔسیٔث َوُشضَٔز بٔطٔ  ِسٜٔئس فٔی ا َٓ بٔاٜتَّ ٦ِ ُُعٔ َٚ ٥ِ٠ٔطُ كَِی اٜزَّاؤی ١٠َّٔ ٔ ُسو٧َ ذَٜ َّٕ َّ یََت

َُّٝة اٜتَّ  ٔ ١ِٔى٥َا ذَ َت٥ِزَاَح َو٥ُِض٢ِ و ََ ١َا  َِ ُط  َٜ ِو َٔ َِٙي٥َا  َّٜٔذی َزَو٢َ ٦ِ٠َ َح َِٜوِجطٔ ا ِّٜٕس َولَى ا ٔ ٠َُس ٌَيِْ  ٦ِ٠ٔ َٚ ٔ ٦ِ١َ ابَِتغَى ذَٜ َِ َٚ ِسٜٔئس  ٔ ٜ

ةٔ  َو٦ِ  ٢َِٜ نَُس٢ِّ ٦ِ٠ٔ اِلَئ١َّٔ ِي٥َا َو َّ١ ََ  ٦ِ َٚ أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ یَزٔیَس اِلَِنَعارٔیَّ  أََحٕس ١٠َّٔ ٔ ٦ِٔ١ َذٜ َِٝيطٔ  َِ َّى اهَّللُ َو ِس َرأَى ا٥َّٜٔييَّ َظل َٔ َو

ِّٞ َواحٕٔس ٥ِ٠ُٔض١َا َحٔسیّثا يُِس٥ُٔسظُ  ُ َة َوَو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوزٕ اِلَِنَعارٔیِّ َوَو٦ِ ک َّ ِس َرَوى َو٦ِ حَُذِي َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ٔلَى ا٥َّٜٔييِّ َظل  إ

َِٜيَس فٔی رَٔوایَتٔطٔ وَ  ٢َ َو َّٝ ََ َط حُ َو َِ ِم٥َا فٔی َشِيٕء ٦ِ٠ٔ اٜزَِّوایَأت أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َیزٔیَس َشا ّٔ ًٔ ٥ِ٠ُٔض١َا َوَِل َح ١َا َة ٥ُِض١َا ذَِٔکُ اٜسَّ َّ َذِي

٢َِٜ َنِس١َِي  یَتٔطٔ إٔیَّاص١َُا فٔی رَٔوایَٕة بَٔىِي٥َٔضا َو ُِ قُّ َوَِل َوَجِس٤َا ذَِٔکَ ُر َٔ ٕ بَٔحٔسیٕث  ٦ِ  َوأَبَا ٠َِسُىوز َّ٢ِٔٝ ١٠ٔ ٔى ِٜ ٞٔ ا َو٦ِ أََحٕس ٦ِ٠ٔ أَصِ

ََّٝذی٦ِٔ َرَواص١َُا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ یَزٔیَس  َْی٦ِٔ اٜ َ َِٜدب َُّط ـََى٦َ فٔی َصَذی٦ِٔ ا ٥َا أ٤َ ِ٘ ٦ِ أَِزَر ْٕ ٠ََضي َوَِل ١٠َّٔ َة َوأَبٔی ٠َِسُىوزٕ بَٔؽِى َّ َو٦ِ حَُذِي

ِٞ ص١َُا َو٠َا أَِشَبَضُض١َا و٥َِٔس  َٟ  ِٔيض١َٔا بَ تِٔى١َا َِ ؤیَِّضا َیَزِو٧َ ا َٔ ا٤ٔئس َو ََ َ َِٜحٔسیٔث ٦ِ٠ٔ ٔظَحأح اِل ٢ِٔٝ بٔا ٔى ِٜ ٞٔ ا ِي٥َا ٦ِ٠َ أَصِ َٔ ٦ِ٠َ َِل

 ٔ ُٞ َواص ِب َٔ ُط ٦ِ٠ٔ  َٜ ِو َٔ َِٙي٥َا  نَٕن َوآثَإر َوهَٔی فٔی َزِو٢ٔ ٦ِ٠َ َح َُ َٞ بَٔضا َوأِلِحتَٔحاَد ب١َٔا أََتِت ٦ِ٠ٔ  ٔ ْة ٠َا نُٕ َٝ َِ  َيْة ٠ُِض١َ َّي ُئعي َحً

٦ِ َیض٦ُٔ بٔزَ  َّ٢ِٔٝ ١٠ٔ ٔى ِٜ ٞٔ ا َحاَح و٥َِٔس أَصِ زُ اِلَِخَباَر اٜعِّ ِو َذَصب٥َِا نَُىسِّ َٜ ٦ِ َرَوى َو ًَ اٜزَّاؤی َو١َّ ١َا ٞٔ َو٤ُِحٔعيَضا ََ ٔ ائ َٕ ِٜ ِو٢ٔ صََذا ا

 ِ ٥َّٔٙا أَِحبَب َِّٝضا َوَل ُ صَا َوإِٔحَعائَٔضا ک ي ذَِٔکٔ صِّ َٕ َىَحز٤َِا َو٦ِ َت َٙت٥َِا َو٥ِطُ ٥ِ٠َٔضاَوصََذا َٜ ََ ١َّة ١َٜٔا  َٔ َِ ٥ِ٠َٔضا َوَسّزا یَُٙو٧ُ  ٥َا أ٧َِ ٥َِ٤ٔع

ٟٔ اهَّللٔ و َُ َة َوَظحَٔبا أَِظَحاَب َر َِٜحاصٔٝٔيَّ َٛ ا َُ َوص١َُا ٦ِ٠َ أَِزَر ٔ ائ ٢ََّٝ أَبُو وُِث١َا٧َ ا٥َِّٜضٔسیُّ َوأَبُو َرإِٔي اٜعَّ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو  َظل

ٞٔ أَبٔی صَُزیَِزَة َواب٦ِٔ و١ََُز َو ٦ِ٠ٔ  ٔلَى ٠ِٔث َّي ٤َزََِل إ ََل َو٥ُِض٢ِ اِلَِخَباَر َحً َٕ َِٜبِسرٔیِّيَن َص٢َُّٝ َجزًّا َوَن ُّٞ َواحٕٔس ٥ِ٠ُٔض١َا ا ُ ٥ََس ک َِ ِس أَ َٔ َذؤیض١َٔا 

٢َ َحٔسیثّ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ِٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِى َ٘ ١َٔىا ٥ِ٠ٔطُ َو٦ِ أُبَیِّ ب٦ِٔ  ََ ا أَِو  َُّض١َا َوای٥ََا أُبَيًّ ٢ِ َنِس١َِي فٔی رَٔواَیٕة بَٔىِي٥َٔضا أ٤َ َٜ ا َو

َّى اهَّللُ  َشِيّئا َة َوکَا٧َ فٔی َز٦ٔ٠َ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜحاصٔٝٔيَّ َٛ ا ٦ِ أَِزَر ِيَبانٔیُّ َوصَُو ١٠َّٔ ٥ََس أَبُو َو١ِزٕو اٜصَّ َِ ٢ََّٝ َرُجَّل َو  َوأَ ََ َِٝيطٔ َو ٕ َو أَبُو ٠َِى١َز

َّى اهَّللُ وَ  ُّٞ َواحٕٔس ٥ِ٠ُٔض١َا َو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوزٕ اِلَِنَعارٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ ََْة ک َ ِدب ََ َْی٦ِٔ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ  َ ٢َ َخب َّٝ ََ ٥ََس وُبَِيُس  َِٝيطٔ َو َِ َوأَ

َّى اهَّللُ وَ  ١َََٝة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ٕ َو٦ِ أ٣ُِّ  ٕ ُؤَٜس فٔی ب٦ُِ و١َُيِْ ٢َ َحٔسیّثا َووُبَِيُس ب٦ُِ و١َُيِْ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ٢ََّٝ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ َِٝيطٔ َو

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو َٝيِ  َز٦ٔ٠َ ا٥َّٜٔييِّ َظل َّى اهَّللُ َو َٛ َز٦َ٠َ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِس أَِزَر َٔ ٕ َو ِيُس ب٦ُِ أَبٔی َحاز٣ٔ َٔ ٥ََس  َِ ٢ََّٝ َو٦ِ أَبٔی َوأَ ََ طٔ َو



 

٢ََّٝ ثَََلثََة أَِخَبارٕ  ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ٕ اِلَِنَعارٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َّٔن َو٦ِ و١ََُز  ٠َِسُىوز ِس َح َٔ َِٜيلَى َو ٥ََس َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ أَبٔی  َِ َوأَ

 ٕٚ ٔ َِ َوٝٔيًّا َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َاٜ أب َوَظٔح َِٜدفَّ إط َو٦ِ ب٦ِٔ ا ٥ََس رٔبِعٔیُّ ب٦ُِ ِٔحَ َِ ٢َ َحٔسیّثا َوأَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

َة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظ  ٢َ َحٔسیَثئِن َوَو٦ِ أَبٔی بَِْکَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ٢ََّٝ و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ حَُعيِٕن َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ِس ل َٔ َحٔسیّثا َو

ٔ ب٦ِٔ ٠ُِفٔى٢ٕ َو٦ِ أَبٔی َُشَ  ٥ََس ٤َأُِي ب٦ُِ ُجَبيِْ َِ ِٕ َوَرَوى َو٥ِطُ َوأَ ٔ ١َٔي رٔبِعٔیٌّ ٦ِ٠ٔ َولٔیِّ ب٦ِٔ أَبٔی ـَاٜ َّى ََ ُِٜدزَاعٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل یِٕح ا

٥ََس ا٥ُِّٜى١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی وَ  َِ ٢َ َحٔسیّثا َوأَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِٝيطٔ اهَّللُ َو َّى اهَّللُ َو ُِٜدِسرٔیِّ ثَََلثََة أََحازٔیَث َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔىيٕس ا ََ يَّإط َو٦ِ أَبٔی 

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ارٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِّٝيثٔيُّ َو٦ِ َت١ٔي٢ٕ اٜسَّ ٥ََس َوَفاُء ب٦ُِ یَزٔیَس اٜ َِ َ ٢َ َوأ َّٝ ََ َمِيَ َو َٝ َُ ٥ََس  َِ ٧ُ ب٦ُِ ٢َ َحٔسیّثا َوأَ

٥ََس ح١َُِيُس ب٦ُِ َوِبٔس  َِ ٢ََّٝ َحٔسیّثا َوأَ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ِٜٔح١ِئَْیُّ َو٦ِ أَبٔی َيَسإر َو٦ِ َرأِٔي ب٦ِٔ َخٔسیٕخ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل اٜزَِّح٦ٔ١َ ا

ُّٞ صَ  ُ ک َِ ٢ََّٝ أََحازٔیَث  ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو َّٜٔذی٦َ صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َحابَٔة ا َّٜٔذی٦َ َنَعب٥َِا رَٔوایََتُض٢ِ َو٦ِ اٜعَّ ابٔٔىيَن ا ُؤَِلٔء اٜتَّ

وص٢ُِ فٔی نَ  ُٕ َٜ َُّض٢ِ  ًْ َو٥َ١ِٔٝاُظ ٥ِ٠ُٔض٢ِ فٔی رَٔوایَٕة بَٔىِي٥َٔضا َوَِل أ٤َ ١َا ََ ِن َو٥ُِض٢ِ  َّ ٢َِٜ یُِح ِي٥َاص٢ُِ  َّ١ ا٤ٔيُس و٥َِٔس ََ ََ َ ٕ بَٔىِي٥ٔطٔ َوهَٔی أ ٔس َخبَْ ِّ 

قُّ  َٔ ١َُُٝض٢ِ َوص٥َُّوا ٥ِ٠َٔضا َشِيّئا  ا٤ٔئس َِل َنِى ََ َ ٔة بٔاِلَِخَبارٔ َواٜزَِّواَیأت ٦ِ٠ٔ ٔظَحأح اِل َِ ٔ ١َِِٜىز ًَ َذؤی ا ١َا ََ َِٜت١َُسوا ِٔيَضا   َوَِل ا

ٌَيُِْ  ٦ْٔٙ ٦ِ٠ٔ َظاحٔبٔطٔ  ِّٞ َواحٕٔس ٥ِ٠ُٔض٢ِ ١ِ٠ُ ُ ًُ ٜٔک ١َا َّٜٔذی  َبِىٔؽض٢ِٔ ٦ِ٠ٔ َبِىٕؾ إٔذِ اٜسَّ َِٜىَِّصٔ ا ٠ُِست٥ََِْکٕ لَِٔٙو٤ٔض٢ِٔ َج١ٔيّىا کَا٤ُوا فٔی ا

 َّٝ ٔى ِٜ َِٜحٔسیٔث بٔا َِٙي٥َاُظ فٔی َتِوصٔئن ا َّٜٔذی َح ُٞ ا ٔ ائ َٕ ِٜ َّٜٔذی أَِحَسثَُط ا ُٟ ا ِو َٕ ِٜ وا ِٔيطٔ َوکَا٧َ َصَذا ا ُٕ َّ َّٞ ٦ِ٠ٔ أ٧َِ اتَّ َٔ َ َْ أ ًَّٜٔي َوَظ ٔة ا

َِٝيطٔ َویَُثاَر  ُظ ٠َ  ُيَىزََّد َو َْ َوَيِست٥َِْٔکُ َٝ ََ  ٢ٔ ِٝ ٔى ِٜ ٞٔ ا ُِٝط أََحْس ٦ِ٠ٔ أَصِ ُٕ ٢ِ َي َٜ ا  ّّ ِٝ ٠ّا َخ ِوِّل ٠ُِحَسثّا َولََکَ َٔ ُظ إٔذِ کَا٧َ  ٦ِ َبِىَسص٢ُِ ذَِٔکُ

 َٕ ِٜ ائَٔٝٔضا ا َٔ َٜةٔ َو ا َٕ ١َِٜ ِسُر ا َٔ ِح٥َا إٔذِ کَا٧َ  ا ََشَ َّ١٠ٔ َْ َ ث ِ٘ َ ٔ بٔأ ظ َََِل َحاَجَة ب٥َٔا فٔی َرزِّ  َْ َٝ ١ُِِٜسَتَىا٧ُ َولَى َخ ٥َاُظ َواهَّللُ ا ِّ َّٜٔذی َوَظ ِسَر ا

کََِل٧ُ  َِٝيطٔ اٜتُّ ١َأء َوَو َٝ ُِٜى َِ ا َْ ٠َِذَص َٜ ِِٔي ٠َا َخا  َز

اامؾ ملسم رفامےت ںی ہک امہرے ضعب رصعمہ دحمنیث ےن دنس دحثی یک  تح افر مقس ےک ابرے ںیم ا ک ایسی طلغ یرط اعدئ یک ےہ 

رکےت افر اس اک ااطبؽ ہن رکےت وت یہی زایدہ انمبس افر دمعہ وجتسی وہیت اس  ےئ ہک وقؽ ابلط فرمدفد یک رطػ سج اک ارگ مہ ذرک ہن 

اافتلت ہن رکان یہ اس وک متخ رکےن افر اس ےک ےنہک فاےل اک انؾ وھک دےنی ےک  ےئ رتہب افر ومزفں فانمبس وہات ےہ اتہک وکیئ اجلہ 

فحیحص ہن ھجمس ےل رگم مہ ااجنؾ یک ربایئ ےس ڈرےت ںی افر دےتھکی ںی ہک اجلہ یئن یئن ابوتں  افر انفافق اس وقؽ ابلط وک وقؽ وصاب

ےک زایدہ ددلادہ افر بیجع فرغبی یراطئ ےک دیشا وہےت ںی افر طلغ ابت رپ دلج ااقتعد رک ےتیل ںی احالہکن فہ ابت نلعء رانیخس ےک 

شیپ رظن مہ ےن اعمرصنی ےک وقؽ ابلط یک یطلغ ایبؿ رکان افر اس وک رد رکان اس اک  زند ک اسطق االابتعر وہیت ےہ ذہلا اس رظن ہ ےک

 اسفد فالطبؿ افر رخاةیں ذرک رکان ولوگں ےک  ےئ رتہب افر افدئہ دنم ایخؽ ایک اتہک اعؾ ولگ طلغ یمہف ےس وفحمظ رںی افر اؿ اک ااجنؾ



 

یرفع یک ےہ افر سج ےک رکف فایخؽ وک مہ ےن ابلط رقار دای ےہ  یھب کین وہ افر اس صخش ےن سج ےک وقؽ ےس مہ ےن ابت ذموکر

ویں امگؿ افر ایخؽ ایک ےہ ہک سج دحثی یک دنس ںیم الفں نع الفں وہ افر مہ وک  ہ یھب ولعمؾ وہ ہک فہ دفونں اعمرص ںی اس  ےئ ہک 

رفاتی ایسی وموجد ہن وہ سج ےس یعطق وطر رپ  ہ اؿ دفونں یک الماقت نکمم ےہ افر دحثی اک امسع یھب اہتبل امہرے اپس وکیئ دلیل ای 

ابت اثتب وہ ےکس ہک اؿ دفونں یک ا ک دفرسے ےس الماقت وہ افر ا ک ےن دفرسے ےس اباشملہف افر البفاہطس دحثی ینس وت ایسی 

اںیہن اس اانسد ےس وج دحثی رفاتی یک اجےئ فہ دحثی اؿ ولوگں ےک اہں اس فتق کت اقلب اابتعر افر تجح ہن وہیگ بج کت 

ابت اک نیقی ہن وہاجےئ ہک فہ دفونں اینپ رمع افر زدنیگ ںیم مک از مک ا ک ابر  ےل ےھت ای اؿ ںیم ےس ا ک صخش ےن دفرسے ےس 

اباشملہف دحثی ینس یھت ای وکیئ ایسی رفاتی وہ سج ےس  ہ اثتب وہ ہک اؿ دفونں یک زدنیگ ںیم مک از مک ا ک ابر الماقت وہیئ افر ارگ 

 دلیل ےس اؿ یک الماقت اک نیقی وہ ےکس ہن یسک رفاتی ےس اؿ یک الماقت افر امسع اثتب وہ وت اؿ ےک زند ک اس رفاتی اک ںیہن وت یسک

وبقؽ رکان اس فتق کت وموقػ رےہ اگ بج کت ہک یسک رفاتی لرخ ےس اؿ یک الماقت افر امسع اثتب ہن وہ اجےئ وخاہ ایسی رفاایت 

رمح رکے وت ےن  ہ وقؽ اانسد ےک ابب ںیم ا ک این ااجید ایک ےہ وج رشیپف دحمنیث ںیم ےس یسک ےن ںیہن  لیلق وہں ای ریثک ۔ اہلل ھجت رپ

اہک افر ہن نلعء دحثی ےن اس یک وماتقف یک ےہ ویکہکن وموجدہ افر اسنیقب امتؾ نلعء دحثی فارابب نف دحثی افر الہ ملع اک اس ابت 

ی اےنپ اےسی مہ رصع ہقث افر اعدؽ رافی ےس وکیئ دحثی رفاتی رکے سج ےس اس یک رپ اافتؼ ےہ ہک بج وکیئ ہقث افر اعدؽ راف

الماقت افر امسع ابابتعر نس افر دمع ےک اس فہج ےس نکمم وہ ہک فہ دفونں ا ک زامہن ںیم وموجد ےھت وت اس یک رفاتی اقلب وبقؽ افر 

دحثی رپ ہن وکیئ دلیل وہ افر یسک افر رفاتی ےس  ہ ارم اثتب  القئ تجح ےہ وخار امہرے اپس اؿ یک ابیمہ الماقت افر اباشملہف امسع

وہ اہتبل ارگ یسک دلیل ای رفاتی ےس  ہ ابت ینیقی وطر رپ اثتب وہ اجےئ ہک درتقیقح  ہ رافی دفرسے ےس ںیہن المای الماقت وت وہیئ 

 کت  ہ ارم  مہب رےہ ینعی وکیئ دلیل ہن نکیل اس ےس وکیئ رفاتی ںیہن ینس وت اس وصرت ںیم فہ دحثی اقلب تجح ہن وہیگ نکیل بج

ےنلم افر ہن ےننس یک ہن وہ وت رصػ الماقت اک نکمم وہان اکیف ےہ افر اس رفاتی وک امسع رپ ومحمؽ رکےت وہےئ اقلب تجح اھجمس اجےئ اگ۔ 

یک  ےت وہ ہک ا ک ہقث رافیرھپ سج صخش ےن  ہ وقؽ اکنال ای اس یک امحتی رکات ےہ اس ےس اہک اجےئ اگ ہک  ہ وت مت یھب میلست رک

رفاتی دفرسے ہقث رافی ےس تجح وہیت ےہ افر اس ےک یضتقم رپ ل الزؾ وہات ےہ رھپ مت ےن زمدی ا ک یر اک ااضہف رک دای ہک اؿ 

دفونں یک الماقت یھب رضفری ای اس ےس وکیئ دحثی ینس یھت اب اس یرط اک وبثت یسک اےسی امرہ نف دحثی ےک وقؽ ےس شیپ رکان 

ؾ ےہ سج اک امانن الزؾ وہ ای رصػ مت ےن یسک دلیل یک اینبد رپ یئن ارتخایع افر نم ڑھگت یرط اعدئ یک ےہ ارگ فہ دوعی رکے ہک اس الز

ابب ںیم فلس اک وقؽ اس یرط ےک وبثت ےک  ےئ وت اس ےس اس یک دلیل بلط یک اجےئ یگ نکیل فہ رہسگ ااسی وکیئ وقؽ ںیہن الےکس اگ 

ےک العفہ افر دفرسے وصرت ہک ارگ فہ وکیئ دلیل اقمئ رکان اچےہ وت اس ےس اہک اجےئ اگ فہ دلیل ایک ےہ ؟  ہ ہن افر اصبح ملع اس 

یھب ابلط ےہ ویکہکن اس رپ اکیئ دلیل ںیہن ےہ ارگ  ہ صخش اینپ ارتخایع یرط ےک وبثت ںیم  ہ ےہک ہک ںیم ےن زامہن احؽ افر امیض 



 

 ک دفرسے ےس دحثی رفاتی رکےت ںی احالہکن اوہنں ےن دفرسے وک داھکی ہن اس ےس ںیم تہب اےسی رفاة دحثی دےھکی ںی وج ا

انس ےہ بج ںیم ےن داھکی ہک اوہنں ےن رملس وک ریغب امسع ےک رفاتی رکان اجزئ راھک ےہ افر رملس رفاایت امہرے افر الہ ملع ےک 

یک یرط اعدئ رک دی رھپ ارگ ےھجم ںیہک ےس ذرا رھب یھب وقؽ ےک  قبقم تجح ںیہن ںی اس ےیل ںیم ےن دنس دحثی ںیم رافی ےک امسع 

اثتب وہ ایگ ہک رافی ےن رمفی ہنع ےس دحثی ینس ےہ وت اس یک امتؾ رمفایت وبقمؽ وہں یگ افر ارگ ےھجم ابا ل ولعمؾ ہن وہا یسک 

یک دلیل ذموکر وہیئ لےگ اس اک  رقہنی ای رفاتی اس اک امسع وت تجح ہن وہیگ اس  ےئ ہک نکمم ےہ اس اک رملس وہان  ہ اخمفل رفقی

وجاب ذرک رفامےت ںی وت اس ےس اہک اجےئ اگ ارگ ریتے زند ک دحثی وک فیعض رکےن یک افر اس وک اقلب تجح ہن امےنن یک تلع 

 وک ہن امےن بج کت وت الس 

 

ن

ع

 

می

ےس رصػ اراسؽ اک نکمم وہان ےہ وت لپ ےک اقدعہ ےک  قبقم  ہ ابت الزؾ لیت ےہ ہک وت یسک اانسد 

ےل رک لرخ کت اس ںیم امسع یک رصتحی ہن دےھکی ینعی رہ رافی اینپ امستع دفرسے ےس ایبؿ رکے رفض رکف وج دحثی مہ کت اس 

دنس ےس یچنہپ ےہ اشہؾ اےنپ ابپ رعفہ ےس افر اوہنں ےن رضحت اعدص  ےس امسع ایک افر ںیمہ انیقی ولعمؾ ےہ ہک اشہؾ ےن اےنپ فادل 

فہ ےن رضحت اعدص  ےس انس ےہ ےسیج مہ وک  ہ یھب یعطق وطر رپ ولعمؾ ےہ ہک دیسہ اعدص  ےن یبن رکمی یلص رعفہ ےس افر اس ےک ابپ رع

ہ اہلل ہیلع فملس ےس امسع ایک ےہ افر  ہ دنس ابال افتؼ وبقمؽ وہ ویکہکن  ہ نکمم ےہ ہک اشہؾ یسک رفاتی ںیم ویں ہن ںیہک ہک ںیم ےن رعف

 ای ا ربین اک ہغیص اامعتسؽ ہن رکںی افر  ہ یھب نکمم ےہ ہک فہ دحثی اشہؾ ےن اےنپ فادل ےس انس ےہ ای رعفہ ےن ےھجم  رب دی 

 

عت
م
س

)ینعی 

ےس رباہ راتس ہن ینس وہ ہکلب اؿ دفونں ےک درایمؿ وکیئ رسیتا صخش فاہطس وہ سج اک ذرک اشہؾ ےن ہن ایک وہ افر رباہ راتس اےنپ فادل 

رعفہ افر دیسہ اعدص  ےک درایمؿ یھب وہ اتکس ےہ وج اشہؾ افر رعفہ ےک درایمؿ ذموکر  ےس دحثی رفاتی رک دی وہ ایس رطح  ہ اامتحؽ

وہا ےہ الخہص الکؾ  ہ وہا ہک رہ فہ دحثی سج اک رافی رمفی ہنع ےس دحثی ےننس یک رصتحی ہن رکے اس ںیم  ہ نکمم ےہ ہک رافی 

 ہ ابت ولعمؾ وہ ہک ا ک ےن دفرسے ےس تہب یس ااحدثی ےن رمفی ہنع ےس فہ دحثی رباہ راتس افر الب فاہطس ہن ینس وہ ارگہچ 

ینس ںی رگم  ہ وہاتکس ےہ ہک ضعب رفاایت اس ےس ہن ینس ںی رگم  ہ وہاتکس ےہ ہک ضعب رفاایت اس ےس ہن ینس وہں ہکلب یسک افر ےس 

اس اامجؽ وک رعف رک ےن ےک  ےئ اس اک انؾ نس رک اس وک رمالس لقن رک دای وہ نکیل سج ےک فاہطس ےس نس رک اس اک انؾ ہن ایل وہ افر یھبک 

یھب ےل دای افر اراسؽ رتک رکدای ۔ اامؾ ملسم رفامےت ںی ہک  ہ اامتحؽ وج مہ ےن ایبؿ ایک رصػ رفیض افر ینظ ںیہن ہکلب دحثی ںیم 

 پ  ےس ارگ اہلل ےن وموجد افر تہب ےس ہقث دحمنیث یک رفاایت ںیم اجری ےہ مہ وھتڑی یس ایسی رفاایت ذرک رکےت ںی الہ ملع یک

اچاہ وت تہب یس رفاوتیں رپ دلیل وپری وہیگ یلہپ رفاتی  ہ ےہ ہک اویب ایتخسین انب ابمرک فعیک افر انب ریمن افر ا ک ریثک امجتع 

ےن اشہؾ ےس رفاتی یک ےہ اس ےن اےنپ ابپ رعفہ ےس اس ےن رضحت اعدص  ےس افر رضحت اعدص  ےن رفامای ہک ںیم روسؽ اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس ےک ارحاؾ ابدنےنھ افر وھکےنل ےک وماعق رپ روضر یلص اہلل ہیلع فملس وک فہ وخوبش اگلای رکیت یھت وج ریمے اپس یلص اہلل

رتہب ےس رتہب وموجد وہیت نکیل اس دحثی وک ہنیعب ثیل نب دعس داؤد اطعر دیمح نب اوسد فبیہ نب اخدل افر اوب ااسہم ےن اشہؾ ےس ایس 



 

اتی ایک ےہ اشہؾ رفامےت ںی ہک ےھجم امثعؿ نب رعفہ ےن  رب دی نع اعدص  نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فملس اثمؽ اثین اشہؾ دنس ےک اسھت رف

اےنپ فادل ےس افر فہ اعدص  ےس رفاتی لقن رکےت ںی ہک فہ رفامیت ںی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس احتل ااکتعػ ںیم اانپ رس 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رس ادقس ںیم یھگنک رکیت احالہکن ںیم احتل ضیح ںیم وہیت ایس ریمے رقبی رک دےتی افر ںیم

رفاتی وک ہنیعب امکل نب اسن ےن اس دنس ےس لقن ایک ےہ نع زرہی نع رعفة نع رمعہ نع اعدص  نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فملس رسیتی 

رضحت اعدص  ےس لقن یک ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس رفزے یک احتل  اثمؽ زرہی افر اصحل نب ایب اسحؿ ےن وباہطس اوبہملس

ںیم اںیہن وبہس دےتی ےھت نکیل ییحی نب ریثک ےن اس وب ےس یک دحثی وک ویں رفاتی ایک ہک ےھجم  رب دی اوب ہملس ےن اؿ وک  رب دی رمع 

اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اںیہن رفزہ یک احتل ںیم نب دبعازعلسی ےن اؿ وک  رب دی رعفہ ےن اؿ وک  رب دی دیسہ اعدص  ےن 

وبہس دای رکےت ےھت ۔وچیھت اثمؽ  ہ ےہ ہک انب ہینیع فریغہ ےن رمعف نب دانیر ےس دحثی اجرب رفاتی یک ےہ ہک رضحت اجرب ےن 

ں ےک وگتش اھکےن ےس عنم رفامای افر ایس رفامای ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وھگڑفں اک وگتش الھکای افر اپوتل دگوھ

دحثی وک امحد نب زدی ےن رمعف ےس اوہنں ےن دمحم نب یلع ےس اوہنں ےن رضحت اجرب ےس نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فملس رفاتی ایک ےہ ۔ 

 بج تلع اس صخش ےک اس مسق یک ااحدثی یک دعتاد تہب زایدہ ےہ نکیل ینتج مہ ےن ایبؿ ںیک فہ ےنھجمس فاولں ےک  ےئ اکیف ںی رھپ

زند ک سج اک وقؽ مہ ےن افرپ ذرک ایک دحثی ےک ریغ ربتعم وہےن یک  ہ وہیئ ہک ا ک رافی اک امسع بج دفرسے رافی ےس ولعمؾ ہن 

وہ وت اراسؽ نکمم ےہ وت اس وقؽ ےک  قبقم اؿ ولوگں رپ الزؾ ےہ ہک ایسی ااحدثی ےس تجح ڑکپان رتک رک دںی پ  ںیم رافی یک 

ےس امسع یک رصتحی ہن وہ وخاہ دفرسے رفاتی ںیم امسع اثتب وہ اہتبل اس صخش ےک زند ک فیہ دحثی تجح وہیگ سج  رمفی ہنع

ںیم امسع یک رصتحی وہ ویکہکن مہ افرپ ایبؿ رک ےکچ ںی اہمئ دحثی رفاتی دحثی ںیم یھبک وت ضعب رافویں ےک ذرک وک وھچڑ دےتی ںی 

 اوکس دنس ںیم ایبؿ ںیہن رکےت افر یھبک وخش وہےت ںی وت دحثی یک دنس  لمک ایس رطح ینعی اراسؽ رکےت ںی افر سج ےس انس ےہ

ےت ایبؿ رکدےتی ںی سج رطح اوہنں ےن اےنپ خیش ےس ینس وہیت ےہ رھپ ارگ اوکن ااتر وہات وت ااتر التبےت افر وج ڑچاھؤ وہات وت ڑچاھؤ التب

 دحثی ا ال اویب ایتخسین انب وعػ امکل نب اسن ہبعش نب اجحج ییحی نب دیعس ےسیج مہ افرپ اصػ ایبؿ رک ےکچ ۔ دقتمنیم ںیم ےس اہمئ

اطقؿ دبعارلنمح نب دہمی افر اؿ ےک دعب اہمئ دحثی ںیم ےس یسک ےک ابرے ںیم مہ ںیہن اجےتن ہک فہ اانسد ںیم امسع یک قیقحت 

ات ےہ سج اک وقؽ مہ ےن افرپ ذرک ایک ےہ اہتبل وج رکےت وہں افر یسک دحمث ےن یھب امسع یک دیق ںیہن اگلیئ ےسیج  ہ صخش دوعی رک

رافی دتسیل رکےن ںیم وہشمر وہ اس ےک ابرے ںیم دحمنیث  ہ قیقحت رضفر رکےت ںی ہک فہ سج خیش یک رطػ رفاتی یک ةسن 

ںیم یسک افر  رکراہ ےہ یف اولعق اس صخش ےن خیش ذموکر ےس دحثی ینس یھب ےہ ای اس یک رطػ دتسیل یک ةسن رک دی ےہ افر الص

ےس دحثی ینس ےہ نکیل  ہ قیقحت اس فتق رکےن اک دصقم دتسیل ےک رمض وک دفر رکان وہات ےہ افر ارگ یف اولاعق رافی ےن دنس ںیم 

دتسیل یک وہ وت اس دنس اک بیع اظرہ وہ اجےئ نکیل امسع یک قیقحت اس رافی ںیم وج دمصل ہن وہ سج رطح اس صخش ےن ایبؿ ایک وت اہمئ 



 

دنس افر رفاتی ےک ابرے ںیم قیقحت اس مسق یک ںیہن رکےت ہک رافی ےن رمفی ہنع ےس امسع ایک ےہ ای ںیہن دحثی ےک وبقؽ اس یک 

رکےن ےک  ےئ اؿ ولوگں ےن وج  ہ ابلط یرط اعدئ یک ےہ اس اک ذرک مہ ےن نف دحثی ےک یسک اامؾ ےس ںیہن انس وخاہ فہ اہمئ دحثی 

اس مسق یک رفاایت ںیم ےس دبعاہلل نب سیدی ااصنری یک رفاتی ےہ اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل  وہں پ  اک ذرک ایک ای اؿ ےک العفہ

ہیلع فل ہ فملس وک داھکی ےہ ینعی احصیب ںی فہ رضحت ذحہفی افر اوب وعسمد ااصنری دفونں ںیم ےس رہ ا ک ےس دحثی رفاتی رکےت 

ملس کت اس ےک ابفوجد دبعاہلل نب سیدی یک یسک رفاتی رپ ارتعاض اس فہج ےس ںی افر اس وک دنسم رکےن ںی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ںیہن انس ہک اؿ یک ذحہفی افر وعسمد ےس الماقت افر امسع اثتب ںیہن اس ےک ربالخػ امہرے ملع ںیم سج دقر الہ ملع ںی فہ بس 

 یک اؿ دفونں ےس رفاتی رکےن رپ نعط ںیہن ایک ہک  ہ اؿ یک دنس وک وقی رتنی ااسدین ںیم امشر رکےت ںی افر یسک الہ ملع ےن دبعاہلل

ااحدثی فیعض ںی ہکلب فہ اؿ ااحدثی ےس ادتسالؽ رکےت ںی افر اؿ ےک یضتقم رپ ل رکےت افر اؿ ےس تجح ےتیل ںی احالہکن 

ےب اکر ںی اہیں کت  یہی ااحدثی اس صخش ےک زند ک سج اک وقؽ مہ ےن افرپ ذرک ایک وبثت الماقت یک یرط فیعض ریغ ربتعم افر

 رافی اک رمفی ہنع ےس امسع ققحتم ہن وہ اجےئ افر ارگ مہ اؿ امتؾ ااحدثی اک امشر یرفع رکدںی پ  وک امتؾ الہ ملع ےن حیحص رقار دای ےہ

ںی ہک افر اس صخش ےک زند ک فیعض زمکفر ںی وت اؿ وک ذرک رکےن افر امشر رکےن ےس مہ اعزج لاجںیئ ےگ ابفوجد اس ےک مہ اچےتہ 

وطبر ومنہن ایسی قفتم ہیلع ااحدثی یک دنچ اثمںیل شیپ رکدںی وج الہ ملع ےک زند ک ربتعم فحیحص ںی افر اؿ یک یرط ےک  قبقم فیعض 

ع دمین دفونں ےن دفر اجتیلہ اپای

یی 

 

ت

فر  اافر ریغ ربتعم رقار اپیت ںی افر فہ  ہ ںی ۔ رضحت اوب امثعؿ دہنی دبعارلنمح افر اوب راعف اصغل 

احصہب رکاؾ ںیم تہب ےس دبری احصہب ےس  ےل ںی اؿ ےس ااحدثی رفاتی یک ںی رھپ اؿ ےس ارت رک احصہب ےس اہیں کت ہک اوبرہریہ 

افر انب رمع ےس یھب ااحدثی رفاتی یک ںی اؿ دفونں ںیم ےس رہ ا ک ےن ایب نب  بع ےک فاہطس ےس روضر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس 

یک ںی احالہکن یسک دحثی ےس  ہ اثتب ںیہن وہات ہک اؿ دفونں ےن ایب نب  بع وک داھکی ای اؿ ےس امسع ایک ےس یھب ااحدثی رفاتی 

وہ ۔ دفرسی اثمؽ رضحت اوب رمعف ابیشین دعس نب اایس یک دنس ےہ افر فہ یھب ایہن ولوگں ںیم ےس وہنجں ےن دفر اجتیلہ وک اپای ےہ افر 

ہن ایحت ںیم وجاؿ رمد اھت افر اوب رمعم دبعاہلل نب رجنسہ اؿ دفونں ںیم ےس رہ ا ک ےن اوب وعسمد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زام

یڈ  نب ریمن یک دنس ےہ ہک   ب
عن
ااصنری ےک فاہطس ےس روضر یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دف ااحدثی رفاتی یک ںی ۔ رسیتی اثمؽ رضحت 

ل ہ فملس ےک فاہطس ےس ا ک دحثی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ےہ اوہنں ےن اؾ ہملس زفہج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

احالہکن دیبع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم دیپا وہےئ ےھت ۔وچیھت ا ال رضحت سیق نب ایب احزؾ یک دنس ےہ افر اوہنں ےن 

ری ےک فاہطس ےس روضر یلص اہلل ہیلع فملس ےس نیت ااحدثی رفاتی یک ںی ۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اک زامہن اپای ےہ اوب وعسمد ااصن

اپوچنںی اثمؽ رضحت دبعارلنمح نب ایب ، یل یک دنس دحثی ےہ افر اوہنں ےن رضحت رمع نب اطخب ےس انس افر رضحت یلع یک تبحص 

دحثی رفاتی یک ےہ ۔یٹھچ اثمؽ ر یع نب  ںیم رےہ ںی اوہنں ےن اسن نب امکل ےک فاہطس ےس روضر یلص اہلل ہیلع فملس ےس ا ک



 

رحاش یک دنس ےہ ہک اوہنں ےن نع رمعاؿ نب نیصح نع ایبنل دف ااحدثی افر نع ایب رکبہ نع ایبنل ا ک دحثی رفاتی یک ےہ 

د نب معطم یک دنس ی
 
ی

 ےہ اوہنں احالہکن ر یع ےن یلع نب ایب اطبل ےس انس افر اؿ یک رفاتی یھب یک ےہ ۔ اسوتںی اثمؽ رضحت انعف نب ج

ےن اوب یرح زخایع ےک فاہطس ےس روضر یلص اہلل ہیلع فملس ےس ا ک دحثی رفاتی یک ےہ ۔ لوھٹںی اثمؽ رضحت امعنؾ نب ایب 

تداش یک دنس ےہ ہک اوہنں ےن نیت ااحدثی اوب دیعس دخری ےک فاہطس ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ںی ۔ ونںی 

یک دنس ےہ ہک اوہنں ےن نع میمت داری نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فملس ا ک دحثی رفاتی یک ےہ ۔ دوسنی اثمؽ  اثمؽ اطعء نب سیدی ثیل

امیلسؿ نب اسیر یک دنس ےہ ہک اوہنں ےن نع راعف نب دخجی نع ایبنل ا ک دحثی رفاتی یک ےہ ایگروہںی اثمؽ دیمح نب دبعارلنمح 

ایبنل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یئک ااحدثی رفاتی یک ںی ۔ رھپ  ہ بس اتنیعب پ  یک  ریمحی یک دنس ےہ ہک اوہنں ےن نع ایب رہریہ نع

رفاایت مہ ےن احصہب ےس یک افر اؿ ےک انؾ یھب التبےئ ںی اؿ ںیم ےس یسک ات یع ےک ابرے ںیم ںیمہ  ہ ابت اثتب ںیہن وہ یکس ہک 

وہ یکس ہک اؿ اتنیعب یک اؿ احصہب رکاؾ ےس الماقت وہےئ وہ افر  ہ اس ےن اؿ احصہب رکاؾ ےس امسع ایک وہ افر ہن یہ  ہ ابت ققحتم 

ااسدین دحثی افر رفاتی ےک ناچہےنن فاولں ےک زند ک حیحص اانسد ںیم ےس ںی افر ہن امہرے ملع ںیم ااسی وکیئ صخش ےہ سج ےن اؿ 

ںیم ےس وہ اتیعی اک احصیب ےس دحثی اننس نکمم اھت ویکہکن ااسدین وک فیعض رقار دای وہ ای اؿ ااسدین ںیم امسع یک التش یک وہ ویکہکن اتنیعب 

 ہ ولگ ا ک دفرسے ےک اعمرصنی افر مہ زامہن ےھت اس  ےئ اس اک ااکنر نکمم ںیہن افر  ہ وقؽ سج وک اس صخش ےن اکنال ےہ سج اک 

 اجےئ ای ذرک ایک اجےئ اس  ےئ  ہ مہ ےن افرپ ایبؿ ایک ااحدثی ہحیحص وک فیعض رقار دےنی ےک القئ ںیہن ہک اس یک رطػ اافتلت ایک

وقؽ این طلغ افر افدس ےہ دقتمنی الہ ملع افر االسػ ںیم ےس یسک دحمث ےن  ہ ابت ںیہن رفامیئ افر وج ولگ االسػ ےک دعب سگرے 

فافدس وقؽ وک  اوہنں ےن یھب اس اک ااکنر ایک ےہ بج الہ ملع االسؾ افر اعمرصنی ےن اس وقؽ وک رد رک دای وت اس ےس ڑبھ رک اس ابلط

رد رکےن یک احتج فرضفرت ںیہن بج اس وقؽ افر اس ےک ےنہک فاےل یک دقر فزنمتل افر فتعق ےسیج ایبؿ وہیئ بس رپ فاحض 

وہیئگ افر اہلل دمد رکےن فاال ےہ افر ابت وک رد رکےن ےک  ےئ وج نلعء ےک ذمبہ ےک الخػ ےہ افر ایس رپ رھبفہس ےہ امتؾ دمح فانثء اک 

یہ قحتسم ےہ افر اہلل اعتیل میظع رںیتمح دیسان دمحم یلص اہلل ہیلع فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ فااحصب یہ ےک  اہلل اعتیل

 اشایؿ اشؿ ںی

  :  رافی

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ : ابب

 ...ؿ افر االسؾ افر ااسحؿ افر اہلل احبسہن فاعتیل یک دقتری ےک اابثت ےک ایبؿ ںیماامی

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ افر االسؾ افر ااسحؿ افر اہلل احبسہن فاعتیل یک دقتری ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     96    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، ٘ہ١س، وبساهَّلل ب٦ بزیسہ، یحٌي ب٦ يى١زابوخيث١ہ :  راوی

ِض١َٕس َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ یَ  َ٘ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  ٕب َحسَّ ثَىٔي أَبُو َخِيَث١ََة ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا وُبَِيُس َحسَّ ِحٌَي ب٦ِٔ َيِى١ََز ح و َحسَّ

 َ َِٜى٥ِب ٕ ا َٟ کَا٧َ أَوَّ اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ا َٔ ِض١َْس َو٦ِ اب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َيِى١ََز  َ٘ ث٥ََا  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َٟ ٦ِ٠َ ْٔیُّ َوصََذا َحٔسیُثُط َحسَّ

 َ ِٜح١ِٔي ُت أ٤ََا َوح١َُِيُس ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ِٕ َٝ َِا٤َِف ِٜحَُضىٔيُّ  ٔ ٠َِىَبْس ا ة َِٜبَِّصَ َسرٔ بٔا َٕ ِٜ َٟ فٔی ا ا ِو َٔ َٜ ٥َِٝا  ُٕ َِ ئِن أَِو ٠ُِىَت١َٔزی٦ِٔ  ْٔیُّ َحاجَّ

ِٔ فٔی  ُٟ َصُؤَِل و ُٕ ا َي ٥َِٜاُظ َو١َّ َ َسأ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ََٜا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َٜٕٔي٥َا أََحّسا ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب َر  َٖ ِِّ ُو َِ َسرٔ  َٕ ِٜ ا

أب َزاخَّٔل  َِٜدفَّ َم٥ِ٥َُت أ٧ََّ َظاحٔٔيي و١ََُز ب٦ِٔ ا َِ ُتطُ أ٤ََا َوَظاحٔٔيي أََحُس٤َا َو٦ِ ی١َٔي٥ٔطٔ َواِْلَِخُ َو٦ِ ٔش١َأٜطٔ  ِّ ت٥ََ ِ٘ ا َِ ١َِِٜسحَٔس  ا

آ٧َ َویَ  ُُِٜقِ ٧َُُ ا ٥ََٝا ٤َاْس َيُِقَ ِس َلَضَز َٔٔب َٔ َُّط  ُِٝت أَبَا َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ إ٤ٔ ُٕ َِ ٔلَیَّ  ِٜکَََل٣َ إ ُٞ ا ٔ َيک ََ ُ
َفَّ َٕ ٢َِٝ َوَذََکَ ٦ِ٠ٔ َشأ٤ِٔض٢ِٔ َت ِٜٔى و٧َ ا

ِّی بَزٔیْئ  أَِخبِْٔص٢ُِ أَن َِ َٜئَٔک  َٜٕٔيَت أُو إَٔذا  َِ  َٟ ا َٔ  ْْ ُ َسَر َوأ٧ََّ اِل٠ََِز أ٤ُ َٔ َُّض٢ِ َیزِو١ُُو٧َ أ٧َِ َِل  َّٜٔذی َوأ٤َ ُِ ٠ٔىِّي َوا َُّض٢ِ بَُزآ  ٥ِ٠ُٔض٢ِ َوأ٤َ

وِ  َٜ ُْ بٔطٔ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز  ٔ َٟ َحسَّ  َیِحٝ ا َٔ َسرٔ ث٢َُّ  َٕ ِٜ َّي یُِؤ٦َ٠ٔ بٔا َٞ اهَّللُ ٥ِ٠ُٔط َحً ٔ ب َٔ طُ ٠َا  َٕ َّ أَِن َِ َٞ أُحُٕس َذَصّبا  ثَىٔي أ٧ََّ ٔلََحٔسص٢ِٔ ٠ِٔث

٢َ َذاَت یَِو٣ٕ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ بَِي١َ٥َا ٤َِح٦ُ و٥َِٔس َر ا َٔ أب  َِٜدفَّ ْٞ َشٔسیُس بََيأؿ أَبٔی و١َُزُ ب٦ُِ ا َِٝي٥َا َرُج َي َو َٝ َ إٔذِ ـ

ٔلَی ا ََٝس إ َّي َج ُِطُ ٥٠َّٔا أََحْس َحً ٔ ََفٔ َوَِل َيِىز َِٝيطٔ أَثَزُ اٜسَّ ٔ َِل یُزَی َو َىز ٔ اٜصَّ َواز ََ َيأب َشٔسیُس  ٢ََّٝ اٜثِّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َّٜٔييِّ َظل

بَتَِيطٔ  ِ٘ ٔلَی ُر بَتَِيطٔ إ ِ٘ ٥ََس ُر َِ
َ أ َّی اهَّللُ  َِ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٔ ََل٣ َِ ٔ ُس أَِخبِْٔنٔی َو٦ِ اِْل َٟ یَا ٠َُح١َّ ا َٔ دَٔذیِطٔ َو َِ ِيطٔ َولَی  َّّ َ٘  َوَوَؼَي 

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ّسا َر ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوأ٧ََّ ٠َُح١َّ ٔ ََل٣ُ أ٧َِ َتِصَضَس أ٧َِ َِل إ َِ ٔ ٢َ اِْل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ََلَة َوتُِؤتَٔی  وَ َو ٢ََّٝ َوُتٕٔي٢َ اٜعَّ ََ َِٝيطٔ َو



 

َٟ  اٜزَّکَاَة َوَتُعو٣َ َر٠ََؽا٧َ  ا َٔ ُط  ُٔ ُط َيِسأَُُٜط َويَُعسِّ َٜ َىحٔب٥َِا  َِ  َٟ ا َٔ َت  ِٔ َٟ َظَس ا َٔ بٔيَّل  ََ َِٜيطٔ  ٔ َتَفِىَت إ َِ ِٜبَِيَت إ٧ِٔ ا َوَتُحخَّ ا

َٟ أ٧َِ تُِؤ٦َ٠ٔ  ا َٔ أَِخبِْٔنٔی َو٦ِ اِْلٔی١َا٧ٔ  َِ َٟ ا َٔ  ٔ ظ ٔ َوََشِّ َسرٔ َخئِْظ َٕ ِٜ ٔ اِْلِٔخٔ َوتُِؤ٦َ٠ٔ بٔا َِٜيِو٣ ٝٔطٔ َوا َُ تُبٔطٔ َوُر ُ٘ َٙتٔطٔ َو ٔ بٔاهَّللٔ َو٠َََلئ

 َّ إ٤ٔ َِ ٢َِٜ َت٦ُِٙ َتَزاُظ  إ٧ِٔ  َِ ََّک َتَزاُظ  أ٤َ َ٘ َٟ أ٧َِ َتِىبَُس اهَّلَل  ا َٔ أَِخبِْٔنٔی َو٦ِ اِْلِٔحَسا٧ٔ  َِ  َٟ ا َٔ َت  ِٔ َٔ َظَس اَوةٔ طُ یََزاَک  أَِخبِْٔنٔی َو٦ِ اٜسَّ َِ  َٟ ا

َٟ أ٧َِ َتَٝٔس اِل٠ََُة َر  ا َٔ أَِخبِْٔنٔی َو٦ِ أ٠ََاَرتَٔضا  َِ  َٟ ا َٔ  ٔٞ ٔ ائ ٢َ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ َٝ ُٟ َو٥َِضا بٔأَِو ١َِِٜسئُو َٟ ٠َا ا ا اَة َٔ َّ ُِٜح بََّتَضا َوأ٧َِ َتَزی ا

 ُ ِٜب ِٔ یََتَفاَوُٜو٧َ فٔی ا ا َِ اٜصَّ ََٜة رَٔوا َِٜىا ُِٜىَزاَة ا ُٞ ا ٔ ائ َٟ لٔی یَا و١َُزُ أََتِسرٔی ٦ِ٠َ اٜسَّ ا َٔ َٝبِٔثُت ٠َٝٔيًّا ث٢َُّ  َِ  َٖ َٝ َٟ ث٢َُّ ا٤َِف ا َٔ ٥َِيا٧ٔ 

٢ُِٙ١ُِّٝ زٔی٢ُِٙ٥َ  ٢ِ يَُى ُ٘ ُٞ أََتا َّطُ ٔجبِْٔی إ٤ٔ َِ  َٟ ا َٔ  ٢ُ َٝ وُٜطُ أَِو َُ ُِٝت اهَّللُ َوَر ُٔ 

س، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی

 م
کہ

 نب  رمع ےس دف ںولسلں ےک اسھت رفاتی ےہ افر دفونں ںولسلں ںیم اوبہمثیخ، زریہ نب رحب، فعیک، 

س رافی ںی ہک بس ےس ےلہپ رصبہ ںیم دبعم ینہج ےن ااکنر دقتری اک وقؽ ایک ییحی ےتہک ںی ہک اافتاق ںیم افر دیمح نب دبعارلنمح 

 م
کہ

یسک احصیب ےس الماقت وہیئ وت اؿ ےس دقتری ایہل اک ااکنر  ریمحی اسھت اسھت جح ای رمعہ رکےن ےئگ افر مہ ےن لسپ ںیم ہہک ایل اھت ہک ارگ

رکےن فاولں اک وقم ہ درایتف رکںی ےگ اہلل اعتیل یک وت قی ےس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الماقت وہیئگ لپ دجسم ںیم 

یھت ہلسلس الکؾ ریمے یہ رپسد رکے اگ اس داہ  وہ رےہ ےھت مہ دفونں ےن داںیئ ابںیئ ےس ریھگ ایل وچہکن ریما ایخؽ اھت ہک ریما اس

 ےئ ںیم ےن انہک یرفع ایک، اے اوبدبعارلنمح امہرے اہں ھچک اےسی لدیم دیپا وہےئگ ںی وج رقلؿ دیجم یک التفت رکےت ںی افر ملع 

 رہ ابت ریغب دقتری ےک دنی یک اقیقحتت رکےت ںی افر رافی ےن اؿ یک رعتفی یک رگم اؿ اک ایخؽ ےہ ہک دقتری ایہل وکیئ زیچ ںیہن ےہ

وہیت ےہ افر اسرے اکؾ اناہگں وہےت ںی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ارگ اہمتری اؿ ولوگں ےس الماقت وہ اجےئ وت 

 ہک ارگ اؿ ںیم ہہک دانی ہک ہن ریما اؿ ےس وکیئ قلعت ےہ افر ہن اؿ اک ھجم ےس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع مسق اھک رک رفامےت ےھت

ےس یسک ےک اپس ادح اہپڑ ےک ربارب وسان وہ افر فہ بس اک بس اہلل اعتیل یک راہ ںیم ریخات رک دے بت یھب اہلل اس یک ریخات وبقؽ 

ںیہن رکے اگ اتفہکیتق اس اک دقتری رپ اامیؿ ہن وہ ھجم ےس ریمے ابپ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ا ک دحثی ایبؿ 

یھت رفامای ہک ا ک رفز مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض ےھت ااچکن ا ک صخش ومندار وہا اہنتی دیفس یک 

ہ روسؽ ڑپکے تہب ایسہ ابؽ رفس اک وکیئ ارث ینعی رگدف ابغر فریغہ اس رپ امنایں ہن اھت افر مہ ںیم ےس وکیئ اس وک اجاتن یھب ہن اھت ابآلرخ ف

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم زاون رزاون وہ رک ھٹیب ایگ اےنپ دفونں اہوھتں وک روسؽ اپک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک راونں رپ رھک  اہلل یلص

 ابتےیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای االسؾ  ہ ےہ 

 

ی فت
ک
ہملک  ہک متدای افر رعض ایک ای دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس االسؾ یک 

ہیلع وتدیح ینعی اس ابت یک وگایہ دف ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک راستل )ہک لپ یلص اہلل 

عڈ لی اراکؿ ادا رکف، زوکة دف، راضمؿ ےک رفزے روھک افر ارگ

 

یی
ن
 فل ہ فملس اہلل اعتیل ےک روسؽ ںی( اک ارقار رکف، امنز اپدنبی ےس 



 

ااطتستعِ زاد راہ وہ وت جح یھب رکف۔ لےن فاےل ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن چس رفامای۔ مہ وک بجعت وہا ہک وخد یہ 

وساؽ رکات ےہ افر وخد یہ دصتقی رکات ےہ، اس ےک دعب اس صخش ےن رعض ایک ہک اامیؿ یک احتل اتبےیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ؿ ےک ینعم  ہ ںی ہک مت اہلل اعتیل اک افر اس ےک رفںوتں اک، اس یک اتکوبں اک، اس ےک روسولں اک افر ایقتم اک نیقی فملس ےن رفامای اامی

روھک، دقتری ایہٰل وک ینعی رہ ریخ فیر ےک دقمؾ وہےن وک اچس اجون۔ لےن فاےل ےن رعض ایک= لپ ےن چس رفامای۔ رھپ ےنہک اگل ااسحؿ یک 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای= ااسحؿ یک تقیقح  ہ ےہ ہک مت اہلل اعتٰیل یک ابعدت اس رطح رکف ہک وگای مت تقیقح اتبےیئ؟ روسؽ اہلل

ےن رعض ایک  اہلل اعتٰیل وک دھکی رےہ وہ ارگ  ہ رمہبت احلص ہن وہ وت )وت مک از مک( اانت نیقی روھک ہک اہلل اعتٰیل مت وک دھکی راہ ےہ۔ لےن فاےل

ںیم اتبےیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رعض ایک ہک ایقتم ےک ابرے ںیم سج ےس وساؽ ایک ایگ ےہ فہ ہک ایقتم ےک ابرے 

اسلئ ےس زایدہ اس ابت ےس فافق ںیہن ےہ اس ےن رعض ایک ااھچ ایقتم یک العامت اتبےیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

ڈنی اینپ امہکل وک ےنج یگ افر وت دےھکی اگ ہک ےگنن اپؤں ےگنن مسج گنت دتس رچفاےہ رفامای ایقتم یک العامت ںیم ےس  ہ ابت ےہ ہک ول

 ڑبی ڑبی امعروتں رپ ارتاںیئ ےگ اس ےک دعب فہ لدیم الچ ایگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ھچک دری کت رہھٹا راہ رھپ

ایک مت اجےتن وہ ہک  ہ وساؽ رکےن فاال وکؿ اھت ںیم ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے رمع 

روسؽ یہ رتہب اجاتن ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےھت وج ںیہمت اہمترا دنی اھکسےن ےک 

  ےئ لےئ ےھت۔

س، دبعا :  رافی

 م
کہ

 ہلل نب ربدیہ، ییحی نب  رمعاوبہمثیخ، زریہ نب رحب، فعیک، 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ افر االسؾ افر ااسحؿ افر اہلل احبسہن فاعتیل یک دقتری ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     97    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبيس اٍٜبْی، ابوکا٠ٞ اّٜؽيٞ ب٦ اٜحسين اٜححسری و اح١س ب٦ وبسہ اٜؽيي، ح١از ب٦ زیس، ٠ْط  :  راوی

 اٜوراٗ، وبساهَّلل ب٦ بزیسہ، یحٌي ب٦ يى١ز

َِٜحِحَسرٔیُّ َوأَِح١َُس ب٦ُِ  ٕٞ ا بَْٔیُّ َوأَبُو کَا٠ٔ ٍُ ِٜ ُس ب٦ُِ وُبَِيٕس ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ٗٔ  َحسَّ ا َِٜورَّ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ ٠ََْطٕ ا ث٥ََا َح١َّ اُٜوا َحسَّ َٔ َوِبَسَة 



 

٢َ بٔطٔ فٔی َشأ٧ِٔ  َّٝ َ ٢ََّٝ ٠َِىَبْس ب١َٔا َتک َ ا َتک َّ١َٜ  َٟ ا َٔ َحَحِحُت َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َيِى١ََز  َِ  َٟ ا َٔ ٤َا َذَٜٔک  َسرٔ أ٤ََِْکِ َٕ ِٜ  ا

ٔ َؤِيطٔ بَ أ٤ََا َوحُ  ٥َازٔظ َِ ٔ ِض١َٕس َوإ َ٘ َِٜحٔسیَث ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث  ُٔوا ا ا ََ ّة َو ِٜٔح١ِئَْیُّ َححَّ ِىُؾ زٔیَاَزةٕ ١َِيُس ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا

 ٕٓ َعا٧ُ أَِِحُ ِٕ  َونُ

ی، امحد نب زدی، رطم  ی

ی

 

لص

جڈ ری ف ادمح نب دبعہ ا
جی
ل

یردی، اوباکلم الیضفل نب انیسحل ا
ب

 

لع
اولراؼ، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب  رمع دمحم نب دیبع ا

ےتہک ںی ہک بج دبعم ےن دقتری اک ااکنر ایک وت ںیمہ اس ہلئسم ںیم رتدد وہا۔ اافتؼ ےس ںیم افر دیمح نب دبعارلنمح ریمحی جح ےک  ےئ 

 یکچ ےہ۔  اس ےس ےلہپ سگرےئگ اامؾ ملسم رفامےت ںی ہک اس ےک دعب ییحی نب  رمع ےن فیہ دحثی ھچک یظفل رفؼ ےک اسھت ایبؿ یک وج

ی، امحد نب زدی، رطم اولراؼ، دبعاہلل نب ربدیہ،  :  رافی ی

ی

 

لص

جڈ ری ف ادمح نب دبعہ ا
جی
ل

یردی، اوباکلم الیضفل نب انیسحل ا
ب

 

لع
دمحم نب دیبع ا

 ییحی نب  رمع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   باب

 اامیؿ افر االسؾ افر ااسحؿ افر اہلل احبسہن فاعتیل یک دقتری ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     98    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ح١يس ب٦  ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس اٜٕفا٧، وث١ا٧ ب٦ ٌياث وبساهَّلل ب٦ بزیسہ، حَّضت یحٌي ب٦ يى١ز اور :  راوی

 وبساٜزح٦١

ث٥ََا وَ  ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ ٌَٔيإث َحسَّ ا٧ُ َحسَّ فَّ َٕ ِٜ ٔىيٕس ا ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَُزیَِسَة َو٦ِ َیِحٌَي َحسَّ

َٜٕٔي٥َا َوِبَس  اَِل  َٔ ٔ  ب٦ِٔ َيِى١ََز َوح١َُِئس ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  ٥َِحو َ٘ َِٜحسٔیَث  َتغَّ ا ِٔ ا َِ وُٜو٧َ ِٔيطٔ  ُٕ َسَر َو٠َا َي َٕ ِٜ ٤َا ا ََِذََکِ اهَّللٔ ب٦َِ و١ََُز 

 ٕ ٢َ َؤِيطٔ َشِيْئ ٦ِ٠ٔ زٔیَاَزة َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َغ ٥ِ٠ُٔط َشِيّئا َحٔسیثٔض٢ِٔ َو٦ِ و١ََُز َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٕ ِس َن َٔ  َو

 نب احمت، ییحی نب دیعس ااطقلؿ، امثعؿ نب ایغث دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ییحی نب  رمع افر دیمح نب دبعارلنمح دفونں ایبؿ رکےت دمحم

ںی ہک امہری الماقت رضحت انب رمع ےس وہیئ مہ ےن اؿ ےس دقتری اک ااکنر رکےن فاولں اک ذرک ایک اس ےک دعب اوہنں ےن فیہ وپرا 



 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ایبؿ یک )وج سگر یکچ ےہ( رگم اس رفاتی ےک ضعب اافلظ ںیم یمک یشیب ےہ۔ فاہعق افر رضحت رمع

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس ااطقلؿ، امثعؿ نب ایغث دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ییحی نب  رمع افر دیمح نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ افر االسؾ افر ااسحؿ افر اہلل احبسہن فاعتیل یک دقتری ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     99    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 واٜس َے، یحٌي ب٦ يى١ز، اب٦ و١ز، و١زححاد ب٦ اٜصاُع، یو٤س ب٦ ٠ح١س، ٠ىت١ز اپ٥ے  :  راوی

١ُِِٜىَت١ٔزُ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ  ث٥ََا ا ٕس َحسَّ ث٥ََا یُو٤ُُس ب٦ُِ ٠َُح١َّ أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ َيِى١ََز َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ و١َُزَ  َحسَّ

٢َ ب٥َٔحِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َحٔسیثٔض٢ِٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل  و

رطح اجحج نب ااشلرع، ویسن نب دمحم، رمتعم اےنپ فادل ےس، ییحی نب  رمع، انب رمع، رمع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دحثی یک 

 رفاتی رکےت ںی وج ہک سگر یکچ ےہ۔

 ، رمعاجحج نب ااشلرع، ویسن نب دمحم، رمتعم اےنپ فادل ےس، ییحی نب  رمع، انب رمع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ افر االسؾ افر ااسحؿ افر اہلل احبسہن فاعتیل یک دقتری ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     100    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ وٝيہ، زہيْ، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢، ابی حيا٧، ابی زروہ ب٦ و١زو ب٦ جزیز،  :  راوی



 

 حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٟ ُزصَ  ا َٔ َة  َٝيَّ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وُ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ا٧َ َحسَّ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ أَبٔی َحيَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ْْ َحسَّ ِ ي

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ْٞ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َجزٔیز َِأََتاُظ َرُج ٢َ َیِو٠ّا بَارّٔزا ٥َّٜٝٔأس 

 َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ ِٜ ٝٔطٔ َوتُِؤ٦َ٠ٔ بٔا َُ ائٔطٔ َوُر َٕ ٔ َٙتٔطٔ َوَ٘ٔتابٔطٔ َوٜ ٔ َٟ أ٧َِ تُِؤ٦َ٠ٔ بٔاهَّللٔ َو٠َََلئ ا َٔ َٟ اهَّللٔ ٠َا اِْلٔی١َا٧ُ  َٟ یَا و ا َٔ َبِىٔث اِْلِٔخٔ 

َک بٔطٔ َشِيّئا َو  ََل٣ُ أ٧َِ َتِىبَُس اهَّلَل َوَِل ُتَِّشٔ َِ ٔ َٟ اِْل ا َٔ ََل٣ُ  َِ ٔ َٟ اهَّللٔ ٠َا اِْل و َُ َّکَاَة َر َی اٜز ١َُِِٜٙتوبََة َوتَُؤزِّ ََلَة ا ُتٕٔي٢َ اٜعَّ

 َِ ََّک َتَزاُظ  أ٤َ َ٘ َٟ أ٧َِ َتِىبَُس اهَّلَل  ا َٔ َٟ اهَّللٔ ٠َا اِْلِٔحَسا٧ُ  و َُ َٟ یَا َر ا َٔ وَؼَة َوَتُعو٣َ َر٠ََؽا٧َ  ١ََِِٜفُ َُّط یََزاَک ا إ٤ٔ َِ ََّک إ٧ِٔ َِل َتَزاُظ  إ٤ٔ

 َ َٟ اهَّللٔ ٠ًَ و َُ َٟ یَا َر ا ََٜسِت َٔ اـَٔضا إَٔذا َو ثَُک َو٦ِ أََِشَ أَُحسِّ ََ  ٦ِٔٙ ٞٔ َوَل ٔ ائ ٢ََٝ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ُٟ َو٥َِضا بٔأَِو ١َِِٜسئُو َٟ ٠َا ا ا َٔ اَوُة   ي اٜسَّ

اـَٔضا ََِذاَک ٦ِ٠ٔ أََِشَ َُُس ا٥َّٜأس  اةُ ُر َّ ُِٜح ُِٜىَزاةُ ا اـَٔضا َوإَٔذا کَا٤َِت ا ََِذاَک ٦ِ٠ٔ أََِشَ ٔ  اِل٠ََُة َربََّضا  َِٜبِض٢ٔ فٔی َوإ ُِ ا َٟ رَٔوا َذا َتَفاَو

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َُُٝض٦َّ إِٔلَّ اهَّللُ ث٢َُّ َتََل َظل اـَٔضا فٔی َخ١ِٕس َِل َيِى ََِذاَک ٦ِ٠ٔ أََِشَ ِٜب٥َُِيا٧ٔ  ُٟ ا اَؤة َوی٥َُزِّ ٢ُِٝ اٜسَّ ٔ ٢َ إ٧َّٔ اهَّلَل و٥َِٔسُظ و

٢َُٝ ٠َا فٔی اِلَِرحَ  ِيَث َوَيِى ٍَ ِٜ ْس بٔأَیِّ أَِرٕؿ َت١ُوُت إ٧َّٔ اهَّللَ َوٝٔي٢ْ ا ِّ ُِ ٌَّسا َو٠َا َتِسرٔی َن ِّْس ٠َاَذا َتِٙٔس ٔ َو٠َا َتِسرٔی َن ا٣

 َِ  َٞ ٢ََّٝ ُرزُّوا َولَیَّ اٜزَُّج ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ُٞ َٟ ث٢َُّ أَِزبََز اٜزَُّج ا َٔ  ْْ َٟ أََخُذوا ٜٔيَُْزُّ َخبٔي ا َٕ َِ ٢ِ یََزِوا َشِيّئا  َٝ َِ وُظ 

٢َِّٝ ا٥َّٜاَس زٔی٥َُض٢ِ  َِ ُٜٔيَى ُٞ َجا ٢ََّٝ صََذا ٔجبِْٔی ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

ہ ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہ، اامسلیع نب اربامیہ، ایب ایحؿ، ایب زرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہری

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک دؿ ولوگں ےک اسےنم رشتفی رفام ےھت اےنت ںیم ا ک لدیم 

ےن احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اامیؿ ایک زیچ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 ےہ ہک مت اہلل اعتیل اک، اس ےک رفںوتں اک، اس یک اتکوبں اک، اس ےس ےنلم اک، اس ےک وربمغیفں اک افر  رش اک نیقی روھک اس ےن اامیؿ  ہ

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ االسؾ ایک ےہ؟ رفامای= االسؾ  ہ ےہ ہک مت اہلل اعتیل یک ابعدت رکف افر اس ےک اسھت یسک وک یر ک ہن رکف، 

ی ےس ڑپوھ، رفض یک یئگ زوکۃ ادا رکف افر راضمؿ ےک رفزے روھک۔ اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ااسحؿ رفض امنز اپدنب

سک وک ےتہک ںی؟ رفامای ااسحؿ  ہ ےہ ہک مت اہلل اعتیل یک ابعدت اس رطح رکف وگای مت اس وک دھکی رےہ وہ افر ارگ مت اس وک ںیہن دھکی 

فہ مت وک دھکی راہ ےہ۔ اس ےن رعض ایک ایقتم بک وہیگ؟ اراشد رفامای سج ےس وساؽ ایک ایگ ےہ فہ  رےہ وت )مک از مک اانت نیقی روھک( ہک

وساؽ رکےن فاےل ےس اس ابت اک زایدہ اجےنن فاال ںیہن ےہ، اہں ںیم ںیہمت اس یک العامت اتبات وہں= بج ولڈنی اینپ امہکل وک ےنج یگ 

ےگنن اپؤں رےنہ فاےل ولوگں ےک رسدار وہ اجںیئ ےگ وت  ہ ایقتم یک العتم ےہ   ہ ایقتم یک العامت ںیم ےس ےہ بج ےگنن دبؿ افر



 

بج اف ںوں ےک رچفاےہ افیچن افیچن امعرںیت انب رک رخف رکںی ےگ وت  ہ ایقتم یک العامت ںیم ےس ےہ، ایقتم اک ملع اؿ اپچن زیچفں 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لتی ابمرہک التفت رفامیئ )اِّؿَ اہللَ ںیم ےس ےہ  ںیہن اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ ںیہن اجاتن رھپ روسؽ اہلل یلص

( رھپ فہ صخش تشپ ریھپ رک الچ ایگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس وک فاسپ الؤ ولوگں ےن ا ِ
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س وک التش ع

 ای  ہ ربجالیئ لےئ ےھت اتہک ولوگں وک اؿ اک دنی اھکسںیئ۔ایک رگم فہ ہن الم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفام

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہ، اامسلیع نب اربامیہ، ایب ایحؿ، ایب زرہع نب رمعف نب رجری، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ افر االسؾ افر ااسحؿ افر اہلل احبسہن فاعتیل یک دقتری ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     101    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٧ تيِم٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ بَّش، حَّضت ابوحيا :  راوی

َِّئِمُّ  ث٥ََا أَبُو َحيَّا٧َ اٜت ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َْ أ٧ََّ فٔی َحسَّ ِ ٌَي ُط  َٝ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

ارٔیَّ  َ َضا َيِىىٔي اَٜسَّ َٝ ََٜسِت اِل٠ََُة َبِى  رَٔوایَتٔطٔ إَٔذا َو

 دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، رضحت اوبایحؿ یمیت یک رفاتی یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ےک  قبقم دمحم نب

 ےہ رصػ اانت ظفل دبال وہا ےہ ہک اجبےئ رب ےک لعب اک ظفل ےہ رتہمج  ہ ےہ ہک بج ولڈنی اےنپ وشرہ یک امکل وہیگ۔

  نب رشب، رضحت اوبایحؿ یمیتدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اامیؿ افر االسؾ افر ااسحؿ افر اہلل احبسہن فاعتیل یک دقتری ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     102    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز ب٦ و١ارہ يىىي اب٦ ٔىٕاً، ابی زروہ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

ًٔ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ أَبٔی صُ  ا َٕ ِى َٕ ِٜ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ و١َُاَرَة َوصَُو اب٦ُِ ا ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َّی َزیَِزَة   َظل

و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ بَتَِيطٔ  ِ٘ ََٝس و٥َِٔس ُر َح َِ  ْٞ َِ َرُج َحا َِ َضابُوُظ أ٧َِ َيِسأَُٜوُظ  َِ ُٝونٔی  ََ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٟ َِل اهَّللُ َو ا َٔ ََل٣ُ  َِ ٔ َٟ اهَّللٔ ٠َا اِْل

ََلَة َوتُِؤتٔی اٜزَّکَاَة َوَتُعو٣ُ َر  ُک بٔاهَّللٔ َشِيّئا َوُتٕٔي٢ُ اٜعَّ َٟ أ٧َِ ُتَِّشٔ ا َٔ َٟ اهَّللٔ ٠َا اِْلٔی١َا٧ُ  و َُ َٟ َیا َر ا َٔ َت  ِٔ َٟ َظَس ا َٔ ٠ََؽا٧َ 

 َٔ ِّٝطٔ  ُ َسرٔ ک َٕ ِٜ َِٜبِىٔث َوتُِؤ٦َ٠ٔ بٔا ٝٔطٔ َوتُِؤ٦َ٠ٔ بٔا َُ ائٔطٔ َوُر َٕ ٔ َٙتٔطٔ َوَ٘ٔتابٔطٔ َوٜ ٔ َٟ اهَّللٔ تُِؤ٦َ٠ٔ بٔاهَّللٔ َو٠َََلئ و َُ َٟ یَا َر ا َٔ َت  ِٔ َٟ َظَس ا

َُ  ٠َا اِْلِٔحَسا٧ُ  َٟ َیا َر ا َٔ َت  ِٔ َٟ َظَس ا َٔ َُّط َیَزاَک  إ٤ٔ َِ ََّک إ٧ِٔ َِل َت٦ُِٙ َتَزاُظ  َِإ٤ٔ ََّک َتَزاُظ  أ٤َ َ٘ َٟ أ٧َِ َتِدَشي اهَّلَل  ا و٣ُ َٔ ُٕ َٟ اهَّللٔ ٠ًََي َت و

اـَٔضا ثَُک َو٦ِ أََِشَ أَُحسِّ ََ ٞٔ َو ٔ ائ ٢ََٝ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ُٟ َو٥َِضا بٔأَِو ١َِِٜسئُو َٟ ٠َا ا ا َٔ اَوُة  ََِذاَک ٦ِ٠ٔ  اٜسَّ ١َِٜزِأََة َتُٝٔس َربََّضا  إَٔذا َرأَیَِت ا

اـَٔضا َوإَٔذا َر  ََِذاَک ٦ِ٠ٔ أََِشَ ِٜب٢َُِٙ ٠ُُٝوَک اِلَِرٔؿ  ٢َّ ا ُِٜىَزاَة اٜعُّ اَة ا َّ ُِٜح اـَٔضا َوإَٔذا َرأَیَِت ا َِٜبِض٢ٔ یََتَفاَوُٜو٧َ فٔی أََِشَ َِ ا أَیَِت رَٔوا

ََِذاَک ٦ِ٠ٔ أََِشَ  ِٜب٥َُِيا٧ٔ  اَوةٔ َویُ ا ٢ُِٝ اٜسَّ ٔ أَ إ٧َّٔ اهَّلَل و٥َِٔسُظ و ١َُُٝض٦َّ إِٔلَّ اهَّللُ ث٢َُّ َْقَ ِٔ َِل َيِى ِي ٍَ ِٜ ِيَث اـَٔضا فٔی َخ١ِٕس ٦ِ٠ٔ ا ٍَ ِٜ ُٟ ا ٥َزِّ

ْس بٔأَیِّ أَِرٕؿ تَ  ِّ ُِ ٌَّسا َو٠َا َتِسرٔی َن ْس ٠َاَذا َتِٙٔس ِّ ٢ُ ٠َا فٔی اِلَِرَحا٣ٔ َو٠َا َتِسرٔی َن َٝ َٟ َوَيِى ا َٔ  ْْ ١ُوُت إ٧َّٔ اهَّلَل َوٝٔي٢ْ َخبٔي

٢ِ یَحُٔسوظُ  َٝ َِ ُِٜت١َٔس  ا َِ ٢َ ُرزُّوُظ َولَیَّ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ُٞ ا٣َ اٜزَُّج َٔ َِٝيطٔ  ث٢َُّ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ

ُٞ أََراَز أ٧َِ  ٢َ َصَذا ٔجبِْٔی َّٝ ََ ٢ِ َتِسأَُٜواَو َٜ ١َُّٝوا إٔذِ   َتَى

زریہ نب رحب، رجری نب امعرہ ینعی انب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 ںیم ا ک لدیم لای افر رفامای= وج ھچک اچوہ ھجم ےس وپوھچ۔ ولوگں رپ تبیہ اھچ یئگ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ھچک وپںیھچ۔ اےنت

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زاونں ےک اپس ھٹیب رک رعض رکےن اگل اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس االسؾ ایک 

ی ےس ڑپوھ، زوکة ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای االسؾ  ہ ےہ ہک مت اہلل اعتیل ےک اسھت یسک زیچ وک یر ک ہن رکف، امنز اپدنب

ادا رکف، راضمؿ ےک رفزے روھک۔ اس ےن رعض ایک لپ ےن چس رفامای۔ اس ےن رھپ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

، اکفملس اامیؿ ایک ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اامیؿ  ہ ےہ ہک مت اہلل اعتیل اک، اس ےک رفںوتں اک، اس یک اتکوبں 

ےن اہک  اس ےس ےنلم اک افر اس ےک وربمغیفں اک نیقی روھک،  رش وک اچس اجون افر رہ رطح یک دقتری ایہل وک وخاہ ریخ وہ ای یر وہ دؽ ےس امون اس



 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن چس رفامای اس ےن رھپ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااسحؿ سک وک ےتہک ںی؟ 

وہ مت  پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ااسحؿ  ہ ےہ ہک مت اہلل اعتیل اک وخػ اانت روھک وگای رہ فتق اس وک دھکی رےہ وہ ارگ  ہ ابت ہنل

 ہ مک از مک اانت نیقی روھک ہک فہ مت وک دھکی راہ ےہ۔ اس ےن رعض ایک لپ ےن چس رفامای۔ رھپ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل

فملس ایقتم بک وہیگ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج ےس وساؽ ایک ایگ ےہ فہ اس ابت وک اسلئ ےس زایدہ ںیہن 

 اجاتن اہں ںیم اس یک العامت ںیہمت اتب داتی وہں بج مت دوھکی ہک وعرںیت اےنپ اموکلں وک منج دے ریہ ںی وت  ہ ایقتم یک اشنین ےہ افر

ہک ےگنن اپؤں رہبے وگےگن اجلہ زنیم ےک ابداشہ وہ رےہ ںی وت  ہ ایقتم یک اشنین ےہ افر بج دوھکی ہک اف ںوں ےک بج دوھکی 

 رچاےن فاےل افیچن افیچن امعرںیت انب رک ارتا رےہ ںی وت  ہ ایقتم یک اشنین ےہ ایقتم اؿ اپچن یبیغ زیچفں ںیم ےس ےہ پ  وک اہلل اعتیل

 ےک وسا وکیئ ںیہن اجاتن رھپ
َ
ِ ااَل را

 

  ی
َ
ُم ا

َ ت َعل

َ
َ ف

ث

َی ت

 

ُِؽ الع
ّ
د

 

َ

 

ُ
 
ن
َ
ِ ف

 

ة
َ
ا ع َ
ش
ل
ُ ا

ِ

ہ لِع َ 

 

ِ

   روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لتی )اَّؿَ اہللَ ع
َ
ا
َ
 ف
ِ
ؾ

وت( ڑپ ی اس ےک دعب فہ صخش اھٹ رک الچ ایگ روسؽ اہلل یلص ُ
َ

 

ِ ّیِ اَرض ت
س بی

َف

 

ت

َ ِری 

 

  ت
َ
ا
َ
َ ًا ف

 

 غ
ُ
سِتی
َک

 

ی
  َذا 
َ
س ا

َف

 

ت

َ ِری 

 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ت

السلؾ ےن رفامای اس وک فاسپ البؤ ولوگں ےن اس وک التش ایک رگم فہ ہن الم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ ربجالیئ ہیلع ا

 ےھت وچہکن مت ےن وخد وساؽ ںیہن ایک اھت اس  ےئ اوہنں ےن اچاہ ہک مت ولگ دنی یک ابںیت ھکیس ول۔

  نب رحب، رجری نب امعرہ ینعی انب اقعقع، ایب زرہع، رضحت اوبرہریہزریہ :  رافی

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

  

 ...اؿ امنزفں ےک ایبؿ ںیم وج االسؾ ےک اراکؿ ںیم ےس ا ک ر ن ںی

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  وج االسؾ ےک اراکؿ ںیم ےس ا ک ر ن ںیاؿ امنزفں ےک ایبؿ ںیم
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ٔتيبہ ب٦ َىيس ب٦ ج١يٞ ب٦ َطیْ ب٦ وبساهَّلل اٜثٕفی، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ابی َہيٞ اپ٥ے باپ َے، حَّضت ـٝحہ ب٦  :  راوی

 وبيساهَّلل

ٔىئس ب٦ِٔ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٕٞ َحسَّ َضِي َُ َِٝيطٔ َو٦ِ أَبٔی  َِ َو فٔیُّ َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َِمَٔي ُْقٔ َٕ ْٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ اٜثَّ ی ٞٔ ب٦ِٔ ََطٔ َج١ٔي



 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ْٞ إ َِ َرُج وُِل َجا ُٕ َِٝحَة ب٦َِ وُبَِئس اهَّللٔ َي َ ١َٔي ـ ََ َُّط  َّٝ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٤َ ََ ٞٔ ٤َِحٕس ثَائٔزُ اٜزَّأِٔس  َو ٢َ ٦ِ٠ٔ أَصِ

 ٔ إ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َّي َز٤َا ٦ِ٠ٔ َر ُٟ َحً و ُٕ ُط ٠َا َي َٕ ِّ َٟ َنِس١َُي َزؤیَّ َظِوتٔطٔ َوَِل َن ا َٕ َِ ََل٣ٔ  َِ ٔ ُٟ َو٦ِ اِْل
َ َذا صَُو َيِسأ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ًَ َؤظَيا٣ُ َر وَّ َٟ َِل إِٔلَّ أ٧َِ َتفَّ ا َٔ ٌَيُِْص٦َُّ  ِٞ َولَیَّ  َٟ َص ا َٕ َِ ٔة  َٝ ِي َّٝ ٔ َواٜ َِٜيِو٣ ََٝوإت فٔی ا ٢َ َخ١ُِس َظ

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُط َر َٜ ًَ َوَذََکَ  وَّ َٟ َِل إِٔلَّ أ٧َِ َتفَّ ا َٕ َِ ٌَيُُِْظ  ِٞ َولَیَّ  َٟ َص ا َٕ َِ ٔ َر٠ََؽا٧َ  َٝيِ َشِضز ِٞ َولَیَّ  َو َٟ َص ا َٕ َِ ٢َ اٜزَّکَاَة  َّٝ ََ طٔ َو

ُٟ َواهَّللٔ َِل أَزٔیُس َولَی َصَذا َوَِل  و ُٕ ُٞ َوصَُو َي َِأَِزبََز اٜزَُّج  َٟ ا َٔ  ًَ وَّ َٟ َِل إِٔلَّ أ٧َِ َتفَّ ا َٔ َّی اهَّللُ ٌَيَُِْصا  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ُغ ٥ِ٠ٔطُ  ُٕ أَِن

 ٔ َح إ َٝ ِِ ٢ََّٝ أَ ََ َِٝيطٔ َو َٗ َو  ٧ِ َظَس

ہبیتق نب دیعس نب لیمج نب رطفی نب دبعاہلل ایفقثل، امکل نب اسن، ایب لیہس اےنپ ابپ ےس، رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ےس رفاتی 

ےہ ہک دجن فاولں ںیم ےس ا ک صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا سج ےک رس ےک ابؽ رھکبے وہےئ 

فاز ںیم انگنگٹہ وت انسیئ دے ریہ یھت رگم ابت ھجمس ںیم ںیہن لیت یھت ابال لرخ بج فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےھت، ںیمہ اس یک ل

فل ہ فملس ےک رقبی وہایگ اس فتق ولعمؾ وہا ہک فہ االسؾ ےک قلعتم وپھچ راہ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دؿ 

س ےن رعض ایک ایک اس ےک العفہ یھب وکیئ امنز ریمے  ےئ رفض ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ رات ںیم اپچن امنزںی رفض ںی۔ ا

فملس ےن رفامای ںیہن، اہں ارگ مت لفن ڑپھ ول وت ریخ، افر امہ راضمؿ ےک رفزے یھب رفض ںی۔ اس ےن رعض ایک ایک اس ےک العفہ یھب 

رفزہ روھک وت ریخ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک اسےنم ریمے  ےئ وکیئ رفزہ رفض ےہ؟ رفامای ںیہن اہں ارگ مت لفن 

 زوکة اک یھب ذترکہ ایک اس ےن رعض ایک ایک اس ےک العفہ یھب وکیئ افر دصہق دانی ھجم رپ الزؾ ےہ؟ رفامای ںیہن اہں ارگ اینپ رطػ ےس دف

اہلل یک مسق ںیم اس ںیم یمک یشیب ںیہن رکفں اگ روسؽ اہلل یلص اہلل  وت رتہب ےہ، اس ےک دعب فہ صخش تشپ ریھپ رک  ہ اتہک وہا الچ ایگ ہک

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ اس ےن چس اہک وت اکایمب وہایگ۔

 ہبیتق نب دیعس نب لیمج نب رطفی نب دبعاہلل ایفقثل، امکل نب اسن، ایب لیہس اےنپ ابپ ےس، رضحت ہحلط نب دیبعاہلل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ امنزفں ےک ایبؿ ںیم وج االسؾ ےک اراکؿ ںیم ےس ا ک ر ن ںی
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يٞ ب٦ جىَف، ابی َہيٞ اپ٥ے واٜس َے، حَّضت ـٝحہ ب٦ وبيساهَّلل رِضي اهَّلل یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ا١َاو :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ٕٞ َو٦ِ أَ  َضِي َُ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ َو٦ِ أَبٔی  ١َٔىي َِ ٔ ٔىيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ إ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو َِٝحَة ب٦ِٔ وُبَِئس َحسَّ َ بٔيطٔ َو٦ِ ـ

ُٟ اهَّللٔ اهَّللٔ َو٦ِ ا٥َّٜئ  و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ َِٜحٔسیٔث ٤َِحَو َحٔسیٔث ٠َأٜٕک ٌَي ٢ََّٝ بَٔضَذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيطٔ يِّ َظل َّی اهَّللُ َو َظل

 َٗ َِٜح٥ََّة َوأَبٔيطٔ إ٧ِٔ َظَس َٞ ا َٗ أَِو َزَخ ََٝح َوأَبٔيطٔ إ٧ِٔ َظَس ِِ ٢َ أَ َّٝ ََ  َو

نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، ایب لیہس اےنپ فادل ےس، رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس دحثی ییحی نب اویب، ہبیتق 

 وک اامؾ امکل یک دحثی یک رطح یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی ایک ےہ رگم اس ںیم  ہ ااضہف ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

  ابپ یک ارگ  ہ اچس ےہ وت اکایمب وہایگ ای مسق ےہ اس ےک ابپ یک ارگ  ہ اچس ےہ وت تنج ںیم داہ  وہاگ۔فملس ےن رفامای مسق ےہ اس ےک

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، ایب لیہس اےنپ فادل ےس، رضحت ہحلط نب دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...االسؾ ےک اراکؿ افر اؿ یک قیقحت ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ ےک اراکؿ افر اؿ یک قیقحت ےک ایبؿ ںیم

     105    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔس، ہاش٢ ب٦ اٜٕا٢َ ابوا٥َّٜص، ََٝمي٧ ب٦ ٠ٍيْہ، ثابت، ا٤س ب٦ ٠اٜکو١زو ب٦ ٠ح١س ب٦ بٙيْ ا٥ٜا :  راوی

 َٝ َُ ث٥ََا  ٢ٔ أَبُو ا٥ََِّّٜضٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا َصأش٢ُ ب٦ُِ ا ٕ ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َٙيِْ ُ ٔس ب٦ِٔ ب ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ ٠َُح١َّ َْةٔ َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ َحسَّ ١ٍُِٜٔي ٧ُ ب٦ُِ ا َمِيَ

ا َٔ کَا٧َ يُِىحٔب٥َُا أ٧َِ َیحٔيَئ اٜزَّأ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َِ ٢ََّٝ َو٦ِ َشِيٕئ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر
َ ُٞ ٦ِ٠ٔ َٟ ٤ُضٔي٥َا أ٧َِ َنِسأ ُج



 

َٟ یَا ٠َُح١َّ  ا َٕ َِ َِٜبازٔیَٔة  ٞٔ ا ْٞ ٦ِ٠ٔ أَصِ َِ َرُج َحا َِ ُط َو٤َِح٦ُ َنِس١َُي  َٜ َ َيِسأ َِ  ُٞ ٔ َِٜىأ َِٜبازٔیَةٔ ا ٞٔ ا ََّک أَصِ ٥ََٜا أ٤َ زََو٢َ  َِ وَُٜک  َُ ُس أََتا٤َا َر

ا َٔ َٖ اِلَِرَؿ  َٝ ٦ِ١َ َخ َِ  َٟ ا َٔ َٟ اهَّللُ  ا َٔ  َِ ١َا َٖ اٜسَّ َٝ ٦ِ١َ َخ َِ  َٟ ا َٔ  َٗ َٟ َظَس ا َٔ ََٝک  ََ َِ َتزِو٢ُُ أ٧ََّ اهَّللَ أَِر ٦ِ١َ َنَع َِ  َٟ ا َٔ َٟ اهَّللُ 

َٟ اهَّللُ ا َٔ  َٞ َٞ ِٔيَضا ٠َا َجَى َٟ َوَجَى ِٜحَٔبا ٔ ا َٟ آهَّللُ َصٔذظ ِٜحَٔبا ٔ ا َِ صَٔذظ َٖ اِلَِرَؿ َوَنَع َٝ َِ َوَخ ١َا َٖ اٜسَّ َٝ َّٜٔذی َخ َِبٔا  َٟ ا َٔ  

 َٔ  َٗ َٟ َظَس ا َٔ َٝت٥َٔا  ِي َٜ ََٝوإت فٔی یَِو٥َ٠ٔا َو َِٝي٥َا َخ١َِس َظ وَُٜک أ٧ََّ َو َُ َٟ َوَزَو٢َ َر ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ ََٝک  ََ ََٝک أَِر ََ َّٜٔذی أَِر بٔا َِ  َٟ ا

َّٜٔذی آهَّللُ أَ  بٔا َِ  َٟ ا َٔ  َٗ َٟ َظَس ا َٔ َِٝي٥َا َزکَاّة فٔی أ٠ََِوا٥َٜٔا  وَُٜک أ٧ََّ َو َُ َٟ َوَزَو٢َ َر ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ ََٝک آهَّللُ أ٠َََزَک ٠ََزَک بَٔضَذا  ََ أَِر

 َٔ ٥َت٥َٔا  ََ ٔ َر٠ََؽا٧َ فٔی  َِٝي٥َا َظِو٣َ َشِضز وَُٜک أ٧ََّ َو َُ َٟ َوَزَو٢َ َر ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ ََٝک آهَّللُ أ٠ََزََک بَٔضَذا  ََ َّٜٔذی أَِر بٔا َِ  َٟ ا َٔ  َٗ َٟ َظَس ا

 َٗ َٟ َظَس ا َٔ بٔيَّل  ََ َِٜيطٔ  ٔ ًَ إ َتَفا َِ ِٜبَِئت ٦ِ٠َ ا َِٝي٥َا َحخَّ ا وَُٜک أ٧ََّ َو َُ َٟ َوَزَو٢َ َر ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ َّٜٔذی بَٔضَذا  َٟ َوا ا َٔ َّی  َٟ ث٢َُّ َول ا َٔ

 ٔ َِٝيض ِّٖ َِل أَزٔیُس َو َِٜح َِٜح٥َّةَ َبَىَثَک بٔا ٦ََّٝ ا ََٜيِسُخ  َٗ َٜئ٦ِٔ َظَس  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ ُغ ٥ِ٠ُٔض٦َّ  ُٕ  ٦َّ َوَِل أَِن

رمعف نب دمحم نب ریکب اانلدق، اہمش نب ااقلمس اوبارصنل، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک وچہکن ںیمہ از وخد 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ رکےن ےس رفک دای ایگ اھت اس  ےئ ںیمہ اس ابت ےس وخ ی وہیت یھت ہک وکیئ ادھجمار روسؽ اہلل یلص

داہییت لےئ افر فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ رکے افر مہ یھب ںینس۔ اافتاق ا ک داہییت لدیم لپ یک دختم ںیم 

ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اقدص امہرے اہں لای اھت افر اس ےن اہک اھت ہک احرض وہا افر رعض ایک اے دمحم یلص اہلل 

اہییت ےن اہلل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اانپ وربمغی انب رک اجیھب ےہ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس ےن چس اہک ےہ، اس د

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن، اس ےن رعض ایک زنیم وک سک ےن انبای؟ رفامای اہلل اعتیل اہک لامسؿ وک سک ےن انبای؟ لپ یلص 

ےن، اس ےن رعض ایک اؿ اہپڑفں وک سک ےن انبای؟ رفامای اہلل اعتیل ےن، اس داہییت ےن رعض ایک اس اہلل یک مسق سج ےن لامسؿ انبای 

 ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک وربمغی انب رک اجیھب ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں زنیم انبیئ اہپڑ اقمئ ےئک ایک اہلل اعتیل

ےب کش داہییت ےن رعض ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اقدص اتہک اھت ہک دؿ رات ںیم مہ رپ اپچن امنزںی رفض ںی، لپ یلص اہلل 

، داہییت ےن رعض ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس اہلل یک مسق سج ےن لپ یلص اہلل ہیلع ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس ےن چس اہک

 ہ فملس ےن فل ہ فملس وک وربمغی انب رک اجیھب ےہ ایک اہلل اعتیل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس اک مکح یھب دای ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل

ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اقدص  ہ یھب اتہک اھت ہک مہ رپ اےنپ امؽ یک زوکة ادا رکان رفض ےہ؟ رفامای اہں، داہییت ےن رعض ایک 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں اس ےن چس اہک، داہییت ےن رعض ایک ہک اس اہلل یک مسق سج ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

اعتیل ےن لپ وک اس اک مکح یھب دای ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں، داہییت ےن رعض ایک وک وربمغی انب رک اجیھب ےہ ایک اہلل 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اقدص اتہک اھت ہک اسؽ ںیم امہ راضمؿ ےک رفزے یھب مہ رپ رفض ںی، لپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای 



 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس اہلل یک مسق سج ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک وربمغی انب رک اجیھب اہں اس ےن چس اہک، داہییت ےن اہک لپ 

ےہ ایک اہلل اعتیل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس اک مکح یھب دای ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں، داہییت ےن 

 اک اقدص  ہ یھب اتہک اھت ہک مہ ںیم ےس سج وک ااطتستع زاِد راہ وہ اس رپ تیب اہلل اک جح رکان یھب رعض ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

رضفری ےہ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس ےن چس اہک، اس ےک دعب فہ داہییت تشپ ریھپ رک  ہ اتہک وہا الچ ایگ مسق ےہ اس 

 وک قح ےک اسھت  ثوعث رفامای ںیم اؿ ابوتں ںیم ہن زایدہ رکفں اگ افر ہن یمک رکفں اگ۔ اہلل یک سج ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ اس ےن چس اہک ےہ وت فہ رضفر تنج ںیم داہ  وہاگ۔

 اثتب، اسن نب امکل رمعف نب دمحم نب ریکب اانلدق، اہمش نب ااقلمس اوبارصنل، امیلسؿ نب ریغمہ، :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ ےک اراکؿ افر اؿ یک قیقحت ےک ایبؿ ںیم

     106    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ش٢ اٜىبسی، بہز، ََٝمي٧ ب٦ ٠ٍيْہ، حَّضت ثابت َے روایت ےہ ٘ہ ا٤ہوں ےن ٘ہا ٘ہ حَّضت ا٤س وبساهَّلل ب٦ ہا :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٔ ٔ َو٦ِ ثَابٕٔت  َْة ١ٍُِٜٔي ٧ُ ب٦ُِ ا َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َصأش٢ٕ ا ٔ َحسَّ ٥َّا ٤ُض ُ٘ َٟ أ٤ََْس  ا َٔ  َٟ ي٥َا فٔی ا

َِٜحٔسیَث ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َٗ ا ا ََ ٢َ َو٦ِ َشِيٕئ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر
َ آ٧ٔ أ٧َِ َنِسأ ُُِٜقِ  ا

دبع اہلل نب اہمش ادبعلی، زہب، امیلسؿ نب ریغمہ، رضحت اثتب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 رقلؿ دیجم ںیم ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم وساؽ رکےن ےس عنم رفام دای ایگ اھت رفامےت ںی ہک

 افر ابیق دحثی اس رطح ایبؿ یک وج افرپ سگری۔

سن ریض اہلل دبعاہلل نب اہمش ادبعلی، زہب، امیلسؿ نب ریغمہ، رضحت اثتب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک رضحت ا :  رافی



 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ... اس اامیؿ ےک ایبؿ ںیم وج تنج ںیم داہ  وہےن اک ب ب ہ ات ےہ افر فہ ا ماؾ پ  رپ ل

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک ب ب ہ ات ےہ افر فہ ا ماؾ پ  رپ ل یک فہج ےس تنج ںیم دا ہل وہاگاس اامیؿ ےک ایبؿ ںیم وج تنج ںیم داہ  وہ

     107    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ اپ٥ے واٜس َے، و١ز ب٦ وث١ا٧، ٠وسٰي ب٦ ـٝحہ، حَّضت ابوایوب :  راوی

ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔي أَبُوَحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ َِٝحَة  َ ث٥ََا ٠ُوَسي ب٦ُِ ـ ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ وُِث١َا٧َ َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ أَیُّوَب   ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ

 َٔ أََخَذ بٔدَٔفا٣ٔ ٤َا َِ ََفٕ  ََ ٢ََّٝ َوصَُو فٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َؿ َٜٔز ابٔيًّا َُعَ َٟ اهَّللٔ أ٧ََّ أَُِعَ و َُ َٟ یَا َر ا َٔ تٔطٔ أَِو بٔز٠َٔا٠َٔضا ث٢َُّ 

َّْ ا٥َّٜٔييُّ َظ  َٙ َِ  َٟ ا َٔ َِٜح٥َّٔة َو٠َا یَُباؤُسنٔی ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  بُىٔي ٦ِ٠ٔ ا ُس أَِخبِْٔنٔی ب١َٔا يَُُقِّ ٢ََّٝ ث٢َُّ ٤ََمَز فٔی أَِو َیا ٠َُح١َّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

 َٜ  َٟ ا َٔ ٢ََّٝ َتِى أَِظَحابٔطٔ ث٢َُّ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ أََواَز  َِ  َٟ ا َٔ َِٝت  ُٔ  َْ ِي َ٘  َٟ ا َٔ ِس صُٔسَی  َٕ َٜ َٖ أَِو  ِِّ ِس ُو بُُس اهَّللَ َِل َٕ

ةَ  َٔ ًِ ا٥َّٜا ُٞ اٜزَّح٢َٔ َز َّکَاَة َوَتٔع ََلَة َوتُِؤتٔی اٜز ُک بٔطٔ َشِيّئا َوُتٕٔي٢ُ اٜعَّ  ُتَِّشٔ

نب ریمن اےنپ فادل ےس، رمع نب امثعؿ، ومٰیس نب ہحلط، رضحت اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ  دمحم نب دبعاہلل

فملس ےک رفس ےک دفراؿ ا ک داہییت اسےنم ےس لای افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک افینٹن یک لیکن ڑکپ رک رعض رکےن اگل اے اہلل 

 فملس ےھجم ایسی زیچ اتب د ےئج وج ےھجم تنج ےک رقبی افر دفزخ ےس دفر رک دے! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ

فل ہ فملس رک ےئگ افر اےنپ احصہب یک رطػ وغر ےس دھکی رک رفامای اس وک اہلل اعتیل یک رطػ ےس وت قی لم یئگ ای رفامای یداتی لم یئگ، 

 اھت؟ داہییت ےن دفابرہ فیہ رعض ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وت اہلل اعتیل یک ابعدت رھپ داہییت ےس رفامای وت ےن ایک اہک

رک افر اس ےک اسھت یسک وک یر ک ہن رک، امنز اپدنپی ےس ڑپھ افر زوکة ادا رک افر رہتش دارفں ےس لیم وجؽ رھک سپ اب ریمی افینٹن 

 وھچڑ دے۔



 

 نب ریمن اےنپ فادل ےس، رمع نب امثعؿ، ومٰیس نب ہحلط، رضحت اوباویبدمحم نب دبعاہلل  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  فہج ےس تنج ںیم دا ہل وہاگاس اامیؿ ےک ایبؿ ںیم وج تنج ںیم داہ  وہےن اک ب ب ہ ات ےہ افر فہ ا ماؾ پ  رپ ل یک
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٠ح١س ب٦ حات٢ و وبساٜزح٦١ ب٦ بَّش، بہز، ٠ح١س ب٦ وث١ا٧ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ٠وہِ، اس ٘ے واٜس وث١ا٧، ٠وسٰي ب٦  :  راوی

 ـٝحہ، حَّضت ابوایوب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُس  ثَىٔي ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ وُِث١َا٧َ  َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ُشِىَبُة َحسَّ ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َوَوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ بَِّٔشٕ 

ُث َو٦ِ أَبٔی أَیُّوَب َو٦ِ  َِٝحَة یَُحسِّ َ ١َٔىا ٠ُوَسي ب٦َِ ـ ََ َُّض١َا  ِٕ َوأَبُوُظ وُِث١َا٧ُ أ٤َ ٞٔ َصَذا  ب٦ِٔ ٠َِوَص ٢َ ب١ِٔٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٥َّٜٔييِّ َظل

َِٜحٔسیٔث   ا

دمحم نب احمت ف دبعارلنمح نب رشب، زہب، دمحم نب امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، اس ےک فادل امثعؿ، ومٰیس نب ہحلط، رضحت اوباویب 

  ابمرہک یھب ایس رطح رفاتی یک ےہ۔ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس  ہ دحثی

دمحم نب احمت ف دبعارلنمح نب رشب، زہب، دمحم نب امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، اس ےک فادل امثعؿ، ومٰیس نب ہحلط، رضحت  :  رافی

 اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس اامیؿ ےک ایبؿ ںیم وج تنج ںیم داہ  وہےن اک ب ب ہ ات ےہ افر فہ ا ماؾ پ  رپ ل یک فہج ےس تنج ںیم دا ہل وہاگ
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شيبہ، ابواِلحوػ، ابواَحاٗ، ٠وسٰي ب٦ ـٝحہ، حَّضت ابوایوب  یحٌي ب٦ یحٌي اٜت١يِم، ابواِلحوػ، ابوبْک ب٦ :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة حَ  ٤ََْا أَبُو اِلَِحَؤػ ح و َحسَّ َ ١ٔئِمُّ أَِخب ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ أَبٔی إ سَّ

َّٜىٔيَو٦ِ ٠ُ  َٟ زُ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل ْٞ إ َِ َرُج َٟ َجا ا َٔ َِٝحَة َو٦ِ أَبٔی أَیُّوَب  َ ٕٞ أَِو١َُُٝط یُِس٤ٔيىٔي  وَسي ب٦ِٔ ـ َولَی َو١َ

ُک بٔطٔ َشِيّئا َو  َٟ َتِىبُُس اهَّللَ َِل ُتَِّشٔ ا َٔ َِٜح٥َّٔة َویَُباؤُسنٔی ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  ا ٦ِ٠ٔ ا َّ١َٝ َِ ُٞ َذا َرح١َٔٔک  ََلَة َوتُِؤتٔی اٜزَّکَاَة َوَتٔع ُتٕٔي٢ُ اٜعَّ

َِٜح٥ََّة َوفٔی رَٔو  َٞ ا َک ب١َٔا أ٠َُٔز بٔطٔ َزَخ ٢َ إ٧ِٔ َت١َسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َک بٔطٔ أَِزبََز   اَیٔة اب٦ِٔ أَبٔی َشِيَبَة إ٧ِٔ َت١َسَّ

 ا،یمیمت، اوباالوحص، اوبرکب نب ہبیش، اوباالوحص، اوبااحسؼ، ومٰیس نب ہحلط، رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ییحی نب ییحی

رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک ےھجم ااسی ل اتب د ےئج وج ےھجم 

ےس دفر رک دے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اعتیل یک ابعدت رک افر اس ےک اسھت یسک وک تنج ےس زند ک افر دفزخ 

یر ک ہن رک افر امنز اپدنبی ےس ڑپھ افر زوکة ادا رک افر اےنپ رہتش دارفں ےس ااھچ ولسک رک، اس ےک دعب فہ صخش تشپ ریھپ رک الچ 

 ےن رفامای ارگ  ہ ریمے مکح رپ اکر دنب رےہ اگ وت تنج ںیم داہ  وہ اجےئ اگ۔ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ییحی نب ییحی ا،یمیمت، اوباالوحص، اوبرکب نب ہبیش، اوباالوحص، اوبااحسؼ، ومٰیس نب ہحلط، رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس اامیؿ ےک ایبؿ ںیم وج تنج ںیم داہ  وہےن اک ب ب ہ ات ےہ افر فہ ا ماؾ پ  رپ ل یک فہج ےس تنج ںیم دا ہل وہاگ
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 ہيِ، یحٌي ب٦ َىيس، ابوزروہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ اَحاٗ، وّا٧، و :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی ُزِر  ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوَصِي ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ ابٔيًّا َحسَّ َوَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ أَُِعَ



 

ٟٔ اهَّللٔ و َُ ٔلَی َر َِ إ َِٜح٥َّةَ َجا ُِٝت ا ُِٝتُط َزَخ ٕٞ إَٔذا َو١ٔ َّٜىٔي َولَی َو١َ َٟ اهَّللٔ زُ و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َتِىبُُس اهَّللَ َِل  َظل ا َٔ  

وَؼَة َوَتُعو ١ََِِٜفُ َّکَاَة ا ی اٜز ١َُِِٜٙتوبََة َوتَُؤزِّ ََلَة ا ُک بٔطٔ َشِيّئا َوُتٕٔي٢ُ اٜعَّ ٔ َِل أَزٔیُس ُتَِّشٔ ٔسي بَٔئسظ ِّ َّٜٔذی َن َٟ َوا ا َٔ ٣ُ َر٠ََؽا٧َ 

٢ََّٝ ٦ِ٠َ ََسَّ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ َّی  ا َول َّ١َٝ َِ ُغ ٥ِ٠ٔطُ  ُٕ ٞٔ َولَی َصَذا َشِيّئا أَبَّسا َوَِل أَِن ٕٞ ٦ِ٠ٔ أَصِ ٔلَی َرُج ُظ أ٧َِ ی٥َُِمَز إ

ٔلَی َِٝي٥ُِمزِ إ َِ َِٜح٥َّةٔ   َصَذا ا

اوبرکب نب ااحسؼ، افعؿ، فبیہ، ییحی نب دیعس، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم ا ک داہییت لای افر اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھجم وکیئ ااسی اکؾ اتب 

ہک ارگ ںیم اس رپ ل ریپا وہں وت تنج ںیم داہ  وہ اجؤں، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اعتیل یک ابعدت رکف افر د ےئج 

اس ےک اسھت یسک وک یر ک ہن رکف، امنز اپدنبی ےس ڑپوھ افر رفض یک یئگ زوکة ادا رکف افر راضمں ےک رفزے روھک، داہییت ےن  ہ نس 

اہلل یک سج ےک دتس دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم یھبک اس ںیم یمک یشیب ںیہن رکفں اگ رھپ بج فہ تشپ ریھپ رک اہک مسق ےہ اس 

 رک الچ ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج لدیم وک یتنج لدیم دےنھکی ےس وخ ی وہ وت فہ اس صخش وک دھکی ےل۔

  نب دیعس، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ااحسؼ، افعؿ، فبیہ، ییحی :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم دا ہل وہاگ اس اامیؿ ےک ایبؿ ںیم وج تنج ںیم داہ  وہےن اک ب ب ہ ات ےہ افر فہ ا ماؾ پ  رپ ل یک فہج ےس
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابوَّيا٧، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُن ٔلَبٔی ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َيا٧َ َو٦ِ  َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ َُکَ

َٟ اهَّللٔ أََرأَ  و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ  ٕٞ َٔ ِو َٔ ٢َ ا٥ُِّٜى١َا٧ُ ب٦ُِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ أَتَی ا٥َّٜٔييَّ َظل ا َٔ  ٕ ١َُِِٜٙتوبََة َوَِحَّ َجابٔز َِّٝيُت ا ٠ُِت یَِت إَٔذا َظ

٢ََّٝ َنَى٢ِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ َة  َِٜح٥َّ ُٞ ا َٟ أَأَِزُخ َِٜحََل ُِٝت ا َٝ ا٣َ َوأَِح ََِٜحَ  ا



 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امعنؿ نب وقلق یبن 

فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ سپ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک ںیم رفض امنز ڑپاتھ  یلص اہلل ہیلع

روہں افر رحاؾ وک رحاؾ ےتھجمس وہےئ اس ےس اتچب روہں افر الحؽ وک الحؽ وھجمسں وت ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک راےئ ںیم ںیم 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اہں۔تنج ںیم داہ  وہ اجؤں اگ؟ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ ےک ایبؿ ںیم وج تنج ںیم داہ  وہےن اک ب ب ہ ات ےہ افر فہ ا ماؾ پ  رپ ل یک فہج ےس تنج ںیم دا ہل وہاگاس 

     112    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابزححاد ب٦ شاُع، ٔا٢َ ب٦ زَکیا، وبيساهَّلل ب٦ ٠وسي، شيبا٧، او١ض، ابوظاٜح، ابوَّيا٧، ج :  راوی

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ُوَسي َو٦ِ َشِيبَ  اَِل َحسَّ َٔ  َِ یَّا ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ أُعٔ َوا ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ا٧َ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َحسَّ

َٟ اهَّللٔ  و َُ ٕٞ َیا َر َٔ ِو َٔ َٟ ا٥ُِّٜى١َا٧ُ ب٦ُِ  ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ٢ِ أَزِٔز َولَی َذَٜٔک َشِيّئاَظأٜٕح َوأَبٔی  َٜ   ب١ِٔٔثٝٔطٔ َوَزاَزا ِٔيطٔ َو

اجحج نب اشرع، اقمس نب زرکای، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، اشمع، اوباصحل، اوبایفسؿ، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک امعنؿ نب وقلق ےن 

ؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابیق رفاتی ایس رطح ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک اہک اے اہلل ےک روس

 وج افرپ سگری ےہ اس ںیم رصػ اانت زایدہ ےہ ہک اس رپ ںیم ھچک یھب زایدہ ںیہن رکفں اگ۔

 اجحج نب اشرع، اقمس نب زرکای، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، اشمع، اوباصحل، اوبایفسؿ، اجرب :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اس اامیؿ ےک ایبؿ ںیم وج تنج ںیم داہ  وہےن اک ب ب ہ ات ےہ افر فہ ا ماؾ پ  رپ ل یک فہج ےس تنج ںیم دا ہل وہاگ

     113    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١َٝة ب٦ شبيِ، حس٦ ب٦ اوين، ٠ىٕٞ يىىي وبساهَّلل، ابواٜزبيْ، جابز :  راوی

ْٞ َوصَُو اب٦ُِ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ أَ  ٔ ث٥ََا ٠َِىٕ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ أَِويََن َحسَّ ث٥ََا ا ِٕ َحسَّ ١ََُٝة ب٦ُِ َشبٔي ََ ثَىٔي  ٕ أ٧ََّ َرُجَّل َحسَّ ٔ َو٦ِ َجابٔز بٔی اٜزُّبَيِْ

 َّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر
َ أ ُِٝت ََ َٝ ١َُِِٜٙتوبَأت َوُظ١ُِت َر٠ََؽا٧َ َوأَِح ََٝوأت ا َِّٝيُت اٜعَّ َٟ أََرأَیَِت إَٔذا َظ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

َٟ َواهَّللٔ َِل أَ  ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ َِٜح٥ََّة  ُٞ ا َٔک َشِيّئا أَأَِزُخ ٢ِ أَزِٔز َولَی ذَٜ َٜ ا٣َ َو ََِٜحَ ٠ُِت ا َٟ َوَِحَّ َِٜحََل  ُس َولَی َذَٜٔک َشِيّئازٔیا

 نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم ینعی دبع اہلل، اوباسلریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ا ک صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 

مة
سل

س ےس فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک ارگ ںیم رفض امنز ڑپاتھ روہں افر الحؽ وک الحؽ افر رحاؾ وک رحاؾ ےتھجمس وہےئ ا

! اتچب روہں وت ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک راےئ ںیم ںیم تنج ںیم داہ  وہ اجؤں اگ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں

 اس صخش ےن رعض ایک اہلل یک مسق ںیم اس ےس زایدہ ھچک ںیہن رکفں اگ۔

 نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم ینعی دبعاہلل، اوباسل :  رافی

 

مة
سل

 ریب، اجرب

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

  

 ...االسؾ ےک ڑبے ڑبے اراکؿ افر وتسونں ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ ےک ڑبے ڑبے اراکؿ افر وتسونں ےک ایبؿ ںیم

     114    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبساهَّلل اب٦ ١٤يْ ا١٩ٜسانی، ابوخاٜس يىىي ََٝمي٧ ب٦ حيا٧ اِلح١ز، ابو٠اٜک اِلشحعی، َىس ب٦ وبيسة،  :  راوی

 اب٦ و١ز



 

 ٧َ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس َيِىىٔي  َِٜض١َِسانٔیُّ َحسَّ ٕ ا ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ا٧َ اِلَِح١ََز َو٦ِ أَبٔی ٠َأٜٕک اِلَِشَحعٔیِّ َحسَّ ب٦َِ َحيَّ

 َ ََل٣ُ َول َِ ٔ َٟ بُىَٔي اِْل ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِىسٔ ب٦ِٔ وُبَِيَسَة َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ی َخ١َِسٕة َولَی أ٧َِ یَُوحََّس اهَّللُ َو٦ِ 

 ِٔ ََلةٔ َوإٔیَتا ا٣ٔ اٜعَّ َٔ ٔ َِٜحخُّ  َوإ َٟ َِل ٔظَيا٣ُ َر٠ََؽا٧َ َوا ا َٔ َِٜحخُّ َؤظَيا٣ُ َر٠ََؽا٧َ  ْٞ ا َٟ َرُج ا َٕ َِ َِٜحخِّ  اٜزَّکَاةٔ َؤظَيا٣ٔ َر٠ََؽا٧َ َوا

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُتُط ٦ِ٠ٔ َر ََ ََٙذا   َص

مڈ این، اوباخدل ینعی امیلسؿ 
ھ
ل

نب ایحؿ االرمح، اوبامکل االیعجش، دعس نب دیبعة، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب دبعاہلل انب ریمن ا

ز اقمئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ےہ= اہلل اعتیل یک وتدیح اک ارقار، اپدنبی ےس امن

ا ک صخش ےن رافی ےس اہک ہک الص دحثی ںیم اجحل فتایؾ راضمؿ ینعی جح  رکان، زوکة ادا رکان، راضمؿ ےک رفزے ر انھ افر جح رکان۔

اک ذرک راضمؿ ےس دقمؾ ےہ رافی ےن وجاب ںیم اہک ہک ںیہن تایؾ راضمؿ فاجحل ےہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس 

 ایس رطح انس ےہ۔

مڈ این، اوباخدل ینعی امیلس :  رافی
ھ
ل

 ؿ نب ایحؿ االرمح، اوبامکل االیعجش، دعس نب دیبعة، انب رمعدمحم نب دبعاہلل انب ریمن ا

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ ےک ڑبے ڑبے اراکؿ افر وتسونں ےک ایبؿ ںیم

     115    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َہٞ ب٦ وث١ا٧ اٜىسْکی، یحٌي ب٦ زَکیا ب٦ ابی زائسہ، َىس ب٦ ـارٗ، َىس اب٦ وبيسة اٜسِٝم اب٦ و١ز :  راوی

َٟ َحسَّ  ا َٔ  ٕٗ ِىُس ب٦ُِ ـَارٔ ََ ث٥ََا  َِ َحسَّ یَّا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َزََکٔ یُّ َحسَّ َِٜىِسَْکٔ ُٞ ب٦ُِ وُِث١َا٧َ ا ِض ََ ث٥ََا  ِىُس ب٦ُِ وُبَِيَسَة ثَىٔي َحسَّ ََ

ََل٣ُ َولَی َخ١ِٕس َولَی َِ ٔ َٟ بُىَٔي اِْل ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝٔمُّ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل أ٧َِ ُيِىَبَس اهَّللُ َویََُِٙفَ ب١َٔا زُو٤َطُ  اٜسُّ

ِٜبَِئت  ِٔ اٜزَّکَاةٔ َوَحخِّ ا ََلةٔ َوإٔیَتا ا٣ٔ اٜعَّ َٔ ٔ  َوَظِو٣ٔ َر٠ََؽا٧َ  َوإ

لہس نب امثعؿ ارکسعلی، ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، دعس نب اطرؼ، دعس انب دیبعة ایملسل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 



 

 یک ابعدت ےس اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ےہ= اہلل اعتیل یک ابعدت رکان افر اس ےک العفہ رہ زیچ

 ااکنر رکان، اپدنبی ےس امنز ڑپانھ، زوکة ادا رکان، تیب اہلل اک جح رکان افر راضمؿ ےک رفزے ر انھ۔

 لہس نب امثعؿ ارکسعلی، ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، دعس نب اطرؼ، دعس انب دیبعة ایملسل انب رمع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ ےک ڑبے ڑبے اراکؿ افر وتسونں ےک ایبؿ ںیم

     116    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، اپ٥ے واٜس َے، واظ٢ يىىي اب٦ ٠ح١س ب٦ زیس ب٦ اب٦ و١ز :  راوی

ث٥ََ  ٔس ب٦ِٔ َزیِٔس ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ بِ َحسَّ ث٥ََا َوأظ٢ْ َوصَُو اب٦ُِ ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ َٟ ا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ا َٔ  َٟ ا َٔ ٦ٔ و١ََُز َو٦ِ أَبٔيطٔ 

 َ ََل٣ُ َول َِ ٔ ٢ََّٝ بُىَٔي اِْل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ّسا َوِبُسُظ َوِبُس اهَّللٔ  ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوأ٧ََّ ٠َُح١َّ ٔ ٔ أ٧َِ َِل إ ی َخ١ِٕس َشَضاَزة

ِٜبَِئت َوَظِو٣ٔ َر٠ََؽا٧َ  ِٔ اٜزَّکَاةٔ َوَحخِّ ا ََلةٔ َوإٔیَتا ا٣ٔ اٜعَّ َٔ ٔ وُٜطُ َوإ َُ  َوَر

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دیبع اہلل نب اعمذ، اےنپ فادل ےس، اعمص ینعی انب دمحم نب زدی نب انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ر

ہیلع اراشد رفامای االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ےہ= اس ابت اک ارقار ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر دمحم یلص اہلل 

اہلل اک جح رکان افر راضمؿ ےک فل ہ فملس اہلل اعتیل ےک دنبے افر اس ےک روسؽ ںی، امنز اپدنبی ےس ڑپانھ، زوکة ادا رکان، تیب 

 رفزے ر انھ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، اےنپ فادل ےس، اعمص ینعی انب دمحم نب زدی نب انب رمع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 وتسونں ےک ایبؿ ںیماالسؾ ےک ڑبے ڑبے اراکؿ افر 
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 اب٦ ١٤يْ، اپ٥ے واٜس َے، ح٥مٝہ، وْک٠ہ ب٦ خاٜس، ـاُس :  راوی

 َ ُث ـ ٠ََة ب٦َِ َخأٜٕس یَُحسِّ ١ِٔىُت ؤِْکٔ ََ  َٟ ا َٔ ُة  َٝ ث٥ََا َح٥َِم ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ثَىٔي اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٟ َٜٔىِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ ا َٔ ا أ٧ََّ َرُجَّل  َّ اُو

ََل٣َ بُىٔ  َِ ٔ ُٟ إ٧َّٔ اِْل و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن َٟ إ ا َٕ َِ زُو  ٍِ َط إِٔلَّ و١ََُز أََِل َت َٜ ٔ ٔ أ٧َِ َِل إ َي َولَی َخ١ِٕس َشَضاَزة

 ٔ ََلةٔ َوإ ا٣ٔ اٜعَّ َٔ ٔ ِٜبَِئت اهَّللُ َوإ ِٔ اٜزَّکَاةٔ َؤظَيا٣ٔ َر٠ََؽا٧َ َوَحخِّ ا  یَتا

انب ریمن، اےنپ فادل ےس، ہلظنح، مرکہم نب اخدل، اطؤس، ا ک صخش ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک ایک لپ 

رفامےت انس ہک االسؾ یک اینبد اپچن زیچفں رپ ےہ=  اہجد ںیہن رکےت؟ لپ ےن رفامای ںیم ےن وخد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ

 اس ابت یک وگایہ دانی ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن، امنز اقمئ رکان، زوکة ادا رکان، راضمؿ ےک رفزے ر انھ افر تیب

 اہلل اک جح رکان۔

 انب ریمن، اےنپ فادل ےس، ہلظنح، مرکہم نب اخدل، اطؤس :  رافی

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

  

 ...اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر  اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ

 دفرسں وک ایکس غیلبت رکان
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 ب٦ ابوج١زة، اب٦ وباس خْٝ ب٦ ہصا٣، ح١از ب٦ زیس، ابوج١زة، اب٦ وباس، ح، یحٌي ب٦ یحٌي وباز :  راوی



 

ث٥ََ  ١ِٔىُت اب٦َِ َوبَّإس ح و َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ أَبٔی َج١َِزَة  ث٥ََا َح١َّ ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ َٝ ث٥ََا َخ ُن َحسَّ ِّ َّٝ ا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َواٜ

٤ََْا َوبَّازُ ب٦ُِ َوبَّازٕ َو٦ِ أَبٔی َج١َِزَة َو٦ِ اب٦ِٔ وَ  َ ُط أَِخب َٜ ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِئس َولَی َر َٕ ِٜ ُِِس َوِبسٔ ا ٔس٣َ َو َٔ  َٟ ا َٔ بَّإس 

ََل  َِ اُر ٠ََُّضَ  َّّ ُ٘ َِٜت بَِي٥َ٥َا َوبَِي٥ََک  ِس َحا َٔ َِٜهیَّ ٦ِ٠ٔ َربٔيَىَة َو َّا صََذا ا َٟ اهَّللٔ إ٤ٔ و َُ اُٜوا یَا َر َٕ َِٜيَک إِٔلَّ فٔی َش َِ ٔ ا٣ٔ ٤َِدُُٝغ إ ََِٜحَ ٔ ا ِضز

 ٔ ٢ِ َو٦ِ أَِربَٕي اِْل ُ٘ ٢ِ بٔأَِربَٕي َوأ٤ََِضا ُ٘ َٟ آ٠ُزُ ا َٔ َِٜيطٔ ٦ِ٠َ َوَرائ٥ََا  ٔ ُٞ بٔطٔ َو٤َِسوُو إ ٕ َنِى١َ ١ُز٤َِا بٔأ٠َِز َِ َٟ ا َٕ َِ َُٜض٢ِ  َصا  َ َسَّ َِ ی١َا٧ٔ بٔاهَّللٔ ث٢َُّ 

 َُ ّسا َر َط إِٔلَّ اهَّللُ َوأ٧ََّ ٠َُح١َّ َٜ ٔ ٔ أ٧َِ َِل إ ٢ِ َو٦ِ َشَضاَزة ُ٘ ٔ َوأ٧َِ تَُؤزُّوا ُخ١َُس ٠َا ١ِٔ٥ٌَُت٢ِ َوأ٤ََِضا َّکَاة ِٔ اٜز ٔ َوإٔیَتا ََلة ٔ اٜعَّ ا٣ َٔ ٔ ُٟ اهَّللٔ َوإ و

ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َو  ٔ ْْ فٔی رَٔوایَتٔطٔ َشَضاَزةٔ أ٧َِ َِل إ َٝ ٔ َزاَز َخ َّْ ي َٕ ١ُ ِٜ ٔ َوا َِٜح٥َِت٢ٔ َوا٥َّٜٕٔيْ ِٔ َوا بَّا َس َواحَٔسةّ اٜسُّ َٕ  َو

فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، اوبرمجة، انب ابعس، ح، ییحی نب ییحی ابعد نب اوبرمجة، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق دبعاسیقل اک ا ک 

فدف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ اخدناؿ 

 افر امہرے افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درایمؿ ہلیبق ک ر ےک اکرف احلئ ںی افر مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ رہعیب ےس ںی

فملس یک دختم ںیم رحتم فاےل ونیہمں ےک العفہ افر زامہن ںیم ںیہن چنہپ ےتکس اس  ےئ لپ ںیمہ وکیئ ااسی مکح رفامںیئ سج رپ مہ 

ولں وک یھب اس رپ ل ریپا وہےن یک دوعت دںی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ںیم مت وک وخد یھب ل رکںی افر ادرھ فا

 اچر ابوتں ےک رکےن اک مکح داتی وہں افر اچر زیچفں یک اممتعن رکات وہں= اس ابت یک وگایہ دانی ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن

امنز اباقدعیگ ےس ڑپانھ، زوکة ادا رکان، امؽ تمینغ اک اپوچناں ہصح ادا رکان اس ےک دعب رفامای ںیم مت وک افر دمحم اہلل اعتیل ےک روسؽ ںی، 

درج ذلی زیچفں ےس عنم رکات وہں دکف ےک وتےبن ےس، زبس ڑھگے ےس، ڑکلی ےک ڑھگے ےس افر رفنغ ریق  ےل وہےئ ربنت ےس 

اس ابت یک وگایہ دانی ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر رھپ  فلخ نب اشہؾ ےن اینپ رفاتی ںیم اانت زایدہ ایک ےہ ہک

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ ایلگن ےس ااشرہ رفامای۔

 فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، اوبرمجة، انب ابعس، ح، ییحی نب ییحی ابعد نب اوبرمجة، انب ابعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر  اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر

 یکس غیلبت رکاندفرسں وک ا
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ بصار، ابوبْک، ٥ٌسر، شىبہ، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابوج١زة :  راوی

َّي َو  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َو٦ِ َحسَّ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ارٔبَْة  َٕ اُلُض٢ِ ٠َُت َّ ِٜ إر َوأَ ُس ب٦ُِ َبصَّ ٠َُح١َّ

٥ُِت أَُتزِجٔ  ُ٘  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی َج١َِزَة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ بَيَِن ٢ُ بَيَِن یََسِی اب٦ِٔ َوبَّإس َو ُشِىَبَة و 

َٟ اهَّللٔ  و َُ ِئس أََتِوا َر َٕ ِٜ َِِس َوِبٔس ا َٟ إ٧َّٔ َو ا َٕ َِ َِٜحزِّ  أََتِتُط ا٠َِزأَْة َتِسأَُُٜط َو٦ِ ٤َبٔئذ ا َِ َٟ ا٥َّٜأس  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

وِ  َٕ ِٜ ُِِس أَِو ٦ِ٠َ ا َِٜو ٢َ ٦ِ٠َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َخزَایَا َوَِل َر ِ ٌَي ٔس  ِِ َِٜو ٔ أَِو بٔا ِو٣ َٕ ِٜ َٟ ٠َزَِحّبا بٔا ا َٔ اُٜوا َربٔيَىُة  َٔ  ٣ُ

 ِٜ ٕ َوإ٧َّٔ بَِي٥َ٥َا َوبَِي٥ََک َصَذا ا ٕة َبٔىيَسة َّٕ َّا ٤َأِتٔيَک ٦ِ٠ٔ ُش َٟ اهَّللٔ إ٤ٔ و َُ اُٜوا یَا َر َٕ َِ  َٟ ا َٔ َّا َِل ا٥ََّٜسامَی  ارٔ ٠ََُّضَ َوإ٤ٔ َّّ ُ٘ َهیَّ ٦ِ٠ٔ 

ُٞ بٔطٔ نَ  ٕٞ ٤ُِدبِْٔ بٔطٔ ٦ِ٠َ َوَرائ٥ََا ٤َِسُخ ِع َِ  ٕ ١ُز٤َِا بٔأ٠َِز َِ  ٔ ا٣ ََِٜحَ ٔ ا أ٠َََزص٢ُِ بٔأَِربَٕي ِسَتٔفيُي أ٧َِ ٤َأِتَٔيَک إِٔلَّ فٔی َشِضز َِ  َٟ ا َٔ َة  َِٜح٥َّ ا

 ِٞ َٟ َص ا َٔ َٟ أ٠َََزص٢ُِ بٔاِْلٔی١َا٧ٔ بٔاهَّللٔ َوِحَسُظ َو ا َٔ َٟ َو٤ََضاص٢ُِ َو٦ِ أَِربَٕي  ا َٔ  ٢ُ َٝ وُُٜط أَِو َُ اُٜوا اهَّللُ َوَر َٔ َتِسُرو٧َ ٠َا اِْلٔی١َا٧ُ بٔاهَّللٔ 

ٔ َوَظوِ  َّکَاة ُِ اٜز ٔ َوإٔیَتا ََلة ا٣ُ اٜعَّ َٔ ٔ ُٟ اهَّللٔ َوإ و َُ ّسا َر ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوأ٧ََّ ٠َُح١َّ ٔ ٣ُ َر٠ََؽا٧َ َوأ٧َِ تَُؤزُّوا ُخ١ُّسا ٦ِ٠ٔ َشَضاَزةُ أ٧َِ َِل إ

 َ٥ ٍِ ١َ ِٜ َٟ ُشِىَبُة َوُربَّ ا ا َٔ  ٔ َٟ ا٥َّٜٕٔيْ ا َٔ َٟ ُشِىَبُة َوُرب١ََّا  ا َٔ َِّٔت  ١ُِٜزَ َِٜح٥َِت٢ٔ َوا ِٔ َوا بَّا َٟ ٢ٔ َو٤ََضاص٢ُِ َو٦ِ اٜسُّ ا َٔ ٔ َو َّْ ي َٕ ١ُِٜ َٟ ا ا َٔ ١َا 

َٟ أَبُو بَِْکٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ ٦ِ٠َ َوَرائ٢َُِٙ  ا َٔ ُموُظ َوأَِخبُْٔوا بٔطٔ ٦ِ٠ٔ َوَرائ٢ُِٙٔ و  َّ ٔ  اِح َّْ ي َٕ ١ُِٜ َِٜيَس فٔی رَٔواَیتٔطٔ ا  َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، اوبرکب، دنغر، ہبعش، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرمجة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت انب 

اس ےن رضحت انب ابعس  ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دفرسے ولوگں ےک درایمؿ رتامجین ایک رکات اھت اےنت ںیم ا ک وعرت لیئ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ڑھگے یک ذیبن ےک قلعتم ہلئسم وپاھچ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب دای ہک ہلیبق دبعاسیقل اک 

 وکؿ اس فدف ا ک فدف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم ا ک رمہبت احرض وہا لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ

ےہ ای سک وقؾ ےس ںی؟ فدف فاولں ےن رعض ایک ہک اخدناؿ رہعیب، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس فدف وک وخش لدمدی اہک افر داع 

 دی ہک اہلل اعتیل مت وک روسا افر امیشپؿ ہن رکے، الہ فدف ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ لپ یلص اہلل ہیلع

فل ہ فملس یک دختم ںیم دفر دراز ےس رفس رک ےک لےئ ںی افر امہرے افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درایمؿ ہلیبق ک ر ےک 

اکرف احلئ ںی افر مہ رحتم فاےل ونیہمں ےک العفہ افر یسک ہنیہم ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض ںیہن وہ ےتکس 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ وکیئ ااسی ارم لصیف اتب دںی سج رپ مہ وخد یھب ل رکںی افر اےنپ ےلیبق ےک ولوگں وک یھب اس اس  ےئ لپ یلص 



 

رپ ل رکےن یک دوعت دںی افر مہ تنج ںیم داہ  وہ اجںیئ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک اچر زیچفں ےک رکےن اک افر اچر 

ای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک ا ک اہلل رپ اامیؿ الےن اک مکح دای افر رھپ وخد یہ رفامای ایک مت زیچفں ےس رک اجےن اک مکح د

اجےتن وہ ہک اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایک ینعم ںی؟ فدف فاولں ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اجاتن ےہ، لپ یلص اہلل ہیلع 

وگایہ دانی ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل ےک فل ہ فملس ےن رفامای اس ابت یک 

 روسؽ ںی، امنز اقمئ رکان، زوکۃ ادا رکان، راضمؿ ےک رفزے ر انھ افر امؽ تمینغ اک اپوچناں ہصح ادا رکان، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

دکف یک وتیبن، زبس ڑھگا، رفنغ ریق الم وہا ربنت، ہبعش یک رفاتی ےک  قبقم ڑکلی اک ربنت رھپ لپ  ےن اؿ وک اچر زیچفں ےس عنم رفامای

 ںیم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت وخد یھب اےس اید روھک افر اےنپ ےھچیپ فاولں وک یھب اقالع رک دف اوبرکب نب ہبیش ےن اینپ رفاتی

 ڑکلی ےک ربنت اک ذرک ںیہن ایک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، اوبرکب، دنغر، ہبعش، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرمجة :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

 دفرسں وک ایکس غیلبت رکان

     120    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اٜحہؽِم، اپ٥ے واٜس َے، ْقة ب٦ خاٜس، ابی ج١زة حَّضت اب٦ وباس وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، اپ٥ے واٜس َے، نَّص ب٦ ولی  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َْنٔی َ َٟ أَِخب ا َٔ َِٜحِضَؽِٔمُّ  ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ةُ ب٦ُِ  َحسَّ ث٥ََا ُْقَّ اَِل َج١ٔيّىا َحسَّ َٔ أَبٔی 

 ٔ َِٜحٔسیٔث ٤َِحَو َحٔسیٔث َخاٜ ٢ََّٝ بَٔضَذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا ٕس َو٦ِ أَبٔی َج١َِزَة َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٢ِ َو١َّ ُ٘ َٟ أ٤ََِضا ا َٔ  ُشِىَبَة َو

ٕ فٔی  ٔت َوَزاَز اب٦ُِ ٠َُىاذ َِّ ١ُِٜزَ َِٜح٥َِت٢ٔ َوا ٔ َوا ِٔ َوا٥َّٜٕٔيْ بَّا َِٝيطٔ ی٥َُِبُذ فٔی اٜسُّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َٟ َو ا َٔ َحٔسیثٔطٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ 

٢ُِٝ َواِل٤ََاةُ  ِٜحٔ ََٝتئِن یُٔحبُُّض١َا اهَّللُ ا ِئس إ٧َّٔ ِٔيَک َخِع َٕ ِٜ ٢َ ِْٜٔلََشخِّ أََشخِّ َوِبسٔ ا َّٝ ََ  َو



 

ی، اےنپ فادل 

م

 

یہ ض
ج
ل

ےس، رقة نب اخدل، ایب رمجة رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دیبع اہلل نب اعمذ، اےنپ فادل ےس، رصن نب یلع ا

ہنع فایل دحثی یک رطح لقن ایک ےہ افر اس ںیم  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس دحثی وک رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل

ے افر زبس ڑھگے افر رفنغ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم مت وک اس ذیبن ےس عنم رکات وہں وج دک
ھل

 

کی

ف یک وتیبن افر ڑکلی ےک 

 ریق  ےل وہےئ ربنت ںیم انبای اجات ےہ رضحت انب اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ںیم  ہ اافلظ زایدہ ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ںی پ  وک اہلل اعتیل  دنس رکات ےہ ا یدنمی افر فل ہ فملس ےن اجش ےس وج ہلیبق دبعاسیقل اک رسدار اھت رفامای اہمترے ادنر دف ںیتلصخ

 وسچ ھجمس رک اکؾ رکان۔

ی، اےنپ فادل ےس، رقة نب اخدل، ایب رمجة رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

م

 

یہ ض
ج
ل

دیبعاہلل نب اعمذ، اےنپ فادل ےس، رصن نب یلع ا

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر  اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر

 دفرسں وک ایکس غیلبت رکان

     121    حسیث                               اوٟ جٝس  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایوب، اب٦ وٝيہ، َىيس ب٦ ابی ُعوبہ، ٔتازہ، رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ َحسَّ  ا َٔ َتاَزَة  َٔ وبََة َو٦ِ  ٔىيُس ب٦ُِ أَبٔی َُعُ ََ ث٥ََا  َة َحسَّ َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ َ َحسَّ َّٜٔذی٦َ ث َِِس ا َو ِٜ َٜقَٔی ا ٥َا ٦ِ٠َ 

َتاَزةُ أَبَا َٔ ٔىيْس َوَذََکَ  ََ  َٟ ا َٔ ِئس  َٕ ِٜ ٢َ ٦ِ٠ٔ َوِبٔس ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔس٠ُوا َولَی َر ٔىيٕس  َٔ ََ َة َو٦ِ أَبٔی  َنَِّضَ

 َٕ ِٜ ا ٦ِ٠ٔ َوِبٔس ا َّ ُِٜدِسرٔیِّ فٔی َحٔسیثٔطٔ َصَذا أ٧ََّ أ٤َُا َّا ا اُٜوا یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ إ٤ٔ َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔس٠ُوا َولَی َر َٔ ِئس 

 ٔ ١ُز٤َِا ب َِ  ٔ٣ َُِٜحُ ٔ ا َِٝيَک إِٔلَّ فٔی أَِشُضز ٔسُر َو ِٕ اُر ٠ََُّضَ َوَِل َن َّّ ُ٘ ٕ ٤َأ٠ُِزُ بٔطٔ ٠َ َویٌّ ٦ِ٠ٔ َربٔيَىَة َوبَِي٥َ٥َا َوبَِي٥ََک  ُٞ بٔطٔ أ٠َِز ٦ِ َوَرائ٥ََا َو٤َِسُخ

٢ِ بٔأَِربَٕي َوأ٤َِضَ  ُ٘ ٢ََّٝ آ٠ُزُ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َِٜح٥ََّة إَٔذا ٤َِح٦ُ أََخِذ٤َا بٔطٔ  ٢ِ َو٦ِ أَِربَٕي اِوبُُسوا اهَّلَل َوَِل ا ُ٘ ا

ََلَة َوآتُوا ا وا بٔطٔ َشِيّئا َوأَٔٔي١ُوا اٜعَّ ُ٘ ٢ِ َو٦ِ أَِربَٕي َو٦ِ ُتَِّشٔ ُ٘ ٥َائ٢ٔٔ َوأ٤ََِضا ٍَ ِٜ ُِٜد١َُس ٦ِ٠ٔ ا ٜزَّکَاَة َوُظو٠ُوا َر٠ََؽا٧َ َوأَِوُفوا ا



 

 ًْ َٟ بَلَی ٔجِذ ا َٔ  ٔ ١َُِٝک بٔا٥َّٜٕٔيْ ٔ اُٜوا یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ ٠َا و َٔ  ٔ ٔت َوا٥َّٜٕٔيْ َِّ ١ُِٜزَ َِٜح٥َِت٢ٔ َوا ِٔ َوا بَّا ُِو٧َ اٜسُّ ٔذ ِٕ َت َِ و٤َُط  ِٔيطٔ ٦ِ٠ٔ   َت٥ُُِقُ

ََٝيا٤ُطُ ََشٔ  ٌَ  ٦ََٙ ََ َّي إَٔذا  ِٔ َحً ١َِٜا ٔ ث٢َُّ َتُعبُّو٧َ ِٔيطٔ ٦ِ٠ٔ ا ١ِز َٟ ٦ِ٠ٔ اٜتَّ ا َٔ ٔىيْس أَِو  ََ  َٟ ا َٔ  ِٔ َفِيَىا ُٕ ِٜ ٢ِ أَِو ا ُ٘ َّي إ٧َّٔ أََحَس بُِت١ُوُظ َحً

ٔ َر  ِو٣ َٕ ِٜ َٟ َوفٔی ا ا َٔ  ْٔ ِي طٔ بٔاٜسَّ ُب اب٦َِ َو١ِّ ََٜيَِّضٔ ِّ ٦ِ٠ٔ إ٧َّٔ أََحَسص٢ُِ  ٥ُِت أَِخَبُؤصَا َحَيا ُ٘ َٟ َو ا َٔ َذَٜٔک  َ٘ ْٞ أََظابَِتطُ ٔجَزاَحْة  ُج

 ٔ َٕٔئة اِلََز٣ َِ َٟ فٔی أَ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ُب یَا َر ّٔي٢َ َنَِّشَ َِ ُِٝت  ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ اُٜوا یَا َر َٔ َِِواصَٔضا  ًَّٜٔي یََُلُث َولَی أَ  ا

و َُ َّی اهَّللُ َر َٟ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ا َٕ َِ  ٔ َٕٔيُة اِلََز٣ َِ ِٜحٔزَِذا٧ٔ َوَِل َتِبَقی بَٔضا أَ َْةُ ا ثٔي َ٘ ِتَضا َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ أَِرَؼ٥َا  َٝ َ ٢َ َوإ٧ِٔ أَک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ا َٔ َٟ َو ا َٔ ِٜحٔزَِذا٧ُ  َِٝتَضا ا َ ِٜحٔزَِذا٧ُ َوإ٧ِٔ أَک َِٝتَضا ا َ ِٜحٔزَِذا٧ُ َوإ٧ِٔ أَک ِئس إ٧َّٔ ا َٕ ِٜ ٢َ ٔلََشخِّ َوِبسٔ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل

٢ُِٝ َواِل٤ََاةُ  ِٜٔح َتئِن یُٔحبُُّض١َا اهَّللُ ا َٝ ََٜدِع  ِٔيَک 

لقن یک ےہ وج ہلیبق  ییحی نب اویب، انب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ھجم ےس اس صخش ےن رفاتی

دبعاسیقل ےک فدف ےس الم اھت فہ فدف وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا اھت، رضحت دیعس ےتہک ںی ہک اوہنں 

 ےن اوبرضنہ ےک فاہطس ےس رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایبؿ یک ہک ہلیبق دبعاسیقل ےک ھچک ولگ روسؽ

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ رہعیب ےک ہلیبق ےس ںی امہرے افر لپ 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درایمؿ ہلیبق ک ر ےک افکر احلئ ںی اس  ےئ رحتم فاےل ونیہمں ےک العفہ افر ونیہمں ںیم مہ لپ یلص 

یک دختم ںیم احرض ںیہن وہ ےتکس اس  ےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ ااسی مکح دںی سج رپ مہ وخد یھب ل  اہلل ہیلع فل ہ فملس

رکںی افر اےنپ ہلیبق فاولں وک یھب اس رپ ل رکےن اک مکح دںی افر اس ےک ذرےعی مہ تنج ںیم داہ  وہ اجںیئ، روسؽ اہلل یلص اہلل 

وک اچر ابوتں ےک رکےن اک مکح داتی وہں افر اچر ابوتں ےس عنم رکات وہں، اہلل اعتیل یک ابعدت رکف افر اس ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم مت 

ےک اسھت یسک وک یر ک ہن رکف، امنز اقمئ رکف، زوکة ادا رکف، راضمؿ ےک رفزے روھک افر امؽ تمینغ اک اپوچناں ہصح ادا رکف افر اچر 

یک وتیبن، زبس ڑھگا، رفنغ ریق الم وہا ربنت، ڑکلی اک الھٹک، فدف ےک ولوگں ےن اہک اے اہلل ےک  ابوتں ےس ںیم مت وک عنم رکات وہں۔ دکف

 فل ہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ولعمؾ ےہ ہک الھٹک ایک وہات ےہ افر سک اکؾ لات ےہ لپ یلص اہلل ہیلع

مت ولگ اس ںیم وجھکرںی ڈاؽ رک اپین المےت وہ بج اس اک وجش مھت اجات ےہ وت رھپ مت اس وک یپ ےتیل  فملس ےن رفامای اہں ڑکلی وک وھکد رک

وہ افر ونتب اہیں کت چنہپ اجیت ےہ ہک ہشن ںیم مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اچچ ےک ےٹیب وک ولتار ےس امرےن اتگل ےہ، رافی ےن اہک ولوگں ںیم 

یک دبفتل زمخ پ  اکچ اھت اس ےن اہک ںیم اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس فتق ا ک صخش وموجد اھت اس وک اس ہشن 

یرؾ ےک امرے اپھچات اھت، ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رھپ مہ سک ربنت ںیم اپین ںیئپ لپ یلص اہلل 

دناھ اجات ےہ، ولوگں ےن اہک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ڑمچے ےک وکشمں ںیم پ  اک ہنم اب



 

امہرے العےق ںیم وچےہ تہب ںی ڑمچے یک ںیکشم ںیہن رہ ںیتکس، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگہچ وچےہ اکٹ ڈاںیل 

ن ارگہچ وچےہ اکٹ ڈاںیل رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہلیبق دبعاسیقل

 

ب ن
ضل

 

ل

 ےک رسدار اجش ےس رفامای اہمترے ادنر دف 

 ںی  ںیہن اہلل اعتیل  دنس رکات ےہ ا یدنمی افر ربدابری۔

 ییحی نب اویب، انب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر  اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک البان افر

 دفرسں وک ایکس غیلبت رکان
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 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، اب٦ ابی وسی، َىيس، ٔتازہ :  راوی

 َٟ ا َٔ َتاَزَة  َٔ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ  اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ َٜقَٔی َذاَک َحسَّ ٌَيُِْ َواحٕٔس  ثَىٔي   َحسَّ

 ِٜ ٟٔ اهَّللٔا و َُ س٠ُٔوا َولَی َر َٔ ا  َّ١َٜ ِئس  َٕ ِٜ َِِس َوِبٔس ا ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َو ٔىيٕس ا ََ َة َو٦ِ أَبٔی  َِِس َوَذََکَ أَبَا َنَِّضَ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 ِٔ َفِيَىا ُٕ ِٜ ُّو٧َ ِٔيطٔ ٦ِ٠ٔ ا َْ أ٧ََّ ِٔيطٔ َوَتٔذي ِ َة ٌَي َٝيَّ ٞٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ وُ َٟ ٦ِ٠ٔ ب١ِٔٔث ا َٔ ٔىيْس أَِو  ََ  َٟ ا َٔ  ِٞ ُٕ ٢َِٜ َي ِٔ َو ١َِٜا ٔ َوا ١ِز أَِو اٜتَّ

 ٔ ١ِز  اٜتَّ

دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اؿ ولوگں ےن رفاتی ایک وج ہلیبق دبعاسیقل ےک فدف ےس 

ےک فاہطس ےس رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  ےل افر رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت اوبرضنہ 

یک ہک ہلیبق دبعاسیقل اک فدف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا ابیق دحثی ایس رطح ےہ وج سگر یکچ ےہ 

 رصػ دنس افر ھچک اافلظ اک ردفدبؽ ےہ رگم رتہمج یہی ےہ۔

 اشبر، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہدمحم نب ینثم، انب  :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 البان افر دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اید ر انھ افر اہلل اعتیل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یر تع ےک ا ماؾ رپ اامیؿ الےن اک مکح رکان افر ایکس رطػ ولوگں وک

 دفرسں وک ایکس غیلبت رکان

     123    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ بکاربَّصی، واظ٢ اب٦ جزیخ، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ابوْقوہ، ابونَّضہ، ابوَىيس  :  راوی

 خسری

ثَىٔي ٠ُ  َّٝ َحسَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َواٜ ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو َوأظ٢ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ یُّ َحسَّ َِٜبَِّصٔ َّإر ا ُس ب٦ُِ بَک ث٥ََا َوِبُس َح١َّ ُط َحسَّ َٜ ُن  ِّ

َْظُ  َ َة أَِخب زََوَة أ٧ََّ أَبَا َنَِّضَ َٔ َْنٔی أَبُو  َ َٟ أَِخب ا َٔ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ  َ ٗٔ أَِخب ا َُْظ أ٧ََّ  اٜزَّزَّ َ ُِٜدِسرٔیَّ أَِخب ٔىيٕس ا ََ َْص١َُا أ٧ََّ أَبَا  َ َوَحَس٥ّا أَِخب

 َ٥َٝ اُٜوا یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ َجَى َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا أََتِوا ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل َّ١َٜ ِئس  َٕ ِٜ َِِس َوِبٔس ا ٥َا ٦ِ٠ٔ َو َٜ ا اهَّللُ َِٔسائََک ٠َاَذا َيِعُُٝح 

٥ََٝا اهَّللُ َِٔسائََک أََو َتِسرٔی ٠َا ا٥َّٜٕٔيُْ اِلََِشٔ  اُٜوا یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ َجَى َٔ  ٔ بُوا فٔی ا٥َّٜٕٔيْ َٟ َِل َتَِّشَ ا َٕ َِ ُفُط بَٔة  ََ ًُ ی٥َُُِقُ َو ِٜحِٔذ َٟ َنَى٢ِ ا ا َٔ  

١ُِٜوكَی َِٝي٢ُِٙ بٔا َِٜح٥َِت١َٔة َوَو ِٔ َوَِل فٔی ا بَّا  َوَِل فٔی اٜسُّ

اعمص انب رججی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبرقہع، اوبرضنہ، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک بج  دمحم نب اکبررصبی،

ہلیبق دبعاسیقل اک فدف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع 

 فملس رپ رقابؿ، ںیمہ سک مسق یک زیچ ںیم  انی الحؽ ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فل ہ فملس مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

ے ںیم ہن ایپ رکف، ولوگں ےن رعض یک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ رقابؿ، 
ھل

 

کی

ڑکلی ےک 

ہک ڑکلی اک الھٹک ایک وہات ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں ڑکلی وک ادنر ےس  ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اجےتن ںی

ھ وھکد ےتیل ںی اےس الھٹک ےتہک ںی افر دکف یک وتینب افر زبس ڑھگے ںیم یھب ہن ایپ رکف اہں ڑمچے ےک ربنت ںیم سج اک ہنم ڈرفی ےس ابدن

 دای اجات ےہ۔

 مص انب رججی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبرقہع، اوبرضنہ، اوبدیعس دخریدمحم نب اکبررصبی، اع :  رافی



 

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

  

 ...وت دیح فراستل یک وگایہ یک رطػ دوعت دانی افر االسؾ ےک اراکؿ اک ایبؿ

 ؿاامیؿ اک ایب :   ابب

 وت دیح فراستل یک وگایہ یک رطػ دوعت دانی افر االسؾ ےک اراکؿ اک ایبؿ
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و٘يي، ابوبْک، و٘يي، زَکیا، اب٦ اَحاٗ، یحٌي ب٦ وبساهَّلل ب٦  :  راوی

 ىبس، اب٦ وباس، ٠ىاذ ب٦ جبٞ، ابوبْک، و٘يي، اب٦ وباسظيفی، ابی ٠

َٟ أَبُو بَ  ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ َو٘ٔيٕي  َح َِ ٔ ِٕ َوإ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َِ َحسَّ یَّا ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ َزََکٔ ِْکٕ َحسَّ

 َ ثَىٔي یَِحٌ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ َٟ أَبُو بَِْکٕ ب٦ِٔ إ ا َٔ  ٕٞ ٔ ب٦ِٔ َجَب ي ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َظِيفٓٔیٕ َو٦ِ أَبٔی ٠َِىَبٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ٠َُىاذ

 َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َبَىَثىٔي َر ا َٔ َٟ َو٘ٔيْي َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ ٠َُىاّذا  ا َٔ َّ ُرب١ََّا  َٟ إ٤ٔ ٞٔ ا ِو٠ّا ٦ِ٠ٔ أَصِ َٔ ِتٔی  َک َتأ

إ٧ِٔ ص٢ُِ أَـَاوُوا َٜٔذَٜٔک  َِ ُٟ اهَّللٔ  و َُ ِّی َر َط إِٔلَّ اهَّللُ َوأَن َٜ ٔ ٔ أ٧َِ َِل إ ٔلَی َشَضاَزة َِاِزوُُض٢ِ إ َٙٔتأب  َِٝيض٢ِٔ  اِل ََْؿ َو َ َّ ِِ أَِو١ُِٔٝض٢ِ أ٧ََّ اهَّلَل ا َِ

 ٔ إ َِ ٕة  َٝ ِي َٜ ٕ َو ِّٞ یَِو٣ ُ ََٝوإت فٔی ک ّة تُِؤَخُذ ٦ِ٠ٔ أ٥ٌََِٔيائٔض٢ِٔ َخ١َِس َظ َٔ َِٝيض٢ِٔ َظَس ََْؿ َو َ َّ ِِ أَِو١ُِٔٝض٢ِ أ٧ََّ اهَّللَ ا َِ ٧ِ ص٢ُِ أَـَاوُوا َٜٔذَٜٔک 

 ٔ ١َِِٜمُٝو٣ ٖٔ َزِوَوَة ا ائ٢َٔ أ٠ََِوأٜض٢ِٔ َواتَّ إٔیَّاَک َوََکَ َِ إ٧ِٔ ص٢ُِ أَـَاوُوا َٜٔذَٜٔک  َِ ائٔض٢ِٔ  َُُِقَ َْزُّ فٔی  ُ َّ َٜيِ َِ َّطُ  إ٤ٔ َِ  َس بَِي٥ََضا َوبَيَِن اهَّللٔ حَٔحاْب  

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اوبرکب، فعیک، زرکای، انب ااحسؼ، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، ایب دبعم، انب 

ےن رفامای ہک ےھجم روسؽ  ابعس، اعمذ نب لبج، اوبرکب، فعیک، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

س ابت اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نمی اک احمک انب رک اجیھب افر رفامای مت الہ اتکب ےک ھچک ولوگں ےک اپس اج رےہ وہ ےلہپ مت اںیہن ا

فہ اس وک امؿ ںیل وت اںیہن یک دوعت دانی ہک فہ وگایہ دںی ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر ےب کش ںیم اہلل اک روسؽ وہں ارگ 

رپ زوکة اتبؤ ہک اہلل اعتیل ےن دؿ رات ںیم اپچن امنزںی اؿ رپ رفض رفامیئ ںی ارگ فہ اس وک یھب امؿ ںیل وت اؿ وک اتبؤ ہک اہلل اعتیل ےن اؿ 

 وت مت اؿ اک رتہبنی رفض یک ےہ وج دفتل دنمفں ےس ےل رک ایہن ےک سلفم ہقبط ںیم میسقت یک اجےئ یگ اب ارگ فہ اس وک یھب امؿ ںیل



 

 امؽ رہسگ ہن انیل افر ولظمؾ یک دب داع ےس ڈران ویکہکن ولظمں یک دب داع افر اہلل اعتیل ےک درایمؿ وکیئ رپدہ ںیہن۔

، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اوبرکب، فعیک، زرکای، انب ااحسؼ، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، ایب دبعم :  رافی

 انب ابعس، اعمذ نب لبج، اوبرکب، فعیک، انب ابعس

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وت دیح فراستل یک وگایہ یک رطػ دوعت دانی افر االسؾ ےک اراکؿ اک ایبؿ

     125    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اب٦ ابی و١ز، بَّش ب٦ اَٜسی، زَکیاب٦ اَحاٗ، ح، وبس ب٦ ح١يس، ابوواظ٢، زَکیا ب٦ اَحاٗ، یحٌي ب٦ وبساهَّلل ب٦  :  راوی

 ظيفی، ابی ٠ىبس، اب٦ وباس

 ُِ یَّا ث٥ََا َزََکٔ یِّ َحسَّ ٔ ث٥ََا بَِّٔشُ ب٦ُِ اَٜسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ث٥ََا أَبُو َوأظ٢ٕ َو٦ِ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ َٖ ح و َحسَّ َح َِ ٔ ب٦ُِ إ

َٖ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َظِيفٓٔیٕ َو٦ِ أَبٔی ٠َِىَبٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ ا٥َّٜ  َح َِ ٔ َِ ب٦ِٔ إ یَّا ٢ََّٝ َزََکٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔييَّ َظل

ٞٔ َحٔسیٔث َو٘ٔيٕي َبَىَث ٠َُى  ِو٠ّا ب١ِٔٔث َٔ ِتٔی  َتأ ََ ََّک  َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ َِٜي٦ٔ١َ  ٔلَی ا  اّذا إ

انب ایب رمع، رشب نب ارسلی، زرکاینب ااحسؼ، ح، دبع نب دیمح، اوباعمص، زرکای نب ااحسؼ، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، ایب دبعم، انب 

ےن رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک نمی اک احمک انب رک اجیھب ابیق دحثی  ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 فیہ ےہ وج افرپ سگری ےہ رصػ دنس اک رفؼ ےہ۔

انب ایب رمع، رشب نب ارسلی، زرکاینب ااحسؼ، ح، دبع نب دیمح، اوباعمص، زرکای نب ااحسؼ، ییحی نب دبعاہلل نب یفیص، ایب دبعم،  :  رافی

 انب ابعس

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وت دیح فراستل یک وگایہ یک رطػ دوعت دانی افر االسؾ ےک اراکؿ اک ایبؿ

     126    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

يشي، یزیس ب٦ زریي، روح يىىي اب٦ ٔا٢َ، ا١َاويٞ ب٦ ا٠يہ، یحٌي ب٦ وبساهَّلل ظيفی، ابی ٠ىبس، ا٠يہ ب٦ بسفا٣ و :  راوی

 اب٦ وباس

٢ٔ وَ  َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا َرِوْح َوصَُو اب٦ُِ ا ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ َِٜىِئشيُّ َحسَّ ُة ب٦ُِ بِٔسَفا٣َ ا ث٥ََا أ٠َُيَّ َة َو٦ِ َحسَّ َٞ ب٦ِٔ أ٠َُيَّ ١َٔىي َِ ٔ َیِحٌَي  ٦ِ إ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜي٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َظِيفٓٔیٕ َو٦ِ أَبٔی ٠َِىَبٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ َر ٔلَی ا ا َبَىَث ٠َُىاّذا إ َّ١َٜ  ٢َ َّٝ

َٟ ٠َا َتِس  َِٝي٦ُِٙ أَوَّ َِ ٞٔ َ٘ٔتإب  ِو٣ٕ أَصِ َٔ َس٣ُ َولَی  ِٕ ََّک َت َٟ إ٤ٔ ا أَِخبِْٔص٢ُِ أ٧ََّ اهَّللَ َٔ َِ ُِوا اهَّلَل  إَٔذا َُعَ َِ  َّٞ َِٜيطٔ ؤَباَزةُ اهَّللٔ َوزَّ َوَج ٔ وُوص٢ُِ إ

َؿ وَ  ِس ََفَ َٔ أَِخبِْٔص٢ُِ أ٧ََّ اهَّللَ  َِ َىُٝوا  َِ إَٔذا  َِ َٝتٔض٢ِٔ  ِي َٜ ََٝوإت فٔی یَِو٠ٔض٢ِٔ َو َِٝيض٢ِٔ َخ١َِس َظ َؿ َو ٦ِ أ٥ٌََِٔيائٔض٢ِٔ َِٝيض٢ِٔ َزکَاّة تُِؤَخُذ ٠ٔ ََفَ

ائ٢َٔ أ٠ََِوأٜض٢ِٔ  َّٗ ََکَ ُدِذ ٥ِ٠ُٔض٢ِ َوَتَو َِ إَٔذا أَـَاوُوا بَٔضا  َِ ائٔض٢ِٔ  َُُِقَ َْزُّ َولَی  ُ َّ َِ 

ی، سیدی نب زرعی، رفح ینعی انب اقمس، اامسلیع نب اہیم، ییحی نب دبعاہلل یفیص، ایب دبعم، انب ابعس ےس رفاتی ےہ 

ث

عن ش

اہیم نب اطسبؾ 

ہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن بج رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک نمی وک احمک انب رک اجیھب وت رفامای مت الہ اتکب یک وقؾ یک ہک روسؽ ا

 رطػ اج رےہ وہ ےلہپ مت اںیہن اس زیچ یک دوعت دانی ہک ابعدت رصػ اہلل اعتیل یک رکںی ارگ فہ وتدیح اک ارقار رکںیل وت اؿ وک اتبان ہک

یل ےن دؿ رات ںیم اپچن امنزںی رفض رفامیئ ںی ارگ فہ اس یک یھب ک لیم رکےن ںیگل وت اؿ وک اتبان ہک اہلل اعتیل ےن اؿ رپ زوکة اہلل اعت

رفض یک ےہ وج دفتل دنم ولوگں ےس ےل رک ایہن ےک اتحموجں وک دی اجےئ یگ اب ارگ فہ  ہ ابت یھب امؿ ںیل وت اؿ ےس فوصؽ رکان 

 ےک امؽ ےس رپزیہ ر انھ۔ رگم اؿ ےک ایلع درہج

ی، سیدی نب زرعی، رفح ینعی انب اقمس، اامسلیع نب اہیم، ییحی نب دبعاہلل یفیص، ایب دبعم، انب ابعس :  رافی

ث

عن ش

 اہیم نب اطسبؾ 

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

  

 ... اہیں ہک فہ ال ا ہ اال اہلل ںیہکاےسی ولوگں ےس اتقؽ اک مکح



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اےسی ولوگں ےس اتقؽ اک مکح اہیں ہک فہ ال ا ہ اال اہلل ںیہک

     127    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠سىوز، ابوہزیزۂتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث ب٦ َىيس، وٕيٞ، زہزی، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل، وتبہ ب٦  :  راوی

َْنٔی وُبَِيُس ا َ َٟ أَِخب ا َٔ ٕٞ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  ِي َٕ ِىٕس َو٦ِ وُ ََ َِٜيُث ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  هَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ وُتَِبَة ب٦ِٔ َحسَّ

ُٟ اهَّللٔ و َُ َِّی َر ا تُُوف َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ََفَ ٦ِ٠ٔ  ٠َِسُىوز َ٘ ََفَ ٦ِ٠َ  َ٘ َْ أَبُو بَِْکٕ َبِىَسُظ َو ٔ ُتِدٝ َِ ٢َ َوا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ِس  َٔ ُٞ ا٥َّٜاَس َو ٔ ات َٕ َْ ُت ِي َ٘ أب ٔلَبٔی بَِْکٕ  َِٜدفَّ َٟ و١َُزُ ب٦ُِ ا ا َٔ َِٜىزَٔب  ٢ََّٝ أ٠ُٔزُِت أ٧َِ ا ََ َِٝيطٔ َو َٞ َو ٔ ات َٔ ُ أ

 ِّ َٜطُ َوَن ِس َوَع٢َ ٠ٔىِّي ٠َا َٕ َِ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ َٟ َِل إ ا َٔ  ٦ِ١َ َِ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ وُٜوا َِل إ ُٕ َّي َي َٟ أَبُو ا٥َّٜاَس َحً ا َٕ َِ طٔ َوحَٔسابُطُ َولَی اهَّللٔ  ِّٕ َسطُ إِٔلَّ بَٔح

ََل  َٗ بَيَِن اٜعَّ ٦ََّٝ ٦ِ٠َ ََفَّ ٔ ات َٔ ُ ٟٔ اهَّللٔبَِْکٕ َواهَّللٔ َل و َُ ٔلَی َر اِّل کَا٤ُوا یَُؤزُّو٤َطُ إ َٕ ٔ ِو ٥َ٠َُىونٔی و َٜ ٟٔ َواهَّللٔ  ١َِٜا ُّٖ ا إ٧َّٔ اٜزَّکَاَة َح َِ  ةٔ َواٜزَّکَاةٔ 

ََِواهَّللٔ ٠َا صَُو إِٔلَّ  أب  َِٜدفَّ َٟ و١َُزُ ب٦ُِ ا ا َٕ َِ ُِٝتُض٢ِ َولَی ٥ِ٠َٔىطٔ  اَت َٕ َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َح َظِسَر أَ َظل ِس ََشَ َٔ  َّٞ َّ َوَج ٧ِ َرأَیُِت اهَّلَل َوز

 ُّٖ َِٜح َُّط ا ُِِت أ٤َ َىَز َِ  ٟٔ َِٕٝٔتا ٔ  أَبٔی بَِْکٕ ٜ

 ہبیتق نب دیعس، ثیل نب دیعس، لیقع، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، ہبتع نب وعسمد، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

یئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہفیلخ انبےئ ےئگ افر الہ فل ہ فملس ےن بج فافت اپ

رعب ںیم ےس  ںیہن اکرف وہان اھت فہ اکرف وہ ےئگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےک الخػ االعؿ گنج ایک وت رضحت رمع 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک لپ اؿ ولوگں ےس سک رطح گنج رکےت ںی افرفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت اوبرکب 

  اہلل ےک  ہکبج روسؽ اہلل یلص اہلل
َ
  اہِٰل اِّل
َ
ہیلع فل ہ فملس ےن رفام دای اھت ہک ےھجم ولوگں ےس زلےن اک مکح اس فتق کت وہا ےہ ہک فہ ل

  اہلل اک اقلئ وہ
َ
  اہِٰل اِّل
َ
اجےئ اگ فہ ھجم ےس اانپ اجؿ فامؽ اچبےل اگ اہں قح رپ رضفر اس ےک اجؿ ف امؽ ےس  اقلئ وہاجںیئ سپ وج صخش ل

رعتض ایک اجےئ اگ ابیق اس اک اسحب اہلل اعتیل رپ ےہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وجاب ںیم اراشد رفامای اہلل یک مسق ںیم 

رفؼ اجاتن ےہ ویکہکن سج رطح امنز مسج اک قح ےہ ایس رطح زوکة  رضفر اس صخش ےس اتقؽ رکفں اگ وج امنز افر زوکة یک رفتیض ںیم

امؽ اک قح ےہ اہلل یک مسق ارگ فہ ولگ ا ک ریس دےنی ےس یھب ااکنر رکںی ےگ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامےن ںیم دای 

ہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اہلل یک مسق بج ںیم ےن رکےت ےھت افر ےھجم ہن دںی ےگ وت ںیم رضفر اؿ ےس گنج رکفں اگ، رضحت رمع ریض ا



 

داھکی ہک اہلل اعتیل ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ہنیس رمدتفں ےس گنج رکےن ےک  ےئ اشکدہ رک دای ےہ وت ںیم یھب ھجمس ایگ 

 ہک یہی ابت قح ےہ۔

 ، ہبتع نب وعسمد، اوبرہریہہبیتق نب دیعس، ثیل نب دیعس، لیقع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اےسی ولوگں ےس اتقؽ اک مکح اہیں ہک فہ ال ا ہ اال اہلل ںیہک
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 ابوـاہز، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اح١س ب٦ ويسي، اح١س، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہ :  راوی

ا٧ٔ أَ  َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ث٥ََا و  َٟ أَِح١َُس َحسَّ ا َٔ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ث٥ََا أَبُو اٜفَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َْنٔی ِخب َ أَِخب

َٟ اهَّللٔ و َُ َُْظ أ٧ََّ َر َ ِٔ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخب ١َُِٜسيَّ ٔىيُس ب٦ُِ ا ََ ثَىٔي  َٟ َحسَّ ا َٔ َٟ  یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

 َِ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ وُٜوا َِل إ ُٕ َّي َي َٞ ا٥َّٜاَس َحً ٔ ات َٔ ُ طٔ َوحَٔسابُُط َولَی أ٠ُٔزُِت أ٧َِ أ ِّٕ َسطُ إِٔلَّ بَٔح ِّ َٜطُ َوَن ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوَع٢َ ٠ٔىِّي ٠َا ٔ َٟ َِل إ ا َٔ  ٦ِ١َ

 اهَّللٔ 

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، ادمح نب یسیع، ادمح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 اہلل ےک اقلئ وہ اجںیئ وج  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن
َ
 
َ
  اہِٰل اِّل
َ
رفامای ہک ےھجم ولوگں ےس اس فتق کت زلےن اک مکح ےہ اہیں کت ہک ل

  اہلل اک اقلئ وہ اجےئ فہ ھجم ےس اانپ امؽ افر اینپ اجؿ وفحمظ رکے اگ نکیل قح رپ اس ےک اجؿ ف امؽ ےس رعتض ایک
َ
  اہِٰل اِّل
َ
اجےئ  صخش ل

  اعتیل ےک ذہم ےہ۔اگ ابیق اس اک اسحب اہلل

 اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، ادمح نب یسیع، ادمح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہیں ہک فہ ال ا ہ اال اہلل ںیہک اےسی ولوگں ےس اتقؽ اک مکح
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اح١س ب٦ وبسہ اٜؽيي، وبساٜىزیز )زراورزی( وَلء، ح، ا٠يہ ب٦ بسفا٣ یزیس ب٦ زریي، روح، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١  :  راوی

 ب٦ يىٕوب

يُّ  يِّ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبَسَة اٜؽَّ ُن  َحسَّ ِّ َّٝ ُة ب٦ُِ بِٔسَفا٣َ َواٜ ث٥ََا أ٠َُيَّ ِٔ ح و َحسَّ َِٜىََل َراَوِرزٔیَّ َو٦ِ ا ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز ٤ََْا َوِبُس ا َ أَِخب

وَب َو٦ِ أَبٔيطٔ وَ  ُٕ ِٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َيِى َِٜىََل ث٥ََا َرِوْح َو٦ِ ا ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ ُط َحسَّ َٜ َ ٟٔ اهَّللٔ ٦ِ أ و َُ بٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر

َط إِٔلَّ اهَّللُ َویُ  َٜ ٔ َّي َيِصَضُسوا أ٧َِ َِل إ َٞ ا٥َّٜاَس َحً ٔ ات َٔ ُ َٟ أ٠ُٔزُِت أ٧َِ أ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َىُٝوا َظل َِ َِإَٔذا  ِؤ٥٠ُٔوا بٔی َوب١َٔا ٔجئُِت بٔطٔ 

َضا َوحَٔسابُُض٢ِ َولَی اهَّللٔ َذَٜٔک َوَع١ُوا ٠ٔىِّي ز٠َٔائَُض٢ِ َوأ٠َِوَ  ِّٕ ُض٢ِ إِٔلَّ بَٔح َٜ  ا

ی، دبعازعلسی )درافردی( العء، ح، اہیم نب اطسبؾ سیدی نب زرعی، رفح، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب، اےنپ فادل  ی

ی

 

لص

ادمح نب دبعہ ا

ولوگں ےس زلےن اک مکح اس فتق کت ےہ  ےس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ےھجم

  اہلل یک وگایہ دےنی ںیگل افر ریمے اؿ امتؾ ا ماؾ رپ اامیؿ ےل لںیئ وج ںیم اہلل اعتیل یک رطػ ےس الای وہں ا
َ
  اہِٰل اِّل
َ
رگ فہ ااسی ہک فہ ل

 اگ ابیق اؿ اک اسحب اہلل اعتیل ےک وت ھجم ےس اینپ اجؿ فامؽ وفحمظ رکںیل ےگ اہں قح رپ اؿ یک اجؿ فامؽ ےس رعتض ایک اجےئ رکںیل

 ذہم ےہ۔

ی، دبعازعلسی )درافردی( العء، ح، اہیم نب اطسبؾ سیدی نب زرعی، رفح، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب :  رافی ی

ی

 

لص

 ادمح نب دبعہ ا

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اےسی ولوگں ےس اتقؽ اک مکح اہیں ہک فہ ال ا ہ اال اہلل ںیہک
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ ب٦ ٌياث، او١ض، ابی َّيا٧، جابز، ابوظاٜح، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشيِ  ٕ َوَو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیِ َحسَّ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ُغ ب٦ُِ ٌَٔيإث َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  ِّ ث٥ََا َح َزَة َبَة َحسَّ

١َُِٜس  ٞٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ ا َٞ ا٥َّٜاَس ب١ِٔٔث ٔ ات َٔ ُ ٢َ أ٠ُٔزُِت أ٧َِ أ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ اَِل  ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزةَ َٔ  يَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 رفؼ ےہ ابیق ےن رفامای ہک ےھجم مکح دای ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےس اتقؽ رکفں ابیق دحثی ایس رطح ےہ وج سگر یکچ ےہ رصػ اافلظ اک

 وہفمؾ یہی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہ ال ا ہ اال اہلل ںیہکاےسی ولوگں ےس اتقؽ اک مکح اہیں ہک ف
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ح، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١ يىىي اب٦ ٠ہسی، َّيا٧، ابی اٜزبيْ، جابز :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ  ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ َيِىىٔي اب٦َِ ٠َِضٔسٓیٕ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ ٔ َو٦ِ َجابٔز َيا٧ُ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ِّ َُ ث٥ََا  َٞ ا٥َّٜاَس َج١ٔيّىا َحسَّ ٔ ات َٔ ُ َّي ٢َ أ٠ُٔزُِت أ٧َِ أ َحً

ُض٢ِ إِٔلَّ  َٜ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوَع١ُوا ٠ٔىِّي ز٠َٔائَُض٢ِ َوأ٠ََِوا ٔ اُٜوا َِل إ َٔ إَٔذا  َِ َط إِٔلَّ اهَّللُ  َٜ ٔ وُٜوا َِل إ ُٕ ١ََّا أ٤ََِت َي أَ إ٤ٔ َضا َوحَٔسابُُض٢ِ َولَی اهَّللٔ ث٢َُّ َْقَ ِّٕ  بَٔح

َِٝيض٢ِٔ ب١َُٔسِئْطٕ  َِٜسَت َو  ْ
 ٠َُذَکِّ

یب ہبیش، فعیک، ح، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح ینعی انب دہمی، ایفسؿ، ایب اسلریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوبرکب نب ا



 

 
َ
  اہلل ےک اقلئ وہ اجںیئ ارگ فہ ل

َ
  اہِٰل اِّل
َ
  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ےھجم ولوگں ےس زلےن اک اس فتق کت مکح ےہ ہک فہ ل

َ
 اہِٰل اِّل

ےک اقلئ وہ اجںیئ ےگ وت اؿ یک اجؿ اک امؽ ھجم ےس چب اجےئ اگ اہں قح رپ اجؿ ف امؽ ےس رعتض ایک اجےئ اگ ابیق اؿ اک اسحب اہلل اعتیل 

 رکےن فاےل ںی 

 

حی ت
ض

 

ت

ےک ذہم ےہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ لتی التفت رفامیئ ینعی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وت 

۔لپ یلص اہلل

 

  ہیلع فل ہ فملس اؿ رپ وکیئ دارفن  ںیہن ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ح، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح ینعی انب دہمی، ایفسؿ، ایب اسلریب، اجرب :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اےسی ولوگں ےس اتقؽ اک مکح اہیں ہک فہ ال ا ہ اال اہلل ںیہک
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ابوٌسا٧ ٠س١عی، ٠اٜک ب٦ وبساٜواحس، وبسا١ٜٝک ب٦ اٜعباح، شىبہ، وأس ب٦ ٠ح١س ب٦ زیس ب٦ وبساهَّلل، اب٦  :  راوی

 و١ز

 ِٜ ا٧َ ا ٌَسَّ ث٥ََا أَبُو  بَّاحٔ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ َوأٔٔس ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َحسَّ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ اٜعَّ ث٥ََا َوِبُس ا َِٜواحٔسٔ َحسَّ ٔس ب٦ِٔ ١ِٔس١َعٔیُّ ٠َأُٜک ب٦ُِ َوِبٔس ا

َّی ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َٞ َزیِٔس ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز  ٔ ات َٔ ُ ٢ََّٝ أ٠ُٔزُِت أ٧َِ أ ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ َو

ََلَة َویُِؤتُو ُٟ اهَّللٔ َوُئٕي١ُوا اٜعَّ و َُ ّسا َر َط إِٔلَّ اهَّللُ َوأ٧ََّ ٠َُح١َّ َٜ ٔ َّي َيِصَضُسوا أ٧َِ َِل إ َىُٝوا َوَع١ُوا ٠ٔىِّي ا٥َّٜاَس َحً َِ إَٔذا  َِ ا اٜزَّکَاَة 

ُض٢ِ إِٔلَّ  َٜ َضا َوحَٔسابُُض٢ِ َولَی اهَّللٔ ز٠َٔائَُض٢ِ َوأ٠ََِوا ِّٕ  بَٔح

ی، امکل نب دبعاولادح، دبعاکلمل نب اابصلح، ہبعش، فادق نب دمحم نب زدی نب دبع اہلل، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک 

مع
مش

اوباسغؿ 

 
َ
  اہلل افر دمحم روسؽ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک ےھجم ولوگں ےس اس فتق کت زلےن اک مکح ےہ ہک فہ ل

َ
اہِٰل اِّل

ںیل اہلل یک وگایہ دےنی ںیگل افر امنز اقمئ رکےن ںیگل افر زوکۃ ادا رکےن ںیگل ارگ فہ ااسی رکںی ےگ وت ھجم ےس اینپ اجؿ افر اانپ امؽ اچب

 ےگ اہں قح رپ اجؿ فامؽ ےس رعتض ایک اجےئ اگ ابیق اؿ ےک دؽ یک احتل اک اسحب اہلل اعتیل ےک ذہم ےہ۔



 

ی، امکل نب دبعاولادح، دبعاکلمل نب اابصلح، ہبعش، فادق نب دمحم نب زدی نب دبعاہلل، انب رمع :  رافی

مع
مش

 اوباسغؿ 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ال ا ہ اال اہلل ںیہک اےسی ولوگں ےس اتقؽ اک مکح اہیں ہک فہ

     133    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َویس ب٦ َىيس، اب٦ ابی و١ز، ٠زوا٧، ابو٠اٜک :  راوی

زَارٔیَّ َو٦ِ أَبٔی ٠َا َّ ِٜ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ َيِى٥َٔيا٧ٔ ا اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز  ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ث٥ََا  َٟ َحسَّ و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ٜٕٔک َو٦ِ أَبٔيطٔ 

ََفَ ب١َٔا يُِىَبُس ٦ِ٠ٔ زُو٧ٔ اهَّللٔ  َ٘ َط إِٔلَّ اهَّللُ َو َٜ ٔ َٟ َِل إ ا َٔ  ٦ِ٠َ ُٟ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو   َِح٣َُ ٠َاُُٜط َوَز٠ُُط َوحَٔسابُطُ َولَی اهَّللٔ اهَّللٔ َظل

وبامکل، اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ وسدی نب دیعس، انب ایب رمع، رمفاؿ، ا

  اہلل اہک افر اہلل اعتیل ےک وساء افر زیچفں یک رپشتس اک ااکنر رکدای اس اک اجؿ فامؽ وفحم
َ
  اہِٰل اِّل
َ
ظ وہایگ ابیق رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن ل

 ب اہلل اعتیل ےک ذہم ےہ۔اؿ ےک دؽ یک احتل اک اسح

 وسدی نب دیعس، انب ایب رمع، رمفاؿ، اوبامکل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اےسی ولوگں ےس اتقؽ اک مکح اہیں ہک فہ ال ا ہ اال اہلل ںیہک

     134    حسیث                               وٟجٝس ا  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوخاٜس اِلح١ز، ح، زہيْ ب٦ ِحب، یزیس ب٦ ہارو٧، ابو٠اٜک :  راوی



 

ٕب َحسَّ  ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ ح َوَحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ص١َُا َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ لَٔکَ

 ٔ ُٟ ٦ِ٠َ َوحََّس اهَّللَ ث٢َُّ َذََکَ ب و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ َُّط   ١ِٔثٝٔطٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٤َ

کل، اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک اوہنں ےن روسؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل االرمح، ح، زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، اوبام

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن اہلل اعتیل وک ا ک امان رھپ اس ےک دعب ذموکرہ ابال دحثی ایبؿ یک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل االرمح، ح، زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، اوبامکل :  رافی

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

  

 ...ومت ےک فتق زنع اک اعمل اطری وہےن ےس ےلہپ ےلہپ االسؾ اقلب وبقؽ ےہ افر رشموکں ےک ؽ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ےہ افر رشموکں ےک  ےئ داعےئ رفغمت اجزئ ںیہن افر یرک رپ رمےن فاال دفزیخ ےہ وکیئ فہلیس ومت ےک فتق زنع اک اعمل اطری وہےن ےس ےلہپ ےلہپ االسؾ اقلب وبقؽ 

 اس ےک اکؾ ہن لےئ اگ
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 ِح٠ٝة ب٦ یحٌي، وبساهَّلل ب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ :  راوی

ُة  َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ َْ َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ حٔئييُّ أَِخب ٔىيُس ب٦ُِ ب٦ُِ یَِحٌَي اٜتُّ ََ نٔی 

َّی اهَّللُ وَ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِاةُ َجائَُط َر َو ِٜ ِٕ ا ٔ ِت أَبَا ـَاٜ ا َحََّضَ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ِٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ١َُِٜسيَّ ٕٞ َوَوِبَس ا َوَجَس و٥َِٔسُظ أَبَا َجِض َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو

 ٔ ِٞ َِل إ ُٔ ٢َ َیا َو٢ِّ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َْةٔ  ١ٍُِٜٔي َة ب٦ِٔ ا ََٜک بَٔضا و٥َِٔس اهَّللٔ اهَّللٔ ب٦َِ أَبٔی أ٠َُيَّ َط إِٔلَّ اهَّللُ ک١ََّٔٝة أَِشَضُس  َٜ

َٟ أَ  ا َٕ َِ ِٟ ٢ِ َیزَ َٝ َِ  ِٔ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ٔة َوِبٔس ا َّٝ ُِ َو٦ِ ٠ٔ ٌَ ِٕ أََتزِ ٔ َة یَا أَبَا ـَاٜ ٕٞ َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ أَبٔی أ٠َُيَّ َِٝيطٔ بُو َجِض َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

 ٔ َٟ أَبُو ـَاٜ ا َٔ َّي  َة َحً َٜ ا َٕ ١َِٜ َِٝک ا ٔ ُط ت َٜ َِٝيطٔ َوئُىيُس  ٢َ َيِىزُٔؼَضا َو َّٝ ََ ِٔ َوأَبَی أ٧َِ َو ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َّٝةٔ َوِبٔس ا ١ََُّٝض٢ِ صَُو َولَی ٠ٔ َ ِٕ آِٔخَ ٠َا ک

 َّ٧ َٔفَ ٍِ َت َِ َ ٢َ أ٠ََا َواهَّللٔ َل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ َٟ َِل إ و ُٕ َٟ اهَّللُ َوزَّ  َي َ أ٤َِز َِ ٢َِٜ أ٤َُِط َو٥َِک  َّٞ ََٜک ٠َا  َوَج

بَی ٦ِ٠ٔ بَِىٔس ٠َا تَ  ِو کَا٤ُوا أُولٔی ُْقِ َٜ ٘ٔيَن َو ١َُِِّٝشٔ ٔ وا ٜ َٔفُ ٍِ َّٜٔذی٦َ آ٥٠َُوا أ٧َِ َيِسَت َِٜحٔحي٢ٔ ٠َا کَا٧َ ٥َّٜٝٔٔييِّ َوا َُّض٢ِ أَِظَحاُب ا ُض٢ِ أ٤َ َٜ ََّن  َبي



 

 َّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َٜٔز ا َٕ َِ  ِٕ ٔ َٟ اهَّللُ َتَىالَی فٔی أَبٔی ـَاٜ ٦َّٔٙ اهَّللَ یَِضٔسی ٦ِ٠َ َوأ٤َِزَ ََّک َِل َتِضسٔی ٦ِ٠َ أَِحبَِبَت َوَل ٢َ إ٤ٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

١ُِِٜضَتٔسی٦َ  ٢ُ بٔا َٝ ُِ َوصَُو أَِو  َيَصا

 نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک بج اوباطبل یک فافت اک 

 

رحملة

رقبی لای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ وت اوبلہج افر دبعاہلل نب اہیم نب ریغمہ وک اؿ ےک اپس فتق 

  اہلل اک ہملک ہہک دف ںیم اہلل اعتیل ےک اس
َ
  اہِٰل اِّل
َ
ایہ ےنم اس یک وگوموجد اپای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اے اچچ ل

دفں اگ اوبلہج افر انب اہیم ےنہک ےگل ایک مت دبعابلطمل ےک دنی ےس رھپ رےہ وہ؟ رگم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرابر ہملک 

  اہلل ےنہک ےس ااکنر رکد
َ
  اہِٰل اِّل
َ
 ایوتدیح اےنپ اچچ اوباطبل ےک اسےنم شیپ رکےت رےہ افر یہی ابت درھاےت رےہ ابآلرخ اوباطبل ےن ل

افر لرخی اافلظ  ہ ےہک ہک ںیم دبعابلطمل ےک دنی رپ وہں، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج کت ےھجم رفاک ںیہن 

وا( انزؽ رفامیئ یبن ُ

 

 ِنیَ ارَم

 

َ
اّل
َ
 ف
ِ
ِّی
َیی

 

لِن

 َؿ 
َ
 ک
َ
ہیلع   یلص اہللاجےئ اگ ںیم وت ربارب داعےئ رفغمت رکات روہں اگ اس رپ اہلل اعتیل ےن لتی )ا

فل ہ فملس افر ومونمں ےک  ےئ  ہ ابت انمبس ںیہن ہک رشموکں ےک  ےئ رفغمت یک داع رکںی ارگہچ فہ رہتش دار وہں ہکبج اؿ رپ  ہ 

اظرہ وہایگ وہ ہک فہ دفزیخ ںی افر اہلل اعتیل ےن اوباطبل ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اطخب رفامےت وہےئ  ہ 

( ینعی ےب کش وت یداتی ںیہن رک اتکس ےسج وت اچےہ نکیل اہلل اعتیل یداتی رکات ےہ ےسج  لتی انزؽ
َ

 

ی ھڈ ِی نَم اَحیَ
َ

 

ت

  
َ
 ل
َ
َ
ّ

 

رفامیئ )اِن

 اچےہ افر فہ یداتی فاولں وک وخب اجاتن ےہ۔

 نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم :  رافی

 

 رحملة

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

دفزیخ ےہ وکیئ فہلیس  ومت ےک فتق زنع اک اعمل اطری وہےن ےس ےلہپ ےلہپ االسؾ اقلب وبقؽ ےہ افر رشموکں ےک  ےئ داعےئ رفغمت اجزئ ںیہن افر یرک رپ رمےن فاال

 اس ےک اکؾ ہن لےئ اگ

     136    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ح، حس٦ اٜحٝوانی، وبس ب٦ ح١يس، يىٕوب يىىي اب٦ ابزاہي٢  :  راوی



 

 ب٦ َىس

اَِل أَِخب٤َََْا َوبِ  َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََا إ َِٝوانٔیُّ َوَوِبُس ب٦ُِ َحسَّ ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا ٤ََْا ٠َِى١َْز ح و َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ُس اٜزَّزَّ

ص١َُا َو٦ِ  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح لَٔکَ َٟ َحسَّ ا َٔ ِىٕس  ََ وُب َوصَُو اب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ ث٥ََا َيِى اَِل َحسَّ َٔ ٔ ح١َُِيٕس  ٥َاز َِ ٔ  اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل

 َٝ ٢َِٜ یَِذَُکِ اِْلَیَتئِن ٠ِٔث َّٞ ِٔيطٔ َو َّ َوَج َٟ اهَّللُ َوز أ٤َِزَ َِ ِؤٜطٔ  َٔ َْ أ٧ََّ َحٔسیَث َظأٜٕح ا٤َِتَهی و٥َِٔس  ِ َٟ فٔی َحٔسیثٔطٔ َوَيُىوَزا٧ٔ فٔی ُط ٌَي ا َٔ َو

٢ِ َیزَاَِل بٔطٔ  َٝ َِ ِٜک١ََٔٝةٔ  ٔ ا ٕ ٠َکَا٧َ صَٔذظ ٔة َوفٔی َحٔسیٔث ٠َِى١َز َٜ ا َٕ ١َِٜ َِٝک ا ٔ  ت

احسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، ح، نسح ااولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب ینعی انب اربامیہ نب دعس، اےنپ فادلےس، ا

 اصحل، زرہی ےن ایہن دنسفں ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک ےہ رگم اس رفاتی ںیم دفونں لایت اک ذترکہ ںیہن ےہ۔

 دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، ح، نسح ااولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب ینعی انب اربامیہ نب دعس ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ےہ افر رشموکں ےک  ےئ داعےئ رفغمت اجزئ ںیہن افر یرک رپ رمےن فاال دفزیخ ےہ وکیئ فہلیس  ومت ےک فتق زنع اک اعمل اطری وہےن ےس ےلہپ ےلہپ االسؾ اقلب وبقؽ

 اس ےک اکؾ ہن لےئ اگ

     137    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ٠ح١س ب٦ وباز، اب٦ ابی و١ز، ٠زوا٧، یزیس يىىي اب٦ ٘يسا٧، ابو٘يسا٧، ابوحاز٣، ابوہزیز :  راوی

ِيَسا٧َ َو٦ِ  َ٘ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ َو٦ِ َیزٔیَس َوصَُو اب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َوبَّازٕ َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز  ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

 ِٞ ُٔ ١َِِٜؤت  طٔ و٥َِٔس ا ٢َ َٜٔى١ِّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََّک َِل  َر َٟ اهَّللُ إ٤ٔ َ أ٤َِز َِ َبَی  أ َِ َِٜٕٔيا٠َةٔ  ََٜک بَٔضا یَِو٣َ ا ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ أَِشَضُس  ٔ َِل إ

 َتِضٔسی ٦ِ٠َ أَِحبَِبَت اِْلیَةَ 

ہیلع فل ہ دمحم نب ابعد، انب ایب رمع، رمفاؿ، سیدی ینعی انب اسیکؿ، اوباسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

  اہلل ہہک دف ںیم ایقتم ےک دؿ اس یک وگایہ دے دفں اگ اوباطبل ےن 
َ
  اہِٰل اِّل
َ
فملس ےن اےنپ اچچ ےس اؿ یک ومت ےک فتق رفامای ل



 

( انزؽ رفامیئ ینعی ےب کش وت یداتی ںیہن رک اتکس ےسج وت اچ
َ

 

ی ھڈ ِی نَم َاحیَ
َ

 

ت

  
َ
 ل
َ
َ
ّ

 

ےہ نکیل ااکنر رکدای اس رپ اہلل اعتیل ےن لتی )اِن

 اہلل یداتی رکات ےہ ےسج اچےہ افر فہ یداتی فاولں وک وخب اجاتن ےہ۔

 دمحم نب ابعد، انب ایب رمع، رمفاؿ، سیدی ینعی انب اسیکؿ، اوباسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

دفزیخ ےہ وکیئ فہلیس  ومت ےک فتق زنع اک اعمل اطری وہےن ےس ےلہپ ےلہپ االسؾ اقلب وبقؽ ےہ افر رشموکں ےک  ےئ داعےئ رفغمت اجزئ ںیہن افر یرک رپ رمےن فاال

 اس ےک اکؾ ہن لےئ اگ

     138    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١س ب٦ حات٢ ب٦ ٠ي١و٧، یحٌي ب٦ َىيس، یزیس ب٦ ٘يسا٧، ابوحاز٣ اشحعی، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح :  راوی

ِيَسا٧َ َو٦ِ أَبٔی َ٘ ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٔٔ ب٦ِٔ ٠َِي١ُو٧ٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ اِلَِشَحعٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  َحسَّ َحاز٣ٔ

ََٜک صُ  ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ أَِشَضُس  ٔ ِٞ َِل إ ُٔ طٔ  ٢َ َٜٔى١ِّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َْنٔی  َزیَِزَة  ِّ َِٜوَِل أ٧َِ ُتَىي  َٟ ا َٔ َِٜٕٔيا٠َٔة  بَٔضا َیِو٣َ ا

ِرُت  ًُ َلَِْقَ َِٜحزَ َٝطُ َولَی َذَٜٔک ا ١ََّا َح١َ وُٜو٧َ إ٤ٔ ُٕ یِْض َي ٦َّٔٙ اهَّلَل یَِضٔسی  ُْقَ ََّک َِل َتِضٔسی ٦ِ٠َ أَِحبَِبَت َوَل َٟ اهَّللُ إ٤ٔ أ٤َِزَ َِ بَٔضا َوِي٥ََک 

 ُِ  ٦ِ٠َ َيَصا

دمحم نب احمت نب ومیمؿ، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ ایعجش، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

  اہلل ہہک دف وت ںیم ایقتم ےک دؿ اس یک وگایہ دے دفں اگ اوباطبل ےن وجاب ںیم اہلل ہیلع فل ہ فملس 
َ
  اہِٰل اِّل
َ
ےن اےنپ اچچ ےس رفامای ل

اہک رقشی ےھجم دبانؾ رکںی ےگ افر ںیہک ےگ ہک اوباطبل ےن ڈر ےک امرے ااسی ایک ارگ  ہ ابت ہن وہیت وت ںیم ہملک ڑپھ رک لپ یلص اہلل 

( انزؽ ہیلع فل ہ فملس یک لںیھکن
َ
َ ء

ث

َ
ھڈ ِی نَم ا 

َ
ت 

َ اہلل 
ّ

 

ن
ِ
لرک

َ
 ف
َ

 

ی ھڈ ِی نَم اَحیَ
َ

 

ت

  
َ
 ل
َ
َ
ّ

 

 ڈنھٹی رک داتی ایس رپ اہلل اعتیل ےن لتی رکہمی ) اِن

 رفامیئ ینعی ےب کش وت یداتی ںیہن رکاتکس ےسج وت اچےہ نکیل اہلل یداتی رکات ےہ ےسج اچےہ افر فہ یداتی فاولں وک وخب اجاتن ےہ۔

 نب احمت نب ومیمؿ، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ ایعجش، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم :  رافی



 

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

  

 ...وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ

 ؿ اک ایبؿاامی :   ابب

 وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ

     139    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢، ابوبْک، اب٦ وٝيہ، خاٜس، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، ح١زا٧،  :  راوی

 وث١ا٧

ث٥ََ  َٟ أَبُو بَِْکٕ حَ َحسَّ ا َٔ َٞ ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ  ١َٔىي َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ إ ٕب لَٔکَ َة َو٦ِ َخأٜٕس ا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ سَّ

 ُٟ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ح١َُِزا٧َ َو٦ِ وُِث١َا٧َ  ثَىٔي ا َٟ َحسَّ ا َٔ ٢َُٝ ٢َ ٦ِ٠َ ٠َاَت َوصَُو َيِى َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

َِٜح٥َّةَ  َٞ ا َط إِٔلَّ اهَّللُ َزَخ َٜ ٔ َُّط َِل إ  أ٤َ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اوبرکب، انب ہیلع، اخدل، فدیل نب ملسم، رمحاؿ، امثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک 

  اہلل اک نیقی رہ ےت وہےئ رمے اگ فہ تنج ںیم داہ  وہاگ۔روسؽ اہلل یلص اہلل
َ
  اہِٰل اِّل
َ
  ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اوبرکب، انب ہیلع، اخدل، فدیل نب ملسم، رمحاؿ، امثعؿ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ

     140    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 وٜيس ابی بَّش، ح١زا٧، حَّضت وث١ا٧ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ ابی بْک ٠ٕسمی، بَّشب٦ ٠ّؽٞ، خاٜس حذاء،  :  راوی

ُِ َو٦ِ  ا َِٜحذَّ ث٥ََا َخأْٜس ا ٞٔ َحسَّ ؽَّ َّ ١ُِٜ ث٥ََا بَِّٔشُ ب٦ُِ ا مٔیُّ َحسَّ سَّ َٕ ١ُ ِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َِٜؤٜئس أَبٔی بَِّٔشٕ   ا

١ِٔىُت وُِث١َا٧َ يَ  ََ  ُٟ و ُٕ ِّ ح١َُِزا٧َ َي َوا ََ ُط  َٝ ُٟ ٠ِٔث و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  ُٟ و ُٕ 

دمحم نب ایب رکب دقمیم، رشبنب لضفم، اخدل ذحاء، فدیل ایب رشب، رمحاؿ، رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح اک رفامؿ روسؽ 

 رصػ اافلظ ںیم ردف دبؽ ےہ بلطم افر رتہمج یہی ےہ۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لقن ایک ےہ

 دمحم نب ایب رکب دقمیم، رشبنب لضفم، اخدل ذحاء، فدیل ایب رشب، رمحاؿ، رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿ اک ایبؿاامی :   ابب

 وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ

     141    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ نَّض ب٦ ابی ا٥َّٜض، ابوا٥َّٜض ہاش٢ ب٦ اٜٕا٢َ، وبيساهَّلل اشحعی، ٠اٜک ب٦ ٠ٍوٟ، ـٝحہ ب٦ ٠َّصٓ،  :  راوی

 ابوظاٜح، ابوہزیزہ

ث٥ََ  ٢ٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ثَىٔي أَبُو ا٥ََِّّٜضٔ َصأش٢ُ ب٦ُِ ا َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ ا٥ََِّّٜضٔ ب٦ِٔ أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ  ا وُبَِيُس اهَّللٔ اِلَِشَحعٔیُّ َو٦ِ ٠َأٜٔک َحسَّ

ٕٓ َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  َِٝحَة ب٦ِٔ ٠ََُّصِّ َ ٟٕ َو٦ِ ـ َو ٍِ َٟ  ب٦ِٔ ٠ٔ ا َٔ  ٕ ٢َ فٔی ٠َٔسيْ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َّا ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ٘  َٟ ا َٔ

َٜوِ  َٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ و١َُزُ یَا َر ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َّي َص٢َّ ب٥ََِٔحٔ َبِىٔؾ َح١َائٔٝٔض٢ِٔ  َٟ َحً ا َٔ ِو٣ٔ  َٕ ِٜ َّٔسِت أَِزَوازُ ا ٥َ ِو٣ٔ  َِ َٕ ِٜ ٔ ا َج١َِىَت ٠َا بَقَٔی ٦ِ٠ٔ أَِزَواز

َٟ ٠َُحاَِ  ا َٔ َٟ َو ا َٔ ٔ بَٔت١ِزٔظٔ  ١ِز ِّْظٔ َوذُو اٜتَّ ُ ِّْ بٔب ُ ِٜب َِ ذُو ا َحا َِ  َٟ ا َٔ  َٞ َى َّ َِ  َٟ ا َٔ ِيَضا  َٝ ُِٝت َو٠َا َسَوِوَت اهَّللَ َو ُٔ صْٔس َوذُو ا٥ََّٜواةٔ ب٥ََٔواُظ 

 َ١ِٜ َِٝيطٔ ا بُو٧َ َو و٤َُط َوَيَِّشَ َٟ کَا٤ُوا ی١َُعُّ ا َٔ َٟ کَا٤ُوا َيِع٥َُىو٧َ بٔا٥ََّٜوی  ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ِو٣ُ أَِزؤَزَتُض٢ِ  َٕ ِٜ َّي ٠ََْلَ ا َِٝيَضا َحً ََِسَوا َو  َٟ ا َٔ  َِ ا

َْ َشآکٕ  ِ ٌَي َِٝقی اهَّلَل بٔض١َٔا َوِبْس  ُٟ اهَّللٔ َِل َی و َُ ِّی َر ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوأَن ٔ َٔک أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ َِٜح٥َّةَ و٥َِٔس ذَٜ َٞ ا   ِٔيض١َٔا إِٔلَّ َزَخ



 

نب ایب ارضنل، اوبارضنل اہمش نب ااقلمس، دیبع اہلل ایعجش، امکل نب وغمؽ، ہحلط نب رصمػ، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی  اوبرکب نب رضن

ےہ ہک مہ ا ک رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ےھت ولوگں ےک اپس وج زاد راہ اھت فہ متخ وہایگ اہیں کت ہک لپ 

 ےن اؿ ولوگں ںیم ےس ضعب ےک افٹن ذ ح رکےن اک ارادہ رفامای وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

اے اہلل ےک روسؽ ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں ےک اپس ےس اچب وہ زاد راہ عمج رکںی افر اس رپ داع رفامںیئ اتہک اس ںیم 

ےئ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ااسی یہ ایک وت سج ےک اپس وہیگں ےھت فہ وہیگں ےل رک ربتک وہ اجےئ افر بس وک افکتی رک اج

لےئگ افر سج ےک اپس وجھکر یھت فہ وجھکر ےل رک لےئگ افر سج ےک اپس اخیل ایلھٹگں ںیھت فہ اخیل ایلھٹگں ےل رک لای، ںیم ےن اہک 

ں وک وچ ےت ےھت افر اس رپ اپین یپ ایل رکےت ےھت ابآلرخ اسرا اسامؿ بج عمج یلھٹگ وک ایک رکےت ےھت؟ اوہنں ےن وجاب ںیم اہک ہک ویلھٹگ

 وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رپ داع رفامیئ ہجیتن  ہ وہا ہک بس ولوگں ےن اےنپ اےنپ وتہش داونں وک رھب ایل اس فتق لپ

 داتی وہں ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر ںیم اہلل اعتیل اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ںیم اس ابت یک وگایہ

 وہں وج دنبہ اہلل اعتیل ےس اؿ دفونں ابوتں یک اہشدوتں اک نیقی رہ ےت وہےئ رمے اگ فہ رضفر تنج ںیم داہ  وہاگ۔

 امکل نب وغمؽ، ہحلط نب رصمػ، اوباصحل، اوبرہریہ اوبرکب نب رضن نب ایب ارضنل، اوبارضنل اہمش نب ااقلمس، دیبعاہلل ایعجش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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َہٞ ب٦ وث١ا٧، ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابوظاٜح، ابوہزیزہ یاحَّضت ابوَىيس خسری رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٔ ِٔ َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی ٠َُىاؤَیَة  َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ُٞ ب٦ُِ وُِث١َا٧َ َوأَبُو َُکَ ِض ََ ث٥ََا  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ َحسَّ ِٕ َحسَّ یِ َٟ أَبُو َُکَ ا

ا کَا٧َ ٌَزَِوةُ تَ  َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ٔىيٕس َشکَّ اِلَِو١َُض  ََ بُوَک أََظاَب ا٥َّٜاَس ٠ََحاَوْة اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَِو َو٦ِ أَبٔی 

 َ٥َٜ ِو أَذ٤َِٔت  َٜ َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا َیا َر َٔ َٟ ا َٔ َىُٝوا  ِِ ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ٥َِٝا َوازََّص٥َّا  َ أَک َِ ٤َا ٤ََوأؼَح٥َا  ٥َََحِ َِ  ا 



 

 ًُ ٞٔ أَِزَوازٔص٢ِٔ ث٢َُّ اِز ِؽ َّ ٦ِٔٙ اِزوُُض٢ِ بٔ ِضزُ َوَل َّٞ اٜمَّ َٔ َِٝت  َى َِ َٟ اهَّللٔ إ٧ِٔ  و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ َِ و١َُزُ  َحا َّٞ  اهَّللَ َِ َى َٜ ٔة  َ٘ َْ َ ب ِٜ ِيَضا بٔا َٝ ُض٢ِ َو َٜ  

بَ  َِ ََِسَوا ب٥َٔٔفٕي   َٟ ا َٔ ٢َ َنَى٢ِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َٞ فٔی َذَٜٔک  َٟ اهَّلَل أ٧َِ یَِحَى ا َٔ ٞٔ أَِزَوازٔص٢ِٔ  ِؽ َّ َسَفُط ث٢َُّ َزَوا بٔ

ِّْ ذَُر  َٙ ٔ ُٞ َیحٔيُئ ب َٞ اٜزَُّج َحَى َفٔي ٦ِ٠ٔ َِ َّي اِجَت١ََي َولَی ا٥ِّٜ ٕ َحً ة ََِٙسَ ٔ َٟ َوَیحٔيُئ اِْلَِخُ ب ا َٔ  ٕ ِّْ َت١ِز َٙ ٔ َٟ َوَیحٔيُئ اِْلَِخُ ب ا َٔ  ٕ ة

َٟ ُخُذ  ا َٔ ةٔ ث٢َُّ  َ٘ َْ َ ِٜب َِٝيطٔ بٔا ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََِسَوا َر  َٟ ا َٔ  ْْ ٔ َذَٜٔک َشِيْئ َئسي أََخُذوا فٔی وا فٔی أَِوو َِ  َٟ ا َٔ َيت٢ُِٙٔ 

 َٝ ِؽ َِ َِٝت  َؽ َِ َّي َشبُٔىوا َو أَکَُٝوا َحً َِ  َٟ ا َٔ َٝئُوُظ  ِّ إِٔلَّ ٠َ َِٜىِسَْکٔ ؤَوا وا فٔی ا ُ٘ َّي ٠َا َتَز َّی اهَّللُ أَِوؤَيتٔض٢ِٔ َحً ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ْة 

َط إِٔلَّ اهَّللُ َٜ ٔ ٢ََّٝ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ ََ َِٝيطٔ َو َِٜح٥َّةٔ  َو َِ َو٦ِ ا ُيِحَح َِ َْ َشآکٕ  ِ ٌَي َِٝقی اهَّلَل بٔض١َٔا َوِبْس  ُٟ اهَّللٔ َِل َی و َُ ِّی َر  َوأَن

لہس نب امثعؿ، اوبرکبی، دمحم نب العء، اوباعمف ہ، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ایرضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

فہ وبتک اک فتق لای وت اس دؿ ولوگں وک تہب تخس وھبک  یگ، اوہنں ےن رعض ایک اے ےہ ) رافی اشمع وک کش ےہ( ہک بج زغ

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ ااجزت دںی وت مہ اےنپ اؿ اف ںوں وک پ  رپ اپین الےت ںی

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ااسی رکول، اےنت ںیم اؿ وک ذ ح رکےک وگتش فریغہ اھکںیل افر رچیب اک لیت انبںیل

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع لےئ افر ےنہک ےگل اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااسی 

ہن رکںی ہکلب بس ولوگں اک اچب وہا اھکےن ےنیپ اک اسامؿ عمج رکںی  رکںی ےگ وت وسارایں مک وہ اجںیئ یگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااسی

افر اہلل اعتیل ےس اس ںیم ربتک یک داع رفامںیئ ادیم ےہ ہک اہلل اعتیل اس ںیم ربتک ڈاؽ دے اگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 اھکےن ےنیپ اک اسامؿ چب ایگ اھت اس وک بلط رفامای، لپ رفامای ااھچ! رھپ ڑمچے اک درتس وخاؿ وگنما رک اھچب دای افر ولوگں ےک اپس وج ھچک

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک مکح ےک  قبقم ھچک ولوگں ےن یھٹم رھب وج افر ھچک ولوگں ےن یھٹم رھب وھچاہرے افر ھچک ولوگں ےن رفیٹ 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ربتک یک داع رفامیئ، اک ڑکٹا ال رک احرض رکدای اہیں کت ہک  ہ بس ھچک بج درتس وخاؿ رپ عمج وہایگ وت لپ یلص

داع ےک دعب رفامای اےنپ اےنپ بس ربنت رھب ول، ولوگں ےن امتؾ ربنت رھب  ےئ رھپ رکشل ںیم وکیئ ربنت اخیل ہن راہ رھپ بس ولوگں ےن 

امای ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل اعتیل ےک وسا وخب ریس وہ رک اھکای افر اس ےک دعب یھب ھچک ابیق رہ ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رف

وکیئ وبعمد ںیہن افر ںیم اہلل اعتیل اک روسؽ وہں وج دنبہ اؿ دفونں اہشدوتں رپ نیقی رہ ےت وہےئ اہلل اعتیل ےس الماقت رکے اگ 

 )رمے اگ( اےس تنج ےس رہسگ ہن رفاک اجےئ اگ۔

 ف ہ، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ایرضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعلہس نب امثعؿ، اوبرکبی، دمحم نب العء، اوباعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 زاُز ب٦ رشيس، وٜيس يىىي اب٦ ٠س٢ٝ، اب٦ جابز، و١يْ ب٦ ہانی، ج٥ازة، ابی ا٠يہ، وبازة ب٦ ظا٠ت :  راوی

 َ ث َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ َِٜؤٜيُس َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ اب٦ِٔ َجابٔز ث٥ََا ا ث٥ََا َزاُوزُ ب٦ُِ ُرَشِيٕس َحسَّ ثَىٔي ُج٥َاَزةُ َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ىٔي و١َُيُِْ ب٦ُِ صَا٤ٕٔئ 

 ٢َ ٦ِ٠َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٠ٔٔت  ث٥ََا وَُباَزةُ ب٦ُِ اٜعَّ َة َحسَّ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ ب٦ُِ أَبٔی أ٠َُيَّ ٔ َٟ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ ا َٔ

َٜطُ َوأ٧ََّ  یَک  ٔلَی ٠َزَِی٢َ َوُروْح  َوِحَسُظ َِل ََشٔ اَصا إ َٕ ِٜ وُُٜط َوأ٧ََّ ؤيَسي َوِبُس اهَّللٔ َواب٦ُِ أ٠ََتٔطٔ َوک١ََُٔٝتُط أَ َُ ّسا َوِبُسُظ َوَر ٥ِ٠ُٔط َوأ٧ََّ  ٠َُح١َّ

 َِ ١َا٤َٔيةٔ َشا َِٜح٥َّٔة اٜثَّ َٝطُ اهَّللُ ٦ِ٠ٔ أَیِّ أَبَِوأب ا ٌّٖ أَِزَخ ٌّٖ َوأ٧ََّ ا٥َّٜاَر َح َِٜح٥ََّة َح  ا

اؤٗد نب ردیش، فدیل ینعی انب ملسم، انب اجرب، ریمع نب اہین، انجدة، ایب اہیم، ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل د

ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وج اس ابت اک اقلئ وہ اجےئ ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر دمحم اس ےک دنبے افر اس ےک 

 اہلل ںی وج اس ےن رضحت روسؽ ںی 

 

مة
کل
افر رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ اہلل ےک دنبے افر اس ےک یبن، رضحت رممی ےک ےٹیب افر 

رممی یک رطػ ااقلء ایک اھت افر رفح اہلل ںی افر  ہ ہک تنج قح ےہ افر دفزخ قح ےہ وت فہ تنج ےک لوھٹں درفازفں ںیم ےس سج 

 درفازے ےس اچےہ تنج ںیم داہ  وہ اجےئ۔

 داؤد نب ردیش، فدیل ینعی انب ملسم، انب اجرب، ریمع نب اہین، انجدة، ایب اہیم، ابعدة نب اصتم :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم داہ  وہاگ وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج
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 اح١س ب٦ ابزاہي٢ زورقی، ٠بَّش ب٦ ا١َاويٞ، اوزاعی، حَّضت و١يْ ب٦ ہانی :  راوی

َٞ َو٦ِ اِلَِوَز  ١َٔىي َِ ٔ ُ ب٦ُِ إ ث٥ََا ٠َُبَّشِّ ِوَرقٔیُّ َحسَّ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ٔ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ٔ ب٦ِٔ َصا٤ٕٔئ فٔی َصَذا اِْل اعٔیِّ َو٦ِ و١َُيِْ

َِٜح٥َّةٔ  ٢َِٜ یَِذَُکِ ٦ِ٠ٔ أَیِّ أَبَِوأب ا ٕٞ َو َِٜح٥ََّة َولَی ٠َا کَا٧َ ٦ِ٠ٔ َو١َ َُٝط اهَّللُ ا َٟ أَِزَخ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ َِ ٌَي ١َا٤َٔئة َشا   اٜثَّ

افزایع، رضحت ریمع نب اہین ےس ایس رطح یک رفاتی ںیم  ہ اافلظ زادئ ںی ہک اہلل اعتیل اس ادمح نب اربامیہ دفریق، رشبم نب اامسلیع، 

وک تنج ںیم داہ  رفامںیئ ےگ اس ےک وج ل یھب وہں نکیل اس رفاتی ںیم  ہ اافلظ ذموکر ںیہن ہک تنج ےک لوھٹں درفازفں ںیم 

 ےس سج درفازے ےس اچےہ الچ اجےئ۔

 ریق، رشبم نب اامسلیع، افزایع، رضحت ریمع نب اہینادمح نب اربامیہ دف :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ
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 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، اب٦ وحَل٧، ٠ح١س ب٦ یحٌي اب٦ حبا٧، اب٦ ٠حيْیز، حَّضت ظ٥ابهی :  راوی

ٔس ب٦ِٔ َیِحٌَي ب٦ِٔ َحبَّا٧َ َو٦ِ اب٦ِٔ  َِٜيْث َو٦ِ اب٦ِٔ َوِحََل٧َ َو٦ِ ٠َُح١َّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٕ َو٦ِ َحسَّ ٥َابٔهٔیِّ   ٠َُحئِْیز اٜعُّ

 َِ َٟ ٠َِضَّل ٢َٜٔ َتِبکٔی  ا َٕ َِ َِٙيُت  َب َِ ١َِِٜؤت  َِٝيطٔ َوصَُو فٔی ا ُِٝت َو َٟ َزَخ ا َٔ َُّط  ا٠ٔٔت أ٤َ ُتِصضِٔسُت َو٦ِ وَُباَزَة ب٦ِٔ اٜعَّ َِ َٜئ٦ِٔ ا َواهَّللٔ 

 َ َتَفِىُت َل َِ َٜئ٦ِٔ ا ََٜک َو َى٦َّ  َّ ِىُت َلَِش ِّّ َٜئ٦ِٔ ُش ََٜک َو ٟٔ اهَّللٔ َلَِشَضَس٧َّ  و َُ ١ِٔىُتُط ٦ِ٠ٔ َر ََ َٟ َواهَّللٔ ٠َا ٦ِ٠ٔ َحٔسیٕث  ا َٔ َى٥ََّک ث٢َُّ  َّ ِن

ث١ُُُٙ  َٓ أَُحسِّ ِو ََ ثُِت١ُُٙوُظ إِٔلَّ َحٔسیّثا َواحّٔسا َو ْْ إِٔلَّ َحسَّ ِ ٢ََّٝ َل٢ُِٙ ِٔيطٔ َخي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت َظل ََ ٔسي  ِّ ِس أُحٔيَق ب٥َٔ َٔ َِٜيِو٣َ َو وُظ ا

و َُ ّسا َر َط إِٔلَّ اهَّللُ َوأ٧ََّ ٠َُح١َّ َٜ ٔ ُٟ ٦ِ٠َ َشضَٔس أ٧َِ َِل إ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ ا٥َّٜاَر َر ٣َ اهَّللُ َو  ُٟ اهَّللٔ َِحَّ

ےہ ہک رضحت ابعدہ نب اصتم ریض  ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، دمحم نب ییحی انب ةحؿ، انب ریحمسی، رضحت انصیحب ےس رفاتی



 

ےس اہلل اعتٰیل ہنع زنع یک احتل ںیم ےھت ںیم احرض وہا افر اںیہن دھکی رک رفےن اگل اوہنں ےن رفامای رفات ویکں ےہ اہلل یک مسق ارگ ھجم 

ارگ ھجم ںیم اطتق وہیئ  وگایہ یل یئگ وت ںیم ریتے  ےئ وگایہ دفں اگ ارگ ریمی افسرش وبقؽ یک یئگ وت ںیم ریتے  ےئ افسرش رکفں اگ

وگں وت ےھجت افدئہ اچنہپؤں اگ رھپ رفامای وکیئ دحثی ایسی ںیہن ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ینس وہ افر اس ںیم مت ول

 وہں ویکہکن ریما وک افدئہ وہ افر ںیم ےن مت ےس فہ ایبؿ ہن یک وہ اہں ا ک دحثی ںیم ےن ایبؿ ںیہن یک فہ ںیم لج مت ےس ایبؿ رکات

 ِ ا
َ
  اہِٰل اِّل
َ
 اسسن ےنٹھگ وک ےہ رمےن ےک رقبی وہں ںیم ےن وخد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت انس ہک وج صخش ل

ُ
 
َ
ّ َ
ُ
ہلل افر حُم

ِ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک وگایہ دے اگ اہلل اعتیل اس رپ دفزخ وک رحاؾ رک دے اگ۔
َ
وُسُؽ اّللّ

َ
 ر

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، دمحم نب ییحی انب ةحؿ، انب ریحمسی، رضحت انصیحب :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اگوج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہ
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 ہساب ب٦ خاٜس اززی، ہ١ا٣، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک، ٠ىاذ ب٦ جبٞ :  راوی

ث٥ََا أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک َو٦ِ ٠ُ  َتاَزةُ َحسَّ َٔ ث٥ََا  ا٣ْ َحسَّ ث٥ََا َص١َّ اُب ب٦ُِ َخأٜٕس اِلَِززٔیُّ َحسَّ ث٥ََا َصسَّ ٥ُِت َى َحسَّ ُ٘  َٟ ا َٔ  ٕٞ ٔ ب٦ِٔ َجَب اذ

َٟ یَا ٠َُىاذَ  ا َٕ َِ  ٔٞ ةُ اٜزَِّح َِٜيَس بَِيىٔي َوبَِي٥َطُ إِٔلَّ ٠ُِؤِٔخَ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٓ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ اهَّللٔ  رِٔز و َُ َِّيَک َر َٜب ُِٝت  ُٔ  ٕٞ ب٦َِ َجَب

َٟ یَا ٠َُىاذَ  ا َٔ اَوّة ث٢َُّ  ََ اَر  ََ ِىَسیَِک ث٢َُّ  ََ َٟ یَا ٠َُىاَذ ب٦َِ  َو ا َٔ اَوّة ث٢َُّ  ََ اَر  ََ ِىَسیَِک ث٢َُّ  ََ َٟ اهَّللٔ َو و َُ َِّيَک َر َٜب ُِٝت  ُٔ  ٕٞ ب٦َِ َجَب

ُِٝت اهَّللُ  ُٔ  َٟ ا َٔ ِٜٔىَبازٔ  ُّٖ اهَّللٔ َولَی ا ِٞ َتِسرٔی ٠َا َح َٟ َص ا َٔ ِىَسیَِک  ََ َٟ اهَّللٔ َو و َُ َِّيَک َر َٜب ُِٝت  ُٔ  ٕٞ ٢ُ َجَب َٝ وُٜطُ أَِو َُ إ٧َّٔ   َوَر َِ  َٟ ا َٔ

َٟ یَا ٠َُىاَذ ب٦َِ َجبَ  ا َٔ اَوّة  ََ اَر  ََ وا بٔطٔ َشِيّئا ث٢َُّ  ُ٘ ٔ أ٧َِ َيِىبُُسوُظ َوَِل ُيَِّشٔ ِٜٔىَباز َّٖ اهَّللٔ َولَی ا َٟ اهَّللٔ َح و َُ َِّيَک َر َٜب ُِٝت  ُٔ  ٕٞ

َىُٝ  َِ ٔ َولَی اهَّللٔ إَٔذا  ِٜٔىَباز ُّٖ ا ِٞ َتِسرٔی ٠َا َح َٟ َص ا َٔ ِىَسیَِک  ََ بَُض٢ِ َو َٟ أ٧َِ َِل ُيَىذِّ ا َٔ  ٢ُ َٝ وُٜطُ أَِو َُ ُِٝت اهَّللُ َوَر ُٔ  َٟ ا َٔ  وا َذَٜٔک 

یداب نب اخدل ازدی، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل، اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ا ک رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 



 

اھٹیب وہا اھت ریمے افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درایمؿ فملس ےک اسھت وساری رپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ 

اجکفے یک درایمین ڑکلی ےک العفہ افر وکیئ زیچ احلئ ہن یھت اےنت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اے اعمذ نب لبج 

 ںیم احرض وہں، رھپ وھتڑی دری پ ے رھپ رفامای اے ریض اہلل اعتٰیل ہنع! ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع! ںیم ےن رعض ایک ںیم احرض وہں، اے اہلل ےک روسؽ! رھپ وھتڑی دفر پ ے رھپ رفامای اے اعمذ نب 

 فل ہ فملس ےن رفامای ایک وت اجاتن لبج! ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیم احرض وہں، لپ یلص اہلل ہیلع

ےہ ہک اہلل اعتیل اک قح دنبفں رپ ایک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اجےتن ںی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 اس ےک دعب رھپ لپ رفامای اہلل اک قح دنبفں رپ  ہ ےہ ہک دنبے رصػ ایس یک ابعدت رکںی افر اس ےک اسھت یسک وک یر ک ہن رکںی

رپ ایک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھتڑی دری ےتلچ رےہ رھپ رفامای اے اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایک وت اجاتن ےہ ہک دنبفں اک قح اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس ےہ؟ رشبہکیط فہ ااسی رکںی ینعی یرک ہن رکںی، ںیم ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اجےتن ںی لپ یلص اہلل

 ےن رفامای دنبفں اک قح اہلل رپ  ہ ےہ ہک فہ اےنپ دنبفں وک ذعاب ہن دے۔

 یداب نب اخدل ازدی، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل، اعمذ نب لبج :  رافی

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

  

 ایبؿ اامیؿ اک :   ابب

 وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواِلحوػ، ََل٣ ب٦ َٝي٢، ابواَحاٗ، و١زو ب٦ ٠ي١و٧، حَّضت ٠ىاذ ب٦ جبٞ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا  َٖ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠َ َحسَّ َح َِ ٔ ِي٢ٕ َو٦ِ أَبٔی إ َٝ َُ ٣ُ ب٦ُِ  َلَّ ََ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ  ٔ ب٦ِٔ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِي١ُو٧ٕ َو٦ِ ٠َُىاذ

ُط وُ  َٜ  ُٟ ا َٕ ٢ََّٝ َولَی ح١َٔإر ُي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٓ َر ٥ُِت رِٔز ُ٘  َٟ ا َٔ  ٕٞ ُّٖ اهَّللٔ َجَب َٟ َیا ٠َُىاذُ َتِسرٔی ٠َا َح ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ  ْْ ِ ي َّ

َّٖ اهَّللٔ وَ  إ٧َّٔ َح َِ  َٟ ا َٔ  ٢َُٝ وُٜطُ أَِو َُ ُِٝت اهَّللُ َوَر ُٔ  َٟ ا َٔ ٔ َولَی اهَّللٔ  ِٜٔىَباز ُّٖ ا ٔ َو٠َا َح ِٜٔىَباز ٔ أ٧َِ َيِىبُُسوا اهَّللَ َوَِل َولَی ا ِٜٔىَباز لَی ا



 

وا بٔطٔ َشِيّئا َو  ُ٘ َٟ اهَّللٔ ُيَِّشٔ و َُ ُِٝت یَا َر ُٔ  َٟ ا َٔ ُک بٔطٔ َشِيّئا  َب ٦ِ٠َ َِل ُيَِّشٔ َّٞ أ٧َِ َِل يَُىذِّ ِٜٔىَبازٔ َولَی اهَّللٔ َوزَّ َوَج ُّٖ ا ُ َح ََل أَُبَّشِّ َِ َ  أ

کُٔٝوا ََِيتَّ ص٢ُِ  ِ َٟ َِل تَُبَّشِّ ا َٔ  ا٥َّٜاَس 

ومیمؿ، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، السؾ نب میلس، اوبااحسؼ، رمعف نب

 رد انیم دگےھ رپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت وسار اھت، لپ یلص اہلل ہیلع 
عفب

ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک 

ںیم ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اجےتن ںی فل ہ فملس ےن رفامای اے اعمذ ایک وت اجاتن ےہ ہک اہلل اک قح دنبفں رپ ایک ےہ؟ 

ر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اک قح دنبفں رپ  ہ ےہ ہک فہ اہلل یک ابعدت رکںی افر اس ےک اسھت یسک وک یر ک ہن رکںی اف

رکے ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک دنبفں اک قح اہلل رپ  ہ ےہ ہک فہ اوکس ذعاب ہن دے وج اےکس اسھت یسک وک یر ک ہن 

 ںیم ولوگں وک ایکس وخربخشی ہن دے دفں؟ لپ ےن رفامای ںیہن )فرہن( فہ ایس رپ رھبفہس رک ںیھٹیب ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، السؾ نب میلس، اوبااحسؼ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ

     148    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، اب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابوحعين، اشىث ب٦ َٝي٢، اَوز ب٦ ہَلٟ، ٠ىاذ ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار :  راوی

 ب٦ جبٞ

ث٥ََا  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی َحٔعيٕن َواِلَِشَىٔث َحسَّ

 َٝ َُ َّی اهَّللُب٦ِٔ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕٞ ُث َو٦ِ ٠َُىاذٔ ب٦ِٔ َجَب ٟٕ یَُحسِّ َوَز ب٦َِ صََٔل َِ َ ١َٔىا اِل ََ َُّض١َا  ٢ََّٝ َیا ٠َُىاذُ ِي٢ٕ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َٟ أ٧َِ يُِىبَ  ا َٔ  ٢َُٝ وُُٜط أَِو َُ َٟ اهَّللُ َوَر ا َٔ  ٔ ِٜٔىَباز ُّٖ اهَّللٔ َولَی ا ُض٢ِ أََتِسرٔی ٠َا َح ُّٕ َٟ أََتِسرٔی ٠َا َح ا َٔ َک بٔطٔ َشِيْئ  َس اهَّللُ َوَِل يَُِّشَ

بَُض٢ِ  َٟ أ٧َِ َِل ُيَىذِّ ا َٔ  ٢ُ َٝ وُُٜط أَِو َُ َٟ اهَّللُ َوَر ا َٕ َِ َىُٝوا َذَٜٔک  َِ َِٝيطٔ إَٔذا   َو



 

اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبنیصح، اثعش نب میلس، اوسد نب الہؽ، 

ؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اے اعمذ ایک وت اجاتن ےہ ہک اہلل اک قح دنبفں رپ ایکےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روس

ایک اجےئ )اس ےک دعب( یہ رتہب اجےتن ںی، لپ ےن رفامای فہ  ہ ےہ ہک اہلل اعتیل یک ابعدت یک اجےئ افر اس ےک اسھت یسک وکیر ک ہن 

اہلل رفامای ایک وت اجاتن ےہ ہک دنبفں اک قح اہلل رپ ایک ےہ؟ بج فہ ااسی رکںی! )ینعی یرک ہن رکںی( ںیم ےن اہک اہلل افر اس اک روسؽ یلص 

 ہیلع فملس یہ رتہب اجےتن ںی لپ ےن رفامای ہک فہ اؿ وک ذعاب ہن دے

 دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبنیصح، اثعش نب میلس، اوسد نب الہؽ، اعمذ نب لبج دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ
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 ٔا٢َ ب٦ زَکیا، حسين، زائسہ، ابی حعين، اَوز ب٦ ہَلٟ، ٠ىاذ :  راوی

 َٔ  ٕٟ ٔ ب٦ِٔ صََٔل َوز َِ َ ث٥ََا حَُسيِْن َو٦ِ َزائَٔسَة َو٦ِ أَبٔی َحٔعيٕن َو٦ِ اِل َِ َحسَّ یَّا ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا ا ١ِٔىُت ٠َُى َحسَّ ََ  َٟ وُِل ا ُٕ اّذا َي

ُّٖ اهَّللٔ َولَی ا٥َّٜاسٔ  ِٞ َتِسرٔی ٠َا َح َٟ َص ا َٕ َِ أََجبُِتطُ  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  ٤َِحَو َحسٔیثٔض٢ِٔ  َزَوانٔی َر

 فملس ےن لفاز دی افر ںیم ےن اقمس نب زرکای، نیسح، زادئہ، ایب نیصح، اوسد نب الہؽ، اعمذ ےتہک ںی ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 وجاب دای لپ ےن رفامای ایک وت اجاتن ےہ ہک اہلل اک قح ولوگں رپ ایک ےہ؟ابیق دحثی فیہ ےہ وج ایھب ذگری

 اقمس نب زرکای، نیسح، زادئہ، ایب نیصح، اوسد نب الہؽ، اعمذ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب
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 زہيْ ب٦ ِحب، و١ز ب٦ یو٤س ح٥فی، وْک٠ہ ب٦ و١ار، ابو٘ثيْ، ابوہزیزہ :  راوی

ثَىٔي ُز  ٔ َحسَّ ث َ٘ ثَىٔي أَبُو  َٟ َحسَّ ا َٔ إر  ٠َُة ب٦ُِ َو١َّ ث٥ََا ؤِْکٔ َِٜح٥َفٔیُّ َحسَّ ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ یُو٤َُس ا ٕب َحسَّ ثَىٔي أَبُو َصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ يْ

٢َ ٠ََى٥َا أَبُو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ُُٔىوّزا َحِو ٥َّا  ُ٘  َٟ ا َٔ َِٝيطٔ  صَُزیَِزَة  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٕ َِ بَِْکٕ َوو١َُزُ فٔی َنََفٕ 

٥َُُِِٙت أَوَّ  ٥َ١ِا  ُٕ َِ زِٔو٥َا  َِ َتَفَي زُو٥ََ٤ا َو ِٕ َِٝي٥َا َوَخٔصي٥َا أ٧َِ ُي أَبَِفأَ َو َِ ٢َ ٦ِ٠ٔ بَئِن أَِلُضز٤َٔا  َّٝ ََ َٟ َو و َُ ِجُت أَبَِتغٔی َر َْخَ َِ  ًَ ٔ ز َِ  ٦ِ٠َ َٟ

َُٜط بَااهَّللٔ َظ  ِٞ أَٔجُس  َُِسِرُت بٔطٔ َص َّي أََتِيُت َحائّٔفا ِْٜٔلَِنَعارٔ َٜٔبىٔي ا٥َّٜحَّارٔ  ٢ََّٝ َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو إَٔذا َربٔيْي ل َِ ٢ِ أَٔجِس  َٝ َِ بّا 

١َا یَ  َ٘ زُِت  َّ اِحَت َِ  ُٟ َِٜحِسَو ٕ َخارَٔجٕة َواٜزَّبٔيُي ا ٓٔ َحائٕٔق ٦ِ٠ٔ بٔئِز ُٞ فٔی َجِو َّی یَِسُخ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٝت َولَی َر ََِسَخ  ُِ َٝ ِى ّٔزُ اٜثَّ ِحَت

 ِ ٥َِت بَي ُ٘ ُِٝت  ُٔ َٟ ٠َا َشأ٤َُِک  ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ُِٝت َنَى٢ِ یَا َر ُٕ َِ َٟ أَبُو صَُزیَِزَة  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِٝي٥َا اهَّللُ َو أَبَِفأَِت َو َِ ١َِت  ُٕ َِ َن أَِلُضز٤َٔا 

تَ  ِٕ َدٔصي٥َا أ٧َِ ُت َِ ُِ َٝ ِى ُ اٜثَّ ز ّٔ ١َا یَِحَت َ٘ زُِت  َّ اِحَت َِ َِٜحائَٔق  أََتِيُت َصَذا ا َِ  ًَ ٔ ز َِ  ٦ِ٠ٔ َٟ ٥ُُِٙت أَوَّ َِ زِٔو٥َا  َّ َِ ِٔ  َفَي زُو٥ََ٤ا  َوَصُؤَِل

 ٔ َٕٜ  ٦ِ١َ َِ ِِ ب٥َِٔىلَیَّ َصاَتئِن  َٟ اذَِص ا َٔ َِٝيطٔ  َٟ یَا أَبَا صَُزیَِزَة َوأَِوَفانٔی َنِى ا َٕ َِ َِٜحائٔٔق َيِصَضُس أ٧َِ ا٥َّٜاُس َوَرائٔی  ِٔ َصَذا ا يَت ٦ِ٠ٔ َوَرا

 ٠َ َٟ ا َٕ َِ َٜٕٔيُت و١َُزُ   ٦ِ٠َ َٟ َِکَا٧َ أَوَّ َِٜح٥َّٔة  ُظ بٔا ِ ََِبَّشِّ ِٝبُُط  َٔ َط إِٔلَّ اهَّللُ ٠ُِستَِي٥ّٕٔا بَٔضا  َٜ ٔ ُِٝت َِل إ ُٕ َِ ا َصاَتا٧ٔ ا٥َِّٜىََل٧ٔ یَا أَبَا صَُزیَِزَة 

ٟٔ اهَّللٔ  و َُ َط إِٔلَّ اهَّللُ ٠ُِستَِي٥ّٕٔا بٔضَ َصاَتا٧ٔ َنِىََل َر َٜ ٔ َٜٕٔيُت َيِصَضُس أ٧َِ َِل إ ٢ََّٝ َبَىَثىٔي بٔض١َٔا ٦ِ٠َ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٝبُطُ  َظل َٔ ا 

َٟ اِرٔجِي یَا أَبَا صُزَ  ا َٕ َِ ًٔي  َِ ِرُت ِٔل َْخَ َِ ٔ بَيَِن ثَِسيَیَّ  َب و١َُزُ بَٔئسظ ََّضَ َِ َِٜح٥َّةٔ  تُُط بٔا ِ
َّی اهَّللُ َبَّشَّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر َجِىُت إ یَِزَة ََفَ

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ لٔی َر ا َٕ َِ إَٔذا صَُو َولَی أَثَزٔی  َِ ِّ َوَرَ٘ٔبىٔي و١َُزُ  أَِجَضِصُت بُکَا َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ََٜک یَا أَبَا َو ٢َ ٠َا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 َِ َٜٕٔيُت و١ََُز  ُِٝت  ُٔ وصَُزیَِزَة  َُ َٜطُ َر  َٟ ا َٕ َِ َٟ اِرٔجِي  ا َٔ ًٔي  َِ ِرُت ِٔل بَّة َِخَ َب بَيَِن ثَِسيَیَّ َْضِ َََِّضَ َّٜٔذی َبَىِثَتىٔي بٔطٔ  ُٟ أَِخبَِْتُُط بٔا

ِّی أََبَىِثَت أَبَا صُزَیِزَ  َٟ اهَّللٔ بٔأَبٔی أ٤ََِت َوأُم و َُ َٟ یَا َر ا َٔ َِٝت  َى َِ ََٝک َولَی ٠َا  َط  ةَ اهَّللٔ یَا و١َُزُ ٠َا َح١َ َٜ ٔ َٜقَٔی َيِصَضُس أ٧َِ َِل إ َِٝيَک ٦ِ٠َ  ب٥َِٔى

ِّی أَِخَشي أ٧َِ یَ  إٔن َِ  ِٞ َى ِّ ََل َت َِ  َٟ ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ ٔة  َِٜح٥َّ ُظ بٔا َ
ِٝبُُط َبَّشَّ َٔ ِّٝض٢ِٔ َيِى١َُٝو٧َ إِٔلَّ اهَّللُ ٠ُِستَِي٥ّٕٔا بَٔضا  َد َِ َِٝيَضا  َٞ ا٥َّٜاُس َو ٔ ک تَّ

َّی ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا ِّٝض٢ِٔ  َٔ َد َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

زریہ نب رحب، رمع نب ویسن یفنح، مرکہم نب امعر، اوبریثک، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اردرگد 



 

یلص اہلل ہیلع فملس ےھٹیب وہےئ ےھت امہرے اسھت رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل امہنع یھب اشلم ےھت ااچکن روسؽ اہلل 

امہرے اسےنم ےس اھٹ ڑھکے وہےئ افر دری کت رشتفی ہن الےئ مہ ڈر ےئگ ہک ںیہک )اہلل ہن رکے( لپ وک وکیئ فیلکت ہن یچنہپ وہ۔ 

اس  ےئ مہ ربھگا رک ڑھکے وہےئگ بس ےس ےلہپ ےھجم ربھگاٹہ وہیئ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک التش ںیم الکن اہیں کت ہک 

ریبفین  اجنر ےک ابغ کت چنہپ ایگ رہ دنچ ابغ ےک اچرفں رطػ وھگام رگم ادنر اجےن اک وکیئ درفازہ ہن الم۔ اافتا ً ا ک ان ہ داھکیئ دای وج ینب

ونکںیئ ےس ابغ ےک ادنر اجراہ اھت ںیم ایس ان ہ ںیم ٹمس رک رھگ ےک ادنر داہ  وہا افر لپ یک دختم ںیم چنہپ ایگ۔ لپ یلص اہلل ہیلع 

ملس ےن رفامای اوبرہریہ! ںیم ےن رعض ایک یج اہں اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! لپ اک ایک احؽ ےہ؟ لپ امہرے ف

 اسےنم رشتفی رفام ےھت افر ااچکن اھٹ رک رشتفی ےل ےئگ افر دری وہیئگ وت ںیمہ ڈر وہا ہک ںیہک وکیئ احدہث ہن سگرا وہ اس ےیل مہ ربھگا

ےھجم یہ ربھگاٹہ وہیئ )التش رکےت رکےت رکےت( اس ابغ کت چنہپ ایگ افر ولڑمی یک رطح ٹمس رک )ان ہ ےک ےئگ۔ بس ےس ےلہپ 

راہتس ےس( ادنر لایگ افر ولگ ریمے ےھچیپ ںی۔ لپ ےن اینپ نیلعن ابمرک ےھجم دے رک رفامای اوبرہریہ! ریمی  ہ دفونں وجایتں 

دؽ ےک نیقی ےک اسھت ال اہٰل اّل  اہلل اتہک وہا  ےل اس وک تنج یک اشبرت دے دف۔  )وطبر اشنین( ےک ےل اجؤ افر وج صخش ابغ ےک ابرہ

)ںیم ےن مکح یک ک لیم یک( بس ےس ےلہپ ےھجم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ےل۔ اوہنں ےن اہک اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع!  ہ 

 فل ہ فملس یک وجایتں ںی۔ لپ ےن ےھجم  ہ وجایتں دے رک اجیھب ےہ ہک وج وجایتں یسیک ںی؟ ںیم ےن اہک  ہ اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع

ےھجم دؽ ےک نیقی ےک اسھت اس ابت یک وگایہ داتی وہا  ےل ہک اہلل اعتٰیل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن، اس وک تنج یک اشبرت دے دفں۔ 

ب ردیس یک سج یک فہج ےس ںیم رسںونں ےک لب رگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  ہ نس رک اہھت ےس ریمے ےنیس رپ ا ک رض

 ڑپا۔ ےنہک ےگل اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع! ولٹ اج۔ ںیم ولٹ رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم اچنہپ افر ںیم

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے اوبرہریہ!  رف ڑپےن ےک رقبی اھت۔ ریمے ےھچیپ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب لےچنہپ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل

ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ریمی الماقت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وہیئ افر وج اغیپؾ لپ ےن ےھجم دے رک اجیھب اھت ںیم ےن اؿ 

ےگل ولٹ اج۔ روسؽ  وک اچنہپدای۔ اوہنں ےن ریمے ےنیس رپ ا ک رضب ردیس یک سج یک فہج ےس ںیم رسںونں ےک لب رگ ڑپا افر ےنہک

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے رمعمت ےن ااسی ویکں ایک؟ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک، اے اہلل ےک روسؽ 

 ہک وج یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! ریمے امں ابپ لپ رپ رقابؿ! ایک لپ ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک وجایتں دے رک مکح دای اھت

صخش دؽ ےک نیقی ےک اسھت ال ا ہ اال اہلل ےہک اس وک تنج یک اشبرت دے دانی۔ رفامای اہں! رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض 

ایک لپ ااسی ہن رکںی ویکہکن ےھجم وخػ ےہ ہک ولگ )ل رکان وھچڑ دںی ےگ( افر ایس رفامؿ رپ رھبفہس رک ںیھٹیب ےگ۔ اؿ وک ل 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای )ااھچ وت( رےنہ دف۔ رکےن د ےئج۔
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 اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، اپ٥ے واٜس َے، ٔتازہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ َتاَزَة  َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  َٟ َحسَّ ا َٔ ٤ََْا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ  َ  ب

َٟ ا و َُ َِّيَک َر َٜب  َٟ ا َٔ َٟ یَا ٠َُىاذُ  ا َٔ  ٔٞ ُُّط َولَی اٜزَِّح ٕٞ َرزٔي ٢ََّٝ َو٠َُىاذُ ب٦ُِ َجَب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ یَا ٠َُىاذُ  هَّللٔ َظل ا َٔ ِىَسیَِک  ََ َو

َٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ وَ  ا َٔ ِىَسیَِک  ََ َٟ اهَّللٔ َو و َُ َِّيَک َر َٜب  َٟ ا َٔ َٟ َیا ٠َُىاذُ  ا َٔ ِىَسیَِک  ََ َٟ اهَّللٔ َو و َُ َِّيَک َر َٜب  َٟ ا َط إِٔلَّ َٔ َٜ ٔ ِبٕس َيِصَضُس أ٧َِ َِل إ

 ٠َ وُٜطُ إِٔلَّ َِحَّ َُ ّسا َوِبُسُظ َوَر َٟ إّٔذا اهَّللُ َوأ٧ََّ ٠َُح١َّ ا َٔ وا  َيِستَِبَّٔشُ َِ َََِل أُِخبُْٔ بَٔضا ا٥َّٜاَس  َٟ اهَّللٔ أَ و َُ َٟ یَا َر ا َٔ طُ اهَّللُ َولَی ا٥َّٜارٔ 

َْ بَٔضا ٠َُىاْذ و٥َِٔس ٠َِوتٔطٔ َتأَث١ُّّا َ أَِخب َِ کُٔٝوا   َیتَّ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ااحسؼ نب وصنمر، اعمذ نب اشہؾ، اےنپ فادل ےس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعت

 اہلل ہیلع فل ہ فملس افر اعمذ نب لبج ا ک وساری رپ وسار ےھت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ ےھت لپ

اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے اعمذ رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک احرض وہں

فل ہ فملس ےن رھپ رفامای اے اعمذ! رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ںیم احرض وہں دختم ادقس 

 افر دمحم ںیم وموجد وہں، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج دنبہ اس ابت یک وگایہ دے ہک اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک دنبے افر اس ےک روسؽ ںی اہلل اس رپ رضفر دفزخ رحاؾ رک دے اگ، رضحت اعمذ ریض اہلل 

اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک ںیم اس رفامؿ یک ولوگں وک اقالع ہن رک دفں ہک فہ وخش 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ ااسی وہاگ وت اامعؽ وھچڑ رک ولگ ایس رپ رھبفہس رک ںیھٹیب ےگ اعمذ ریض اہلل اعتٰیل وہاجںیئ لپ یلص

 ہنع ےن اینپ ومت ےک فتق انگہ ےک وخػ یک فہج ےس  ہ دحثی ایبؿ یک۔
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 وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ
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شيبا٧ ب٦ َفور، ََٝمي٧ يىىي اب٦ ا١ٍٜيْہ، ثابت، ا٤س ب٦ ٠اٜک، ٠ح١وز ب٦ ربيي، حَّضت وتبا٧ ب٦ ٠اٜک رِضي  :  یراو

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ثَابْٔت َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ  َٟ َحسَّ ا َٔ َْةٔ  ١ٍُِٜٔي ٧ُ َيِىىٔي اب٦َِ ا َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ اَحسَّ َٔ ثَىٔي ٠َِح١ُوزُ  ٠َأٜٕک  َٟ َحسَّ

ىٔي َو٥َِک  ٍَ َٝ ُِٝت َحٔسیْث بَ ُٕ َِ َٕٝٔيُت ؤتَِبا٧َ  َِ ١َِٜٔسی٥ََة  ٔس٠ُِت ا َٔ  َٟ ا َٔ َٟ أََظابَىٔي فٔی  ب٦ُِ اٜزَّبٔئي َو٦ِ ؤتَِبا٧َ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ا َٔ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر َبَىِثُت إ َِ ِئئ  ی َبِىُؾ اٜصَّ ًّی َبََّصٔ أَتَّدَٔذُظ ٠َُعل َِ ٔلٔی  َِّی فٔی ٥ِ٠َز ُتَعل َِ ُِّ أ٧َِ َتأِتَٔيىٔي  ٔ ِّی أُح ٢َ أَن َّٝ

ِّی فٔی َٞ َوصَُو ُيَعل َسَخ َِ َِ اهَّللُ ٦ِ٠ٔ أَِظَحابٔطٔ  ٢ََّٝ َو٦ِ٠َ َشا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َتَی ا٥َّٜٔييُّ َظل أ َِ  َٟ ا ثُو٧َ  َٔ ٔلٔی َوأَِظَحابُطُ یََتَحسَّ ٥ِ٠َز

ََٝک بَيِ  َض َِ َِٝيطٔ  َُّط َزَوا َو اُٜوا َوزُّوا أ٤َ َٔ ٔلَی ٠َأٜٔک ب٦ِٔ زُِخُص٢ٕ  َُْظ إ ِ ب ُ٘ ٥َُسوا وُِم٢َ َذَٜٔک َو َِ َضي ٥َُض٢ِ ث٢َُّ أَ َٕ َِ َّطُ أََظابَُط ََشٌّ  َوَوزُّوا أ٤َ

َِٜيَس َيِصَضُس أَ  َٟ أَ ا َٔ ََلَة َو ٢َ اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ َذَٜٔک َو٠َا َر و ُٕ َُّط َي اُٜوا إ٤ٔ َٔ ُٟ اهَّللٔ  و َُ ِّی َر َط إِٔلَّ اهَّللُ َوأَن َٜ ٔ ٧ِ َِل إ

َٞ ا٥َّٜاَر أَِو  َيِسُخ َِ ُٟ اهَّللٔ  و َُ ِّی َر ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوأَن ٔ َٟ َِل َيِصَضُس أََحْس أ٧َِ َِل إ ا َٔ ِٝبٔطٔ  َٔ أَِوَحَبىٔي صَ صَُو فٔی  َِ َٟ أ٤ََْس  ا َٔ َذا َتِفَى١َطُ 

َٙتََبطُ  َِ تُِبُط  ِ٘ ُِٝت ِٔلبِىٔي ا ُٕ َِ َِٜحٔسیُث   ا

ابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ ینعی انب اریغملہ، اثتب، اسن نب امکل، ومحمد نب رعیب، رضحت ابتعؿ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی 

فل ہ فملس یک دختم ںیم اغیپؾ اجیھب ہک ریمی  ہ ہک ریمی لوھکنں ںیم ھچک رخایب وہیئگ یھت اس  ےئ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وخاشہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے رھگ ںیم رشتفی ال رک امنز ڑپںیھ اتہک ںیم اس ہگج وک اےنپ امنز ڑپےنھ یک ہگج 

 داہ  وہ رک امنز انبولں ویکہکن ںیم دجسم ںیم احرضی ےس ذعمفر وہں سپ لپ اےنپ اسویھتں ےک اسھت رشتفی الےئ افر رھگ ںیم

ڑپےنھ ےگل رگم احصہب یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لسپ ںیم وگتفگ ںیم وغشمؽ رےہ دفراؿ وگتفگ امکل نب دمشخ اک ذترکہ لای ولوگں ےن اس 



 

قف ےہ، وک رغمفر افر ربکتم اہک ہک فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رشتفی لفری یک  رب نس رک یھب احرض ںیہن وہا ولعمؾ وہا فہ انم

احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن اہک ہک مہ دؽ ےس اچےتہ ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےک  ےئ دبداع رکںی ہک فہ الہک وہ 

 تیاجےئ ای یسک تبیصم ںیم رگاتفر وہ اجےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای ایک فہ اہلل اعتیل یک وبعمد

افر ریمی راستل یک وگایہ ںیہن داتی احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک زابؿ ےس وت فہ اس اک اقلئ ےہ رگم اس ےک دؽ ںیم  ہ 

ابت ںیہن رفامای وج صخش اہلل اعتیل یک وتدیح افر ریمی راستل یک وگایہ دے اگ فہ دفزخ ںیم داہ  ںیہن وہاگ ای  ہ رفامای ہک اس وک لگ 

 رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک  ہ دحثی ےھجم تہب ایھچ  یگ ںیم ےن اےنپ ےٹیب ےس اہک ہک اس وک ھکل ول وت ہن اھکےئ یگ

 اوہنں ےن اس دحثی وک ھکل ایل۔

  ہنعابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ ینعی انب اریغملہ، اثتب، اسن نب امکل، ومحمد نب رعیب، رضحت ابتعؿ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش دیقعہ وتدیح رپ رمے اگ فہ یعطق وطر رپ تنج ںیم داہ  وہاگ
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 ب٦ ٤اِي وبسی، بہز، ح١از، ثابت، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوبْک :  راوی

 َٟ ا َٔ ث٥ََا ثَابْٔت َو٦ِ أ٤ََٕس  اْز َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ ٤َإِٔي ا َُّط َحسَّ ثَىٔي ؤتَِبا٧ُ ب٦ُِ ٠َأٜٕک أ٤َ َحسَّ

 َُ ٔلَی َر َٞ إ ََ أَِر َِ َّی اهَّللُ وَ َؤِمَ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر َحا َِ ُدقَّ لٔی ٠َِسحّٔسا  َِ  َٟ َٟ َتَىا ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل ٢ََّٝ و ََ َِٝيطٔ َو

َمِيَ  َٝ َُ ِخُص٢ٔ ث٢َُّ َذََکَ ٤َِحَو َحٔسیٔث  َُٜط ٠َأُٜک ب٦ُِ اٜسُّ  ُٟ ا َٕ ْٞ ٥ِ٠ُٔض٢ِ يُ ِو٠ُُط َونُٔىَت َرُج َٔ  َِ ٔ َوَجا َْة ١ٍُِٜٔي  ٧َ ب٦ِٔ ا

اوبرکب نب انعف دبعی، زہب، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رضحت ابتعؿ نب امکل ریض اہلل 

اجیھب ہک لپ اعتٰیل ہنع ےن دحثی ایبؿ یک ہک فہ ان انیب وہ ےئگ ےھت اس  ےئ اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ اغیپؾ 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے رھگ رشتفی الںیئ افر دجسم یک ا ک ہگج رقمر رکدںی سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لےئ ابتعؿ ےک 



 

م اھت ہن لای ابیق دحثی فیہ ےہ وج ایھب سگری

ث

ن ش

 

خ

 اخدناؿ فاےل یھب لےئ رگم ا ک لدیم سج اک انؾ امکل نب د

 ، زہب، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب انعف دبعی :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج صخش اہلل اعتیل وک رب االسؾ وک دںی افر دمحم یلص اہلل یلع

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ہ انگوہں اک ارباکب ؿ ںیم ہک وج صخش اہلل اعتیل وک رب االسؾ وک دںی افر دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک روسؽ امؿ رک رایض وہ سپ فہ ومنم ےہ ارگہچ ریبکاس ابت ےک ایب

 رکے
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٢ٙ، وبساٜىزیز )٠ح١س ب٦ زراورزی( یزیس ب٦ ہاز، ٠ح١س ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ یحٌي ب٦ ابی و١ز ٠کی، بَّش ب٦ ح :  راوی

 وا٠ز ب٦ َىس، حَّضت وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ وبسا١ٜفِٝ

ٔ َو  َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا اَِل َحسَّ َٔ  ٢َٔٙ َِٜح ِّیُّ َوبَِّٔشُ ب٦ُِ ا ١َِٜک ُس ب٦ُِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی و١ََُز ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َراَوِرزٔیُّ َو٦ِ صَُو اب٦ُِ ٠ُ َحسَّ ٕس اٜسَّ َح١َّ

 َّ ِٔ أ٤َ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٜىبَّأس ب٦ِٔ َوِبسٔ ا ِىٕس َو٦ِ ا ََ ٔ ب٦ِٔ  سٔ ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َوا٠ٔز َِٜضازٔ َو٦ِ ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ َیزٔیَس ب٦ِٔ ا َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َٔي َر ََ طُ 

َٗ ـَِى٢َ اِْلٔی١َا٧ٔ ٦ِ٠َ  ُٟ َذا و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو وِّل  َو َُ ٕس َر ََل٣ٔ زٔی٥ّا َوب١َُٔح١َّ َِ ٔ  َرِضَٔي بٔاهَّللٔ َربًّا َوبٔاِْل

 دمحم نب ییحی نب ایب رمع یکم، رشب نب مکح، دبعازعلسی )دمحم نب درافردی( سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ، اعرم نب دعس، رضحت ابعس ریض

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ اراشد رفامےت وہےئ انس ہک سج اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعابلطمل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ 

صخش ےن اہلل اعتیل ےک رب وہےن اک االسؾ ےک دنی وہےن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک روسؽ وہےن رپ اینپ راض اک دؽ ےس 

 االعؿ رکدای اس ےن اامیؿ اک زمہ ھکچ ایل۔

رشب نب مکح، دبعازعلسی )دمحم نب درافردی( سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ، اعرم نب دعس، رضحت  دمحم نب ییحی نب ایب رمع یکم، :  رافی

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعابلطمل



 

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

  

 ...یسن اشخ الضف افر وکیسن ادین افر ایحء یکاامیؿ یک اشوخں ےک ایبؿ ںیم ہک اامیؿ یک وک

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیماامیؿ یک اشوخں ےک ایبؿ ںیم ہک اامیؿ یک وکیسن اشخ الضف افر وکیسن ادین افر ایحء یک تلیضف افر اس اک اامیؿ ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ 
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وبيساهَّلل ب٦ َىيس، وبس ب٦ ح١يس، ابووا٠ز وٕسی، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، وبساهَّلل ب٦ زی٥ار، ابوظاٜح حَّضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َمِيَ  َٝ َُ ث٥ََا  ٔسیُّ َحسَّ َٕ َِٜى ٕ ا ث٥ََا أَبُو َوا٠ٔز اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ََ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  ٟٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ ٧ُ ب٦ُِ بََٔل

َٟ اِْلٔی١َا٧ُ بِٔؽْي  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِ ُشِىَبْة زٔی٥َإر َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜحَيا ِبُىو٧َ ُشِىَبّة َوا ََ َو

 ٦ِ٠ٔ اِْلٔی١َا٧ٔ 

، اوباعرم دقعی، امیلسؿ نب البؽ، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دیبع اہلل نب دیعس، دبع نب دیمح

خ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اامیؿ یک ھچک افرپ رتس اشںیخ ںی افر ایحء یھب اامیؿ یہ یک ا ک اش

 ےہ۔

 نب دیمح، اوباعرم دقعی، امیلسؿ نب البؽ، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل دیبعاہلل نب دیعس، دبع :  رافی

 ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  اشخ الضف افر وکیسن ادین افر ایحء یک تلیضف افر اس اک اامیؿ ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیماامیؿ یک اشوخں ےک ایبؿ ںیم ہک اامیؿ یک وکیسن
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 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، َہٞ، وبساهَّلل ب٦ زی٥ار، ابوظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ُزصَ  ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ َضِي َُ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ  ٕب َحسَّ ُٟ اهَّللٔ يُِْ ب٦ُِ َِحِ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ

 ِِ َ أ َِ و٧َ ُشِىَبّة  تُّ َٔ ِبُىو٧َ أَِو بِٔؽْي َو ََ ٢ََّٝ اِْلٔی١َا٧ُ بِٔؽْي َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوأَِز٤َاَصا إ٠َٔاـَُة اِلَذَی َظل ٔ ُٟ َِل إ ِو َٔ َؽَُٝضا 

ُِ ُشِىَبْة ٦ِ٠ٔ اِْلٔی١َا٧ٔ  َِٜحَيا ٖٔ َوا ی ٔ  َو٦ِ اْٜطَّ

زریہ نب رحب، رجری، لہس، دبعاہلل نب دانیر، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

  اہلل اک وقؽ ےہ افر ہیلع فل ہ
َ
  اہِٰل اِّل
َ
 فملس ےن اراشد رفامای اامیؿ یک ھچک افرپ رتس ای ھچک افرپ اسھٹ اشںیخ ںی پ  ںیم بس ےس ڑبھ رک ل

 بس ےس ادین فیلکت دہ زیچ وک راہتس ےس دفر رک دانی ےہ افر ایحء یھب اامیؿ یک ا ک اشخ ےہ۔

 انیر، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، رجری، لہس، دبعاہلل نب د :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیم اامیؿ یک اشوخں ےک ایبؿ ںیم ہک اامیؿ یک وکیسن اشخ الضف افر وکیسن ادین افر ایحء یک تلیضف افر اس اک
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ا٥ٜأس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، َا٢ٜ ےن اپ٥ے باپ اب٦ و١ز رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيبَ  ا٢ٕٜٔ وَ َحسَّ ََ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ٦ِ َة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

 ٔ ُِ ٦ِ٠ٔ اِْل َِٜحَيا َٟ ا ا َٕ َِ  ِٔ َِٜحَيا ٢َ َرُجَّل َئىُن أََخاُظ فٔی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَبٔيطٔ  ی١َا٧ٔ َحسَّ

ٕٞ ٦ِ٠ٔ اِلَنِ  َٟ ٠َزَّ بَٔزُج ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ  َعارٔ َئىُن أََخاظُ َحسَّ



 

 ےن اےنپ ابپ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایک اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اانلدق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل

خ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن انس ہک ا ک لدیم اےنپ اھبیئ وک ایح ےک قلعتم تحیصن رک راہ ےہ رفامای ایحء اامیؿ یک ا ک اش

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااصنر ےک ا ک لدیم ےہ۔ دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اس رفاتی ےک  ہ اافلظ ںی ہک روسؽ 

 ےک اپس ےس سگرے وج اےنپ اھبیئ وک ایح داری یک تحیصن رکراہ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اانلدق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل ےن اےنپ ابپ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیماامیؿ یک اشوخں ےک ایبؿ ںیم ہک اامیؿ یک وکیسن اشخ الضف افر وکیسن ادین افر ایحء یک تلیضف افر اس اک اامیؿ ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ 
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٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، ابواٜسوار، حَّضت و١زا٧ ب٦ حعين رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ُس بِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُِٜثى ُِّن ِٔلب٦ِٔ ا َّٝ إر َواٜ ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َحسَّ ٦ُ َجِىََفٕ َحسَّ

َّی  ُث َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١َٔي و١َِٔزا٧َ ب٦َِ حَُعيِٕن یَُحسِّ ََ َُّط  ُث أ٤َ ارٔ یَُحسِّ وَّ ١ِٔىُت أَبَا اٜسَّ ََ  َٟ ا َٔ َتاَزَة  َٔ َٟ ا َٔ َّطُ  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

 ِ َٟ بَُصي ا َٕ َِ  ٕ ِتٔی إِٔلَّ بَٔديِْ ُِ َِل َیأ َِٜحَيا ثَُک ا َٟ و١َِٔزا٧ُ أَُحسِّ ا َٕ َِ ٙٔي٥َّة  ََ اّرا َو٥ِ٠ٔطُ  َٔ ِٜح١َِٙٔٔة أ٧ََّ ٥ِ٠ٔطُ َو َّطُ ٠َُِٙتوْب فٔی ا ِٕ إ٤ٔ ِى َ٘ ُْ ب٦ُِ 

َّٔک  ثُىٔي َو٦ِ ُظُح ٢َ َوتَُحسِّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  َو٦ِ َر

دہ، اوباوسلار، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  ہ دحثی ابمرہک ایبؿ دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتق

یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ایحء ےس ریخ یہ احلص وہیت ےہ  ریش نب  بع ےن رمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ہک ایحء ےس فاقر احلص وہات ےہ رمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وبےل ںیم یک زابؿ ےس  ہ دحثی نس رک اہک تمکح یک اتکوبں ںیم اھکل ےہ

 اہمترے اسےنم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رفامؿ اعاشیلؿ ایبؿ رک راہ وہں افر مت اینپ تمکح یک اتکوبں یک ابںیت ایبؿ رکےت



 

 وہ۔

 ہ، اوباوسلار، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقد :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 س اک اامیؿ ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیماامیؿ یک اشوخں ےک ایبؿ ںیم ہک اامیؿ یک وکیسن اشخ الضف افر وکیسن ادین افر ایحء یک تلیضف افر ا
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یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، ح١از ب٦ زیس، اَحاٗ يىىي اب٦ َویس، ابؤتازہ، َے روایت ےہ ٘ہ ہ٢ اپىي ج١اوت ٘ے َات٪  :  راوی

 و١زا٧ ب٦ حعين

 ِٜ ِٕ ا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ٥َّا و٥ِٔ َحسَّ ُ٘  َٟ ا َٔ َث  َتاَزَة َحسَّ َٔ َویِٕس أ٧ََّ أَبَا  َُ َٖ َوصَُو اب٦ُِ  َح َِ ٔ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ إ ث٥ََا َح١َّ َس َحارٔثٔیُّ َحسَّ

 ُٟ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا و١َِٔزا٧ُ یَِو٠َئٕٔذ  َحسَّ َِ  ِٕ ِى َ٘ ٢ََّٝ  و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ حَُعيِٕن فٔی َرصِٕق ٥٠َّٔا َؤِي٥َا بَُصيُِْ ب٦ُِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

٥ََٜحُٔس فٔی َبِىٔؾ  َّا  ِٕ إ٤ٔ ِى َ٘ َٟ بَُصيُِْ ب٦ُِ  ا َٕ َِ  ْْ ِ ُّٝطُ َخي ُ ُِ ک َِٜحَيا َٟ ا ا َٔ َٟ أَِو  ا َٔ ُط  ُّٝ ُ ْْ ک ِ ُِ َخي َِٜحَيا ِٜٔح١َِٙٔة أ٧ََّ ٥ِ٠ُٔط ا ِٔ أَِو ا اِلُُٙت

 َٟ ا َٔ  ْْ اّرا ِهَّلِل َو٥ِ٠ٔطُ َؼِى َٔ ٙٔي٥َّة َوَو َّی اهَّللُ  ََ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُک َو٦ِ َر َٟ أََِل أََرانٔی أَُحسِّ ا َٔ َّي اِح١َزََّتا َوِي٥َاُظ َو َِ و١َِٔزا٧ُ َحً ٔؽ ٍَ َِ

 َِ  َٟ ا َٔ َِ و١َِٔزا٧ُ  ٔؽ ٍَ َِ  ْْ ِ أََواَز بَُصي َِ  َٟ ا َٔ َِٜحٔسیَث  أََواَز و١َِٔزا٧ُ ا َِ  َٟ ا َٔ ٢َ َوُتَىارُٔؿ ِٔيطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٥َِٜ َو َّطُ ٥٠َّٔا ١َا زٔ ُٟ ِٔيطٔ إ٤ٔ و ُٕ ا َن

َّطُ َِل بَأَِس بٔطٔ   َیا أَبَا ٤َُحِيٕس إ٤ٔ

ییحی نب ، بی احریث، امحد نب زدی، ااحسؼ ینعی انب وسدی، اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ اینپ امجتع ےک اسھت رمعاؿ نب نیصح ےک 

ا ک دحثی ایبؿ یک ےنہک ےگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اپس ےھٹیب وہےئ ےھت افر  ریش نب  بع یھب وموجد ےھت رمعاؿ ےن اس رفز

ات فل ہ فملس ےن رفامای ایحء ابا ل ریخ یہ ریخ ےہ  ریش وبےل مہ ےن ضعب اتکوبں ںیم داھکی ےہ ہک ایحء ےس دیجنسیگ افر فاقر ایہل دیپا وہ

فر ےنہک ےگل ںیم اہمترے اسےنم روسؽ اہلل یلص ےہ افر یھبک زمکفری یھب،  ہ نس رک رمعاؿ یک لںیھکن ہصغ ےک امرے رسخ وہ ںیئگ ا

اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رفامؿ ایبؿ رکات وہں افر مت اس ےک الخػ ایبؿ رکےت وہ  ہ ہہک رک رمعاؿ ےن دفابرہ دحثی ایبؿ یک  ریش ےن 



 

وبدیجن  ہ اؿ یک تینک یھت  ہ دفابرہ فیہ ابت یہک رمعاؿ انبضغک وہ ےئگ رمعاؿ اک ہصغ ڈنھٹا رکےن ےک  ےئ مہ ربارب ےتہک رےہ اے ا

 مہ ںیم ےس یہ ںی وکیئ رحج ںیہن۔

ییحی نب ، بی احریث، امحد نب زدی، ااحسؼ ینعی انب وسدی، اوباتقدہ، ےس رفاتی ےہ ہک مہ اینپ امجتع ےک اسھت رمعاؿ نب  :  رافی

 نیصح

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیماامیؿ یک اشوخں ےک ایبؿ ںیم ہک اامیؿ یک وکیسن اشخ الضف افر وکیسن ادین افر ایحء یک تلیضف افر اس اک اامیؿ ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ 
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َّض، ابونىا٠ة وسوی، ححيْ ب٦ اٜزبيي اٜىسوی، و١زا٧ ب٦ حعين حَّضت ح١يْ ب٦ ربيي اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ن :  راوی

 وسوی

َْ بِ  ِ ١ِٔىُت حَُحي ََ  َٟ ا َٔ َِٜىَسؤیُّ  ث٥ََا أَبُو َنَىا٠ََة ا ٤ََْا ا٥ََِّّٜضُ َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ُٟ َو٦ِ َحسَّ و ُٕ َِٜىَسؤیَّ َي ٦َ اٜزَّبٔئي ا

ٔ ب٦ِٔ َزیِسٕ و١َِٔزا٧َ بِ  از ٢ََّٝ ٤َِحَو َحٔسیٔث َح١َّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٦ٔ حَُعيِٕن َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 دعفی، ریجح نب ارلعیب ادعلفی، رمعاؿ نب نیصح رضحت ریمح نب رعیب دعفی یک رفاتی یھب امحد نب 

 

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، اوباعنمة

 زدی یک رفاتی یک رطح ےہ۔

 دعفی، ریجح نب ارلعیب ادعلفی، رمعاؿ نب نیصح رضحت ریمح نب رعیب دعفیااحسؼ  :  رافی

 

 نب اربامیہ، رضن، اوباعنمة

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

  

 ...االسؾ ےک اجعم افاصػ اک ایبؿ



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ االسؾ ےک اجعم افاصػ اک
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، اب٦ ١٤يْ، ح، ٔتيبہ ب٦ َىيس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ح، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ،  :  راوی

 ہصا٣ ب٦ ُعوہ، اپ٥ے واٜس َے، حَّضت َّيا٧ ب٦ وبساهَّلل ثٕفی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ََ حَ  ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا سَّ َح َِ ٔ ٔىيٕس َوإ

 ٔ ُض٢ِ َو٦ِ ص ُّٝ ُ ا٠ََة ک ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕ ح و َحسَّ فٔیِّ َو٦ِ َجزٔیز َٕ َيا٧َ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ اٜثَّ ِّ َُ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ َصا٣

 ُ ُٟ َو٥ُِط أََحّسا َبِىَسَک َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی أ
َ أ َِ ِوِّل َِل أَ َٔ  ٔ ََل٣ َِ ٔ ِٞ لٔی فٔی اِْل ُٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ُِٝت یَا َر ُٔ  َٟ ا ِٞ آ٥ِ٠َُت َٔ ُٔ  َٟ ا َٔ ََْک  ِ ا٠ََة ٌَي ََ

ا َِ َت٢ِٕٔ بٔاهَّللٔ  َِ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، ح، ہبیتق نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ح، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، اےنپ 

فادل ےس، رضحت ایفسؿ نب دبعاہلل یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

ےھجم االسؾ ںیم ا ک ایسی ابت اتب د ےئج ہک رھپ ںیم اس وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دعب یسک ےس ہن وپوھچں اوبااسہم  فل ہ فملس

یک دحثی ںیم ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک العفہ یسک ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہہک ںیم اامیؿ الای اہلل رپ 

 رھپ ڈاٹرہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، ح، ہبیتق نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ح، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ نب  :  رافی

 رعفہ، اےنپ فادل ےس، رضحت ایفسؿ نب دبعاہلل یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...االسؾ یک تلیضف افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ ںیم وکےسن اکؾ الضف ںی

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 االسؾ یک تلیضف افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ ںیم وکےسن اکؾ الضف ںی
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 ب٦ َىيس، ٜيث، ح، ٠ح١س ب٦ ر٠ح ب٦ ٠ہاجز، ٜيث، یزیس ب٦ ابی حبيِ، ابواٜديْ، اب٦ و١زٔتيبہ  :  راوی

 َّٝ ٤ََْا اٜ َ ٔ أَِخب ١َُِٜضأجز ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِٕ َو٦ِ َحسَّ ِيُث َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ أَبٔی َحبٔي

 ِٜ ََل أَبٔی ا َِ ٔ ٢ََّٝ أَیُّ اِْل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر
َ أ ََ ٔ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو أ٧ََّ َرُجَّل  َىا٣َ َديِْ َٟ تُِفٔى٢ُ اٜفَّ ا َٔ  ْْ ِ ٔ َخي ٣

 ِٓ ٔ ٢ِ َتِىز َٜ َِِت َو٦ِ٠َ  ََل٣َ َولَی ٦ِ٠َ َُعَ أُ اٜسَّ  َوَتُِقَ

رحم نب اہمرج، ثیل، سیدی نب ایب ، بی، اوباریخل، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک صخش ےن روسؽ اہلل  ہبیتق نب دیعس، ثیل، ح، دمحم نب

صخش وک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ ایک ہک وکؿ اس االسؾ رتہب ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اھکان الھکؤ افر السؾ رکف رہ 

 ؾ رکف۔وخاہ مت اےس ناچہےتن وہ ای ںیہن الس

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ح، دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، سیدی نب ایب ، بی، اوباریخل، انب رمع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 السؾ ںیم وکےسن اکؾ الضف ںیاالسؾ یک تلیضف افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ا
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ابوـاہز اح١س ب٦ و١زو، اب٦ و١زو ب٦ َسح ا١َّٜصی، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، یزیس ب٦ ابی حبيِ، ابواٜديْ، اب٦ و١زو  :  راوی

 ب٦ اٜىاػ

ٔ أَِح١َُس ب٦ُِ وَ  اصٔز ث٥ََا أَبُو اٜفَّ َِٜحارٔٔث َو٦ِ َحسَّ ِٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ یُّ أَِخب ١َِِّٜٔصٔ ٕح ا ١ِزٔو ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ََسِ

وُِل إ٧َّٔ َرُجَّل  ُٕ َِٜىأػ َي ١َٔي َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ََ َّطُ  ٔ أ٤َ َِٜديِْ ِٕ َو٦ِ أَبٔی ا َ َیزٔیَس ب٦ِٔ أَبٔی َحبٔي أ ََ َِٝيطٔ   َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر



 

 ٔ ١ُِِٜس١ُٔٝو٧َ ٦ِ٠ٔ َٜٔسا٤ٔطٔ َویَسٔظ ٢َٔٝ ا ََ  ٦ِ٠َ َٟ ا َٔ  ْْ ِ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن َخي ٢َ أَیُّ ا َّٝ ََ  َو

اوباطرہ ادمح نب رمعف، انب رمعف نب رسح ارصملی، انب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب ، بی، اوباریخل، انب رمعف نب ااعلص ےس 

رفاتی ےہ ہک ا ک صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ہک وکاسن ناملسؿ بس ےس رتہب ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 فملس ےن رفامای سج یک زابؿ افر اہھت ےس دفرسے ناملسؿ وفحمظ رںی۔

، سیدی نب ایب ، بی، اوباریخل، انب رمعف نب اوباطرہ ادمح نب رمعف، انب رمعف نب رسح ارصملی، انب فبہ، رمعف نب احرث :  رافی

 ااعلص

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ یک تلیضف افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ ںیم وکےسن اکؾ الضف ںی
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 حس٦ اٜحٝوانی، وبس ب٦ ح١يس، ابوواظ٢، اب٦ جزیخ، ابواٜزبيْ، جابز :  راوی

َٟ َوِبْس أ٤ََِبأ٤ََا أَبُو َوأظ٢ٕ وَ  ا َٔ َِٝوانٔیُّ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی َوأظ٢ٕ  ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا َّطُ َحسَّ ٔ  ٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ أ٤َ ١َٔي أَبَا اٜزُّبَيِْ ََ

 ُ١ِٜ ٢َٔٝ ا ََ ١ُِِٜس٢ُٔٝ ٦ِ٠َ  ُٟ ا و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت َجابّٔزا َي ََ  ُٟ و ُٕ ٔ َي  ِس١ُٔٝو٧َ ٦ِ٠ٔ َٜٔسا٤ٔطٔ َویَٔسظ

 ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص نسح ااولحاین، دبع نب دیمح، اوباعمص، انب رججی، اوباسلریب، اجرب رفامےت ںی

 اہلل ہیلع فل ہ فملس رفام رےہ ےھت ہک ناملسؿ فہ ےہ سج یک زابؿ افر اہھت ےس ناملسؿ وفحمظ رںی۔

 نسح ااولحاین، دبع نب دیمح، اوباعمص، انب رججی، اوباسلریب، اجرب :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 االسؾ یک تلیضف افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ ںیم وکےسن اکؾ الضف ںی
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 بوبززہ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی بززہ ب٦ ابی ٠وسٰي، ، ابوبززہ، ابو٠وسٰي َىيس ب٦ ب٦ یحٌي ب٦ َىيس ا٠وی، اپ٥ے واٜس َے، ا :  راوی

ث٥ََا أَبُو بُزَِزَة ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ  ثَىٔي أَبٔی َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس اِل٠َُؤیُّ  ََ ٔىيُس ب٦ُِ یَِحٌَي ب٦ِٔ  ََ ثَىٔي   ب٦ِٔ أَبٔی بُزَِزَة ب٦ِٔ أَبٔی ٠ُوَسي َو٦ِ َحسَّ

١ُِِٜس١ُٔٝو٧َ ٦ِ٠ٔ َٜٔسا٤ٔطٔ َویَسٔ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَ  ٢َٔٝ ا ََ  ٦ِ٠َ َٟ ا َٔ  ُٞ َؽ ِِ ََل٣ٔ أَ َِ ٔ َٟ اهَّللٔ أَیُّ اِْل و َُ ُِٝت یَا َر ُٔ  َٟ ا َٔ ٔ بٔی ٠ُوَسي   ظ

 دیعس نب نب ییحی نب دیعس اومی، اےنپ فادل ےس، اوبربدہ نب دبعاہلل نب ایب ربدہ نب ایب ومیس، ، اوبربدہ، اوب ومٰیس رفامےت ںی ہک ںیم

ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ سک صخش اک االسؾ بس ےس رتہب ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای سج یک زابؿ افر 

 اہھت ےس دفرسے ناملسؿ وفحمظ رںی۔

 اوبومٰیسدیعس نب نب ییحی نب دیعس اومی، اےنپ فادل ےس، اوبربدہ نب دبعاہلل نب ایب ربدہ نب ایب ومٰیس، ، اوبربدہ،  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ یک تلیضف افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ ںیم وکےسن اکؾ الضف ںی
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 ابزاہي٢ ب٦ َىيس جوہزی، ابواَا٠ہ، بزیس ب٦ وبساهَّلل :  راوی

ثَىٔي بَُزیُِس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َٟ َحسَّ ا َٔ ا٠ََة  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ َِٜحِوَصزٔیُّ َحسَّ ٔىيٕس ا ََ ث٥َٔيطٔ إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ  ُٟ َحسَّ و َُ َٞ َر ٔ ئ َُ  َٟ ا َٔ  ٔ ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو َٝطُ اهَّللٔ َظل ََِذََکَ ٠ِٔث  ُٞ َؽ ِِ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن أَ ٢َ أَیُّ ا َّٝ ََ 

اربامیہ نب دیعس وجرہی، اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل اس رفاتی ںیم دفرسی دنس ےک اسھت  ہ اافلظ ںی سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل 



 

 ےن اس رطح ذرک رفامای۔ ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ایگ ہک وکاسن ناملسؿ الضف ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 اربامیہ نب دیعس وجرہی، اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ...اؿ وتلصخں ےک ایبؿ ںیم پ  ےس اامیؿ یک الحفت احلص وہیت ےہ ۔

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ں ےک ایبؿ ںیم پ  ےس اامیؿ یک الحفت احلص وہیت ےہ ۔اؿ وتلصخ
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اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ یحٌي ب٦ ابوو١زو، ٠ح١س ب٦ بصار، ثٕفی، اب٦ ابی و١ز، وبساٜوہاب، ایوب، ابؤَلبہ،  :  راوی

 ا٤س

ُٖ ب٦ُِ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٔ َحسَّ َٟ اب٦ُِ أَب ا َٔ فٔیِّ  َٕ إر َج١ٔيّىا َو٦ِ اٜثَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ُس ب٦ُِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی و١ََُز َو٠َُح١َّ ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢َ َو٠َُح١َّ ی و١ََُز َحسَّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜوصَّأب َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ أ٤ََٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٦َّ ِٔيطٔ َوَجَس بٔض٦َّٔ َوِبُس ا ُ٘ َٟ ثَََلْث ٦ِ٠َ  ا َٔ  ٢َ

َِ َِل یُحٔبُّطُ  ١َزِ ِٜ َِّ ا َواص١َُا َوأ٧َِ یُٔح َٔ ا  َِٜيطٔ ١٠َّٔ ٔ َِّ إ وُٜطُ أََح َُ َظ أ٧َِ َيُىوَز فٔی اِلَُِٙفٔ َحََلَوَة اِْلٔی١َا٧ٔ ٦ِ٠َ کَا٧َ اهَّللُ َوَر  إِٔلَّ ِهَّلِل َوأ٧َِ یَِْکَ

َذ  َٕ َٓ فٔی ا٥َّٜارٔ َبِىَس أ٧َِ أَِن َذ ِٕ ُظ أ٧َِ يُ ١َا یَِْکَ َ٘  ُظ اهَّللُ ٥ِ٠ُٔط 

ؽ ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ییحی نب اوبرمعف، دمحم نب اشبر، یفقث، انب ایب رمع، دبعاولاہب، اویب، اوبالقہب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روس

وک اؿ یک فہج ےس اامیؿ یک ذلت احلص وہیگ اہلل اعتیل  اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای نیت زیچںی سج صخش ںیم وہں یگ اس

افر اس ےک روسؽ اےس درگی بس زیچفں ےس وبحمب وہں سج صخش ےس تبحم رکے اہلل اعتیل یہ ےک  ےئ رکے بج اہلل اعتیل 

 ا اتھجمس ےہ۔ےن اےس  رف ےس اجنت دے دی وت رھپ دفابرہ  رف یک رطػ ولےنٹ وک اانت ربا ےھجمس انتج لگ ںیم ڈاےل اجےن وک رب

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ییحی نب اوبرمعف، دمحم نب اشبر، یفقث، انب ایب رمع، دبعاولاہب، اویب، اوبالقہب، اسن :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم پ  ےس اامیؿ یک الحفت احلص وہیت ےہ ۔ اؿ وتلصخں ےک ایبؿ
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 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، ا٤س :  راوی

ُس ب٦ُِ جَ  ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ُث َو٦ِ أ٤ََٕس َحسَّ َتاَزَة یَُحسِّ َٔ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ِىََفٕ َحسَّ

٦َّ ِٔيطٔ َوَجَس ـَِى٢َ اِْلٔی١َا٧ٔ ٦ِ٠َ کَا٧َ یُ  ُ٘ ٢َ ثَََلْث ٦ِ٠َ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َِ َِل یُحٔبُّطُ إِٔلَّ ِهَّلِل َٔ ١َِٜزِ ُِّ ا ٔح

َِٜيطٔ ٦ِ٠ٔ أ٧َِ یَزِ  َو٦ِ٠َ کَا٧َ  ٔ َِّ إ َِٝقی فٔی ا٥َّٜارٔ أََح َواص١َُا َو٦ِ٠َ کَا٧َ أ٧َِ یُ َٔ ا  َِٜيطٔ ١٠َّٔ ٔ َِّ إ وُٜطُ أََح َُ ٔجَي فٔی اِلَُِٙفٔ َبِىَس أ٧َِ اهَّللُ َوَر

َذُظ اهَّللُ ٥ِ٠ٔطُ  َٕ  أَِن

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج صخش ںیم دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روس

نیت ںیتلصخ وہں یگ اس وک اامیؿ اک زمہ لاجےئ اگ سج صخش ےس تبحم رکے رصػ اہلل ےک  ےئ رکے اہلل اعتیل افر اس ےک 

 ےس زایدہ لگ ںیم روسؽ اس وک امتؾ اعمل ےس زایدہ وبحمب وہں بج اہلل اعتیل ےن  رف ےس اجنت دے دی وت رھپ  رف یک رطػ ولےنٹ

 ڈاےل اجےن وک ااھچ ےھجمس۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 فت احلص وہیت ےہ ۔اؿ وتلصخں ےک ایبؿ ںیم پ  ےس اامیؿ یک الح
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 اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، نَّض ب٦ ش١يٞ، ح١از، ثابت، ا٤س :  راوی

 َٟ ا َٔ اْز َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس  ٕٞ أ٤ََِبأ٤ََا َح١َّ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أ٤ََِبأ٤ََا ا٥ََِّّٜضُ ب٦ُِ ُش١َِي َح َِ ٔ ث٥ََا إ َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ

ا٤ٔيًّا َٟ ٦ِ٠ٔ أ٧َِ َیزِٔجَي یَُضوزٔیًّا أَِو َنَِّصَ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٔ َحٔسیثٔض٢ِٔ ٌَي ٢َ ب٥َِٔحو َّٝ ََ  َو

ہک دفابرہ  ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب لیمش، امحد، اثتب، اسن ےس  ہ رفاتی یھب ایس رطح وقنمؽ ےہ نکیل اس ںیم  ہ اافلظ زادئ ںی

 وہیدی ای رصناین وہےن ےس لگ ںیم ولٹ اجےن وک زایدہ رتہب ےھجمس۔

 ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب لیمش، امحد، اثتب، اسن :  رافی

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

  

 ... اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اےنپ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم فیہ ےہ ےسج روسؽ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 تبحم وہاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم فیہ ےہ ےسج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اےنپ رھگ فاولں فادل افالد افر امتؾ ولوگں ےس زایدہ 
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 زہيْ ب٦ ِحب، ا١َاويٞ ب٦ وٝيہ، ح، شيبا٧ ب٦ ابی شيبہ، وبساٜوارث، وبساٜىزیز، ا٤س :  راوی

ث٥ََ  ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َة ح و َحسَّ َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ص١َُا َو٦ِ َوبِسٔ َحسَّ َِٜوارٔٔث لَٔکَ  ا َوِبُس ا

٢َ َِل یُِؤ٦ُ٠ٔ َوِبْس َوفٔی َحٔسیٔث َوِبسٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔ َو٦ِ أ٤ََٕس  َِٜىزٔیز و٧َ  ا ُ٘ َّي أَ ُٞ َحً َِٜوارٔٔث اٜزَُّج ا

َِٜيطٔ ٦ِ٠ٔ أَصِٝٔطٔ َو٠َأٜطٔ َوا٥َّٜأس أَِج١َٔىيَن  ٔ َِّ إ  أََح

ح، ابیشؿ نب ایب ہبیش، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  زریہ نب رحب، اامسلیع نب ہیلع،

فل ہ فملس ےن رفامای وکیئ دنبہ وکیئ صخش ومنم ںیہن وہاگ بج کت ہک ںیم اس ےک زند ک اس ےک امتؾ نیقلعتم افر امتؾ ولوگں ےس 

 زایدہ وبحمب ہن وہں۔



 

 ہیلع، ح، ابیشؿ نب ایب ہبیش، دبعاولارث، دبعازعلسی، اسنزریہ نب رحب، اامسلیع نب  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ادل افالد افر امتؾ ولوگں ےس زایدہ تبحم وہاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم فیہ ےہ ےسج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اےنپ رھگ فاولں ف

     171    حسیث                               اوٟ جٝس  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا ٠ُحَ  اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ُث َو٦ِ أ٤ََٔس َحسَّ َتاَزَة یَُحسِّ َٔ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ َّ١

 َٜ ٔ َِّ إ و٧َ أََح ُ٘ َّي أَ ٢ِ َحً ُ٘ ٢َ َِل یُِؤ٦ُ٠ٔ أََحُس َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔ َوا٥َّٜأس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َٜٔسظٔ َوَوأٜٔسظ ِيطٔ ٦ِ٠ٔ َو

 أَِج١َٔىيَن 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

 مت ںیم ےس وکیئ صخش ومنم ہن وہاگ بج کت ںیم اےس اس یک افالد افر بس ولوگں ےس زایدہ وبحمب ہن وہ اجؤں۔

 ، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکلدمحم نب ینثم :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامیؿ یک  تلص  ہ ےہ ہک اےنپ  ےئ وج  دنس رکے اےنپ ناملسؿ ھ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک ایبؿ ںیم ہک اامیؿ یک  تلص  ہ ےہ ہک اےنپ  ےئ وج  دنس رکے اےنپ ناملسؿ اھبیئ ےک  ےئ یھب فیہ  دنس رکےاس اب
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 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا ٠ُحَ  َتاَزةَ َحسَّ َٔ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ُث َو٦ِ أ٤ََٔس ١َّ  یَُحسِّ

 َِّ َّي یُحٔ ٢ِ َحً ُ٘ َٟ َِل یُِؤ٦ُ٠ٔ أََحُس ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔسطٔ  ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِّ ٥َٜٔ ُِّ ٔ ٠َا یُٔح َٟ َٜٔحارٔظ ا َٔ  ٔلَخٔيطٔ أَِو 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

 رکات وہ فیہ اےنپ اھبیئ ےک  ےئ ای ڑپفیس ےک  ےئ مت ںیم ےس وکیئ صخش ومنم ہن وہاگ بج کت  ہ ابت ہن وہ ہک وج ابت اےنپ  ےئ  دنس

  دنس رکے۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ہک اامیؿ یک  تلص  ہ ےہ ہک اےنپ  ےئ وج  دنس رکے اےنپ ناملسؿ اھبیئ ےک  ےئ یھب فیہ  دنس رکےاس ابت ےک ایب
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 زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس، حسين ٠ى٢ٝ، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ٕب  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٔ ٢ِّٔٝ َو٦ِ  ١َُِٜى ٔىيٕس َو٦ِ حَُسيِٕن ا ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ٢ََّٝ  َحسَّ ََ َو

ٔسطٔ  ِّ ٥َٜٔ ُِّ َٟ ٔلَخٔيطٔ ٠َا یُٔح ا َٔ ٔ أَِو  َِّ َٜٔحارٔظ َّي یُٔح ٔ َِل یُِؤ٦ُ٠ٔ َوِبْس َحً ٔسي بَٔئسظ ِّ َّٜٔذی َن َٟ َوا ا َٔ 

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، نیسح ملعم، اتقدہ، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مسق ےہ اس یک 

سج ےک ہضبق ف دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ وکیئ دنبہ ومنم ںیہن وہاگ بج کت اےنپ اسمہ ہ ای اےنپ اھبیئ ےک  ےئ فیہ ابت دؽ ےس ہن 

 اچاتہ ےہ۔ اچےہ وج اےنپ  ےئ

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، نیسح ملعم، اتقدہ، اسن نب امکل :  رافی



 

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

  

 ...اسمہ ہ وک فیلکت دےنی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 تم ےک ایبؿ ںیماسمہ ہ وک فیلکت دےنی یک رح
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یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ولی ب٦ ححز، ا١َاويٞ ب٦ جىَف ب٦ ایوب، ا١َاويٞ، وَلء، حَّضت ابوہزیزہ رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ىٔ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ُٞ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ إ يٕس َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز

 َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َِٜىََل َْنٔی ا َ َٟ أَِخب ا َِٜح٥َّ  َٔ ُٞ ا َة ٦ِ٠َ َِل یَأ٦ُ٠َِ َجاُرُظ َِل یَِسُخ

طُ  َٕ ٔ  بََوائ

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج نب اویب، اامسلیع، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 رضر راسوینں ےس اس اک اسمہ ہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای فہ صخش تنج ںیم داہ  ںیہن وہاگ سج یک

 وفحمظ ہن وہ۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج نب اویب، اامسلیع، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ہ افر امہمں یک زعت رکان افر یکین یک ابت ےک العفہ اخومش رانہ اامیؿ یک اشنویناسمہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اسمہ ہ افر امہمں یک زعت رکان افر یکین یک ابت ےک العفہ اخومش رانہ اامیؿ یک اشنوینں ںیم ےس ےہ اک ایبؿ
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 ِح٠ٝہ ب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

١ََة  َٝ ََ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أ٤ََِبأ٤ََا اب٦ُِ َوصِ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ٦ِ أَبٔی ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ وَ َحسَّ

 َِ ٔ اِْلِٔخٔ  َِٜيِو٣ َٟ ٦ِ٠َ کَا٧َ یُِؤ٦ُ٠ٔ بٔاهَّللٔ َوا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ّْا أَِو َٜٔيِع١ُِت َو٦ِ٠َ کَا٧َ صَُزیَِزَة َو٦ِ َر ِ ِٞ َخي ُٕ َي ِٝ

٣ِ َجاَرُظ َو٦ِ٠َ کَا٧َ یُ  ُِٝيِْکٔ َِ َِٜيِو٣ٔ اِْلِٔخٔ  طُ یُِؤ٦ُ٠ٔ بٔاهَّللٔ َوا َّ ٣ِ َؼِي ِٝيُِْکٔ َِ َِٜيِو٣ٔ اِْلِٔخٔ   ِؤ٦ُ٠ٔ بٔاهَّللٔ َوا

رحہلم نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 سپ اےس اچےئہ ہک فہ ایھچ ابت ےہک ای رھپ اےس اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای سج صخش اک اامیؿ اہلل اعتیل افر رفز ایقتم رپ وہ

اخومش رانہ اچےئہ افر سج صخش اک اامیؿ اہلل اعتیل افر رفز ایقتم رپ وہ اےس اچےئہ ہک اےنپ اسمہےئ یک زعت رکے افر سج صخش اک 

 اامیؿ اہلل اعتیل افر رفز ایقتم رپ وہ اےس اچےئہ ہک اےنپ امہمؿ اک ارکاؾ رکے۔

 بہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ف :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ یک اشنوینں ںیم ےس ےہ اک ایبؿاسمہ ہ افر امہمں یک زعت رکان افر یکین یک ابت ےک العفہ اخومش رانہ اامی
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواِلحوػ، ابی حعين، ابوظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی  َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َو٦ِ أَبٔی حَُعيِٕن َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َََِل یُِؤذٔی َجاَرُظ َو٦ِ٠َ کَا٧َ یُِؤ٦ُ٠ٔ بٔا َِٜيِو٣ٔ اِْلِٔخٔ  ٢َ ٦ِ٠َ کَا٧َ یُِؤ٦ُ٠ٔ بٔاهَّللٔ َوا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ِٝيُ اهَّللُ َو َِ َِٜيِو٣ٔ اِْلِٔخٔ  طُ هَّللٔ َوا َّ ٣ِ َؼِي ِْکٔ



 

ّْا أَِو َٜٔيِسُِٙت  ِ ِٞ َخي ُٕ َي ِٝ َِ َِٜيِو٣ٔ اِْلِٔخٔ   َو٦ِ٠َ کَا٧َ یُِؤ٦ُ٠ٔ بٔاهَّللٔ َوا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، ایب نیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

صخش اہلل اعتیل افر رفز ایقتم رپ اامیؿ راتھک وہ فہ اےنپ اسمہےئ وک فیلکت ہن دے افر وج صخش اہلل اعتیل  فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وج

ےس افر رفز ایقتم رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےئہ ہک اےنپ امہمؿ اک ارتحاؾ رکے افر وج صخش اہلل اعتیل افر رفز ایقتم رپ اامیؿ راتھک وہ ا

  ای اخومش رےہ۔اچےئہ ہک فہ الھبیئ یک ابت ےہک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، ایب نیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یک ابت ےک العفہ اخومش رانہ اامیؿ یک اشنوینں ںیم ےس ےہ اک ایبؿ اسمہ ہ افر امہمں یک زعت رکان افر یکین
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 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، او١ض، ابوظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َ ب

 ٔ ٔلَی َجارٔظ ُِٝيِحٔس٦ِ إ َِ  َٟ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي ٞٔ َحٔسیٔث أَبٔی َحٔعيٕن  ٢ََّٝ ب١ِٔٔث ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

سن، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب وی

فل ہ فملس ےن اس رطح رفامای وج سگہتش دحثی ںیم سگرا رگم اس ںیم اؿ اافلظ اک ااضہف ےہ ہک وج صخش اہلل اعتیل افر رفز ایقتم رپ 

 رکے۔اامیؿ راتھک وہ فہ اےنپ اسمہےئ ےس ااھچ ولسک 

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 فہ اخومش رانہ اامیؿ یک اشنوینں ںیم ےس ےہ اک ایبؿاسمہ ہ افر امہمں یک زعت رکان افر یکین یک ابت ےک الع

     178    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، اب٦ ويي٥ہ، َّيا٧، و١زو، ٤اِي ب٦ جبيْ، حَّضت ابوَشیح خزاعی رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ُزَصيُِْ بِ  ِّيَ َحسَّ َُ ث٥ََا  ٕ َحسَّ َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ٕب َو٠َُح١َّ َُّط ٦ُ َِحِ ا٧ُ َو٦ِ َو١ِزٕو أ٤َ

َّی اهَّللُ وَ  ُِٜدزَاعٔیِّ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل یِٕح ا ٕ یُِدبُْٔ َو٦ِ أَبٔی َُشَ ١َٔي ٤َأَِي ب٦َِ ُجَبيِْ َِٜيِو٣ٔ اِْلِٔخٔ ََ َٟ ٦ِ٠َ کَا٧َ یُِؤ٦ُ٠ٔ بٔاهَّللٔ َوا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو

 ٔ ُط َو٦ِ٠َ کَا٧َ یُِؤ٦ُ٠ٔ ب َّ ٣ِ َؼِي ُِٝيِْکٔ َِ ٔ اِْلِٔخٔ  َِٜيِو٣ ٔ َو٦ِ٠َ کَا٧َ یُِؤ٦ُ٠ٔ بٔاهَّللٔ َوا ٔلَی َجارٔظ ُِٝيِحٔس٦ِ إ َِ ِٞ ُٕ َي ِٝ َِ ٔ اِْلِٔخٔ  َِٜيِو٣ اهَّللٔ َوا

 ٔ ّْا أَِو ٜ ِ  َيِسُِٙت َخي

زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب ہنییع، ایفسؿ، رمعف، انعف نب ریبج، رضحت اوبیرحی زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج صخش اہلل اعتیل افر رفز ایقتم رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اےنپ اسمہےئ ےس 

ولسک رکان اچےئہ افر وج صخش اہلل اعتیل افر رفز ایقتم رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےئہ ہک اےنپ امہمؿ اک ارکاؾ رکے افر وج صخش  ااھچ

 اہلل اعتیل افر رفز ایقتم رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےئہ ہک ایھچ ابت ےہک ای رھپ اخومش رےہ۔

 ہنییع، ایفسؿ، رمعف، انعف نب ریبج، رضحت اوبیرحی زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب  :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ربی ابت ےس عنم رکان اامیؿ ںیم داہ  ےہ افر  ہ ہک اامیؿ ڑبتھ

 ؿ اک ایبؿاامی :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ربی ابت ےس عنم رکان اامیؿ ںیم داہ  ےہ افر  ہ ہک اامیؿ ڑباتھ افر مک وہات ےہ
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٢، حَّضت ـارٗ ب٦ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، َّيا٧، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔيس ب٦ ٠سٝ :  راوی

 شہاب

َّي َحسَّ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َيا٧َ ح و َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ

ٗٔ ب٦ِٔ ٔشَضا ِئس ب٦ِٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ـَارٔ َٔ ص١َُا َو٦ِ  ِٜٔىيسٔ ُشِىَبُة لَٔکَ ُِٜدِفَبٔة یَِو٣َ ا ُٟ ٦ِ٠َ بََسأَ بٔا َٟ أَوَّ ا َٔ ٕب َوَصَذا َحٔسیُث أَبٔی بَِْکٕ 

 َِ ِس تُزَٔک ٠َا ص٥َُأَٜک  َٔ  َٟ ا َٕ َِ ُِٜدِفَبٔة  َٞ ا ِب َٔ ََلةُ  َٟ اٜعَّ ا َٕ َِ  ْٞ َِٜيطٔ َرُج ٔ ا٣َ إ َٕ َِ ََلةٔ ٠َزَِوا٧ُ  َٞ اٜعَّ ِب ِس َٔ َٕ َِ ا َصَذا  ٔىيٕس أ٠ََّ ََ َٟ أَبُو  ا َٕ

 َٔ ِّ ي ٍَ ُي ِٝ َِ ا  ُٟ ٦ِ٠َ َرأَی ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ٥ِ٠َُْکّ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ َِٝيطٔ  ٢ِ َيِسَتٔفِي َضي ٠َا َو َٜ إ٧ِٔ  َِ  ٔ ُِْظ بَٔئسظ

ُْ اِْلٔی١َا٧ٔ  ِٝبٔطٔ َوَذَٜٔک أَِؼَى َٕ ٔ ب َِ ٢َِٜ َيِسَتٔفِي  إ٧ِٔ  َِ بَٔٝٔسا٤ٔطٔ  َِ 

ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، سیق نب ملسم، رضحت اطرؼ نب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک دیع اوبرکب نب ایب 

ےک دؿ بس ےس ےلہپ امنز ےس لبق سج صخش ےن ہبطخ یرفع ایک فہ رمفاؿ اھت ا ک لدیم ڑھکا وہ رک رمفاؿ ےس ےنہک اگل ہک امنز ہبطخ 

فہ دوتسر اب وھچڑ دای ایگ ےہ احرضنی ںیم ےس اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وبےل اس  ےس ےلہپ وہین اچےئہ رمفاؿ ےن وجاب دای

صخش رپ یر تع اک وج قح اھت فہ اس ےن ادا رک دای اب اچےہ رمفاؿ امےن ای ہن امےن ںیم ےن وخد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

دےھکی وت فہ اہھت ےس اس وک دبؽ دے ارگ ااسی نکمم ہن وہ وت زابؿ ےس ااسی  رفامےت انس ہک وج صخش مت ںیم ےس وکیئ ابت یر تع ےک الخػ

 رکے ارگ  ہ یھب نکمم ہن وہ وت دؽ ےس یہ اس وک ربا اجےن رگم  ہ فیعض رتنی اامیؿ اک درہج ےہ۔

 نب اہشباوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، سیق نب ملسم، رضحت اطرؼ  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ربی ابت ےس عنم رکان اامیؿ ںیم داہ  ےہ افر  ہ ہک اامیؿ ڑباتھ افر مک وہات ےہ
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ابوَکیِ، ٠ح١س اب٦ اٜىَلء، ابو٠ىاویہ، او١ض، ا١َاويٞ ب٦ رجاء، اپ٥ے واٜس َے، ابوَىيس خسری، ٔيس ب٦  :  راوی

 ٠س٢ٝ، ـارٗ ب٦ شہاب، ابوَىيس خسری

ث٥ََا اِلَوِ  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َحسَّ ِٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ِٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ َٞ ب٦ِٔ َرَجا ١َٔىي َِ ٔ ١َُض َو٦ِ إ

ةٔ ٠َزَِو  ُِٜدِسرٔیِّ فٔی ٔٔعَّ ٔىيٕس ا ََ ٗٔ ب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی  ِئس ب٦ِٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ـَارٔ َٔ ُِٜدِسرٔیِّ َوَو٦ِ  ٔىيٕس ا ا٧َ َوَحٔسیٔث أَبٔی ََ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔىيٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َيا٧َ ََ ِّ َُ ٞٔ َحٔسیٔث ُشِىَبَة َو  ٢ََّٝ ب١ِٔٔث

اوبرکبی، دمحم انب االعلء، اوباعمف ہ، اشمع، اامسلیع نب راجء، اےنپ فادل ےس، اوبدیعس دخری، سیق نب ملسم، اطرؼ نب اہشب، 

 اوبدیعس دخری ےس یھب  ہ رفاتی ابا ل ایس رطح ذموکر ےہ۔

، اشمع، اامسلیع نب راجء، اےنپ فادل ےس، اوبدیعس دخری، سیق نب ملسم، اطرؼ نب اوبرکبی، دمحم انب االعلء، اوباعمف ہ :  رافی

 اہشب، اوبدیعس دخری

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 داہ  ےہ افر  ہ ہک اامیؿ ڑباتھ افر مک وہات ےہاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ربی ابت ےس عنم رکان اامیؿ ںیم 
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و١زوا٥ٜأس، ابوبْک ب٦ نَّض، وبس ب٦ ح١يس، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ابوظاٜح ب٦ ٘يسا٧، حارث، جىَف ب٦  :  راوی

 حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہوبساهَّلل ب٦ ح٢ٙ، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠سور، ابوراِي، 

ث٥ََا يَ  اُٜوا َحسَّ َٔ ُن َٜٔىِبٕس  ِّ َّٝ ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ ا٥ََِّّٜضٔ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َواٜ َٟ َحسَّ ا َٔ ِىٕس  ََ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ ِى

ِيَسا٧َ  َ٘ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َظأٜٔح ب٦ِٔ  ١ِِٜٔسَورٔ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ٢َٔٙ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ا َِٜح َِٜحارٔٔث َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا َو٦ِ ا

َٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ ٤َٔيٓيٕ َبَى  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٕ أ٧ََّ َر َٜطُ َثطُ اهَّللُ َرإِٔي َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوز ِبلٔی إِٔلَّ کَا٧َ  َٔ ٕة  فٔی أ٠َُّ

ُْ ٦ِ٠ٔ َبِىسٔ  ََّضا َتِدُٝ ٔ ث٢َُّ إ٤ٔ َتُسو٧َ بٔأ٠َِزٔظ ِٕ تٔطٔ َحَوارٔیُّو٧َ َوأَِظَحاْب َیأُِخُذو٧َ بُٔس٥َّتٔطٔ َوَي وُٜو٧َ ٠َا َِل ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ُٕ ْٓ َي ص٢ِٔ ُخُٝو



 

٦ِ١َ َجاَصَسصُ  َِ َىُٝو٧َ ٠َا َِل یُِؤ٠َزُو٧َ  ِّ َىُٝو٧َ َوَي ِّ ُضَو ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َو٦ِ٠َ َجاَصَسص٢ُِ َي َِ ُضَو ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َو٦ِ٠َ َجاَصَسص٢ُِ بَٔٝٔسا٤ٔطٔ  َِ  ٔ ٢ِ بَٔئسظ

ثُِت َوِبَس ا ََِحسَّ َٟ أَبُو َرإِٔي  ا َٔ  ٕٟ َز َِ َذَٜٔک ٦ِ٠ٔ اِْلٔی١َا٧ٔ َحبَُّة َِخِ َِٜيَس َوَرا ُضَو ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َو َِ ِٝبٔطٔ  َٕ َ بٔ ُظ َول َِأ٤ََِْکَ یَّ هَّللٔ ب٦َِ و١ََُز 

ُت ٠ََى  ِٕ َٝ ا٤َِف َِ َِٜيطٔ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز َيُىوزُُظ  ٔ تَتَِبَىىٔي إ َِ َِا ٥َاَة  َٕ َٟ بٔ ٥َزَ َِ  ٕ ٔس٣َ اب٦ُِ ٠َِسُىوز َٕ ُِٜت اب٦َِ َِ َ أ ََ َِٝس٥َا  ا َج َّ١َٝ َِ طُ 

َٟ َظأْٜح  ا َٔ ثُِتُط اب٦َِ و١ََُز  ١َا َحسَّ َ٘ ث٥َٔيطٔ  ََِحسَّ َِٜحٔسیٔث  ٕ َو٦ِ صََذا ا ٔ َذَٜٔک َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي  ٠َِسُىوز َث ب٥َِٔحو ِس تُُحسِّ َٔ  َو

رمعفاانلدق، اوبرکب نب رضن، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل نب اسیکؿ، احرث، رفعج نب دبعاہلل نب مکح، 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  دبعارلنمح نب وسمر، اوبراعف، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

ےن رفامای ھجم ےس ےلہپ سج اتم ںیم یبن اجیھب ایگ ےہ اس یک اتم ںیم ےس اس ےک ھچک دفتس افر احصیب یھب وہےئ ںی وج اس ےک 

 رطہقی رپ اکر دنب افر اس ےک مکح ےک ریپف رےہ ںی نکیل اؿ احصویبں ےک دعب ھچک ولگ اےسی یھب وہےئ ںی پ  اک وقؽ لعف ےک

الخػ افر لعف مکح یبن ےک الخػ وہا ےہ سج صخش ےن اہھت ےس اؿ اخمنیفل اک اقمہلب ایک فہ یھب ومنم اھت سج ےن زابؿ ےس اؿ 

اخمنیفل اک اقمہلب ایک فہ یھب ومنم اھت سج ےن زابؿ ےس اہجد ایک فہ یھب ومنم اھت اس ےک العفہ رایئ ےک داہن ےک ربارب اامیؿ اک وکیئ 

ےتہک ںی ہک ںیم ےن  ہ دحثی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم ایبؿ یک اوہنں ےن ہن امان افر ااکنر ایک درہج ںیہن اوبراعف 

اافتؼ ےس رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع لےئگ افر انقہ فادی دمہنی ںیم ارتے وت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

دت وک ےھجم اےنپ اسھت  ےئ ےئگ ںیم اؿ ےک اسھت الچ ایگ بج مہ فاہں اج رک ھٹیب ےئگ وت ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد یک تدا

رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دحثی ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن  ہ دحثی ایس رطح ایبؿ یک 

یک یھت رضحت اصحل رفامےت ںی ہک  ہ دحثی اوبراعف ریض اہلل اعتٰیل  اسیج ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ

 ہنع ےس ایس رطح ایبؿ یک یئگ ےہ۔

رمعفاانلدق، اوبرکب نب رضن، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل نب اسیکؿ، احرث، رفعج نب دبعاہلل نب مکح،  :  رافی

 نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعارلنمح نب وسمر، اوبراعف، رضحت دبعاہلل

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہک اامیؿ ڑباتھ افر مک وہات ےہ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ربی ابت ےس عنم رکان اامیؿ ںیم داہ  ےہ افر  ہ
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ابوبْک ب٦ اَحاٗ ب٦ ٠ح١س، ابو٠زی٢، وبساٜىزیزب٦ ٠ح١س، حارث ب٦ ِؽيٞ خفِم، جىَف ب٦ وبساهَّلل ب٦ ح٢ٙ،  :  راوی

 وبساٜزح٦١ ب٦ ٠سور ب٦ ٠ْخ٠ہ، ابوراِي ٤يي ظلی اهَّلل ٘ے آزاز َکزہ ٌَل٣، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٔ ب٦ُِ ٠ُحَ  َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی ٠َزِی٢ََ َحسَّ َ ٕس أَِخب َٖ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َح َِ ٔ ث٥َٔيطٔ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ َِٜحارُٔث ب٦ُِ َحسَّ َْنٔی ا َ َٟ أَِخب ا َٔ ٕس  َّ١

٢َٔٙ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّ َِٜح َِٜدِفِٔمُّ َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا ٞٔ ا َُّؽِي ِٜ ٠ََة َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي ٠َِولَی ا٥َّٜٔييِّ ا ١ِِٜٔسَورٔ ب٦ِٔ ٠َِْخَ ِح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ا

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوزٕ أ٧ََّ َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٜ َظل ِس کَا٧َ  َٔ َٟ ٠َا کَا٧َ ٦ِ٠ٔ ٤َٔيٓيٕ إِٔلَّ َو ا ُط َٔ

 ٕ ُُٔسو٣َ اب٦ِٔ ٠َِسُىوز ٢َِٜ یَِذَُکِ  َٞ َحٔسیٔث َظأٜٕح َو ًٔ اب٦ِٔ و١َُزَ َحَوارٔیُّو٧َ یَِضَتُسو٧َ بَٔضِسیٔطٔ َوَيِست٥َُّو٧َ بُٔس٥َّتٔطٔ ٠ِٔث  َواِجت١َٔا

 ٠ََىطُ 

، دبعارلنمح نب وسمر نب اوبرکب نب ااحسؼ نب دمحم، اوبرممی، دبعازعلسینب دمحم، احرث نب لیضف یمطخ، رفعج نب دبعاہلل نب مکح

رخمہم، اوبراعف یبن یلص اہلل ےک لزاد رکدہ الغؾ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 تنس رپ اعلم ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای رہ یبن ےک ھچک دفتس فیل وہےئ ںی وج یبن ےک اتبےئ وہےئ را ےت رپ ےتلچ ںی افر اس یک

رےہ ںی ابیق دحثی اصحل یک دحثی یک رطح ےہ رگم اس ںیم رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک لےن افر رضحت انب رمع 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےنلم اک وکیئ ذترکہ ںیہن۔

نب دبعاہلل نب مکح، دبعارلنمح نب  اوبرکب نب ااحسؼ نب دمحم، اوبرممی، دبعازعلسینب دمحم، احرث نب لیضف یمطخ، رفعج :  رافی

 وسمر نب رخمہم، اوبراعف یبن یلص اہلل ےک لزاد رکدہ الغؾ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ب اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم
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ح، اب٦ ١٤يْ، ح، ابوَکیِ، اب٦ ازریس، ا١َاويٞ ب٦ ابی خاٜس، ح، یحٌي ب٦ حبيِ  ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، :  راوی

 اٜحارثی، ٠ىت١ز، ا١َاويٞ، ٔيس، حَّضت ابو٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا٠ََة ح و َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ إِٔزرٔیَس َحسَّ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ح و َحسَّ

ث٥ََا ٠ُ  َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ َِٜحارٔثٔیُّ َواٜ ِٕ ا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي َٞ ب٦ِٔ أَبٔی َخأٜٕس ح و َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ إ ُّٝ ُ ١ِٔىُت ک ََ  َٟ ا َٔ  َٞ ١َٔىي َِ ٔ ِىَت١ْٔز َو٦ِ إ

ِيّسا َیزِؤی َو٦ِ أَبٔی ٠َِسىُ  َٟ أََِل إ٧َّٔ اِْلٔی١َا٧َ َصضُ َٔ ا َٕ َِ َِٜي٦ٔ١َ  ٔ ٤َِحَو ا ٢َ بَٔئسظ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ أََشاَر ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ  ٕ ٥َا َوإ٧َّٔ وز

ِيَف  ٤َا اٜصَّ ٞٔ َحِيُث یَِفُُٝي َْقِ ٔ ٟٔ أَذ٤َِأب اِْلٔب ازٔی٦َ و٥َِٔس أُُظو سَّ َّ ِٜ ُٝؤب فٔی ا ُٕ ِٜ ََٝن ا ِسَوَة َؤٌ َٕ ِٜ  ا٧ٔ فٔی َربٔيَىَة َو٠ََُّضَ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ح، انب ریمن، ح، اوبرکبی، انب ادرسی، اامسلیع نب ایب اخدل، ح، ییحی نب ، بی ااحلریث، رمتعم، 

ػ اےنپ اامسلیع، سیق، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نمی یک رط

دتس ابمرک ےس ااشرہ رکےت وہےئ رفامای اامیؿ وت اہیں ےہ افر تخس زمایج افر گنس دیل رہعیب ف ک ر افٹن فاولں ںیم ےہ وج 

 اف ںوں یک دومں ےک ےھچیپ ےھچیپ اہےتکن پ ے اجےت ںی اہجں ےس اطیشؿ ےک دف گنیس ںیلکن ےگ ینعی ہلیبق رہعیب افر ک ر۔

اوبااسہم، ح، انب ریمن، ح، اوبرکبی، انب ادرسی، اامسلیع نب ایب اخدل، ح، ییحی نب ، بی ااحلریث،  اوبرکب نب ایب ہبیش، :  رافی

 رمتعم، اامسلیع، سیق، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ؿاامیؿ اک ایب :   ابب

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم

     184    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابواٜزبيي زہزانی، ح١از ب٦ زیس، ایوب، ٠ح١س، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو ا َُ َحسَّ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ْس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَیُّوُب َحسَّ اْز َحسَّ َّصَِزانٔیُّ أ٤ََِبأ٤ََا َح١َّ َِٝيطٔ ٜزَّبٔئي اٜز َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و



 

ُط ی١ََا ِٕ ّٔ ِٜ ِِئَٔسّة اِْلٔی١َا٧ُ ی١ََا٧ٕ َوا ُّٗ أَ َِٜي٦ٔ١َ ص٢ُِ أََر ُٞ ا َِ أَصِ ٢َ َجا َّٝ ََ ِٜح١َُِٙٔة ی١ََا٤َٔيْة َو  ٧ٕ َوا

 اوبارلعیب زرہاین، امحد نب زدی، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

  یھب ینمی۔ےن اراشد رفامای نمی فاےل لےئ ںی  ہ تہب رنؾ دؽ ںی اامیؿ یھب ینمی ااھچ ےہ یر تع یمہف یھب ینمی افر تمکح

 اوبارلعیب زرہاین، امحد نب زدی، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیماامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر 

     185    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، ح، و١زوا٥ٜأس، اَحاٗ ب٦ یوَْ ازرٗ، اب٦ وو٧، ٠ح١س، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ص١َُا َو٦ِ  َحسَّ ُٗ لَٔکَ َْ اِلَِزَر َُ ُٖ ب٦ُِ یُو َح َِ ٔ ث٥ََا إ ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َؤسٓیٕ ح و َحسَّ

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة   اب٦ِٔ َوِو٧ٕ َو٦ِ ٠َُح١َّ

رمعفاانلدق، ااحسؼ نب ویفس ازرؼ، انب وعؿ، دمحم، اوبرہریہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس  دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، ح،

  ہ رفاتی یھب ایس رطح ایبؿ رفامیئ۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، ح، رمعفاانلدق، ااحسؼ نب ویفس ازرؼ، انب وعؿ، دمحم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم
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 ٝوانی، يىٕوب يىىي اب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، اپ٥ے واٜس َے، ظاٜح، اُعد، ابوہزیزہو١زو ا٥ٜأس، حس٦ ح :  راوی

ِىٕس َحسَّ  ََ وُب َوصَُو اب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ ث٥ََا َيِى اَِل َحسَّ َٔ َِٝوانٔیُّ  ُِٜح ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوَحَس٦ْ ا ٔد َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح َو٦ِ اِلَُِعَ

 ُ َٟ أَب ا َٔ  َٟ ا ُُٔٝوبّا َوأََر َٔ  ُْ َِٜي٦ٔ١َ ص٢ُِ أَِؼَى ُٞ ا ٢ِ أَصِ ُ٘ ٢َ أََتا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ُط ی١ََا٧ٕ و صَُزیَِزَة  ِٕ ّٔ ِٜ ِِئَٔسّة ا ُّٗ أَ

ِٜٔح١َُِٙة ی١ََا٤َٔيْة   َوا

حل، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص رمعف اانلدق، نسح ولحاین، وقعیب ینعی انب اربامیہ نب دعس، اےنپ فادل ےس، اص

ن تہب زمکفر، دؽ تہب رنؾ ںی ہقف یھب افر 

 

ب ن
یی ع
طن

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اہمترے اپس نمی فاےل لےئ ںی اؿ یک 

 تمکح یھب نمی فاولں یک ایھچ ےہ۔

 ، اےنپ فادل ےس، اصحل، ارعج، اوبرہریہرمعف اانلدق، نسح ولحاین، وقعیب ینعی انب اربامیہ نب دعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم

     187    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابی اٜز٤از، اُعد، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ  ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ اَحسَّ و َُ َِٝيطٔ  َر َّی اهَّللُ َو هَّللٔ َظل

ازٔی٦َ  سَّ َّ ِٜ ٞٔ ا ٔ ٞٔ َواِْلٔب َِٜدِي ٞٔ ا ُِ فٔی أَصِ ُِٜدَيََل ِْخُ َوا َّ ِٜ ٗٔ َوا ١ََِِّٜشٔ َٟ َرأُِس اِلَُِٙفٔ ٤َِحَو ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ٞٔ َو ٙٔي٥َُة فٔی أَصِ ٔ َواٜسَّ َِٜوبَز ٞٔ ا  أَصِ

 ٢ٔ٥َ ٍَ ِٜ  ا

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ییحی نب ییحی، امکل، ایب اسلاند، ارعج، اوبرہری



 

 رف اک رمزک رشمؼ یک رطػ ےہ رخف ف رغفر وھگڑے فاولں ںیم افر افٹن فاولں ںیم ےہ پ  ےک دؽ تخس ںی افر رنؾ االخیق ف ینیکسم 

 رکبی فاولں ںیم ےہ۔

 سلاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، ایب ا :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم

     188    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایو ب، ٔتيبہ، اب٦ ححز، ا١َاويٞ ب٦ جىَف، اب٦ ایوب، ا١َاويٞ، وَلء، اپ٥ے واٜس :  راوی

َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ  ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٕ َو٦ِ إ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ُِ َحسَّ َِٜىََل َْنٔی ا َ َٟ أَِخب ا َٔ  ُٞ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ

َٟ اِْلٔی١َا٧ُ ی١ََا٧ٕ َواِلَُِٙفُ  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٞٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ٙٔي٥َُة فٔی أَصِ ٗٔ َواٜسَّ ١ََِِّٜشٔ َٞ ا  َٔٔب

 ُِ ِْخُ َواٜزِّیَا َّ ِٜ ٢ٔ٥َ َوا ٍَ ِٜ ٔ ا َِٜوبَز ٞٔ َوا َِٜدِي ٞٔ ا ازٔی٦َ أَصِ سَّ َّ ِٜ  فٔی ا

ییحی نب اوی ب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، انب اویب، اامسلیع، العء، اےنپ فادلےس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

ػ ےہ افر رکبی فاولں ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اامیؿ وت نمی فاولں ںیم ےہ افر  رف رشمؼ یک رط

 تنکسم رنؾ زمایج وہیت ےہ افر رغفر افر رایاکری، تخس زمایج افر دبیقلخ وھگڑفں فاولں افر اف ںوں فاولں ںیم ےہ۔

 ییحی نب اوی ب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، انب اویب، اامسلیع، العء، اےنپ فادل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم

     189    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ :  راوی

َْنٔی أَ  َ َٟ أَِخب ا َٔ َٟ أَِخبََْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ََ بُو 

ٞٔ أ٧ََّ أَبَا صَُزیِزَ  ازٔی٦َ أَصِ سَّ َّ ِٜ ُِ فٔی ا ُِٜدَيََل ِْخُ َوا َّ ِٜ ُٟ ا و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ٙٔي٥َُة فٔی َة  ٔ َواٜسَّ َِٜوبَز  ا

 ٢ٔ٥َ ٍَ ِٜ ٞٔ ا  أَصِ

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت! رخف رغفر افر تخس زمایج اف ںوں فاولں ںیم ےہ 

 افر رنؾ زمایج رکبی فاولں ںیم ےہ۔

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم

     190    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، ابواَٜمي٧، شىيِ، زہزی :  راوی

ِْ َو٦ِ اٜزُّصِ  ٤ََْا ُشَىِي َ ٧ٔ أَِخب َِٜمَيَ ٤ََْا أَبُو ا َ ارٔمٔیُّ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ َٝ َحسَّ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ُط َوَزاَز زٔیِّ بَٔضَذا اِْل

ِٜح١َُِٙٔة ی١ََا٤َٔيْة   اِْلٔی١َا٧ُ ی١ََا٧ٕ َوا



 

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی ےس ایس ذموکرہ رفاتی یک رطح وقنمؽ ےہ رگم اس ںیم اانت ااضہف ےہ ہک 

 اامیؿ نمی فاولں ںیم ےہ افر تمکح یھب نمی فاولں ںیم ےہ۔

 داریم، اوباامیلؿ، بیعش، زرہیدبعاہلل نب دبعارلنمح  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم

     191    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١، ابواَٜمي٧، شىيِ، زہزی، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہ :  راوی

ىٔ  ََ ثَىٔي  ِٕ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َحسَّ ٧ٔ َو٦ِ ُشَىِي َِٜمَيَ ٤ََْا أَبُو ا َ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أَِخب ِٔ َحسَّ ١َُِٜسيَّ َٟ  يُس ب٦ُِ ا ا َٔ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة 

ُُٔٝو  ُْ ِِئَٔسّة َوأَِؼَى ُّٗ أَ َِٜي٦ٔ١َ ص٢ُِ أََر ُٞ ا َِ أَصِ ُٟ َجا و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ِٜٔح١َُِٙة ََ بّا اِْلٔی١َا٧ُ ی١ََا٧ٕ َوا

 ِٜ ِْخُ َوا َّ ِٜ َِٜي٦ٔ١َ َوا ٞٔ ا ٙٔي٥َُة فٔی أَصِ ١ِٔس َی١َا٤َٔيْة اٜسَّ َٞ ٠َِفٝٔٔي اٜصَّ ٔ َٔٔب َِٜوبَز ٞٔ ا ازٔی٦َ أَصِ سَّ َّ ِٜ ُِ فٔی ا  ُدَيََل

دبع اہلل نب دبعارلنمح، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ںی  ہ ولگ اہنتی رنؾ دؽ افر زمکفر دؽ ںی اامیؿ یھب ینمی فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ںی ہک نمی فاےل لےئگ

 افر تمکح یھب ینمی افر ینیکسم رکبی فاولں ںیم افر رخف فرغفر وشر اچمےن فاےل داہیویتں ںیم وج رشمؼ یک رطػ رےتہ ںی۔

 دبعاہلل نب دبعارلنمح، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم

     192    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابوظاٜح، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َّی ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٜحٔ  َر ِِئَٔسّة اِْلٔی١َا٧ُ ی١ََا٧ٕ َوا ُّٗ أَ ُُٔٝوبّا َوأََر ِٜيَُن  َِٜي٦ٔ١َ ص٢ُِ أَ ُٞ ا ٢ِ أَصِ ُ٘ ٢َ أََتا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ١َُِٙة ی١ََا٤َٔيْة َرأُِس اهَّللُ َو

 ٔٗ ١ََِِّٜشٔ َٞ ا  اِلَُِٙفٔ َٔٔب

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ

اہمترے اپس نمی فاےل لےئ ںی وج تہب رنؾ دؽ افر رقیق ابلقل ںی اامیؿ نمی ںیم افر تمکح یھب نمی ںیم ےہ  رف یک ڑج رشمؼ 

 یک رطػ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم

     193    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، او١ض :  راوی

 َٜ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ٔىيٕس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٞ َحسَّ ٢ِ یَِذَُکِ َرأُِس اِلَُِٙفٔ َٔٔب

 ٔٗ ١ََِِّٜشٔ  ا



 

 ںی  ہ رفاتی ایس ذموکرہ دنس ےک اسھت ذموکر ےہ رگم اس ںیم  ہ لرخی ہن ہ ںیہن ےہ ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، اشمع ےتھکل

 ہک  رف یک ڑج رشمؼ یک رطػ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، اشمع :  رافی

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

  

 ؿ اک ایبؿاامی :   ابب

 اامیؿ فاولں یک اامیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیم

     194    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، ح، بَّش ب٦ خاٜس، ٠ح١سيىىي اب٦ جىَف، شىبہ، او١ض :  راوی

ث٥ََا ٠ُ  ْس َيِىىٔي اب٦َِ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔي بَِّٔشُ ب٦ُِ َخأٜٕس َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ ح و َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا  َح١َّ اَِل َحسَّ َٔ َجِىََفٕ 

 ُِ ُِٜدَيََل ِْخُ َوا َّ ِٜ ٕ َوَزاَز َوا َٞ َحٔسیٔث َجزٔیز ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ اُر فٔی  ُشِىَبُة َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل َٔ َو ِٜ ٙٔي٥َُة َوا ٞٔ َواٜسَّ ٔ فٔی أَِظَحأب اِْلٔب

 ِٔ ا  أَِظَحأب اٜصَّ

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، ح، رشب نب اخدل، دمحمینعی انب رفعج، ہبعش، اشمع ےن ایس ذموکرہ دنس ےک اسھت رجری یک دحثی ےک  قبقم 

 فاولں ںیم افر تنکسم افر فاقر رکبی فاولں ںیم ےہ۔لقن ایک افر اس ںیم اانت ااضہف ایک ےہ ہک رخف افر رغفر افٹن 

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، ح، رشب نب اخدل، دمحمینعی انب رفعج، ہبعش، اشمع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 امیؿ ںیم ا ک دفرسے رپ تلیضف افر نمی فاولں ےک اامیؿ یک رتحیج ےک ایبؿ ںیماامیؿ فاولں یک ا



 

     195    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبساهَّلل ب٦ حارث ٠دزومی، اب٦ جزیخ، ابواٜزبيْ، جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َِ ٔ ث٥ََا إ َْنٔی أَبُوَحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ ١َِِٜدزُومٔیُّ َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  َِٜحارٔٔث ا ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ا َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب ١َٔي َجابٔزَ  َح ََ َُّط  ٔ أ٤َ اٜزُّبَيِْ

 ِٜ َُٝن ا ٌٔ ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ِٜٔحَحازٔ ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ َي ٞٔ ا ٗٔ َواِْلٔی١َا٧ُ فٔی أَصِ ١ََِِّٜشٔ ُِ فٔی ا ا َّ َِٜح ُٝؤب َوا ُٕ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب احرث زخمفیم، انب رججی، اوباسلریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 رشمؼ فاولں ںیم ےہ اامیؿ اجحز فاولں ںیم ےہ۔یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دؽ یک یتخس افر تخس زمایج 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب احرث زخمفیم، انب رججی، اوباسلریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...فاےل اجںیئ ےگ اامیؿ فاولں ےس تبحم اامیؿ یک اشنین ےہ افر رثکت س تنج ںیم رصػ اامیؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم رصػ اامیؿ فاےل اجںیئ ےگ اامیؿ فاولں ےس تبحم اامیؿ یک اشنین ےہ افر رثکت السؾ لسپ ںیم تبحم اک ابثع ےہ

     196    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، و٘يي، او١ض، ابوظاٜح، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيْي َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ بٔی صَُزیَِزَة 

َّی اهَّللُ  ٢ُِٙ َولَی َظل َّي َتَحابُّوا أََوَِل أَزُلُّ َّي تُِؤ٥٠ُٔوا َوَِل تُِؤ٥٠ُٔوا َحً َِٜح٥ََّة َحً ٢َ َِل َتِسُخُٝو٧َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُِٝت١ُوُظ َو َى َِ َشِيٕئ إَٔذا 

ََل٣َ بَِي٢ُِٙ٥َ  ُِِصوا اٜسَّ  َتَحابَبُِت٢ِ أَ

ہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، اوباصحل، اوبرہری

تنج ںیم داہ  ںیہن وہ ےگ بج کت ہک اامیؿ ںیہن الؤ ےگ افر وپرے ومنم ںیہن ونب ےگ بج کت ہک لسپ ںیم تبحم ںیہن 



 

فہ  ہ ےہ ہک لسپ ںیم رہ ا ک  رکفےگ ایک ںیم ںیہمت فہ زیچ ہن اتبؤں بج مت اس رپ ل رکفےگ وت لسپ ںیم تبحم رکےن پ  اجؤ ےگ

 لدیم وک السؾ ایک رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  ےگ اامیؿ فاولں ےس تبحم اامیؿ یک اشنین ےہ افر رثکت السؾ لسپ ںیم تبحم اک ابثع ےہتنج ںیم رصػ اامیؿ فاےل اجںیئ

     197    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، او١ض :  راوی

 ٔ ٕب أ٤ََِبأ٤ََا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َّٜٔذی َحسَّ ٢َ َوا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٔ ٥َاز َِ

ٞٔ َحسٔیٔث أَبٔی ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيٕي  َّي تُِؤ٥٠ُٔوا ب١ِٔٔث َِٜح٥ََّة َحً ٔ َِل َتِسُخُٝو٧َ ا ٔسي بَٔئسظ ِّ  َن

 ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مسق زریہ نب رحب، رجری، اشمع ےس ایس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی لقن یک یئگ ےہ سج

ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک مت تنج ںیم داہ  ںیہن وہ ےگ بج کت ہک اامیؿ ںیہن الؤ ےگ، لےگ دحثی 

 ےک فیہ اافلظ ںی وج افرپ فایل دحثی ںیم ںی۔

 زریہ نب رحب، رجری، اشمع :  رافی

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

  

 ...دنی ریخ وخایہ افر الھبیئ اک انؾ ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 دنی ریخ وخایہ افر الھبیئ اک انؾ ےہ

     198    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٧، َہيٞ، وفاء ب٦ بزیس، ت١ي٢ زاری٠ح١س ب٦ وباز ٠کی، َّي :  راوی

 ِٜ ث٥ََا َو٦ِ ا ٕٞ إ٧َّٔ َو١ِّزا َحسَّ ُِٝت ُٜٔسَضِي ُٔ  َٟ ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  ِّیُّ َحسَّ ١َِٜک ُس ب٦ُِ َوبَّازٕ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َوَرَجِوُت أ٧َِ َحسَّ ا َٔ ًٔ َو٦ِ أَبٔيَک  ا َٕ ِى َٕ

١ِٔىُتطُ ٦ِ٠ٔ  ََ  َٟ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ٕٞ  ُيِسَٕٔق َوىِّي َرُجَّل  َضِي َُ َيا٧ُ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  ٔ ث٢َُّ َحسَّ ا٣ َٜطُ بٔاٜصَّ ا  ّٕ ١َٔىُط ٥ِ٠ُٔط أَبٔی کَا٧َ َظٔسي ََ َّٜٔذی  ا

ی٦ُ ا٥َّٜٔعي َٟ اٜسِّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ارٔیِّ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ِٔ ب٦ِٔ یَزٔیَس َو٦ِ َت١ٔي٢ٕ اٜسَّ َٟ ِهَّلِلَو٦ِ َوَفا ا َٔ ٥َِٝا ٦ِ١َٜٔ  ُٔ َٙٔتابٔطٔ َحُة  ٔ  َول

تٔض٢ِٔ  ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن َوَوا٠َّ ٔة ا ؤٜطٔ َؤلَئ١َّٔ َُ  َؤَٜز

یہ دمحم نب ابعد یکم، ایفسؿ، لیہس، اطعء نب ربدی، میمت داری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دنی ریخ وخا

 فل ہ فملس ےن رفامای اہلل یک اس یک اتکب یک اس ےک روسؽ یک ناملسونں ےک اک انؾ ےہ، مہ ےن رعض ایک سک زیچ یک؟ لپ یلص اہلل ہیلع

 اہمئ یک افر امتؾ ناملسونں یک۔

 دمحم نب ابعد یکم، ایفسؿ، لیہس، اطعء نب ربدی، میمت داری :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   باب

 دنی ریخ وخایہ افر الھبیئ اک انؾ ےہ

     199    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، اب٦ ٠ہسی، َّيا٧، َہيٞ ب٦ ابی ظاٜح، وفاء ب٦ بزیس ٜيثي، حَّضت ت١ي٢ زاری :  راوی

ث٥ََا ابِ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َِّٝيثٔيِّ َو٦ِ َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس اٜ ٞٔ ب٦ِٔ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ َوَفا َضِي َُ َيا٧ُ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  ٦ُ ٠َِضسٔٓیٕ َحسَّ

٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ارٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل  َت١ٔي٢ٕ اٜسَّ



 

، رضحت میمت داری یہ ےس ایس دحثی یک رطح روسؽ اہلل دمحم نب احمت، انب دہمی، ایفسؿ، لیہس نب ایب اصحل، اطعء نب ربدی یثیل

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب احمت، انب دہمی، ایفسؿ، لیہس نب ایب اصحل، اطعء نب ربدی یثیل، رضحت میمت داری :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دنی ریخ وخایہ افر الھبیئ اک انؾ ےہ

     200    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٠يہ ب٦ بسفا٣، بزیس يىىي اب٦ زریي، روح يىىي اب٦ ٔا٢َ، َہيٞ، وفاء ب٦ یزیس، ابوظاٜح، حَّضت ت١ي٢ زاری :  راوی

ثَىٔ  ضَ َحسَّ َُ ث٥ََا  ٢ٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا َرِوْح َوصَُو اب٦ُِ ا ث٥ََا یَزٔیُس َيِىىٔي اب٦َِ ُزَریِٕي َحسَّ ُة ب٦ُِ بِٔسَفا٣َ َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس ي أ٠َُيَّ ْٞ َو٦ِ َوَفا ِي

َّی اهَّللُ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ارٔیِّ َو٦ِ َر ُث أَبَا َظأٜٕح َو٦ِ َت١ٔي٢ٕ اٜسَّ ١َٔىُط َوصَُو یَُحسِّ ٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

اہیم نب اطسبؾ، ربدی ینعی انب زرعی، رفح ینعی انب اقمس، لیہس، اطعء نب سیدی، اوباصحل، رضحت میمت داری روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فل ہ فملس ےس ایس دحثی یک رطح لقن رکےت ںی۔

 ، لیہس، اطعء نب سیدی، اوباصحل، رضحت میمت داریاہیم نب اطسبؾ، ربدی ینعی انب زرعی، رفح ینعی انب اقمس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دنی ریخ وخایہ افر الھبیئ اک انؾ ےہ

     201    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابواَا٠ہ، ا١َاويٞ ب٦ ابی خاٜس، ٔيس، جزیز :  اویر

َٞ ب٦ِٔ أَ  ١َٔىي َِ ٔ ا٠ََة َو٦ِ إ ََ ُ ٕ َوأَبُو أ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ِيٕس َو٦ِ َجزٔیز َٔ بٔی َخأٜٕس َو٦ِ 

ِّٞ بَ  ُ َّکَاةٔ َوا٥ُِّٜعٔح ٜٔک ِٔ اٜز ََلةٔ َوإٔیَتا ا٣ٔ اٜعَّ َٔ ٔ ٢َ َولَی إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  ٠ُِس٢ٕٔٝ اَيِىُت َر

فل ہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق، رجری رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس ےس امنز ڑپےنھ زوکة ادا رکےن افر رہ ناملسؿ یک ریخ وخایہ رکےن رپ تعیب یک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق، رجری :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دنی ریخ وخایہ افر الھبیئ اک انؾ ےہ

     202    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ١٤يْ، َّيا٧، زیاز ب٦ وَلٔہ، جزیز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ بِ  ٔ َحسَّ ١َٔي َجز ََ َة  َٔ ٔ ب٦ِٔ ؤََل َيا٧ُ َو٦ِ زَٔیاز ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ٕب َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ یَز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ ٦ُ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

ِّٞ ٠ُِس٢ٕٔٝ  ُ ٢َ َولَی ا٥ُِّٜعٔح ٜٔک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو وُِل بَاَيِىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ُٕ  َي

ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ، زاید نب العہق، رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن  اوبرکب نب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رہ ناملسؿ ےس ریخ وخایہ رکےن رپ تعیب یک۔

 العہق، رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ، زاید نب  :  رافی

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دنی ریخ وخایہ افر الھبیئ اک انؾ ےہ

     203    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َسیخ ب٦ یو٤س، يىٕوب زورقی، ہصي٢، َيار، شىيي، جزیز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِىٔييِّ َو٦ِ جَ  يَّإر َو٦ِ اٜصَّ ََ ث٥ََا صَُصِي٢ْ َو٦ِ  اَِل َحسَّ َٔ ِوَرقٔیُّ  وُب اٜسَّ ُٕ یُِخ ب٦ُِ یُو٤َُس َوَيِى ث٥ََا َُسَ َّی َحسَّ َٟ بَاَيِىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ا َٔ  ٕ زٔیز

وُب  اهَّللُ ُٕ َٟ َيِى ا َٔ ِّٞ ٠ُِس٢ٕٔٝ  ُ َتَفِىَت َوا٥ُِّٜعٔح ٜٔک َِ ٥َىٔي َِمَٔي ا َّٕ َٝ َِ اَؤة  ١ِٔي َواٜفَّ ٢َ َولَی اٜسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ث٥ََا َو َٟ َحسَّ ا َٔ فٔی رَٔوایَتٔطٔ 

اْر  يَّ ََ 

ںی ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع  رسجی نب ویسن، وقعیب دفریق، میشہ، ایسر، یبعش، رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

فل ہ فملس ےس تعیب یک ہک وج ھچک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامںیئ ےگ ںیم اس وک ونسں اگ افر ااطتع رکفں اگ لپ یلص اہلل ہیلع 

 تعیب یک۔ فل ہ فملس ےن ریمی ااطتستع ےک  قبقم یہ ل اک مکح رفامای افر ںیم ےن رہ ناملسؿ ےس ریخ وخایہ یک یھب

 رسجی نب ویسن، وقعیب دفریق، میشہ، ایسر، یبعش، رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ہ وہ اجتانگہ رکےن ےس اامیؿ مک وہ اجات ےہ افر انگہ رکےت فتق اگہنگر ےس اامیؿ دحیلع

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انگہ رکےن ےس اامیؿ مک وہ اجات ےہ افر انگہ رکےت فتق اگہنگر ےس اامیؿ دحیلعہ وہ اجات ےہ ینعی اس اک اامیؿ اکلم ںیہن راتہ ۔

     204    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٧ تحييي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، َىيس ب٦ ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي ب٦ وبساهَّلل و١زا :  راوی

 ٠سيِ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

 ٔ َْن َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ حٔئييُّ أ٤ََِبأ٤ََا اب٦ُِ َوصِ ُة ب٦ُِ یَِحٌَي ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١َِٔزا٧َ اٜتُّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ اَحسَّ َٔ َٟ ی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب 

َٟ ا و َُ َٟ أَبُو صَُزیَِزَة إ٧َّٔ َر ا َٔ وَِل٧ٔ  ُٕ ِٔ َي ١َُِٜسيَّ ٔىيَس ب٦َِ ا ََ ١َََٝة ب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو ََ ١ِٔىُت أَبَا  ََ َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو هَّللٔ َظل

ُٗ حٔي ارٔ ُٗ اٜسَّ بَُضا َوصَُو َِل َیزِنٔی اٜزَّانٔی حٔيَن یَزِنٔی َوصَُو ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َوَِل َيَِسٔ َِٜد١َِز حٔيَن َيَِّشَ ُب ا ُٗ َوصَُو ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َوَِل َيَِّشَ َن َيَِسٔ

١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا بَِْکٕ کَا٧َ  َْنٔی َوِبُس ا َ َِأَِخب َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب  ا َٔ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ  ثُُض٢ِ َصُؤَِل  یَُحسِّ

َِٜيطٔ ِٔيَضا ث٢َُّ  ٔ ُي ا٥َّٜاُس إ َِ ٕٓ َیزِ ُِ ٤ُِضَبّة َذاَت ََشَ ٔ ُٖ ٠ََىُض٦َّ َوَِل ی٥ََِتض ِٝٔح وُِل َوکَا٧َ أَبُو صَُزیَِزَة یُ ُٕ أَبَِعاَرص٢ُِ حٔيَن ی٥ََِتضٔبَُضا َوصَُو  َي

 ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ 

ی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارل ی

ین ی ج

 

ت

نمح، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل رمعاؿ 

فر ہن اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اامیؿ یک احتل ںیم وکیئ زان رکےن فاال زان ںیہن رکات ا

اب وخری رکات ےہ انب اہشب ےتہک یہ اامیؿ یک احتل ںیم وکیئ وچر وچری رکات ےہ افر ہن یہ اامیؿ یک احتل ںیم وکیئ یراب وخر یر

ںی ہک ھجم ےس دبعاکلمل نب ایب رکب ےن لقن ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ 

امیؿ ںیہن رفاتی رکےت ےھت رھپ رفامےت ہک اامیؿ یک احتل ںیم االعہین وکیئ ولوگں ےک اسےنم ںیہن ولاتٹ ینعی اس فتق اس ںیم ا

 وہات۔

ی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ  :  رافی ی

ین ی ج

 

ت

رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل رمعاؿ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

  ایبؿاامیؿ اک :   ابب

 انگہ رکےن ےس اامیؿ مک وہ اجات ےہ افر انگہ رکےت فتق اگہنگر ےس اامیؿ دحیلعہ وہ اجات ےہ ینعی اس اک اامیؿ اکلم ںیہن راتہ ۔

     205    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

بوبْک ب٦ وبس اٜزح٦١ ب٦ حارث ب٦ وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ، اب٦ ٜيث، ب٦ َىس، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، ا :  راوی



 

 ہصا٣، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٕ ثَىٔي وُ َٟ َحسَّ ا َٔ ی  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َٟ َحسَّ ا َٔ ِىٕس  ََ َِّٝئث ب٦ِٔ  ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ثَىٔي َوِبُس ا َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس  ِي

َْنٔی أَبُو بَِْکٔ  َ َّی اهَّللُاب٦ُِ ٔشَضإب أَِخب َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ إ٧َّٔ َر ا َٔ َُّط  َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٤َ َِٝيطٔ  ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ا  َو

٢ِ یَِذَُکِ  َٜ َِٜحسٔیَث ب١ِٔٔثٝٔطٔ یَِذَُکُ ٠ََي ذَِٔکٔ ا٥ُِّٜضَبةٔ َو َتغَّ ا ِٔ َٟ َِل یَزِنٔی اٜزَّانٔی َوا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ثَىٔي َو َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب َحسَّ ا َٔ  ٕٓ  َذاَت ََشَ

َّی اهَّللُ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ََة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر َٝ ََ ِٔ َوأَبُو  ١َُِٜسيَّ ٔىيُس ب٦ُِ ا ٞٔ َحٔسیٔث أَبٔی ََ ٢َ ب١ِٔٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

 بَِْکٕ َصَذا إِٔلَّ ا٥ُِّٜضَبةَ 

 بیعش، انب ثیل، نب دعس، لیقع نب اخدل، انب اہشب، اوبرکب نب دبع ارلنمح نب احرث نب اشہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل دبعاکلمل نب

ایبؿ اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای زان رکےن فاال زان ںیہن رکات افر رھپ دحثی ابال یک رفاتی 

 اک

 

بیة
ھ

 

ت

ظفل یھب ےہ رگم اس ےک اسھت ذات یرػ اک ظفل ںیہن ےہ انب اہشب ےتہک ںی ہک ھجم ےس دیعس افر اوبہملس افر  یک افر اس ںیم 

اؿ ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اس 

 )ولٹ( ںیہن ےہ۔دحثی یک رطح رفاتی یک رگم اس ںیم ظفل 

 

 بیة
ہ

 

 ت

دبعاکلمل نب بیعش، انب ثیل، نب دعس، لیقع نب اخدل، انب اہشب، اوبرکب نب دبع ارلنمح نب احرث نب اشہؾ، اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اک ایبؿ اامیؿ :   ابب

 انگہ رکےن ےس اامیؿ مک وہ اجات ےہ افر انگہ رکےت فتق اگہنگر ےس اامیؿ دحیلعہ وہ اجات ےہ ینعی اس اک اامیؿ اکلم ںیہن راتہ ۔
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ابی ١َٝہ، ابی بْک ب٦ وبساٜزح٦١، ب٦  ٠ح١س ب٦ ٠ہزا٧ رازی، ويسٰي ب٦ یو٤س، اوزاعی، زہزی، اب٦ ٠سيِ، :  راوی

 حارث، ب٦ ہصا٣، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

ث٥ََا اِلَِوَزاعٔیُّ َو٦ِ اٜزُّصِ  َْنٔی ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ ُس ب٦ُِ ٠ِٔضَزا٧َ اٜزَّازٔیُّ  ثَىٔي ٠َُح١َّ ِٔ َوأَبٔی َحسَّ ١َُِٜسيَّ زٔیِّ َو٦ِ اب٦ِٔ ا

١ََة َوأَ  َٝ َِٝيطٔ ََ َّی اهَّللُ َو ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ صَٔصا٣ ٞٔ َحٔسیٔث  بٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ا ٢ََّٝ ب١ِٔٔث ََ َو

ٕٞ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوَذََکَ ا٥ُّٜ  ِي َٕ ٕٓ وُ ِٞ َذاَت ََشَ ُٕ ٢َِٜ َي  ِضَبَة َو

دمحم نب رہماؿ رازی، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، زرہی، انب بیسم، ایب ہملس، ایب رکب نب دبعارلنمح، نب احرث، نب اشہؾ، اوبرہریہ 

ےس افر اوہنں ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایس دحثی ےک لثم رفاتی یک وج لیقع ےن زرہی ےس زرہی ےن اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

یہ اک ظفل ذرک ایک ےہ افر ظفل ذات یرػ ںیہن ےہ۔  ب
ہ

 

ت
 ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی لقن یک افر اس ںیم 

دمحم نب رہماؿ رازی، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، زرہی، انب بیسم، ایب ہملس، ایب رکب نب دبعارلنمح، نب احرث، نب اشہؾ،  :  رافی

 ہلل اعتٰیل ہنعاوبرہریہ ریض ا

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انگہ رکےن ےس اامیؿ مک وہ اجات ےہ افر انگہ رکےت فتق اگہنگر ےس اامیؿ دحیلعہ وہ اجات ےہ ینعی اس اک اامیؿ اکلم ںیہن راتہ ۔
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حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، وبساٜىزیز ب٦ ٠فِٝ، ظّوا٧ ب٦ َٝي٢، وفاء ب٦ يسار، ٠ي١و٤ہ، ح١يس  :  راوی

 ب٦ وبساٜزح٦١ ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َوانٔیُّ َحسَّ ِٝ ُِٜح ثَىٔي َحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ِي٢ٕ َو٦ِ  َحسَّ َٝ َُ َوا٧َ ب٦ِٔ  ِّ ِٔ َو٦ِ َظ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ٔ ب٦ُِ ا َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ َيِى

َّی اهَّللُ ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر ٠َِولَی ٠َِي١ُو٤ََة َوح١َُِئس ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٢َ َوَفا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُس   َو ث٥ََا ٠َُح١َّ ح و َحسَّ

طٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜ  ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ٢ََّٝ ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٔييِّ َظل

میلس، اطعء نب اسیر، ومیمہن، دیمح نب دبعارلنمح اوبرہریہ  نسح نب یلع ولحاین، وقعیب نب اربامیہ، دبعازعلسی نب بلطم، وفصاؿ نب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ںیم ذموکر رافویں یک رفاتی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 



 

 ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی رکےت ںی۔

، وقعیب نب اربامیہ، دبعازعلسی نب بلطم، وفصاؿ نب میلس، اطعء نب اسیر، ومیمہن، دیمح نب دبعارلنمح نسح نب یلع ولحاین :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وہ اجات ےہ افر انگہ رکےت فتق اگہنگر ےس اامیؿ دحیلعہ وہ اجات ےہ ینعی اس اک اامیؿ اکلم ںیہن راتہ ۔انگہ رکےن ےس اامیؿ مک 
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 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز زراورزی، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث ِٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ وَ َحسَّ َِٜىََل َراَوِرزٔیَّ َو٦ِ ا ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ٥َا 

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

نمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایس دنس ںیم ذموکر رافویں ےن رضحت اوبرہریہ ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، العء نب دبعارل

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی ایک۔

 اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، العء نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انگہ رکےن ےس اامیؿ مک وہ اجات ےہ افر انگہ رکےت فتق اگہنگر ےس اامیؿ دحیلعہ وہ اجات ےہ ینعی اس اک اامیؿ اکلم ںیہن راتہ ۔
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 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ طٕ َو٦ِ أَب ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝيطٔ َحسَّ َّى اهَّللُ َو ی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

َِٜىََلٔء ب٦ِٔ َوبِ  َراَوِرزٔیَّ َو٦ِ ا ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٢َ َحسَّ َّٝ ََ سٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی َو

َّى اهَّللُ َِٜيَس صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِي٢ٕ  َٝ َُ َوا٧َ ب٦َِ  ِّ َِٜىََلَء َوَظ َْ أ٧ََّ ا ِ ٌَي ٞٔ َحٔسیٔث اٜزُّصِزٔیِّ  ُّٞ َصُؤَِلٔء ب١ِٔٔث ُ ٢َ ک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو فٔی  َو

١ُِِٜؤ٥٠ُٔو٧َ أَِوي٥َُ  َِٜيطٔ ا ٔ ُي إ َِ ٕ َیزِ ا٣ َِٜيطٔ ِٔيَضا أَبَِعاَرص٢ُِ َوفٔی َحٔسیٔث َص١َّ ٔ ُي ا٥َّٜاُس إ َِ ٢ِ ِٔيَضا َوصَُو حٔيَن ی٥ََِتضٔبَُضا ضُ َحٔسیثٔض١َٔا یَزِ

 ٢ِ ُ٘ ٢ِ إٔیَّا ُ٘ إٔیَّا َِ ُّٞ َوصَُو ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ  ٍُ ٢ِ حٔيَن َي ُ٘ ُّٞ أََحُس ٍُ  ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َوَزاَز َوَِل َي

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس زرہی یک دحثی یک رطح رفاتی ےہ العفہ اس ےک العء

د ( افر امہؾ یک رفاتی ےک اافلظ  ہ ںی )ی َ
ِ
 

 ِرہ
َ
ا  اَبی
َ
 ہ 
َ ُس اََِل  فِی

 

ُ ال

َ

 

دف ُ اََِل  افر وفصاؿ نب میلس یک رفاتی ںیم  ہ ظفل ںی ہک )ی َ

َ

 

ف
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ؽ ںیم ےس وچری ا

 رکے وت اس فتق فہ ومنم ںیہن راتہ سپ اس ےس ےتچب روہ سپ اس ےس ےتچب روہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   باب

 انگہ رکےن ےس اامیؿ مک وہ اجات ےہ افر انگہ رکےت فتق اگہنگر ےس اامیؿ دحیلعہ وہ اجات ےہ ینعی اس اک اامیؿ اکلم ںیہن راتہ ۔

     210    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، شىبہ، ََٝمي٧، ذ٘وا٧، :  راوی

َوا٧َ َو٦ِ أَبٔی ِ٘ ٧َ َو٦ِ َذ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ  َحسَّ صَُزیَِزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

 ِ َّانٔی حٔيَن َیز َٟ َِل َیزِنٔی اٜز ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو بَُضا َو َِٜد١َِز حٔيَن َيَِّشَ ُب ا ُٗ َوصَُو ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َوَِل َيَِّشَ ُٗ حٔيَن َيَِسٔ نٔی َوصَُو ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َوَِل َيَِسٔ



 

ِوبَُة ٠َِىزُوَؼْة َبِىُس   َوصَُو ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َواٜتَّ

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، ہبعش، امیلسؿ، ذوکاؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص

زان رکےن فاال صخش زان یک احتل ںیم ومنم ںیہن وہات افر وچر یھب وچری یک احتل ںیم ومنم ںیہن افر ایس رطح بج وکیئ یراب 

 ون ی رکات ےہ وت اس احتل ںیم فہ ومنم ںیہن وہات افر وتہب اک درفازہ اس ےک دعب یھب الھک راتہ ےہ۔

 ، انب ایب دعی، ہبعش، امیلسؿ، ذوکاؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ات ےہ ینعی اس اک اامیؿ اکلم ںیہن راتہ ۔انگہ رکےن ےس اامیؿ مک وہ اجات ےہ افر انگہ رکےت فتق اگہنگر ےس اامیؿ دحیلعہ وہ اج

     211    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، َّيا٧، او١ض، ذ٘وا٧، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٗٔ أَ  ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ َِل َیزِنٔی َحسَّ ا َٔ َىطُ  َِ َوا٧َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َر ِ٘ َيا٧ُ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َذ ِّ َُ ٤ََْا  َ ِخب

ٞٔ َحٔسیٔث ُشِىَبةَ   اٜزَّانٔی ث٢َُّ َذََکَ ب١ِٔٔث

ےن فاال بج دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اشمع، ذوکاؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رموفاع رفاتی ےہ ہک زان رک

 زان رکات ےہ رھپ لےگ ہبعش یک دحثی ےک لثم ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اشمع، ذوکاؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ںیمانمقف یک وتلصخں ےک ایبؿ 



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انمقف یک وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     212    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، او١ض، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، َّيا٧، وبساهَّلل ب٦ ٠زہ، ٠َسوٗ، اب٦ و١ز  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ثَىٔي ُزَصيُِْ ا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا اِلَِو١َُض ح و َحسَّ

َيا٧ُ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ  ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕب َحسَّ َٟ  ب٦ُِ َِحِ ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕٗ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو  و ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ ٠ََِسُ

ا َخأّٜعا َو٦ِ٠َ کَا٤َِت ِٔيطٔ َخ  ّٕ ٔ ٦َّ ِٔيطٔ کَا٧َ ٥َ٠ُاِ ُ٘ ٢َ أَِربَْي ٦ِ٠َ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّْٝة ٦ِ٠ٔ َر َّْٝة ٥ِ٠ُٔض٦َّ کَا٤َِت ِٔيطٔ َخ

 َّ ٕٗ َحً ا َّ ٔ َْ أ٧ََّ فٔی َحٔسین ِ ٌَي َحَز  َِ َْ َوإَٔذا َخاَظ٢َ  َٝ َذَب َوإَٔذا َواَصَس ٌََسَر َوإَٔذا َوَوَس أَِخ َ٘ َث  َيا٧َ َوإ٧ِٔ کَا٤َِت ي یََسَوَضا إَٔذا َحسَّ ِّ َُ ٔث 

 ٔٗ ا َّ َْٝة ٦ِ٠ٔ ا٥ِّٜ ْة ٥ِ٠ُٔض٦َّ کَا٤َِت ِٔيطٔ َخِع َٝ  ِٔيطٔ َخِع

، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب رمہ، قورفؼ، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشمع

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج صخش ںیم  ہ اچرفں ںیتلصخ عمج وہ اجںیئ وت فہ اخصل انمقف ےہ 

ا ک  تلص دیپا وہیئگ بج کت ہک اس وک وھچڑ  ول ہک اس ںیم انمقف یکافر سج ںیم اؿ ںیم ےس وکیئ ا ک  تلص اپیئ اجےئ وت ھجمس 

ہن دے بج ابت رکے وت وھجٹ وبےل بج دہع رکے وت وتڑ ڈاےل بج فدعہ رکے وت فدعے یک الخػ فرزی رکے افر بج 

یگ اس ںیم ڑگھجا رکے وت لےپ ےس ابرہ وہ اجےئ ایفسؿ یک دحثی ںیم ویں ےہ ہک سج صخش ںیم اؿ ںیم ےس وکیئ ا ک  تلص وہ

 افنؼ یک العتم وہ یگ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب رمہ، قورفؼ، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انمقف یک وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     213    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، ابوَہيٞ، ٤اِي ب٦ ٠اٜک، اب٦ ابووا٠ز، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب  ٕٞ َحسَّ َضِي َُ َْنٔی أَبُو  َ َٟ أَِخب ا َٔ ُٞ ب٦ُِ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ ُن َٜٔيِحٌَي  ِّ َّٝ ٔىيٕس َواٜ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٤َأُِي َو

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َث ب٦ُِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أَبٔی َوا٠ٔز ٖٔ ثَََلْث إَٔذا َحسَّ ٔ ٥َ١ُِٜاِ َٟ آَیُة ا ا َٔ

ت٦َٔ١ُ َخا٧َ  ُِ َْ َوإَٔذا ا َٝ َذَب َوإَٔذا َوَوَس أَِخ َ٘ 

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، اوبلیہس، انعف نب امکل، انب اوباعرم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ےن رفامای انمقف یک نیت العںیتم ںی بج ابت رکے وت وھجٹ وبےل بج فدعہ رکے وت الخػ  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 فرزی رکے افر بج اس ےک اپس اامتن روھکایئ اجےئ وت اس ںیم ایختن رکے۔

 ٰیل ہنعییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، الیعمس نب رفعج، اوبلیہس، انعف نب امکل، انب اوباعرم، اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 انمقف یک وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     214    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىَف، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ يىٕوب ٠ولی ِحٔہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل ابوبْک ب٦ اَحٖ، اب٦ ابی ٠زی٢، ٠ح١س ب٦ ج :  راوی

 تىالٰی و٥ہ



 

َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ  ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی ٠َزَِی٢َ أَِخب َ َٖ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ ُِ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َحسَّ َِٜىََل ا

وَب ٠َِولَی ا ُٕ ٢َ ٦ِ٠ٔ َوََل٠َأت اَيِى َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ةٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٔ ٖٔ ثَََلثَْة إَٔذا َُِٜحَ ٔ ٥َ١ُِٜاِ

ت٦َٔ١ُ َخا٧َ  ُِ َْ َوإَٔذا ا َٝ َذَب َوإَٔذا َوَوَس أَِخ َ٘ َث   َحسَّ

رفعج، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب ومیل رحہق، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوبرکب نب ااحسؼ ، انب ایب رممی، دمحم نب 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک انمقف یک نیت العںیتم ںی بج ابت رکے وت وھجٹ وبےل بج فدعہ رکے وت 

 ے۔الخػ فرزی رکے افر بج اس ےک اپس اامتن ریھک اجےئ وت ایختن رک

 اوبرکب نب اقحس، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب ومیل رحہق، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمانمقف یک وتلصخں ےک ایب

     215    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وٕبہ ب٦ ٠ْک٣، یحٌي ب٦ ٠ح١س ب٦ ٔيس، ابوز٘يْ، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١ :  راوی

١ِٔى  ََ  َٟ ا َٔ  ٕ يِْ َ٘ ِيٕس أَبُو ُز َٔ ٔس ب٦ِٔ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ ٠َُح١َّ ُّ َحسَّ َِٜىِمِّ ٣ٕ ا َبُة ب٦ُِ ٠ُِْکَ ِٕ ث٥ََا وُ ُث َحسَّ َِ ب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ یَُحسِّ َِٜىََل ُت ا

َّطُ ٠ُِس٢ْٔٝ  َّی َوَزَو٢َ أ٤َ ٖٔ ثَََلْث َوإ٧ِٔ َظا٣َ َوَظل ٔ ٥َ١ُِٜاِ َٟ آیَُة ا ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

نیت اشناینں ںی افر ہبقع نب رکمؾ، ییحی نب دمحم نب سیق، اوبزریک، العء نب دبعارلنمح اس دنس ےک اسھت ایبؿ رکےت ںی ہک انمقف یک 

 ارگہچ فہ رفزہ راتھک وہ افر امنز ڑپاتھ وہ افر اےنپ لپ وک ناملسؿ اتھجمس وہ۔

 ہبقع نب رکمؾ، ییحی نب دمحم نب سیق، اوبزریک، العء نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انمقف یک وتلصخں ےک ایبؿ ںیم
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 ابونَّص ت١ار، وبساِلولی ب٦ ح١از، ح١از ب٦ ١َٝہ، زاٗوز ب٦ ابی ہ٥س، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َّ١ ثَىٔي أَبُو َنَِّصٕ اٜتَّ ٔىئس بِ َحسَّ ََ ١َََٝة َو٦ِ َزاُوَز ب٦ِٔ أَبٔی ص٥ِٕٔس َو٦ِ  ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ از ٦ٔ اُر َوَوِبُس اِلَِولَی ب٦ُِ َح١َّ

ٞٔ َحٔسیٔث یَِحٌَي ب٦ِٔ  ٢َ ب١ِٔٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة  ١َُِٜسيَّ ِٔ َذََکَ ِٔيطٔ  ٠ُ ا َِٜىََل ٕس َو٦ِ ا َح١َّ

َُّط ٠ُِس٢ْٔٝ  َّی َوَزَو٢َ أ٤َ  َوإ٧ِٔ َظا٣َ َوَظل

 اوبرصن امتر، دبعاالیلع نب امحد، امحد نب ہملس، داٗفد نب ایب دنہ، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہ ےس ذموکرہ دنس ےک

 رفزہ راتھک وہ افر امنز ڑپاتھ وہ افر اےنپ لپ وک ناملسؿ اتھجمس وہ۔ اسھت رفاتی ںیم  ہ اافلظ یھب ںی ہک ارگہچ فہ

 اوبرصن امتر، دبعاالیلع نب امحد، امحد نب ہملس، دافٗد نب ایب دنہ، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ناملسؿ اھبیئ وک اکرف ےنہک فاےل ےک احؽ ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ناملسؿ اھبیئ وک اکرف ےنہک فاےل ےک احؽ ےک ایبؿ ںیم
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 ْ، وبيساهَّلل ب٦ و١ز، ٤اِي، اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ بَّش، وبساهَّلل ب٦ ١٤ي :  راوی



 

ث٥ََا اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ  َحسَّ

َِ بَٔضا أََحُسص١َُا و١ََُز أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ  ِس بَا َٕ َِ ُٞ أََخاُظ  َ اٜزَُّج
َفَّ َ٘ َٟ إَٔذا  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل نب رمع، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

 رفامای بج وکیئ صخش اےنپ ناملسؿ اھبیئ وک اکرف اتہک ےہ وت دفونں ںیم ےس یسک ا ک رپ  ہ ہملک ںاپسں وہ رک راتہ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل نب رمع، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ناملسؿ اھبیئ وک اکرف ےنہک فاےل ےک احؽ ےک ایبؿ ںیم
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ب٦ جىَف، وبساهَّلل ب٦ زی٥ار، حَّضت اب٦  یحٌي ب٦ یحٌي، یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ولی ب٦ ححز، ا١َىيٞ :  راوی

 و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٕ َج١ٔيّى  ٔىيٕس َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ١ٔئِمُّ َوَیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ َٟ َحسَّ ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ا َو٦ِ إ

 َ ٤َْ َ َّ َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي اب٦َِ و١ََُز َي ََ َّطُ  ُٞ ب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ زٔی٥َإر أ٤َ ١َٔىي َِ ٔ ی اهَّللُ ا إ

َٟ َو  ا َٔ ١َا  َ٘ َِ بَٔضا أََحُسص١َُا إ٧ِٔ کَا٧َ  ِس بَا َٕ َِ َٟ ٔلَخٔيطٔ یَا کَأَفُ  ا َٔ  ِٕ ٔ ٢ََّٝ أَی١َُّا ا٠ِز ََ َِٝيطٔ َو َِٝيطٔ َو  إِٔلَّ َرَجَىِت َو

امےت ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

وہایگ وت کیھٹ ےہ فرہن  رف  ںی ہک سج صخش ےن اےنپ ناملسؿ اھبیئ وک اکرف اہک وت اؿ دفونں ںیم ےس ا ک ہپ  رف لےئ اگ ارگ فہ فایعق اکرف

 ےنہک فاےل یک رطػ ولٹ لےئ اگ۔



 

 ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، الیعمس نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ناملسؿ اھبیئ وک اکرف ےنہک فاےل ےک احؽ ےک ایبؿ ںیم
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تىالٰی زہيْ ب٦ ِحب، وبساٜع١س ب٦ وبساٜوارث، حسين اب٦ بزیسہ، یحٌي ب٦ يى١ز، ابواَوز، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل  :  راوی

 و٥ہ

 ُ١ِٜ ث٥ََا حَُسيِْن ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜوارٔٔث َحسَّ ١َٔس ب٦ُِ َوِبٔس ا ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢ُِّٝ َو٦ِ اب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ َیِحٌَي َحسَّ َى

 ٔ١ ََ َّطُ  ثَُط َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ أ٤َ َوزٔ َحسَّ َِ َ ٔ ب٦ِٔ َيِى١ََز أ٧ََّ أَبَا اِل يِْ ٍَ ٔ ٕٞ ازَّعَی ٜ َِٜيَس ٦ِ٠ٔ َرُج  ُٟ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َي َر

َىَسُظ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜا ِٕ أِ ٠َ َِٜيتََبوَّ َِٝيَس ٥٠َّٔا َو َِ ُط  َٜ َِٜيَس  ََفَ َو٦ِ٠َ ازَّعَی ٠َا  َ٘ ١َُُٝط إِٔلَّ  َٟ  رٔ َو٦ِ٠َ َزَوا َرُجَّل بٔاِلَُِٙفٔ أَبٔيطٔ َوصَُو َيِى ا َٔ أَِو 

َِٝيطٔ  َذَٜٔک إِٔلَّ َحاَر َو َ٘ َِٜيَس   َوُسوَّ اهَّللٔ َو

زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولارث، نیسح انب ربدیہ، ییحی نب  رمع، اوباوسد، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 یسک دفرسے وک ابپ انبای وت  ہ یھب  رف یک ابت ےہ افر ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن اجےتن وبےتھج

سج صخش ےن ایسی ابت وک اینپ رطػ وسنمب ایک وج اس ںیم ںیہن ےہ وت ااسی صخش مہ ںیم ےس ںیہن ےہ افر اس وک اانپ ناکھہن منہج ںیم 

  ںیہن ےہ وت  ہ ہملک ایس رپ ولٹ لےئ اگ۔انبان اچےئہ افر سج ےن یسک وک اکرف اہک ای اہلل اک دنمش ہہک رک اکپرا احالہکن فہ ااسی

 زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولارث، نیسح انب ربدیہ، ییحی نب  رمع، اوباوسد، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...د اےنپ ابپ ےک ااکنر رکےن فاےل ےک اامیؿ یک احتل اک ایبؿاجےنن ےک ابفوج



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اجےنن ےک ابفوجد اےنپ ابپ ےک ااکنر رکےن فاےل ےک اامیؿ یک احتل اک ایبؿ
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 ىَف ب٦ ربيىہ، ُعاک ب٦ ٠اٜک، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو، ج :  راوی

َْنٔی َو١ِْزو َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ َربٔيَىَة  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َّطُ َحسَّ أک ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٤َ َو٦ِ ُٔعَ

وُِل إ٧َّٔ َر  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي َِفْ ََ ُ٘ ُضَو  َِ َِ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٦ِ١َ َرٌٔ َِ َٟ َِل َتزٌَِبُوا َو٦ِ آبَائ٢ُِٙٔ  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ 

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف، رفعج نب رہعیب، رعاک نب امکل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص 

  فل ہ فملس ےن رفامای ہک اےنپ لابء ےک بسن اک ااکنر ہن رکف سج ےن اےنپ ابپ ےک بسن اک ااکنر ایک فہ اکرف وہایگ۔اہلل ہیلع

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف، رفعج نب رہعیب، رعاک نب امکل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اجےنن ےک ابفوجد اےنپ ابپ ےک ااکنر رکےن فاےل ےک اامیؿ یک احتل اک ایبؿ
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 و١زو ٤أس، ہصي٢ ب٦ بصيْ، خاٜس، ابووث١ا٧ :  راوی

ثَىٔي وَ  ٔ َحسَّ َٕٜ ا ازُّعَٔی زٔیَاْز  َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ٤ََْا َخأْٜس َو٦ِ أَبٔی وُِث١َا٧َ  َ ٕ أَِخب ث٥ََا صَُصِي٢ُ ب٦ُِ َبٔصيْ َٜطُ ١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ُِٝت  ُٕ َِ َة  يُت أَبَا بَِْکَ

١َٔي أُذ٤َُاَی  ََ وُِل  ُٕ إػ َي َّٔ ِىَس ب٦َِ أَبٔی َو ََ ١ِٔىُت  ََ ِّی  ٔن َّٜٔذی َظ٥َِىُت٢ِ إ ٢ََّٝ َوصَُو ٠َا َصَذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ِ٠ٔ َر

 َٕ َِ ا٣ْ  َِٝيطٔ َِحَ َِٜح٥َُّة َو ا َِ ٌَيُِْ أَبٔيطٔ  َُّط  ٢ُ أ٤َ َٝ َْ أَبٔيطٔ َيِى ِ ٌَي ََل٣ٔ  َِ ٔ ُٟ ٦ِ٠َ ازَّعَی أَبّا فٔی اِْل و ُٕ ٟٔ َي و َُ ١ِٔىُتُط ٦ِ٠ٔ َر ََ َة َوأ٤ََا  َٟ أَبُو بَِْکَ ا



 

َّی اهَّللُ  ٢ََّٝ اهَّللٔ َظل ََ َِٝيطٔ َو   َو

رمعف اندق، میشہ نب  ریش، اخدل، اوبامثعؿ رفامےت ںی ہک بج زاید ےک ابرے ںیم اھبیئ وہےن اک دوعی ایک ایگ وت ںیم ےن اوبرکبہ ےس 

ںیم ےن وخد الماقت یک وت اؿ ےس اہک ہک مت ےن ایک اہک ںیم ےن رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک 

اےنپ اکونں ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک سج ناملسؿ ےن اجےنن ےک ابفوجد اےنپ ابپ ےک العفہ 

 یسک دفرسے وک اانپ ابپ انبای وت اس رپ تنج رحاؾ ےہ اوبرکبہ ےن اہک ہک  ہ ابت وت وخد ںیم ےن یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ےس ینس ےہ۔

 رمعف اندق، میشہ نب  ریش، اخدل، اوبامثعؿ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اجےنن ےک ابفوجد اےنپ ابپ ےک ااکنر رکےن فاےل ےک اامیؿ یک احتل اک ایبؿ

     222    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي ب٦ زَکیا ب٦ ابی زائسہ، ابو٠ىاویہ، واظ٢، ابووث١ا٧، َىس، ابوبْکہ :  راوی

َِ ب٦ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة َوأَبُو ٠َُى  یَّا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َزََکٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِىٕس َحسَّ ََ اؤَیَة َو٦ِ َوأظ٢ٕ َو٦ِ أَبٔی وُِث١َا٧َ َو٦ِ 

 ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ّسا َظل ِٝٔيي ٠َُح١َّ َٔ ١َٔىِتُط أُذ٤َُاَی َوَوَواُظ  ََ وُِل  ُٕ ص١َُا َي َة لَٔکَ ٢َُٝ َوأَبٔی بَِْکَ ٔ أَبٔيطٔ َوصَُو َيِى ٔلَی ٌَيِْ ُٟ ٦ِ٠َ ازَّعَی إ و

َُّط ٌَيُِْ أَبٔيطٔ  ا٣ْ أ٤َ َِٝيطٔ َِحَ َِٜح٥َُّة َو ا َِ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، اوباعمف ہ، اعمص، اوبامثعؿ، دعس، اوبرکبہ دفونں ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اکونں ےن 

ل ہ فملس ےن اراشد رفامای وج دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس افر ریمے دؽ ےن نیقی ایک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 صخش اےنپ ابپ ےک العفہ یسک دفرسے وک ابپ انبےئ اس رپ تنج رحاؾ ےہ۔



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، اوباعمف ہ، اعمص، اوبامثعؿ، دعس، اوبرکبہ :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ناملسؿ وک اگیل دانی قسف ا

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ناملسؿ وک اگیل دانی قسف افر اس ےس زلان  رف ےہ ۔

     223    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ بکار ب٦ ریا٧، وو٧ ب٦ ََل٣، ٠ح١س ب٦ ـٝحہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، َّيا٧، ح،  :  راوی

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، زبيس، ابووائٞ، وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َّارٔ  ُس ب٦ُِ بَک ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي حَ  َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝحَة ح و َحسَّ َ ُس ب٦ُِ ـ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ٣ َلَّ ََ ث٥ََا ب٦ِٔ اٜزَّیَّا٧ٔ َوَوِو٧ُ ب٦ُِ  سَّ

ُس بِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َيا٧ُ ح و َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ُض٢ِ َو٦ِ َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضسٔٓیٕ َحسَّ ُّٝ ُ ث٥ََا ُشِىَبُة ک ٦ُ َجِىََفٕ َحسَّ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوزٕ  ٔ ْٗ َؤَٔتاُُٜط ُزبَِيٕس َو٦ِ أَبٔی َوائ ١ُِِٜس٢ٔٔٝ ُُِسو َباُب ا َٔ

 ٔ ُِٝت ٔلَبٔی َوائ ُٕ َِ َٟ ُزبَِيْس  ا َٔ َِفْ  َٜيِ ُ٘ َٟ َنَى٢ِ َو ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىَتطُ ٦ِ٠ٔ َوِبٔس اهَّللٔ َیزِؤیطٔ َو٦ِ َر ََ َس ٕٞ أ٤ََِت 

 ٕٞ ٔ ُٟ ُزبَِيٕس ٔلَبٔی َوائ ِو َٔ  فٔی َحٔسیٔث ُشِىَبَة 

دہمی، ایفسؿ، ح، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش،  دمحم نب اکبر نب رایؿ، وعؿ نب السؾ، دمحم نب ہحلط، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب

 زدیب، اوبفالئ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ناملسؿ وک اگیل

ںیم ےن اوبفالئ ےس اہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ دانی ربا الھب انہک قسف ےہ افر اس ےس زلان  رف ےہ دحثی ےک رافی زدیبہ ےتہک ںی ہک 

فملس ےن  ہ ابت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ینس ےہ وج فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی رکےت ںی 

 زدیب یک اوبفالئ ےس اس ابت زدیبہ ےن اہک اہں ںیم ےن  ہ رفاتی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ینس ےہ ہبعش یک دحثی ںیم

 اک ذرک ںیہن ےہ۔



 

دمحم نب اکبر نب رایؿ، وعؿ نب السؾ، دمحم نب ہحلط، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ح، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج،  :  رافی

 ہبعش، زدیب، اوبفالئ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ناملسؿ وک اگیل دانی قسف افر اس ےس زلان  رف ےہ ۔

     224    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٥٠عور، اب٦ ١٤يْ، وّا٧، شىبہ، او١ض، ابووائٞ،  :  راوی

 وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

سٔ ب٦ِٔ َجِىََفٕ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر ح و َّي َو٦ِ ٠َُح١َّ ١َُِٜثى ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ا ث٥ََا حَ  َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ سَّ

َّی اهَّللُ ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔ ص١َُا َو٦ِ أَبٔی َوائ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ اِلَِو١َٔض لَٔکَ ا٧ُ َحسَّ َّّ ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َو ََ َِٝيطٔ َو   َو

ریمن، افعؿ، ہبعش، اشمع، اوبفالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، انب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ذموکرہ رفاتی یک رطح یہ لقن یک ےہ۔

 اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، انب ریمن، افعؿ، ہبعش، اشمع، اوبفالئ، دبعاہلل ریض اہلل :  رافی

 ہنع

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

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ریمے دعب اکرففں ےسیج اکؾ ہن

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

  ہک ریمے دعب اکرففں ےسیج اکؾ ہن رکےن پ  اجان ہک لسپ یہ ںیم ا ک دفرسے یک رگدںین امرےن  وگ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم

     225    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، ولی ب٦ :  راوی

 ٠سرک، ابوزروہ، حَّضت جزیز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

سٔ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  إر َج١ٔيّىا َو٦ِ ٠َُح١َّ َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ث٥ََا وُبَِيُس َحسَّ  َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ

 َ ث ُط َحسَّ َٜ ُن  ِّ َّٝ َٟ لٔیاهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َواٜ ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ ٔ َجزٔیز ظ ُث َو٦ِ َجسِّ ١َٔي أَبَا ُزِرَوَة یَُحسِّ ََ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ ٠ُِسرٕٔک   ٥َا أَبٔی َحسَّ

 ُ٘ َٟ َِل َتزِٔجُىوا َبِىٔسی  ا َٔ ت٥َِٔعِت ا٥َّٜاَس ث٢َُّ  َِ ًٔ ا َِٜوَزا ٢ََّٝ فٔی َححَّةٔ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اَب َّّ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٔ ُب َبِىُؽ٢ُِٙ رٔ اّرا َيَِّضٔ

 َبِىٕؾ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرہع، رضحت رجری ریض 

 اولداع ےک ومعق رپ رفام

 

ة
ی ج
ج
ای ولوگں وک اخومش رکا دف رھپ رفامای ہک اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم 

 ریمے دعب اکرففں یسیج رحںیتک ہن رکےن پ  اجان ہک لسپ یہ ںیم ا ک دفرسے یک رگدںین امرےن  وگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرہع، رضحت رجری :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  امرےن  وگ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ریمے دعب اکرففں ےسیج اکؾ ہن رکےن پ  اجان ہک لسپ یہ ںیم ا ک دفرسے یک رگدںین

     226    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہ وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، وأس ب٦ ٠ح١س، اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی



 

سٕ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوأٔٔس ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ َّی اهَّللُ  َحسَّ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو  َو

رہک دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، فادق نب دمحم، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس ذموکرہ دحثی ابم

 یک رطح رفاتی ایک۔

  نب اعمذ، ہبعش، فادق نب دمحم، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  اجان ہک لسپ یہ ںیم ا ک دفرسے یک رگدںین امرےن  وگ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ریمے دعب اکرففں ےسیج اکؾ ہن رکےن پ 

     227    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوبْک ب٦ خَلز باہلی، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، وأس ب٦ ٠ح١س ب٦ زیس، اب٦ و١ز رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ  ث٥ََا ُشِىَبُة  َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ َِٜباصٔلٔیُّ  ٕ ا ز َو٦ِ َوأٔٔس ب٦ِٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ َخَلَّ

َّی ا ُث َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١َٔي أَبَاُظ یَُحسِّ ََ َُّط  ٔس ب٦ِٔ َزیِٕس أ٤َ ًٔ ٠َُح١َّ َِٜوَزا ٔة ا َٟ فٔی َححَّ ا َٔ َّطُ  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ َو

اَب َبِىٕؾ  َٔ ُب َبِىُؽ٢ُِٙ رٔ اّرا َيَِّضٔ َّّ ُ٘ ٢َُِٙٝ َِل َتزِٔجُىوا َبِىٔسی  َٟ َویِ ا َٔ  َویَِح٢ُِٙ أَِو 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب الخد ابیلہ، دمحم نب رفعج، ہبعش، فادق نب دمحم نب زدی، انب رمع ر

م ریمے دعب اکرففں یسیج رحںیتک ہن رکےن

ی َلُک

َ
م ای ف

جُک
ت 

َ
 اولداع ےک ومعق رپ رفامای اھت )ف

 

ة
ی ج
ج
 پ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 ےپ وہ اجؤ۔اجان ہک لسپ یہ ںیم ا ک دفرسے یک رگدںین اڑاےن پ  اجؤ ینعی لسپ ںیم ا ک دفرسے وک لتق رکےن ےک در

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب الخد ابیلہ، دمحم نب رفعج، ہبعش، فادق نب دمحم نب زدی، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ریمے دعب اکرففں ےسیج اکؾ ہن رکےن پ  اجان ہک لسپ یہ ںیم ا ک دفرسے یک رگدںین امرےن  وگ ۔یبن یلص اہلل ہیلع

     228    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ىالٰی و٥ہِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١ز ب٦ ٠ح١س، اب٦ و١ز رِضي اهَّلل ت :  راوی

ٕس أ٧ََّ أَبَاظُ  ثَىٔي و١َُزُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ ثَطُ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ  َحسَّ

ٞٔ َحٔسیٔث ُشِىَبَة َو٦ِ َوأٔسٕ  ٢َ ب١ِٔٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب دمحم، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہبعش یک فادق ےس رفاتی یک یئگ دحثی یک رطح لقن رح

 رکےت ںی۔

 رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب دمحم، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...بسن ںیم ہنعط زین افر تیم رپ رفےن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بسن ںیم ہنعط زین افر تیم رپ رفےن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیم

     229    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، اب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ وبيس، او١ض، ابوظاٜح، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٜطُ َحسَّ  ُن  ِّ َّٝ ٕ َواٜ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُس ب٦ُِ وُ َحسَّ ُض٢ِ َو٦ِ ث٥ََا أَبٔی َو٠َُح١َّ ُّٝ ُ بَِيٕس ک



 

٢َ اث٥ََِتا٧ٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِى٦ُ فٔی  اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َِفْ اٜفَّ ُ٘ فٔی ا٥َّٜأس ص١َُا بٔض٢ِٔ 

١َِٜئِّت  ِٔ َوا٥َِّٜياَحُة َولَی ا  ا٥ََّٜس

، اوباعمف ہ، انب ریمن، دمحم نب دیبع، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ولوگں ںیم دف زیچںی  رف ںی بسن ںیم نعط رکان افر تیم رپ ونہح رکان۔

  نب دیبع، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، انب ریمن، دمحم :  رافی

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

  

 ...اھبےگ وہےئ الغؾ رپ اکرف وہےن اک اقالؼ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  اقالؼ رکےن ےک ایبؿ ںیماھبےگ وہےئ الغؾ رپ اکرف وہےن اک

     230    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ ححز َىسی، ا١َىيٞ اب٦ وٝيہ، ٥٠عور اب٦ وبساٜزح٦١، شىيي، جزیز :  راوی

َة َو٦ِ  َٝيَّ ُٞ َيِىىٔي اب٦َِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز َُّط  َحسَّ ٕ أ٤َ ِىٔييِّ َو٦ِ َجزٔیز ٥ِ٠َُعورٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ اٜصَّ

ِس َواهَّللٔ َٔ َٟ ٥ِ٠َُعوْر  ا َٔ َِٜيض٢ِٔ  ٔ َّي یَزِٔجَي إ ََفَ َحً َ٘ ِس  َٕ َِ َٖ ٦ِ٠ٔ ٠ََوأٜيطٔ  ُٟ أَی١َُّا َوِبٕس أَبَ و ُٕ ١َٔىُط َي َِٝيطٔ ََ َّی اهَّللُ َو  ُرؤَی َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 َّٝ ََ ٔ َو ة َِٜبَِّصَ ُظ أ٧َِ یُزَِوی َوىِّي َصُض٥َا بٔا ٙٔىِّي أََِکَ  ٢َ َوَل

یلع نب رجح دعسی، اامسلیع انب ہیلع، وصنمر انب دبعارلنمح، یبعش، رجری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

ولٹ لےئ رافی وصنمر ےن اہک ہک فاہلل  ہ دحثی یبن  رفامای وج الغؾ اےنپ لاقؤں ےس اھباگ اس ےن  رف ایک اہیں کت ہک فہ اؿ ےک اپس

 رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی یک یئگ ےہ نکیل ںیم اےس ان دنس رکات وہں ہک وکیئ ھجم ےس اہیں رصبہ ںیم رفاتی رکے۔

 یلع نب رجح دعسی، الیعمس انب ہیلع، وصنمر انب دبعارلنمح، یبعش، رجری :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اھبےگ وہےئ الغؾ رپ اکرف وہےن اک اقالؼ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     231    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ز، شىيي، جزیزابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ ب٦ ٌياث، زاُ  :  راوی

 َٟ ا َٔ  ٕ ِىٔييِّ َو٦ِ َجزٔیز ُغ ب٦ُِ ٌَٔيإث َو٦ِ َزاُوَز َو٦ِ اٜصَّ ِّ ث٥ََا َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ

ةُ  َّ٠ ِس بَزٔئَِت ٥ِ٠ٔطُ اٜذِّ َٕ َِ  َٖ ٢ََّٝ أَی١َُّا َوِبٕس أَبَ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، داؤ د، یبعش، رجری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج الغؾ اےنپ اوبرکب

 لاق ےس اھبگ اجےئ اس الغؾ ےس اہلل ربی اذلہم وہ اجات ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، داؤ د، یبعش، رجری :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اھبےگ وہےئ الغؾ رپ اکرف وہےن اک اقالؼ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     232    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، جزیز ٠ٍيْہ، شىيي، جزیز ب٦  :  راوی

َٟ کَا٧َ َجزٔیزُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ  ا َٔ ِىٔييِّ  ََْة َو٦ِ اٜصَّ ٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ ٠ٍُٔي َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُث َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل یَُحسِّ

 ِٞ َب ِٕ ٢َِٜ ُت َِٜىِبُس  َٖ ا َٟ إَٔذا أَبَ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ  َٜطُ َظََلةْ َو



 

 ییحی نب ییحی، رجری ریغمہ، یبعش، رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی یک ہک اےنپ لاق ےس

 اھبگ رک اجےن فاےل الغؾ یک امنز وبقؽ ںیہن یک اجیت۔

 ٰیل ہنعییحی نب ییحی، رجری ریغمہ، یبعش، رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ...سج ےن اہک ابرش اتسرفں یک فہج ےس وہیت ےہ اس ےک  رف اک ایبؿ
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 سج ےن اہک ابرش اتسرفں یک فہج ےس وہیت ےہ اس ےک  رف اک ایبؿ

     233    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ظاٜح ب٦ ٘يسا٧، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ وتبہ، زیس ب٦ خاٜس جہىي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِيَسا٧َ َو٦ِ وُبَِيسٔ  َ٘ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َظأٜٔح ب٦ِٔ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ وُتَِبَة َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ  َحسَّ

ُِٜحَسیِبَٔيةٔ  ِبٔح بٔا ٢َ َظََلَة اٜعُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی ب٥َٔا َر َٟ َظل ا َٔ ِٜحَُضىٔيِّ  ٞٔ  َخأٜٕس ا ِي َّٝ ِٔ کَا٤َِت ٦ِ٠ٔ اٜ ١َا ٔ اٜسَّ فٔی إٔثِز

بَ  ِٔ َٓ أَ ا اِنََّصَ َّ١َٝ َٟ أَِظَبَح ٦ِ٠ٔ َِ ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٢ُ َٝ وُُٜط أَِو َُ اُٜوا اهَّللُ َوَر َٔ  ٢ُِ َٟ َربُّٙ ا َٔ ِٞ َتِسُرو٧َ ٠َاَذا  َٟ َص ا َٕ َِ  َٞ َولَی ا٥َّٜأس 

ََِذَٜٔک ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ بٔی کَأَفْ بٔا ٞٔ اهَّللٔ َوَرِح١َتٔطٔ  ِؽ َّ ٤َا بٔ َٟ ٠ُْٔطِ ا َٔ ا ٦ِ٠َ  َِأ٠ََّ َٙ ؤَبازٔی ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ بٔی َوکَأَفْ  َٟ ِل ا َٔ ا ٦ِ٠َ  ِٔ َوأ٠ََّ َ٘ ِو

 ِٔ َ٘ َِٙو ََِذَٜٔک کَأَفْ بٔی ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ بٔاِل َذا  َ٘ َذا َو َ٘  ِٔ ٤َا ب٥َِٔو  ٠ُْٔطِ

روسؽ ییحی نب ییحی، امکل، اصحل نب اسیکؿ، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک دحہیبی ںیم 

 فملس ےن ںیمہ حبص یک امنز ڑپاھیئ اس فتق رات یک ابرش اک ارث ابیق اھت امنز ےس افرغ وہ رک لپ یلص اہلل ہیلع اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

فل ہ فملس ےن ولوگں یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای ایک مت اجےتن وہ ہک اہمترے رب ےن ایک رفامای ےہ؟ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس یہ رتہب اجےتن ںی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن رفامای ہک اہلل افر اس اک روسؽ یلص رعض ایک

ریمے ضعب دنبے حبص اامیؿ رپ افر ضعب  رف رپ رکےت ںی سج ےن اہک ہک مہ رپ اہلل ےک لضف افر اس یک رتمح ےس ابرش وہیت ےہ وت 



 

اکنر رکےن فاےل ںی افر سج ےن اہک ہک الفں الفں اتسرہ یک فہج ےس مہ رپ ابرش وہیت ےہ وت  ہ ھجم رپ اامیؿ الےن فاےل افر اتسرفں اک ا

 فہ ریما ااکنر رکےن فاےل افر اتسرے رپ اامیؿ الےن فاےل ںی۔

 ییحی نب ییحی، امکل، اصحل نب اسیکؿ، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اہک ابرش اتسرفں یک فہج ےس وہیت ےہ اس ےک  رف اک ایبؿ
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َواز وا٠زی، ٠ح١س ب٦ ١َٝہ، ٠زازی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، یو٤س اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦  ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، و١زو ب٦ :  راوی

 شہاب، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل، ب٦ وتبہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٟ ا َٔ ١َُِٜزازٔیُّ  ١َََٝة ا ََ ُس ب٦ُِ  َِٜىا٠ٔزٔیُّ َو٠َُح١َّ ٕ ا از وَّ ََ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي َوَو١ِزُو ب٦ُِ  ٠َ ثَىٔي َِحِ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ  َحسَّ ١َُِٜزازٔیُّ َحسَّ ا

ثَىٔ  َٟ َحسَّ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ا٧ٔ أَِخب َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ِٕ َو٦ِ یُو٤َُس َو ي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوبِسٔ َوصِ

 َٔ  َٟ ا َٔ َٟ ٠َا أَِنَى١ُِت َولَی اهَّللٔ ب٦ِٔ وُتَِبَة أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة  ا َٔ  ٢ُِ َٟ َربُّٙ ا َٔ ٔلَی ٠َا  ٢ِ َتَزِوا إ َٜ ٢ََّٝ أَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا

 ِٔ ٔ ََٙوا٘ ُِ َوبٔاِل ٔ ََٙوا٘ وُٜو٧َ اِل ُٕ ی٦َ َي ْٖ ٥ِ٠ُٔض٢ِ بَٔضا کَأَفٔ ی  ؤَبازٔی ٦ِ٠ٔ نِٔى١َٕة إِٔلَّ أَِظَبَح ََفٔ

نب وساد اعرمی، دمحم نب ہملس، رمادی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع رحہلم نب ییحی، رمعف 

ر ےک اہلل، نب ہبتع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک مت اےنپ رپفرداگ

 ںیم اےنپ دنبفں رپ وکیئ تمعن انزؽ رکات وہں رگم اس ےک  ےجیت ںیم ا ک رگفہ  رفاؿ تمعن رکےن اس رفامؿ رپ وغر ںیہن رکےت ہک

 فاولں اک وہات ےہ افر فہ  ہ ےنہک فاال رگفہ وہات ےہ ہک الفں اتسرہ یک فہج ےس ااسی وہا۔

 انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل رحہلم نب ییحی، رمعف نب وساد اعرمی، دمحم نب ہملس، رمادی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن :  رافی

 نب دبعاہلل، نب ہبتع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اہک ابرش اتسرفں یک فہج ےس وہیت ےہ اس ےک  رف اک ایبؿ

     235    حسیث                               جٝس اوٟ  :  ٝسج

٠ح١س ب٦ ١َٝہ ٠زازی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، ح، و١زو ب٦ َواز، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث،  :  راوی

 ابویو٤س، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

١َُِٜزازٔیُّ َحسَّ  ١َََٝة ا ََ ُس ب٦ُِ  ثَىٔي ٠َُح١َّ ٤ََْا َحسَّ َ ٕ أَِخب از وَّ ََ ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ  َِٜحارٔٔث ح و َحسَّ ِٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ

ثَُط َو٦ِ أَ  َِٜحارٔٔث أ٧ََّ أَبَا یُو٤َُس ٠َِولَی أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٤ََْا َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب َّی اهَّللُ  بٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َر

ْٖ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس بَٔضا کَأَفٔ  ی ٕة إِٔلَّ أَِظَبَح ََفٔ َ٘ ِٔ ٦ِ٠ٔ بََز ١َا َٟ اهَّللُ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ َ َٟ ٠َا أ٤َِز ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو وُٜو٧َ َو ُٕ َي َِ ِيَث  ٍَ ِٜ ُٟ اهَّللُ ا ٔ ی٦َ ی٥ُِز

١َُِٜزازٔیِّ  َذا َوفٔی َحٔسیٔث ا َ٘ َذا َو َ٘  ُِ َ٘ َِٙو َذا اِل َ٘ َذا َو َ٘  ِٔ َ٘ َِٙو ٔ  ب

دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ح، رمعف نب وساد، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، اوبویسن، اوبرہریہ 

انزؽ رکات ےہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل لامسؿ ےس وج ربتک یھب 

وت ولوگں ںیم ےس ا ک رگفہ اس یک ان رکشی رکےت وہےئ حبص رکات ےہ اہلل ابرش انزؽ رفامات ےہ افر اس رگفہ ےک ولگ ےتہک ںی ہک 

 اتسرے ےن ابرش رباسیئ۔

اوبویسن،  دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ح، رمعف نب وساد، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 سج ےن اہک ابرش اتسرفں یک فہج ےس وہیت ےہ اس ےک  رف اک ایبؿ
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 وباس ب٦ وبساٜىمي٢، نَّض ب٦ ٠ح١س، وْک٠ہ، اب٦ و١ار، ابوز٠يٞ، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٠َُة َوصَُو ابِ  ث٥ََا ؤِْکٔ ٕس َحسَّ ث٥ََا ا٥ََِّّٜضُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ َِٜىٔمي٢ٔ ا ثَىٔي َوبَّاُس ب٦ُِ َوِبٔس ا ث٥ََ َحسَّ إر َحسَّ َٟ ٦ُ َو١َّ ا َٔ  ٕٞ ا أَبُو ُز٠َِي

َٟ ا٥َّٜٔييُّ  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ٠ُْٔطَ ا٥َّٜاُس َولَی َوِضٔس ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٔ ثَىٔي اب٦ُِ َوبَّإس  ٢َ أَِظَبَح َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

ٔ َرِح١َُة  اُٜوا َصٔذظ َٔ ٔ اِْلیَُة ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس َشأَکْ َو٥ِ٠ُٔض٢ِ کَأَفْ  َِٜت صَٔذظ ٥َزَ َِ  َٟ ا َٔ َذا  َ٘ َذا َو َ٘  ُِ َٗ ٤َِو ِس َظَس َٕ َٜ َٟ َبِىُؽُض٢ِ  ا َٔ اهَّللٔ َو

بُو٧َ  َٙذِّ ٢ُِ تُ َّٙ ٢ُِٙ أ٤َ َٔ ََ َوَتِحَىُٝو٧َ رِٔز َٝ َّي بَ ٔس٢ُ ب١ََٔوأٔٔي ا٥ُُّٜحو٣ٔ َحً ِٔ ُ ََل أ َِ 

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ابعس نب دبعامیظعل، رضن نب دمحم، مرکہم، انب امعر، اوبزلیم، انب

 فل ہ فملس ےک زامہن ابمرک ںیم ابرش وہیئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ھچک ولگ رکش رکےت وہےئ حبص رکےت ںی افر ھچک

رتمح ےہ افر ان رکشفں ےن اہک ہک اتسرہ یک فہج ےس ابرش ولگ انرکشی رکےت وہےئ حبص رکےت ںی رکش سگارفں ےن اہک ہک  ہ اہلل یک 
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ُووؾ( وہیئ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اس ہلسلس ںیم اہلل اعتیل ےن  ہ لتی انزؽ رفامیئ ) ف
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ِنوَُؿ( مت وھجٹ افر ابلط وک اانپ رزؼ اتبےت وہ۔ںیم اتسرفں ےک رگےن یک ہگج یک مسق اھکات وہں اہیں کت ےنچنہپ ) اِن ّ 
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 ابعس نب دبعامیظعل، رضن نب دمحم، مرکہم، انب امعر، اوبزلیم، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ہک ااصنر افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس تبحم اامیؿ افر ااس ابت ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااصنر افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس تبحم اامیؿ افر اؿ ےس ضغب افنؼ یک العامت ںیم ےس ےہ

     237    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١، اب٦ ٠ہسی، شىبہ، وبساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ جبيْ حَّضت وبساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ جبيْ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ بِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ  ٕ ٦ٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َجبِْ

١ُِِٜؤ٠ٔ  ُؾ اِلَِنَعارٔ َوآیَُة ا ٍِ ٖٔ بُ ٔ ٥َ١ُِٜاِ ٢َ آیَُة ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُِّ اِلَِنَعارٔ أََنّسا   ٦ٔ حُ

ریبج رضحت دبعاہلل نب دبعاہلل نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، انب دہمی، ہبعش، دبعاہلل نب دبعاہلل نب

رفاتی ےہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای انمقف یک 

 العتم ااصنر ےس ضغب ےہ افر اامیؿ یک العتم ااصنر ےس تبحم ےہ۔

 ینثم، دبعارلنمح، انب دہمی، ہبعش، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ریبج رضحت دبعاہلل نب دبعاہلل نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب :  رافی

 ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس تبحم اامیؿ افر اؿ ےس ضغب افنؼ یک العامت ںیم ےس ےہ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااصنر افر

     238    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، خاٜس، اب٦ حارث، شىبہ، وبساهَّلل ب٦ وبساهَّلل، ا٤س :  راوی

ِٜحَ  ِٕ ا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ أ٤ََٕس َحسَّ َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا ارٔثٔیُّ َحسَّ

ُؽُض٢ِ آَیُة ا٥ِّٜ  ٍِ ُِّ اِلَِنَعارٔ آَیُة اِْلٔی١َا٧ٔ َوبُ َٟ حُ ا َٔ َُّط  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٗٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َّ 

ییحی نب ، بی احریث، اخدل، انب احرث، ہبعش، دبعاہلل نب دبع اہلل، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 اراشد رفامای ہک ااصنر ےس تبحم اامیؿ یک العتم ےہ افر اؿ ےس ضغب افنؼ یک الع تم ےہ۔



 

  نب دبعاہلل، اسنییحی نب ، بی احریث، اخدل، انب احرث، ہبعش، دبعاہلل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااصنر افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس تبحم اامیؿ افر اؿ ےس ضغب افنؼ یک العامت ںیم ےس ےہ

     239    حسیث                               وٟجٝس ا  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، ٠ىاذ ب٦ ٠ىاذ، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، وسی ب٦ ثابت ےن ٘ہا ٘ہ ٠يں ےن حَّضت بزاء رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 َ ث٥ََا وُب ثَىٔي ٠َُىاذُ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ ح و َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٕب  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا ُشِىَبُة َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َواٜ

 َٟ ا َٔ َّطُ  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُث َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِ یَُحسِّ َْا َ ِٜب ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٔ ُض٢ِ إِٔلَّ  َو٦ِ َؤسیِّ ب٦ِٔ ثَابٕٔت  فٔی اِلَِنَعارٔ َِل یُٔحبُّ

ُٔ ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َو  َٟ ُشِىَبُة  ا َٔ َؽُط اهَّللُ  ٍَ َؽُض٢ِ أَبِ ٍَ ْٖ ٦ِ٠َ أََحبَُّض٢ِ أََحبَّطُ اهَّللُ َو٦ِ٠َ أَبِ ٔ ١ِٔىَتطُ ٦ِ٠ٔ َِل یُِبٍُٔؽُض٢ِ إِٔلَّ ٥َ٠ُاِ ََ ُِٝت َٜٔىٔسٓیٕ 

َث  َٟ إٔیَّاَی َحسَّ ا َٔ  ِٔ َْا َ ِٜب  ا

 اہک ہک ںیم ےن رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یبن اہلل زریہ نب رحب، اعمذ نب اعمذ، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دعی نب اثتب ےن

یلص اہلل ہیلع فملس اک ااصنر ےس قلعتم  ہ رفامےت وہےئ انس ہک اؿ ےس ومنم یہ تبحم رکے اگ افر انمقف یہ ضغب رےھک اگ وج اس ےس 

 ےن دعی ےس اہک ہک مت ےن  ہ دحثی تبحم رکے اہلل اےس وبحمب انبےئ افر وج اؿ ےس ضغب رےھک فہ اہلل ےک اہں وغبمض وہ، ہبعش

 رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ینس ےہ؟ رضحت دعی ےن اہک یہی دحثی رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ رفامیئ۔

 ٰیل ہنعزریہ نب رحب، اعمذ نب اعمذ، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دعی نب اثتب ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت رباء ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااصنر افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس تبحم اامیؿ افر اؿ ےس ضغب افنؼ یک العامت ںیم ےس ےہ

     240    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، يىٕوب اب٦ وبساٜزح٦١ ٔاری، َہيٞ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕٞ َو٦ِ أَبٔي َضِي َُ ارٔیَّ َو٦ِ  َٕ ِٜ وُب َيِىىٔي اب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ طٔ َو٦ِ َحسَّ و َُ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

َِٜيِو٣ٔ اِْلِٔخٔ  ْٞ یُِؤ٦ُ٠ٔ بٔاهَّللٔ َوا َٟ َِل یُِبٍُٔؾ اِلَِنَعاَر َرُج ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

اہلل ہیلع فل ہ  ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

 فملس ےن رفامای ہک ااسی لدیم ااصنر ےس ضغب ںیہن رےھک اگ وج اہلل افر ویؾ لرخت رپ اامیؿ راتھک وہ۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااصنر افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس تبحم اامیؿ افر اؿ ےس ضغب افنؼ یک العامت ںیم ےس ےہ

     241    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بہ، جزیز ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ او١ض، ابوظاٜح، ابوَىيسخسریوث١ا٧ ب٦ ٠ح١س ب٦ ابی شي :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة حَ  ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٔس ب٦ِٔ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ص١َُا َو٦ِ َحسَّ ا٠ََة لَٔکَ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ سَّ

ْٞ یُِؤ٠ٔ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظ  ٢َ َِل یُِبٍُٔؾ اِلَِنَعاَر َرُج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔىيٕس  ََ ٦ُ بٔاهَّللٔ أٜٕح َو٦ِ أَبٔی 

َِٜيِو٣ٔ اِْلِٔخٔ   َوا

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  امثعؿ نب دمحم نب ایب ہبیش، رجری اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم اشمع، اوباصحل، اوبدیعسدخری ےس رفاتی



 

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اےسی لدیم وک ااصنر ےس ضغب ںیہن وہ اتکس وج اہلل افر ویؾ لرخت رپ اامیؿ راتھک وہ۔

 امثعؿ نب دمحم نب ایب ہبیش، رجری اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم اشمع، اوباصحل، اوبدیعسدخری :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااصنر افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس تبحم اامیؿ افر اؿ ےس ضغب افنؼ یک العامت ںیم ےس ےہ

     242    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ابو٠ىاویہ او١ض، یحٌي ب٦ یحٌي، ابو٠ىاویہ او١ض وسی، ب٦ ثابت، زر رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا یَِحٌَي بِ  ث٥ََا َو٘ٔيْي َوأَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا أَبُو ٦ُ َیِحٌَي َحسَّ َ َٜطُ أَِخب ُن  ِّ َّٝ َواٜ

َِٜحبََّة َوبََزأَ اٜ َٖ ا َٝ َِ َّٜٔذی  َٟ َولٔیٌّ َوا ا َٔ  َٟ ا َٔ ِّیِّ ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َؤسیِّ ب٦ِٔ ثَابٕٔت َو٦ِ زٓٔرٕ  ََٜىِضُس ا٥َّٜٔييِّ اِلُم َّطُ  ٥ََّس١ََة إ٤ٔ

ٔلَیَّ أ٧َِ  ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْٖ  َظل ٔ  َِل یُٔحبَّىٔي إِٔلَّ ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ َوَِل یُِبٍَٔؽىٔي إِٔلَّ ٥َ٠ُاِ

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوباعمف ہ اشمع، ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ اشمع دعی، نب اثتب، زر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک 

وک اھپڑا افر سج ےن اجدنارفں وک دیپا ایک روسؽ اہلل یلص رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےن داہن 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھجم ےس دہع ایک اھت ہک ھجم ےس ومنم یہ تبحم رکے اگ افر ھجم ےس ضغب انمقف یہ رےھک اگ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوباعمف ہ اشمع، ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ اشمع دعی، نب اثتب، زر ر :  رافی

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

  

 ...اطاعت یک یمک ےس اامیؿ ںیم یمک فاعق وہان افر انرکشی افر  رفاؿ تمعن رپ  رف ےک اقال



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ر انرکشی افر  رفاؿ تمعن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیماطاعت یک یمک ےس اامیؿ ںیم یمک فاعق وہان اف

     243    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ر٠ح ب٦ ٠ہاجز ٠َّصی، ٜيث، اب٦ ہاز، وبساهَّلل ب٦ زی٥ار، اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

١َُِٜضاجٔ  ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١َُزَ َحسَّ َِٜضاز َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ا ٤ََْا اٜ َ یُّ أَِخب ١َِِّٜٔصٔ ٔ ا ز

 ٔ ت َِ ث٧َِْٔ أِل ِ٘ ٦َ َوأَ ِٔ ِٔ َتَعسَّ َٟ یَا ٠َِىََّشَ ا٥َِّٜسا ا َٔ َّطُ  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ اَو٦ِ َر َّ ٍِ ٔٞ َْ أَصِ َ ث ِ٘ ِّی َرأَیُِت٦َُّٙ أَ إٔن َِ َر 

 َّٝ َٟ تُِٙث٧َِْٔ اٜ ا َٔ ٞٔ ا٥َّٜارٔ  َْ أَصِ َ ث ِ٘ َٟ اهَّللٔ أَ و َُ ٥ََٜا یَا َر ْة َو٠َا  َٜ ِ َِٜت ا٠َِزأَْة ٥ِ٠ُٔض٦َّ َجز ا َٕ َِ َْ َو٠َا َرأَیُِت ا٥َّٜارٔ  َِٜىٔصي ٧َ ا ِى٦َ َوَتَُِٙفِ

َِ ٜٔذٔ  َٝ ٕٞ َوزٔی٦ٕ أٌَِ ِٕ َعا٧ُ ٦ِ٠ٔ ٤َأَٔعأت َو ِٕ ا نُ َٟ أ٠ََّ ا َٔ ی٦ٔ  ٞٔ َواٜسِّ ِٕ َى ِٜ َعا٧ُ ا ِٕ َٟ اهَّللٔ َو٠َا نُ و َُ َِٜت َیا َر ا َٔ  َّ٦ُٙ٥ِ٠ٔ ِٕٓ ی ُٜ

ِّی ََّٝيالٔی ٠َا ُتَعل ٞٔ َوَت١ُُِٙث اٜ ِٕ َى ِٜ َعا٧ُ ا ِٕ َضَذا نُ َِ  ٕٞ ُٟ َشَضاَزَة َرُج َصَضاَزةُ ا٠َِزأََتئِن َتِىٔس َِ  ٔٞ ِٕ َى ِٜ ْٔطُ فٔی َر٠ََؽا٧َ  ا ِّ َضَذا  َوُت َِ

ی٦ٔ  َعا٧ُ اٜسِّ ِٕ  نُ

 ہ دمحم نب رحم نب اہمرج رصمی، ثیل، انب اہد، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

ںیم ےن دفزخ فاولں  فملس ےن اراشد رفامای ہک اے وعروتں ےک رگفہ دصہق رکیت راہ رکف افر رثکت ےس اافغتسر رکیت راہ رکف ویکہکن

ںیم ےس زایدہ رت وعروتں وک داھکی ےہ، اؿ وعروتں ںیم ےس ا ک ا یدنم وعرت ےن رعض ایک ہک امہرے رثکت ےس دفزخ ںیم اجےن 

یک فہج ایک ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت تنعل رثکت ےس رکیت وہ افر اےنپ اخفدن یک ان رکشی رکیت وہ ںیم ےن مت 

وتں ےس ڑبھ رک لقع افر دنی ںیم زمکفر افر ادھجمار رمدفں یک ولقعں رپ اغبل لےن فایل ںیہن دںیھکی، اس ا یدنم وعرت ےن وعر

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لقع افر دنی اک اصقنؿ ایک ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک لقع 

روتں یک وگایہ ا ک رمد ےک ربارب ےہ  ہ لقع ےک اابتعر ےس یمک ےہ افر دنی یک یمک  ہ ےہ ہک اموہاری ےک یک یمک وت  ہ ےہ ہک دف وع

 دونں ںیم ہن مت امنز ڑپھ یتکس وہ افر ہن یہ رفزہ رھک یتکس وہ  ہ دنی ںیم یمک ےہ۔

  اعتٰیل ہنعدمحم نب رحم نب اہمرج رصمی، ثیل، انب اہد، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ریض اہلل :  رافی

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



 

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اطاعت یک یمک ےس اامیؿ ںیم یمک فاعق وہان افر انرکشی افر  رفاؿ تمعن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیم

     244    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، اب٦ وہِ، بْک ب٦ ٠َّض، اب٦ ہاز :  راوی

 َٝ ٥َازٔ ٠ِٔث َِ ٔ َِٜضازٔ بَٔضَذا اِْل ِٕ َو٦ِ بَِْکٔ ب٦ِٔ ٠ََُّضَ َو٦ِ اب٦ِٔ ا ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ث٥َٔيطٔ أَبُو اٜفَّ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ َحسَّ ثَىٔي ا ُط و َحسَّ

 ُ َوانٔیُّ َوأَب ِٝ ُِٜح َْنٔی َزیُِس بِ ا َ َٟ أَِخب ا َٔ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ  ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی ٠َزِی٢ََ أَِخب اَِل َحسَّ َٔ  َٖ َح َِ ٔ ٢ََٝ َو٦ِ ؤَيأؿ و بَِْکٔ ب٦ُِ إ َِ ٦ُ أَ

٢ََّٝ ح و ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٜدِسرٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔىيٕس ا ََ ٕ  ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔی  ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو َحسَّ

بُْٔیِّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ِٕ ١َِٜ ُٞ َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ أَبٔی َو١ِزٕو َو٦ِ ا ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اُٜوا َحسَّ َٔ ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ٞٔ ٠َِىىَي  ٢َ ب١ِٔٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َحٔسیٔث اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

انب اہد ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ نسح نب یلع ولحاین، اوبرکب نب  اوباطرہ، انب فبہ، رکب نب ک ر،

 دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ ااحسؼ انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، زدی نب املس، تداض نب دبعاہلل نب اوبدیعس

فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

 ہنع فایل رفاتی یہ یک رطح رفاتی یک۔

 داوباطرہ، انب فبہ، رکب نب ک ر، انب اہ :  رافی

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

  

 ...امنز وک وھچڑےن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز وک وھچڑےن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیم

     245    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ او١ض، ابوظاٜح، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ اَحسَّ َٔ َٟ َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا َٔ  َٟ

 ٔ ِيَفا٧ُ َیِبک َٟ اٜصَّ َسَحَس اِوَتزَ َِ ِحَسَة  أَ اب٦ُِ آَز٣َ اٜسَّ ٢َ إَٔذا َْقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُط َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی َر َٝ ُٟ یَا َویِ و ُٕ ی َي

َِٜح٥َّ  َٝطُ ا َِ َسَحَس  َِ  ٔ ُحوز ِٕ َیا َویِلٔی أ٠َُٔز اب٦ُِ آَز٣َ بٔاٜسُّ یِ لٔی ا٥َّٜاُر َُکَ َِ أَبَِيُت  َِ  ٔ حُوز  ُة َوأ٠ُٔزُِت بٔاٜسُّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش اوبرکبی، اوباعمف ہ اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

ےہ وت اطیشؿ رفات وہا افر اہےئ اوسفس اتہک وہا اس فملس ےن اراشد رفامای ہک بج انب لدؾ ینعی ااسنؿ دجسہ فایل لتی ڑپھ رک دجسہ رکات 

ےس دحیلعہ وہ اجات ےہ افر ایب رکبی یک رفاتی ںیم ےہ اطیشؿ اتہک ےہ اہےئ اوسفس انب لدؾ وک دجسہ اک مکح ایک ایگ وت فہ دجسہ رکےک 

 تنج اک قحتسم وہایگ افر ےھجم دجسہ اک مکح دای ایگ وت ںیم دجسے اک ااکنر رکےک یمنہج وہایگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش اوبرکبی، اوباعمف ہ اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک وھچڑےن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیم

     246    حسیث                               اوٟ جٝس  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، او١ض رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َٟ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي ُط  َٝ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا اِلَِو١َُض بَٔضَذا اِْل ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ لٔی ا٥َّٜاُر َحسَّ َِ َىَعِيُت  َِ 

 نب رحب، فعیک، اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس دنس ےک اسھت ایس رطح  ہ دحثی رفاتی یک یئگ رصػ اانت ااضہف ےہ زریہ



 

 ہک اطیشؿ اتہک ےہ ہک ںیم ےن ان رفامین یک وت ںیم دفزیخ وہایگ۔

 زریہ نب رحب، فعیک، اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک وھچڑےن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیم

     247    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، او١ض ابوَّيا٧، جابز :  راوی

 َ ٤َْ َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ  ٕ ص١َُا َو٦ِ َجزٔیز ١ٔئِمُّ َووُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة لَٔکَ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ ا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َحسَّ

١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ  ََ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت َجابّٔزا َي ََ  َٟ ا َٔ َيا٧َ  ِّ ٔک َواِلَُِٙفٔ َتزَِک  َُ ِ ٞٔ َوبَيَِن اَّٜشِّ ُٟ إ٧َّٔ بَيَِن اٜزَُّج و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

 ٔ ََلة  اٜعَّ

 ییحی نب ییحی یمیمت، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع اوبایفسؿ، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل

 فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک ااسنؿ افر اس ےک  رف فیرک ےک درایمؿ رظن لےن فاال رفؼ امنز وھچڑےن اک رفؼ یلص اہلل ہیلع

 ےہ۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع اوبایفسؿ، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک وھچڑےن رپ  رف ےک اقالؼ ےک ایبؿ ںیم



 

     248    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 تىالٰی و٥ہ ابوٌسا٧ ٠س١عی، ؼحاک ب٦ ٠دٝس، اب٦ جزیخ، ابوزبيْ، جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل :  راوی

َْنٔی أَبُو اٜزُّ  َ َٟ أَِخب ا َٔ َٕٝس َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  اُک ب٦ُِ ٠َِد حَّ ث٥ََا اٜؽَّ ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َحسَّ ا٧َ ا ث٥ََا أَبُو ٌَسَّ ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ََ َُّط  ٔ أ٤َ بَيِْ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ ٔ  َي ََلة ٔک َواِلَُِٙفٔ َتزُِک اٜعَّ ِ ٞٔ َوبَيَِن اَّٜشِّ ُٟ بَيَِن اٜزَُّج و ُٕ  َي

ی، احضک نب دلخم، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

مع
مش

اوباسغؿ 

  ف یرک ےک درایمؿ امنز وھچڑےن اک رفؼ ےہ۔ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک لدیم افر اس ےک  رف

ی، احضک نب دلخم، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مع
مش

 اوباسغؿ 

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

  

 ...ےک ایبؿ ںیمبس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایبؿ ںیم

     249    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٥٠عور ب٦ ابی ٠زاح٢، ابزاہي٢ ب٦ َىس، ٠ح١س ب٦ جىَف ب٦ زیاز، ابزاہي٢، اب٦ َىس اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ :  راوی

ٕ أَ َحسَّ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ زَٔیاز ثَىٔي ٠َُح١َّ ِىٕس ح َحسَّ ََ ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ  ٤ََْا إٔبَِزاصٔي٢ُ َيِىىٔي اب٦َِ ث٥ََا ٥ِ٠َُعوُر ب٦ُِ أَبٔی ٠ُزَاح٢ٕٔ َحسَّ َ ِخب

َٞ َر  ٔ ئ َُ  َٟ ا َٔ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ١َُِٜسيَّ ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ ِىٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  ََ ٟٔ ٢ََّٝ أَیُّ اِلَِو١َا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

 ِ َٟ َحخٌّ ٠َب ا َٔ َٟ ث٢َُّ ٠َاَذا  ا َٔ ٞٔ اهَّللٔ  بٔي ََ ِٜحَٔضازُ فٔی  َٟ ا ا َٔ َٟ ث٢َُّ ٠َاَذا  ا َٔ َٟ إٔی١َا٧ْ بٔاهَّللٔ  ا َٔ  ُٞ َؽ ِِ ٔس ب٦ِٔ أَ ُْوْر َوفٔی رَٔوایَٔة ٠َُح١َّ

َٟ إٔی١َا٧ْ بٔا ا َٔ ؤٜطٔ َجِىََفٕ  َُ  هَّللٔ َوَر



 

وصنمر نب ایب زمامح، اربامیہ نب دعس، دمحم نب رفعج نب زاید، اربامیہ، انب دعس انب اہشب، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اعتیل رپ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ایگ ہک اامعؽ ںیم بس ےس الضف ل وکاسن ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل

 اامیؿ الان۔ رعض ایک ایگ رھپ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل ےک را ےت ںیم اہجد رکان رعض ایک ایگ رھپ؟ لپ یلص اہلل ہیلع

 فل ہ فملس ےن رفامای جح ربمفر ویکینں فاال جح۔

 ، انب دعس انب اہشب، دیعس نب بیسموصنمر نب ایب زمامح، اربامیہ نب دعس، دمحم نب رفعج نب زاید، اربامیہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایبؿ ںیم

     250    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی :  یراو

٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بٔضَ  َ ٗٔ أَِخب ا ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّزَّ ث٥َٔيطٔ ٠َُح١َّ َٝطُ َحسَّ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  َذا اِْل

 اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی ےہ۔دمحم نب راعف، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی ےس 

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایبؿ ںیم

     251    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس



 

ابوربيي زہزی، ح١از ب٦ زیس، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، خْٝ ب٦ ہصا٣، ح١از ب٦ زیس، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، ابو٠زاوح ٜيثي،  :  راوی

 ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ازُ ب٦ُِ َزیِسٕ  ث٥ََا َح١َّ ثَىٔي أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٥ََا  َحسَّ َُٜط َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َواٜ َٝ ث٥ََا َخ َوَة ح و َحسَّ ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ َحسَّ

ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ َِّٝيثٔيِّ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ  َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی ٠َُزاؤٕح اٜ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ َٟ اهَّللٔ أَیُّ اِلَوِ َح١َّ و َُ ُٞ یَا َر َؽ ِِ ٟٔ أَ ١َا

 ٔ ُسَضا و٥َِٔس أَصِٝ َّ َٟ أَِن ا َٔ  ُٞ َؽ ِِ أب أَ َٔ ُِٝت أَیُّ اٜزِّ ُٔ  َٟ ا َٔ بٔيٝٔطٔ  ََ ِٜحَٔضازُ فٔی  َٟ اِْلٔی١َا٧ُ بٔاهَّللٔ َوا ا ُِٝت َٔ ُٔ  َٟ ا َٔ ثََُْصا ث٥ّ١ََا  ِ٘ َضا َوأَ

 ُٔ  َٟ ا َٔ  َٗ َٟ ُتٔىيُن َظانّٔىا أَِو َتِع٥َُي ٔلَِِخَ ا َٔ  ِٞ َى ِِ ٢ِ أَ َٜ إ٧ِٔ  َِ َٟ ا َٔ  ٔٞ َِٜى١َ ُت َو٦ِ َبِىٔؾ ا ِّ َٟ اهَّللٔ أََرأَیَِت إ٧ِٔ َؼُى و َُ ُِٝت یَا َر

ٔسَک  ِّ ْة ٥ِ٠َٔک َولَی َن َٔ ََّضا َظَس إ٤ٔ َِ َک َو٦ِ ا٥َّٜأس  ُّْ ََشَّ  َتُٙ

اہلل اعتٰیل ہنع اوبرعیب زرہی، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، اوبرمافح یثیل، اوبذر ریض 

رفامےت ںی ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اامعؽ ںیم ےس وکاسن ل بس ےس الضف ےہ؟ لپ یلص 

ردض ایک ہک وکاسن الغؾ لزاد رکان بس ےس الضف ےہ لپ 
ی ع

 

ن
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل رپ اامیؿ افر اس ےک را ےت ںیم اہجد؟ ںیم 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج اس ےک امکل ےک زند ک بس ےس ااھچ افر ہ یتم وہ، ںیم ےن رعض ایک ہک ارگ ںیم ااسی ہن رک وکسں یلص

وت؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای یسک ےک اکؾ ںیم اس ےس اعتفؿ رکف ای یسک ےب رنہ لدیم ےک  ےئ اکؾ رکف، ںیم ےن رعض ایک 

اؿ ںیم ےس یھب وکیئ اکؾ ہن رک وکسں وت؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ولوگں وک اےنپ یر ےس وفحمظ روھک اس  ےئ ہک ارگ ںیم 

 ہک اس یک تیثیح ریتی اینپ اجؿ رپ دصہق یک رطح وہ یگ۔

رمافح یثیل، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل اوبرعیب زرہی، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، اوب :  رافی

 ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایبؿ ںیم

     252    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٠ح١س ب٦ راِي وبس ب٦ ح١يس، وبس ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی ابو٠زاوح، وبساٜززاٗ، ُعوہ ب٦ زبيْ، ابوذر :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اٜزَّ  َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َوِبْس أَِخب ا َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ث٥ََا ٠َُح١َّ ٤ََْاَحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  زَّ

ٔ َو٦ِ أَبٔی ٠َُزاؤٕح َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ َو٦ِ ا٥َّٜ  َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ٔ َو٦ِ ُُعِ َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ِٕ ٠َِولَی ُُعِ ٔ َو٦ِ َحبٔي ٢ََّٝ ب٥َِٔحؤظ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔييِّ َظل

ا٤َٔي أَِو َتِع  ُتٔىيُن اٜعَّ َِ  َٟ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ َٗ ٌَي  ٥َُي ٔلَِِخَ

دمحم نب راعف دبع نب دیمح، دبع نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی اوبرمافح، دبعارلزاؼ، رعفہ نب زریب، اوبذر ےن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک۔

 ، زرہی اوبرمافح، دبعارلزاؼ، رعفہ نب زریب، اوبذردمحم نب راعف دبع نب دیمح، دبع نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایبؿ ںیم

     253    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ولی ب٦ ٠سہز، شيبانی، وٜيس ب٦ ويزار، َىس ب٦ ایاس، ابوو١زوشيبانی، وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز :  راوی

َِٜىيِ  َِٜؤٜئس ب٦ِٔ ا ِيَبانٔیِّ َو٦ِ ا ٕ َو٦ِ اٜصَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِىٔس ب٦ِٔ إٔیَإس أَبٔی َو١ِزٕو  زَارٔ َو٦ِ َحسَّ ََ

 ِٜ ٢َ أَیُّ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ أ ََ  َٟ ا َٔ ِيَبانٔیِّ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوزٕ  تَٔضا اٜصَّ ِٔ ََلةُ َٜٔو َٟ اٜعَّ ا َٔ  ُٞ َؽ ِِ ٞٔ أَ َى١َ

َِٜوأَٜسی٦ِٔ  َٟ بٔزُّ ا ا َٔ ُِٝت ث٢َُّ أَیٌّ  ُٔ  َٟ ا َِٝيطٔ  َٔ ِّ َو َتزٔیُسُظ إِٔلَّ إِٔرَوا َِ ُت أَ ِ٘ ١َا َتَز َِ ٞٔ اهَّللٔ  بٔي ََ ِٜحَٔضازُ فٔی  َٟ ا ا َٔ ُِٝت ث٢َُّ أَیٌّ  ُٔ  َٟ ا َٔ 

دار، دعس نب اایس، اوبرمعفابیشین، دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 

 
اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، فدیل نب ع

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ہک بس ےس الضف ل وکاسن ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امنز اےنپ فتق روسؽ اہلل یلص 

رپ ادا رکان، ںیم ےن رعض ایک اس ےک دعب؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فادلنی ےک اسھت یکین رکان، ںیم ےن رعض ایک رھپ 

فل ہ فملس ےن رفامای اہلل ےک را ےت ںیم اہجد رکان، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی  اس ےک دعب؟ لپ یلص اہلل ہیلع



 

 ہک ںیم ےن زمدی وساؽ ںیہن ایک اتہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک تعیبط رپ ابر ہن وہ۔

دار، دعس نب اایس، :  رافی

 

 
 اوبرمعفابیشین، دبعاہلل نب وعسمد اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، فدیل نب ع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایبؿ ںیم

     254    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ابی و١ز ٠کی، ٠زوا٧ ب٦ ٠ىاویہ ِزاری، ابويىّور، وٜيس ب٦ ويزار، ابی و١زو شيبانی، وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ َِٜوٜ ُّوٕر َو٦ِ ا ث٥ََا أَبُو َيِى زَارٔیُّ َحسَّ َّ ِٜ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ ا ِّیُّ َحسَّ ١َِٜک ُس ب٦ُِ أَبٔی و١ََُز ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ِيَبانٔیِّ ئس َحسَّ َِٜىِيزَارٔ َو٦ِ أَبٔی َو١ِزٕو اٜصَّ ب٦ِٔ ا

ََل  َٟ اٜعَّ ا َٔ َِٜح٥َّةٔ  ٔلَی ا ُب إ ٟٔ أَِْقَ ُِٝت یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ أَیُّ اِلَِو١َا ُٔ  َٟ ا َٔ  ٕ ُِٝت َو٠َاَذا یَا َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوز ُٔ ةُ َولَی ٠ََوأٔيتَٔضا 

ِٜوَ  َٟ بٔزُّ ا ا َٔ ٞٔ اهَّللٔ ٤َٔييَّ اهَّللٔ  بٔي ََ ِٜحَٔضازُ فٔی  َٟ ا ا َٔ ُِٝت َو٠َاَذا یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ  ُٔ  أَٜسی٦ِٔ 

دار، ایب رمعف ابیشین، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

 

 
امےت دمحم نب ایب رمع یکم، رمفاؿ نب اعمف ہ زفاری، اوبوفعیر، فدیل نب ع

 ہیلع فل ہ فملس وکؿ ےس اامعؽ تنج ےک رقبی رکےن فاےل ںی؟ )تنج ںیم ںی ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل

اچنہپےن فاےل( لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امنز اےنپ فتق رپ ڑپانھ، ںیم ےن رعض ایک اس ےک دعب؟ اے اہلل ےک یبن یلص 

  ںیم اہجد رکان۔اہلل ہیلع فل ہ فملس! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل ےک را ےت

دار، ایب رمعف ابیشین، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 
 دمحم نب ایب رمع یکم، رمفاؿ نب اعمف ہ زفاری، اوبوفعیر، فدیل نب ع

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

  

 ؿاامیؿ اک ایب :   ابب



 

 بس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایبؿ ںیم

     255    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، شىبہ، وٜيس ب٦ ويزار، ابوو١زو شيبانی :  راوی

ث٥ََا أَبٔی َحسَّ  َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ َٟ َحسَّ ا َٔ ِيَبانٔیَّ  ١َٔي أَبَا َو١ِزٕو اٜصَّ ََ َُّط  َِٜىِيزَارٔ أ٤َ َِٜؤٜئس ب٦ِٔ ا ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ا

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ أ ََ  َٟ ا َٔ ٔلَی َزارٔ َوِبسٔ اهَّللٔ  ارٔ َوأََشاَر إ ُِ َصٔذظٔ اٜسَّ ٔ ثَىٔي َظاح ٟٔ َحسَّ ٢ََّٝ أَیُّ اِلَِو١َا ََ ٔلَی   َو ُِّ إ أََح

َٟ ث٢َُّ ا ا َٔ ُِٝت ث٢َُّ أَیٌّ  ُٔ َِٜوأَٜسی٦ِٔ  َٟ ث٢َُّ بٔزُّ ا ا َٔ ُِٝت ث٢َُّ أَیٌّ  ُٔ تَٔضا  ِٔ ََلةُ َولَی َو َٟ اٜعَّ ا َٔ ثَىٔي بٔض٦َّٔ اهَّللٔ  َٟ َحسَّ ا َٔ ٞٔ اهَّللٔ  بٔي ََ ِٜحَٔضازُ فٔی 

َٜزَاَزنٔی َتزَِزتُُط  َِ ِو ا َٜ  َو

دار، اوبرمعف ابیشین رفامےت ںی ہک ںیم ےن اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش

 

 
، فدیل نب ع

ہک اہلل وک وکاسن ل بس ےس زایدہ وبحمب ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امنز اےنپ فتق رپ ڑپانھ، ںیم ےن رعض ایک رھپ 

فملس ےن رفامای فادلنی ےک اسھت یکین رکان، ںیم ےن رعض ایک رھپ اس ےک دعب؟ لپ یلص اہلل ہیلع اس ےک دعب؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 فل ہ فملس ےن رفامای اہلل ےک را ےت ںیم اہجد رکان، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ارگ ںیم زمدی لپ یلص اہلل ہیلع

  فل ہ فملس زمدی اراشد رفام دےتی۔فل ہ فملس ےس وساالت رکات وت لپ یلص اہلل ہیلع

دار، اوبرمعف ابیشین :  رافی

 

 
 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، فدیل نب ع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیمبس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایبؿ 

     256    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ :  راوی



 

ُط َوَزا َٝ ٥َازٔ ٠ِٔث َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة بَٔضَذا اِْل ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔلَی َزارَٔحسَّ َوِبٔس اهَّللٔ َو٠َا  َز َوأََشاَر إ

٥ََٜا اُظ  َّ١ ََ 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش ا ک دفرسی دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح ےہ اس ںیم رصػ اانت زادئ ےہ ہک رضحت 

 دبعاہلل ےک رھگ یک رطػ رافی ےن ااشرہ ایک افر اؿ اک انؾ امہرے اسےنم ایبؿ ںیہن ایک۔

 نب رفعج، ہبعشدمحم نب اشبر، دمحم  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس الضف ل اہلل رپ اامیؿ الےن ےک ایبؿ ںیم

     257    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بہ، جزیز، حس٦ ب٦ وبيساهَّلل، ابوو١زو شيبانی، وبساهَّللوث١ا٧ ب٦ ابی شي :  راوی

ِيبَ  َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔی َو١ِزٕو اٜصَّ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ا ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی َحسَّ انٔیِّ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِٜوأَٜسی٦ِٔ اهَّللُ َو تَٔضا َوبٔزُّ ا ِٔ ََلةُ َٜٔو ٞٔ اٜعَّ َِٜى١َ ٟٔ أَِو ا ُٞ اِلَِو١َا َؽ ِِ  َٟ أَ

اامعؽ  امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، نسح نب دیبع اہلل، اوبرمعف ابیشین، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای

  رپ ڑپانھ افر فادلنی ےک اسھت یکین رکان ےہ۔ای ل ںیم بس ےس الضف ل امنز اےنپ فتق

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، نسح نب دیبعاہلل، اوبرمعف ابیشین، دبعاہلل :  رافی

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

  

 ... ایبؿ ںیمبس ےس ڑبے انگہ یرک افر اس ےک دعب ڑبے ڑبے انگوہں ےک



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس ڑبے انگہ یرک افر اس ےک دعب ڑبے ڑبے انگوہں ےک ایبؿ ںیم

     258    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ٠سىوزوث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، وث١ا٧، ٥٠عور، ابووائٞ، و١زو ب٦ َشحبيٞ، وبساهَّلل  :  راوی

َٟ وُِث١َا٧ُ حَ  ا َٔ ٤ََْا َجزٔیْز َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ أَبٔی َحسَّ سَّ

 َٟ و َُ ُِٜت َر َ أ ََ  َٟ ا َٔ َٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ِحبٔي ٕٞ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َُشَ ٔ َٟ  َوائ ا َٔ ِٔ أَِوَم٢ُ و٥َِٔس اهَّللٔ  ِ ٤ ٢َ أَیُّ اٜذَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

َٟ ث٢َُّ أَ  ا َٔ ُِٝت ث٢َُّ أَیٌّ  ُٔ  َٟ ا َٔ ََٜىٔمي٢ْ  ُط إ٧َّٔ َذَٜٔک  َٜ ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ َک  َٕ َٝ ا َوصَُو َخ َٞ ِهَّلِل ٤ٔسًّ َة أ٧َِ یَِفَى أ٧َِ َتِحَى َِ ََٜسَک ٠ََدا َٞ َو ُت ِٕ ٢َ ٧ِ َت

ََٝة َجارَٔک  َٟ ث٢َُّ أ٧َِ تُزَانَٔی َحٝٔي ا َٔ ُِٝت ث٢َُّ أَیٌّ  ُٔ  َٟ ا َٔ  ٠ََىَک 

امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امثعؿ، وصنمر، اوبفالئ، رمعف نب یرلیبح، دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

اہں انگوہں ںیم بس ےس ڑبا انگہ وکاسن ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ہک اہلل ےک 

رفامای وت اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک رہھٹاےئ احالہکن اس ےن ےھجت دیپا ایک ےہ، ںیم ےن رعض ایک فایعق فہ ڑبا انگہ ےہ، ںیم ےن رھپ 

ملس ےن رفامای اینپ افالد وک اس ڈر ےس لتق رک دانی ہک فہ ریتے رعض ایک ہک اس ےک دعب وکاسن انگہ ڑبا ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

اسھت اھکےن ےنیپ ںیم یر ک وہ، ںیم ےن رعض ایک رھپ اس ےک دعب وکاسن انگہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وت اےنپ اسمہ ہ 

 یک وعرت ےک اسھت زان رکے۔

 ری، امثعؿ، وصنمر، اوبفالئ، رمعف نب یرلیبح، دبعاہلل نب وعسمدامثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رج :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس ڑبے انگہ یرک افر اس ےک دعب ڑبے ڑبے انگوہں ےک ایبؿ ںیم
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وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز وث١ا٧، ، او١ض، ابووائٞ، و١زو ب٦ َشحبيٞ، وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٕ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ َجزٔیز َح َِ ٔ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ٕٞ َو٦ِ  َحسَّ ٔ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َوائ َٟ وُِث١َا٧ُ َحسَّ ا َٔ

بَُْ و٥َِٔس اهَّللٔ  ِ٘ ِٔ أَ ِ ٤ َٟ اهَّللٔ أَیُّ اٜذَّ و َُ ْٞ یَا َر َٟ َرُج ا َٔ َٟ َوِبُس اهَّللٔ  ا َٔ  َٟ ا َٔ  َٞ ِحبٔي ا َوصَُو َو١ِزٔو ب٦ِٔ َُشَ َٟ أ٧َِ َتِسوَُو ِهَّلِل ٤ٔسًّ ا َٔ

ا َٔ َک  َٕ َٝ ََٝة جَ َخ َٟ أ٧َِ تُزَانَٔی َحٝٔي ا َٔ َٟ ث٢َُّ أَیٌّ  ا َٔ َة أ٧َِ یَِفَى٢َ ٠ََىَک  َِ ََٜسَک ٠ََدا َٞ َو ُت ِٕ َٟ أ٧َِ َت ا َٔ َّ َٟ ث٢َُّ أَیٌّ  َٟ اهَّللُ َوز أ٤َِزَ َِ ارَٔک 

 ِّ ُتُٝو٧َ ا٥َّٜ ِٕ َّٜضا آَِخَ َوَِل َي ٔ َّٜٔذی٦َ َِل یَِسوُو٧َ ٠ََي اهَّللٔ إ َضا َوا َٕ َّٞ َتِعٔسي ِّٖ َوَِل َیز٤ُِو٧َ َو٦ِ٠َ َوَج َِٜح ٣َ اهَّللُ إِٔلَّ بٔا ًَّٜٔي َِحَّ َس ا

َٖ أَثَا٠ّا ِٝ ِٞ َذَٜٔک َی َى ِّ  َي

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری امثعؿ، ، اشمع، اوبفالئ، رمعف نب یرلیبح، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل ےک اہں انگوہں ںیم بس ےس ڑبا انگہ وکاسن ےہ؟ لپ ںی ہک ا ک لدیم ےن رعض ایک اے 

؟ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک انبؤ احالہکن اس ےن ےھجت دیپا ایک ےہ؟ اس ےن رعض ایک رھپ وکاسن

 اینپ افالد وک اس ڈر ےس لتق رکے ہک فہ اھکےن ںیم ریتے اسھت یر ک وہ اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وت

رعض ایک رھپ وکاسن انگہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اےنپ اسمہےئ یک وعرت ےس زان رکف رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

یئ افر وج ولگ اہلل ےک وسایسک افر وک ںیہن اکپرےت افر ہن یہ انقح فملس ےک اس رفامؿ یک دصتقی ںیم اہلل اعتیل ےن  ہ لتی انزؽ رفام

 لتق رکےت ںی افر ہن یہ زان رکےت ںی افر وج ولگ اےسی اکؾ رکںی ےگ فہ اینپ زسا اپںیل ےگ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری امثعؿ، ، اشمع، اوبفالئ، رمعف نب یرلیبح، دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

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

  

 ...ڑبے ڑبے انگوہں افر بس ےس ڑبے انگہ ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب
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و١زو ب٦ ٠ح١س ب٦ بٙيْ، اب٦ ٠ح١س ٤أس، ا١َىيٞ ب٦ وٝيہ َىيس جزیزی، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی بْک رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ اپ٥ے باپ حَّضت ابوبْکہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٕس ا٥َّٜ  ٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َٙيِْ ُ ٔس ب٦ِٔ ب ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ ٠َُح١َّ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ُِٜحَزیِزٔیِّ َحسَّ ٔىيٕس ا ََ َة َو٦ِ  َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ أُٔس َحسَّ

ئُ  َٟ أََِل أ٤َُبِّ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َّا و٥َِٔس َر ُ٘  َٟ ا َٔ َة َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٔ ب٦ُِ أَبٔی بَِْکَ ََٙبائٔز ٔ اِل بَْ ِ٘ َ اُک بٔاهَّللٔ  ٢ُِٙ بٔأ ثَََلثّا اِْلَِٔشَ

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ اٜزُّورٔ َوکَا٧َ َر ِو َٔ َِٜوأَٜسی٦ِٔ َوَشَضاَزةُ اٜزُّورٔ أَِو  ُٗ ا و ُٕ ُرَصا َووُ َٟ یَُْکِّ ١َا َزا َِ ََٝس  َح َِ ّٙٔئا  ٠ُتَّ

ََٙت  ََ َِٜيَتطُ  ٥َِٝا  ُٔ َّي   َحً

انب دمحم اندق، اامسلیع نب ہیلع دیعس رجریی، دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ رضحت اوبرکبہ  رمعف نب دمحم نب ریکب،

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ادقس ںیم احرض ےھت 

ای ہک ایک ںیم ںیہمت انگوہں ںیم بس ےس ڑبے انگہ ےس لاگہ ہن رکفں! نیت رمہبت لپ یلص اہلل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفام

رفامای وھجیٹ ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہ انگہ  ہ ںی اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک رہھٹاان افر فادلنی یک انرفامین رکان افر وھجیٹ وگایہ دانی ای 

 فل ہ فملس  کی اگلےئ وہےئ ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھٹیب ےئگ افر ابرابر یہی رفامےت رےہ ابت انہک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اہیں کت ہک مہ ےن دؽ ںیم اہک اکش لپ اخوم ی اایتخر رفام ےت۔

اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ رضحت رمعف نب دمحم نب ریکب، انب دمحم اندق، الیعمس نب ہیلع دیعس رجریی، دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل  :  رافی

 اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ڑبے ڑبے انگوہں افر بس ےس ڑبے انگہ ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، خاٜس اب٦ حارث، شىبہ، وبيساهَّلل ب٦ ابی بْک، ا٤س :  راوی

 َ ٤ََْا وُب َ ث٥ََا ُشِىَبُة أَِخب َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َوصَُو اب٦ُِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي  ِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ َو٦ِ أ٤ََٕس َحسَّ

 ُٞ ِت َٔ َِٜوأَٜسی٦ِٔ َو ُٗ ا و ُٕ ُک بٔاهَّللٔ َووُ ِ َٟ اَّٜشِّ ا َٔ  ٔ ََٙبائٔز ٢َ فٔی اِل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اٜزُّورٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِو َٔ ٔس َو ِّ   ا٥َّٜ

فل ہ فملس ےن رفامای بس  ییحی نب ، بی احریث، اخدل انب احرث، ہبعش، دیبع اہلل نب ایب رکب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 ےس ڑبا انگہ اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک رقار دانی افر فادلنی یک ان رفامین رکان افر لتق رکان افر وھجٹ وبانل ےہ۔

 ییحی نب ، بی احریث، اخدل انب احرث، ہبعش، دیبعاہلل نب ایب رکب، اسن :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ڑبے ڑبے انگوہں افر بس ےس ڑبے انگہ ےک ایبؿ ںیم
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ہ ٠يں ےن ا٤س ب٦ ٠ح١س ب٦ وٜيس ب٦ وبساٜح١يس، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، وبيساهَّلل ب٦ ابی بْک َف٠اےت ہيں ٘ :  راوی

 ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٟ َحسَّ  ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜح١ٔيسٔ َحسَّ َِٜؤٜئس ب٦ِٔ َوِبسٔ ا ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ َحسَّ

َٟ َذََکَ  ا َٔ ١ِٔىُت أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک  ََ  َٟ ا ُک َٔ ِ َٟ اَّٜشِّ ا َٕ َِ  ٔ ََٙبائٔز َٞ َو٦ِ اِل ٔ ئ َُ ََٙبائَٔز أَِو  ٢َ اِل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

ُٟ اٜزُّو ِو َٔ  َٟ ا َٔ  ٔ ََٙبائٔز ٔ اِل بَْ ِ٘ َ ئ٢ُُِٙ بٔأ َٟ أََِل أ٤َُبِّ ا َٔ َِٜوأَٜسی٦ِٔ َو ُٗ ا و ُٕ ٔس َووُ ِّ ُٞ ا٥َّٜ ِت َٔ َٟ َشَضازَ بٔاهَّللٔ َو ا َٔ َٟ ُشِىَبُة رٔ أَِو  ا َٔ ةُ اٜزُّورٔ 

َُّط َشَضاَزةُ اٜزُّورٔ بَُْ َلىِّي أ٤َ ِ٘  َوأَ

 یلص دمحم نب فدیل نب دبعادیمحل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبع اہلل نب ایب رکب رفامےت ںی ہک ںیم ےن اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یبن



 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ڑبے انگوہں ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت لپ یلص اہلل اہلل ہیلع فل ہ فملس اک  ہ رفامؿ لقن رفامےت انس ہک یبن

ہیلع  ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک رقار دانی، یسک سفن وک لتق رکان افر فادلنی یک ان رفامین رکان افر لپ یلص اہلل

وہں ںیم ےس یرک ےک دعب بس ےس ڑبے انگہ ےس لاگہ ہن رکفں! لپ یلص اہلل فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک ںیم ںیہمت اؿ ڑبے انگ

فل ہ ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وھجیٹ ابت انہک ای رفامای وھجیٹ وگایہ دانی ہبعش ےتہک ںی ہک ریما اغبل امگؿ  ہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن وج رفامای فہ وھجیٹ وگایہ ےہ۔

 دبعادیمحل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبعاہلل نب ایب رکب رفامےت ںی ہک ںیم ےن اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب فدیل نب :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمڑبے ڑبے انگوہں افر بس ےس ڑبے انگہ ےک ایب

     263    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ََٝمي٧، ب٦ بَلٟ، ثور ب٦ زیس، ابوٌيث، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔ  َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ِئث َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ٍَ ِٜ ٟٕ َو٦ِ ثَِورٔ ب٦ِٔ َزیِٕس َو٦ِ أَبٔی ا ٧ُ ب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ي 

 َٟ و َُ َٞ یَا َر أت ٔٔي َٕ ١ُِٜوبٔ ِبَي ا َٟ اِجت٥َٔبُوا اٜسَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُک بٔاهَّللٔ صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ِ َٟ اَّٜشِّ ا َٔ  اهَّللٔ َو٠َا ص٦َُّ 

وَ  ُٞ اٜزِّبَا َواٜتَّ ِ َِٜيتٔي٢ٔ َوأَک ٟٔ ا ُٞ ٠َا ِ ِّٖ َوأَک َِٜح ٣َ اهَّللُ إِٔلَّ بٔا ًَّٜٔي َِحَّ ٔس ا ِّ ُٞ ا٥َّٜ ِت َٔ َِحُ َو ١ُِِٜحٔع٥َأت َواٜسِّ ُٓ ا ِذ َٔ ْٔ َو ِّی یَِو٣َ اٜزَِّح ل

١ُِِٜؤ٥َ٠ٔأت  أََِلٔت ا ٍَ ِٜ  ا

، اوب،ثی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، امیلسؿ، نب البؽ، وثر نب زدی

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک است الہتک ںیم ڈاؽ دےنی فایل زیچفں ےس وچب، رعض ایک ایگ اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفامای اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک رہھٹاان افر فل ہ فملس فہ است الہک رکےن فایل زیچںی وکیسن ںی ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

 اجدف رکان افر یسک سفن اک لتق رکان ےسج اہلل ےن رحاؾ ایک وساےئ قح ےک افر میتی اک امؽ اھکان، وسد اھکان، اہجد ےس دنمش ےک اقمہلب ےس



 

 اھبانگ افر اپدکانم وعروتں رپ دباکری یک تمہت اگلان۔

 ، انب فبہ، امیلسؿ، نب البؽ، وثر نب زدی، اوب،ثی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب دیعس ایلی :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ڑبے ڑبے انگوہں افر بس ےس ڑبے انگہ ےک ایبؿ ںیم

     264    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث اب٦ ہاز، َىس ب٦ ابزاہي٢، ح١يس ب٦ وبساٜزح٦١، وبساهَّلل ب٦ و١زو ب٦ واػ :  راوی

ِىٔس ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ ح١َُِئس  ََ ٔ َو٦ِ  َِٜضاز َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ا ث٥ََا اٜ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ

ٞٔ َو  ٔ َشِت٢ُ اٜزَُّج ََٙبائٔز َٟ ٦ِ٠ٔ اِل ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜىأػ أ٧ََّ َر َٟ اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا و َُ اُٜوا یَا َر َٔ أَٜسیِطٔ 

َٟ َنَى  ا َٔ ُٞ َوأَٜسیِطٔ  ِٞ َيِصت٢ُٔ اٜزَُّج طُ َوَص ُِّ أ٠َُّ َيُس َِ ُط  ُِّ أ٠َُّ ُِّ أَبَاُظ َوَيُس َيُس َِ  ٔٞ ُِّ أَبَا اٜزَُّج  ٢ِ َيُس

ہبیتق نب دیعس، ثیل انب اہد، دعس نب اربامیہ، دیمح نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اےنپ امں ابپ وک اگیل دے احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک اے اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ڑبے انگہ  ہ ںی ہک وکیئ لدیم

ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک وکیئ لدیم اےنپ فادلنی وک اگیل دے اتکس ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں وکیئ 

 افر وکیئ یسک یک امں وک اگیل داتی ےہ وت فہ اینپ یک امں وک اگیل داتی ےہ۔لدیم یسک ےک ابپ وک اگیل داتی ےہ وت اےنپ ابپ وک اگیل داتی ےہ 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل انب اہد، دعس نب اربامیہ، دیمح نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   باب



 

 ڑبے ڑبے انگوہں افر بس ےس ڑبے انگہ ےک ایبؿ ںیم

     265    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس،  :  راوی

 َّيا٧، َىس ب٦ ابزاہي٢

 َ ث سٔ ب٦ِٔ َجِىََفٕ َو٦ِ َحسَّ إر َج١ٔيّىا َو٦ِ ٠َُح١َّ َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ُس  ٥َا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ُشِىَبَة ح و َحسَّ

 ٔ ِىٔس ب٦ِٔ إ ََ ص١َُا َو٦ِ  َيا٧ُ لَٔکَ ِّ َُ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َٝطُ ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  بَِزاصٔي٢َ بَٔضَذا اِْل

 ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ ا ک دفرسی دنس

 یھب ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، دعس نب اربامیہاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشب :  رافی

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

  

 ...ربکت ےک رحاؾ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ربکت ےک رحاؾ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     266    حسیث                               ٝس اوٟج  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ بصار، ابزاہي٢ ب٦ زی٥ار، یحٌي ب٦ ح١از، شىبہ، ابا٧ ب٦ تٍِٝ، ِؽيٞ ب٦ و١زو  :  راوی

 ت١يِم، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َّي َو٠ُ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔي َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ  ٕ از إر َوإٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ زٔی٥َإر َج١ٔيّىا َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َح١َّ ُس ب٦ُِ َبصَّ َح١َّ



 

 ٔ ِئِمِّ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا٥ََّٜدع َٕ ُّ ِٜ ٕٞ ا َُِؽِي َِ َو٦ِ  ٔ ٝ ٍِ ٤ََْا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبَا٧َ ب٦ِٔ َت َ ازٕ أَِخب ١ََة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  یِّ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ُِ َح١َّ َٕ ِٝ َو

ُٟ ذَ  ا َٕ ِٝبٔطٔ ٠ِٔث َٔ َِٜح٥ََّة ٦ِ٠َ کَا٧َ فٔی  ُٞ ا َٟ َِل یَِسُخ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ْٞ إ٧َّٔ ٠َِسُىوز َٟ َرُج ا َٔ  ٕ ٕ ٦ِ٠ٔ ٘ٔبِْ ة رَّ

ُِّ أ٧َِ یَُٙو٧َ ثَِوبُُط َحَس٥ّا َوَنِىُٝ  َٞ یُٔح ِّٖ َو١ٌَُِق ا٥َّٜاسٔ اٜزَُّج َِٜح ٙٔبُِْ بََْطُ ا َٟ اِل َِٜح١َا ُِّ ا ْٞ یُحٔ َٟ إ٧َّٔ اهَّللَ َج١ٔي ا َٔ  ُط َحَس٥َّة 

 وعسمد دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، اربامیہ نب دانیر، ییحی نب امحد، ہبعش، اابؿ نب بلغت، لیضف نب رمعف یمیمت، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل نب

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک ربارب یھب ربکت ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

وہاگ فہ تنج ںیم ںیہن اجےئ اگ اس رپ ا ک لدیم ےن رعض ایک ہک ا ک لدیم اچاتہ ےہ ہک اس ےک ڑپکے اےھچ وہں افر اس یک وج یت 

ملس ےن اراشد رفامای ہک اہلل لیمج ےہ افر امجؽ یہ وک  دنس رکات ےہ ربکت وت قح یک رطػ ےس ہنم یھب ایھچ وہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

 ومڑےن افر دفرسے ولوگں وک رتمک ےنھجمس وک ےتہک ںی۔

ہمقلع، دبعاہلل دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، اربامیہ نب دانیر، ییحی نب امحد، ہبعش، اابؿ نب بلغت، لیضف نب رمعف یمیمت، اربامیہ،  :  رافی

 نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ربکت ےک رحاؾ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     267    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٥حاب ب٦ حارث ت١يِم، َویس ب٦ َىيس، ولی ب٦ ٠سہز، ٥٠حاب اب٦ ٠سہز، او١ض، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، وبساهَّلل ٠ :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٟ ٥ِ٠ٔحَ  ا َٔ  ٕ ص١َُا َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ ٠ُِسضٔز ٔىيٕس لَٔکَ ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ١ٔئِمُّ َو َِٜحارٔٔث اٜتَّ ث٥ََا ٥ِ٠َٔحاُب ب٦ُِ ا ٤ََْا ابِ َحسَّ َ ٕ َو٦ِ اْب أَِخب ٦ُ ٠ُِسضٔز

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ١ََة َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ  َٕ ِٝ ِٝبٔطٔ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو َٔ ُٞ ا٥َّٜاَر أََحْس فٔی  ٢َ َِل یَِسُخ

َِٜح٥ََّة أَ  ُٞ ا ٟٕ ٦ِ٠ٔ إٔی١َا٧ٕ َوَِل یَِسُخ َز ُٟ َحبَّٔة َِخِ ا َٕ َِ ٠ِٔث ٟٕ ٦ِ٠ٔ ٘ٔبَِْٔیا َز ُٟ َحبَّٔة َِخِ ا َٕ ِٝبٔطٔ ٠ِٔث َٔ  َحْس فٔی 



 

اجنمب نب احرث یمیمت، وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اجنمب انب رہسم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

فزخ ںیم داہ  ںیہن وہاگ سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک وکیئ لدیم د

 ربارب یھب اامیؿ وہاگ افر وکیئ ااسی لدیم تنج ںیم داہ  ںیہن وہ سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک ربارب یھب ربکت وہاگ۔

 دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجنمب نب احرث یمیمت، وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اجنمب انب رہسم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ربکت ےک رحاؾ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     268    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وزاُز، شىبہ، ابا٧ ب٦ تٍِٝ، ِؽيٞ، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، وبساهَّلل٠ح١س ب٦ بصار، اب :  راوی

ٕٞ َو٦ِ  َِ َو٦ِ َُِؽِي ٔ ٝ ٍِ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبَا٧َ ب٦ِٔ َت ث٥ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ََة َو٦ِ َوِبٔس  َحسَّ َٕ ِٝ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو

َّی ا ٕ اهَّللٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ةٕ ٦ِ٠ٔ ٘ٔبِْ ُٟ َذرَّ ا َٕ ِٝبٔطٔ ٠ِٔث َٔ َِٜح٥ََّة ٦ِ٠َ کَا٧َ فٔی  ُٞ ا َٟ َِل یَِسُخ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  هَّللُ َو

ہک  دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، اابؿ نب بلغت، لیضف، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

 داہ  ںیہن وہاگ سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک ربارب یھب ربکت وہاگ۔ وکیئ لدیم تنج ںیم

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، اابؿ نب بلغت، لیضف، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل :  رافی

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

  

 ... وج اس احؽ ںیم رما ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن کاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 یسک وک یر ک رہھٹاےئ وہےئ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج اس احؽ ںیم رما ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن ایک وت فہ تنج ںیم داہ  وہاگ افر وج اہلل ےک اسھت

 ہ  وہاگ ۔رما فہ دفزخ ںیم دا

     269    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، و٘يي، او١ض، شٕيٖ، وبساهَّلل :  راوی

ٖٕ َو٦ِ َوِبٔس ا ث٥ََا أَبٔی َوَو٘ٔيْي َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َشٕٔي ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ َٟ َو٘ٔيْي  ا َٔ هَّللٔ 

 ٠َ ُٟ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  ٕ َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ ٢َ و  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ َظل ُک بٔاهَّللٔ َشِيّئا َزَخ ٦ِ ٠َاَت يَُِّشٔ

ُِٝت أ٤ََا َو٦ِ٠َ ٠َاَت َِل ُيَِّشٔ  ُٔ َِٜح٥َّةَ ا٥َّٜاَر َو َٞ ا  ُک بٔاهَّللٔ َشِيّئا َزَخ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، قیقش، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ےتہک ںی ہک فعیک ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

انس ہک وج لدیم اہلل ےک اسھت یسک وک  ےن رفامای ہک انب ریمن ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ

یر ک رہھٹاےت وہےئ رما فہ دفزخ ںیم داہ  وہاگ افر ںیم اتہک وہں ہک ےھجم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج لدیم یسک وک 

 اہلل ےک اسھت یر ک ہن رہھٹاات وہ فہ تنج ںیم داہ  وہاگ۔

 ، قیقش، دبعاہللدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وک یر ک رہھٹاےئ وہےئ  یسکاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج اس احؽ ںیم رما ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن ایک وت فہ تنج ںیم داہ  وہاگ افر وج اہلل ےک اسھت

 رما فہ دفزخ ںیم داہ  وہاگ ۔

     270    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ ابو٠ىاویہ، او١ض، ابوَّيا٧، جابز :  راوی

 َ ث اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َٟ أَتَی ا٥َّٜٔييَّ َحسَّ ا َٔ  ٕ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ٥َا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی 



 

ُک بٔاهَّللٔ  َٟ ٦ِ٠َ ٠َاَت َِل ُيَِّشٔ ا َٕ َِ ١ُِٜؤجبََتا٧ٔ  َٟ اهَّللٔ ٠َا ا و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ  ْٞ ٢َ َرُج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜح٥ََّة َو َظل َٞ ا ٦ِ٠َ  َشِيّئا َزَخ

َٞ ا٥َّٜاَر  ُک بٔاهَّللٔ َشِيّئا َزَخ  ٠َاَت ُيَِّشٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک 

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک تنج افر دفزخ وک فابج رکےن فایل ایک زیچ ےہ؟ لپ یلص اہلل

ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ہن رہھٹاای فہ تنج ںیم داہ  وہاگ افر سج ےن یسک وک اہلل ےک اسھت یر ک رہھٹاای فہ دفزخ ںیم داہ  

 وہاگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یسک وک یر ک رہھٹاےئ وہےئ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج اس احؽ ںیم رما ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن ایک وت فہ تنج ںیم داہ  وہاگ افر وج اہلل ےک اسھت

 اگ ۔رما فہ دفزخ ںیم داہ  وہ

     271    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوایوب ٌيَلنی، ََٝمي٧ ب٦ وبيساهَّلل، ححاد ب٦ شاُع، وبسا١ٜٝک، اب٦ و١زو، ابوزبيْ جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

٧ُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َوَححَّاُد بِ  َمِيَ َٝ َُ ِيََلنٔیُّ  ٍَ ِٜ ثَىٔي أَبُو أَیُّوَب ا ةُ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ث٥ََا ُْقَّ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ َو١ِزٕو َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا اَِل َحسَّ َٔ أُعٔ  ٦ُ اٜصَّ

 ٠َ ُٟ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا َجابٔزُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ  ٔ َحسَّ ُک بٔطٔ َش اٜزُّبَيِْ َٜقَٔی اهَّلَل َِل يَُِّشٔ ِيّئا ٦ِ 

ٕ و حَ  ٔ َو٦ِ َجابٔز َٟ أَبُو اٜزُّبَيِْ ا َٔ َٟ أَبُو أَیُّوَب  ا َٔ َٞ ا٥َّٜاَر  ُک بٔطٔ َزَخ ََٜٕٔيُط يَُِّشٔ َِٜح٥ََّة َو٦ِ٠َ  َٞ ا ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعورٕ َزَخ َح َِ ٔ ثَىٔي إ سَّ

ٔ َو٦ِ  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ َٟ َحسَّ ا َٔ ٤ََْا ٠َُىاْذ َوصَُو اب٦ُِ صَٔصا٣ٕ  َ َٟ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  أَِخب ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕ أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل  َجابٔز

اوباویب الیغین، امیلسؿ نب دیبع اہلل، اجحج نب اشرع، دبعاکلمل، انب رمعف، اوبزریب اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ 

احؽ ںیم الماقت یک ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن رہھٹاای فہ  اہلل وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن اہلل ےک اسھت اس



 

تنج ںیم داہ  وہاگ افر سج ےن اہلل ےک اسھت اس احؽ ںیم الماقت یک ہک فہ اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک رہھٹاات اھت وت فہ دفزخ ںیم 

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایک۔ ااحسؼ نب وصنمر، اعمذ داہ  وہاگ۔ رضحت اوباویب رافی ےن اہک ہک اوباسلریب ےن رضحت اجرب ریض ا

انب اشہؾ اوبزریب، اجرب ا ک دفرسی دنس ےس رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح رفاتی 

 لقن یک ےہ۔

 اوبزریب اجرب نب دبعاہلل اوباویب الیغین، امیلسؿ نب دیبعاہلل، اجحج نب اشرع، دبعاکلمل، انب رمعف، :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اسھت یسک وک یر ک رہھٹاےئ وہےئ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج اس احؽ ںیم رما ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن ایک وت فہ تنج ںیم داہ  وہاگ افر وج اہلل ےک

 رما فہ دفزخ ںیم داہ  وہاگ ۔

     272    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، واظٞ، احسب، ٠ىزور ب٦ َویس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕٞ اِلَِحَسٔب وَ َحسَّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوأظ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  ٦ِ ي َواب٦ُِ َبصَّ

ا َٔ َُّط  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُث َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١ِٔىُت أَبَا َذٓرٕ یَُحسِّ ََ  َٟ ا َٔ َویِٕس  َُ ١َِِٜىزُورٔ ب٦ِٔ  ََل٣ َٟ ا َِٝيطٔ اٜسَّ ُٞ َو أََتانٔی ٔجبِْٔی

ُِٝت َوإ٧ِٔ َزنَی َوإ٧ِٔ ََسَ  ُٔ َة  َِٜح٥َّ َٞ ا ُک بٔاهَّللٔ َشِيّئا َزَخ تَٔک َِل يَُِّشٔ َّطُ ٦ِ٠َ ٠َاَت ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ نٔی أ٤َ َ
َبَّشَّ َِ َٗ َٟ َوإ٧ِٔ َزنَی َوإ٧ِٔ ََسَ ا َٔ  َٗ 

رعمفر نب وسدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبذر  دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، فالص، ادحب،

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک ریمے اپس ربجالیئ ہیلع االسلؾ لےئ اوہنں ےن ےھجم  ہ

ںیم رما ہک فہ اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن رہھٹاات اھت وخربخشی دی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم ںیم ےس وج اس احؽ 

 وت فہ تنج ںیم داہ  وہاگ ںیم ےن  ہ نس رک رعض ایک ارگہچ فہ لدیم زان افر وچری رکات وہ رفامای وخاہ فہ زان ای وچری رکے۔

  اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، فالص، ادحب، رعمفر نب وسدی ریض اہلل :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یر ک رہھٹاےئ وہےئ  یسک وکاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج اس احؽ ںیم رما ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن ایک وت فہ تنج ںیم داہ  وہاگ افر وج اہلل ےک اسھت

 رما فہ دفزخ ںیم داہ  وہاگ ۔
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زہيْ ب٦ ِحب، اح١س ب٦ ِخاط، وبساٜع١س ب٦ وبساٜوارث، حسين، اب٦ بزیسہ، یحٌي ب٦ يى١ز، ابواَوز زیلی ابوذر  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي ُزَصيُِْ  ثَىٔ  َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبٔی  َِٜوارٔٔث َحسَّ ١َسٔ ب٦ُِ َوِبسٔ ا ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ اَِل َحسَّ َٔ إط  ٕب َوأَِح١َُس ب٦ُِ ِٔخَ ي حَُسيِْن ب٦ُِ َِحِ

ثَطُ  یلٔیَّ َحسَّ ٔ اٜسِّ َوز َِ َ ثَُط أ٧ََّ أَبَا اِل ٢ُِّٝ َو٦ِ اب٦ِٔ بَُزیَِسَة أ٧ََّ یَِحٌَي ب٦َِ َيِى١ََز َحسَّ ١َُى ِٜ َّی  ا َٟ أََتِيُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ا َٔ ثَُط  أ٧ََّ أَبَا َذٓرٕ َحسَّ

 َٔ إَٔذا صَُو ٤َائ٢ْٔ ث٢َُّ أََتِيُتُط َو َِ َِٝيطٔ ثَِوْب أَبَِيُؾ ث٢َُّ أََتِيُتُط  ٢ََّٝ َوصَُو ٤َائ٢ْٔ َو ََ َِٝيطٔ َو َٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ اهَّللُ َو ا َٕ َِ َِٜيطٔ  ٔ َِٝسُت إ َح َِ َن  َٕ تَِي َِ ِس ا

َٟ َِل  ا َٔ َ َوِبٕس  َٟ َوإ٧ِٔ َزن ا َٔ  َٗ ُِٝت َوإ٧ِٔ َزنَی َوإ٧ِٔ ََسَ ُٔ َة  َِٜح٥َّ َٞ ا َٔک إِٔلَّ َزَخ َط إِٔلَّ اهَّللُ ث٢َُّ ٠َاَت َولَی ذَٜ َٜ ٔ ُِٝت َوإ٧ِٔ َزنَی  إ ُٔ  َٗ ی َوإ٧ِٔ ََسَ

َٟ فٔی اٜزَّابَٔىٔة َولَی َرٌِ  ا َٔ َٗ ثَََلثّا ث٢َُّ  َٟ َوإ٧ِٔ َزنَی َوإ٧ِٔ ََسَ ا َٔ  َٗ ُٟ َوإ٧ِٔ َر٢ٌَٔ َوإ٧ِٔ ََسَ و ُٕ َد أَبُو َذٓرٕ َوصَُو َي َْخَ َِ  َٟ ا َٔ ْٔ أَبٔی َذٓرٕ  ِ ٢ٔ أ٤َ

ُْ أَبٔی َذٓرٕ  ِ  أ٤َ

زریہ نب رحب، ادمح نب رخاش، دبعادمصل نب دبعاولارث، نیسح، انب ربدیہ، ییحی نب  رمع، اوباوسد دیلی اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیفس ڑپکا افڑےھ وہےئ ایبؿ رکےت ںی ہک ںیم ا ک رمہبت یبن یلص 

وس رےہ ےھت ںیم فاسپ الچ ایگ رھپ دفابرہ احرض وہا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اجگ رےہ ےھت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک 

  اہلل اہک افر اس رپ فہ رم ایگ وت فہ تنج ںیم داہ  وہاگ ںیم اپس ھٹیب ایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای
َ
  ِاہٰل اِّل
َ
 ہک سج دنبے ےن ل

ےن رعض ایک ارگہچ فہ زان رکات وہ افر وچری یک وہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگہچ اس ےن زان ایک وہ افر وچری یک وہنیت 

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگہچ فہ زان افر وچری رکے اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک انک رمہبت رفامای رھپ وچیھت رمہبت لپ یلص اہلل 

اخک لولد وہ، رھپ رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک تبحم افر ر تق رھب اہن ہ درھاےت وہےئ ےلکن ہک 



 

 اوبذر یک انک اخک لولد وہ۔

 نب رخاش، دبعادمصل نب دبعاولارث، نیسح، انب ربدیہ، ییحی نب  رمع، اوباوسد دیلی اوبذر ریض اہلل زریہ نب رحب، ادمح :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...ان رحاؾ ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اکرف اک ال ا ہ اال اہلل ےنہک ےک دعب لتق رک

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اکرف اک ال ا ہ اال اہلل ےنہک ےک دعب لتق رکان رحاؾ ےہ ۔
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هَّلل ب٦ وسی ب٦ خيار، ٠ٕساز ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، اب٦ شہاب وفاء ب٦ یزیس ٜيثي، وبيسا :  راوی

 ب٦ اَوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

٤ََْا َ ارْٔب أَِخب َٕ ُن ٠َُت ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح َواٜ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َحسَّ اٜ

 َ َِّٝيثٔيِّ َو٦ِ وُب ِٔ ب٦ِٔ یَزٔیَس اٜ َٟ اهَّللَٔوَفا و َُ َٟ یَا َر ا َٔ َّطُ  َُْظ أ٤َ َ َّطُ أَِخب ٔ أ٤َ َوز َِ َ ٔ ب٦ِٔ اِل َساز ِٕ ٔ١ِٜ ِٜدَٔيارٔ َو٦ِ ا  ِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ َؤسیِّ ب٦ِٔ ا

َفَىَضا ث٢َُّ َِلَذ ٠ٔ  َٕ َِ  ْٔ ِي َب إِٔحَسی یََسیَّ بٔاٜسَّ ََّضَ َِ َٝىٔي  اَت َٕ َِ ارٔ  َّّ َٜٕٔيُت َرُجَّل ٦ِ٠ٔ اِلُٙ ١َُِٝت أََرأَیَِت إ٧ِٔ  َِ َٟ أَ ا َٕ َِ  ٕ ىِّي بَٔصَحَزة

٢َ َِل َت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََٜضا  ا َٔ َٟ اهَّللٔ َبِىَس أ٧َِ  و َُ ُتُُٝط یَا َر ِٔ َ أ َِ َّطُ ِهَّلِل أَ َٟ اهَّللٔ إ٤ٔ و َُ ُِٝت َیا َر ُٕ َِ  َٟ ا َٔ ُط  ِٝ ُت ِٕ

َٔک َبِىَس  َٟ ذَٜ ا َٔ َفَي یَٔسی ث٢َُّ  َٔ ِس  َٔ  َّ إ٤ٔ َِ َِٝتُط  َت َٔ إ٧ِٔ  َِ ُِٝط  ُت ِٕ ٢َ َِل َت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ُتُُٝط  ِٔ َ أ َِ َفَىَضا أَ َٔ طُ أ٧َِ 

 َٟ ا َٔ ًَّٜٔي  َٟ ک١َََٔٝتُط ا و ُٕ َٞ أ٧َِ َي ِب َٔ َٜتٔطٔ  ٔ ََّک ب٥ِ١َٔز َٝطُ َوإ٤ٔ ُت ِٕ َٞ أ٧َِ َت ِب َٔ َٜتَٔک  ٔ  ب٥ِ١َٔز

دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب اطعء نب سیدی یثیل، دیبع اہلل نب دعی نب ایخر، دقماد نب اوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک  ہبیتق نب دیعس، ثیل

ںی ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارگ اکرففں ںیم یسک لدیم ےس ریما اقمہلب وہ اجےئ ھجم ےس 

اےل رھپ بج ریمے ےلمح یک زد ںیم لےئ وت ا ک درتخ یک انپہ ںیم لرک ےہک ہک ںیم اہلل رپ اامیؿ زلے ریما اہھت ولتار ےس اکٹ ڈ



 

ےل لای وہں وت ایک اس ہملک ےک دعب اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے  ےئ اےس لتق رکان درتس ےہ؟روسؽ اہلل یلص اہلل 

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےن  ہ ہملک ریما اہھت  ہیلع فملس ےن رفامای اےس لتق رکان درتس ںیہن، ںیم ےن

 اکےنٹ ےک دعب اہک ےہ وت ںیم اےس ےسیک لتق ہن رکفں؟ لپ ےن رفامای اےس رہسگ لتق ہن رکان ویکہکن ارگ اےس لتق رکف ےگ وت اب فہ ااسی یہ

 ےگ ےسیج فہ ہملک ڑپےنھ ےس ےلہپ اھت۔ ناملسؿ وہاگ اسیج مت اےس لتق رکےن ےس ےلہپ افر مت ایس رطح وہ اجؤ

ہبیتق نب دیعس، ثیل دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب اطعء نب سیدی یثیل، دیبعاہلل نب دعی نب ایخر، دقماد نب اوسد ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اکرف اک ال ا ہ اال اہلل ےنہک ےک دعب لتق رکان رحاؾ ےہ ۔
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وزاعی ٠ح١س اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، اَحاٗ ب٦ ٠وسٰي انعاری، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، ا :  راوی

 ب٦ راِي، وبساٜززاٗ اب٦ جزیخ، زہزی

٤ََْا ٠َِى١َزْ  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ٔٗ ا اَِل أَِخب٤َََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ُٖ ب٦ُِ ٠ُوَسي  َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ح و َحسَّ

 ٔ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِسٝ ث٥ََا ا ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ اِلَِنَعارٔیُّ َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٢ٕ َو٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ ح و َحسَّ

١َُِٝت ِهَّلِل َِ َ َٟ أ ا َٔ َِفٔی َحٔسیثٔض١َٔا  ا اِلَِوَزاعٔیُّ َواب٦ُِ ُجَزیِٕخ  ٔ أ٠ََّ ٥َاز َِ ٔ ١َاَج١ٔيّىا َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل َ٘ َِّٝيُث فٔی َحٔسیثٔطٔ    َٟ اٜ ا َٔ

ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ َٟ َِل إ ا َٔ َٝطُ  ُت ِٔ َ ا أَصَِویُِت ٔل َّ١َٝ َِ َِفٔی َحسٔیثٔطٔ  ا ٠َِى١َْز   َوأ٠ََّ

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، فدیل نب ملسم، افزایع دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ انب 

زرہی ا ک دفرسی دنس ںیم اامؾ افزایع افر انب رجری دفونں یک رفاتی ںیم ےہ ہک اس ےن اہک ہک ںیم اہلل زعفلج ےک  ےئ رججی، 

  اہلل ہہک دای
َ
  اہِٰل اِّل
َ
 ۔االسؾ الای ہک ثیل یک دحثی ںیم ےہ ہک رمعم یک رفاتی ںیم ےہ ہک بج ںیم ےن اےس لتق رکان اچاہ وت اس ےن ل



 

امیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، فدیل نب ملسم، افزایع دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ ااحسؼ نب ارب :  رافی

 انب رججی، زرہی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اک ال ا ہ اال اہلل ےنہک ےک دعب لتق رکان رحاؾ ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اکرف
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ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، وفا ب٦ یزیس، ٜيثي، ج٥سعی، وبيساهَّلل، اب٦ وسی ب٦ خيار،  :  راوی

 و٥ہ ٠ٕساز ب٦ و١زو ب٦ اَوز ٥٘سی رِضي اهَّلل تىالٰی 

ثَىٔي َوَف  َٟ َحسَّ ا َٔ َٟ أَِخبََْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ َِّٝيثٔيُّ ث٢َُّ َحسَّ ُِ ب٦ُِ َیزٔیَس اٜ ا

 ٔ١ِٜ َُْظ أ٧ََّ ا َ ِٜدَٔيارٔ أَِخب ُِٜح٥َِسعٔیُّ أ٧ََّ وُبَِيَس اهَّللٔ ب٦َِ َؤسیِّ ب٦ِٔ ا ا َٜٔبىٔي ُزصَِزَة ا ّّ ٥ِٔٙٔسیَّ َوکَا٧َ َحٝٔي َوزٔ اِل َِ َ َساَز ب٦َِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ اِل ِٕ

 َ َٟ اهَّللٔ أََرأ و َُ َٟ یَا َر ا َٔ َّطُ  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ِ َشضَٔس بَِسّرا ٠ََي َر ارٔ َوکَا٧َ ١٠َّٔ َّّ َٜٕٔيُت َرُجَّل ٦ِ٠ٔ اِلُٙ یَِت إ٧ِٔ 

 ُ َِّٝئث ث ٞٔ َحٔسیٔث اٜ  ٢َّ َذََکَ ب١ِٔٔث

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطع نب سیدی، یثیل،  بدیع، دیبع اہلل، انب دعی نب ایخر، دقماد نب رمعف نب اوسد دنکی 

ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک  ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج ونب زرہہ ےک فیلح ںی افر دبری احصیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںی فہ ےتہک ںی ہک

روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارگ اکرففں ںیم ےس یسک صخش ےس ریما اقمہلب وہ اجےئ رھپ ثیل یک رفاتی یک رطح دحثی ابمرہک ذرک 

 یک۔

نب رمعف نب اوسد رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطع نب سیدی، یثیل،  بدیع، دیبعاہلل، انب دعی نب ایخر، دقماد  :  رافی

 دنکی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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



 

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اکرف اک ال ا ہ اال اہلل ےنہک ےک دعب لتق رکان رحاؾ ےہ ۔
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوخاٜس اح١س، ابوَکیِ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابولبيا٧، اَا٠ہ ب٦ زیس  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ث ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ص١َُا َحسَّ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ أَبٔی ٠َُىاؤَیَة لَٔکَ َح َِ ٔ ِٕ َوإ یِ ٥َا أَبُو َُکَ

 ُٟ و َُ َٟ َبَىَث٥َا َر ا َٔ ا٠ََة ب٦ِٔ َزیِٕس َوصََذا َحٔسیُث اب٦ِٔ أَبٔی َشِيَبَة  ََ ُ َِٝيطٔ  َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی لٔبَِيا٧َ َو٦ِ أ َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

٢َ فٔی ََسٔ  َّٝ ََ َي َو َٔ َو َِ َفَى٥ُِتُط  َِ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ َٟ َِل إ ا َٕ َِ ُت َرُجَّل  ِ٘ أَِزَر َِ أت ٦ِ٠ٔ ُجَضِي٥ََة  َٔ َُِٜحَ ََِعبَِّح٥َا ا ٔسي ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک یَّٕة  ِّ  فٔی َن

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو تُُط ٥َّٜٝٔٔييِّ َظل ُِٝت یَا  ََِذََکِ ُٔ  َٟ ا َٔ َِٝتطُ  َت َٔ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َو ٔ َٟ َِل إ ا َٔ ٢َ أَ َّٝ ََ َو

َضا أ٣َِ  َٜ ا َٔ ٢ََٝ أَ َّي َتِى ِٝبٔطٔ َحً َٔ َت َو٦ِ  ِٕ َٕ ََل َش َِ َٟ أَ ا َٔ ََلحٔ  ا ٦ِ٠ٔ اٜسِّ ِّ ََٜضا َخِو ا َٔ ١ََّا  َٟ اهَّللٔ إ٤ٔ و َُ َّي َر ُرصَا َولَیَّ َحً َٟ یَُْکِّ ١َا َزا َِ  َِل 

ِ َت٥١ََّيِ  ِٜبَُفي َُٝط ذُو ا ُت ِٕ َّي َي ُٞ ٠ُِس١ّٔٝا َحً ُت ِٔ ِىْس َوأ٤ََا َواهَّللٔ َِل أَ ََ  َٟ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ١َُِٝت یَِو٠َئٕٔذ  َِ ِّی أَ َٟ ُت أَن ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٠ََة  ََ ُ ٔن َيِىىٔي أ

طُ  ُّٝ ُ ی٦ُ ک َّي َِل َتُٙو٧َ ِٔت٥َِْة َویَُٙو٧َ اٜسِّ اتُٔٝوص٢ُِ َحً َٔ ِٞ اهَّللُ َو ُٕ ٢ِ َي َٜ ْٞ أَ َّي َِل َتُٙو٧َ ِٔت٥َِْة َوأ٤ََِت  َرُج ٥َِٝا َحً اَت َٔ ِس  َٔ ِىْس  ََ  َٟ ا َٕ َِ ِهَّلِل 

َّي َتُٙو٧ُ ِٔت٥َِْة  اتُٔٝوا َحً َٕ  َوأَِظَحابَُک تُزٔیُسو٧َ أ٧َِ ُت

ٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ادمح، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایبظؿ، ااسہم نب زدی ریض اہلل اعت

رفاتی ےہ ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک رس ہ گنج ںیم اجیھب وت مہ حبص حبص ںیہج ےک العہق ںیم چنہپ ےئگ ںیم ےن 

  اہلل، ںیم ےن اےس الہک رک دای رھپ ریمے دؽ ںیم ھچک اجلخؿ اس دیپا وہا ہک ںیم
َ
  اہِٰل اِّل
َ
 ےن ناملسؿ فاہں ا ک لدیم وک اپای اس ےن اہک ل

ےک قلعتم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ذرک ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک  وک لتق ایک ای اکرف وک؟ وت ںیم ےن اس

  اہلل اہک افر رھپ یھب مت ےن اےس لتق رک دای! ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع
َ
  اہِٰل اِّل
َ
 فل ہ فملس اس ےن وت  ہ اس ےن ل

ںیہن، ہملک ولتار ےک ڈر ےس ڑپاھ اھت، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک وت ےن اس اک دؽ ریچ رک داھکی ہک اس ےن دؽ ےس اہک اھت ای 

ج ےس ےلہپ ناملسؿ ہن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرابر یہی املکت درہاےت رےہ اہیں کت ہک ےھجم  ہ انمت وہےن  یگ ہک اکش ںیم ل



 

وہا وہات رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل یک مسق ںیم ناملسؿ وک لتق ںیہن رکفں اگ بج کت ہک اس وک ااسہم لتق رکدںی 

ؾ وہ ا ک لدیم ےن اہک ہک ایک اہلل زع فلج ےن ںیہن رفامای اکرففں ےس اس فتق کت لتق رکف بج کت ہک ہنتف ہن رےہ افر اہلل اک دنی اع

اجےئ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک مہ ہنتف اٹمےن ےک  ےئ اہجد رک رےہ ںی افر اہمترے اسیھت ہنتف الیھپےن ےک  ےئ 

 گنج رک رےہ ںی۔

 اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ادمح، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایبظؿ، ااسہم نب زدی ریض اہلل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اکرف اک ال ا ہ اال اہلل ےنہک ےک دعب لتق رکان رحاؾ ےہ ۔
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 يىٕوب زورقی، ہصي٢، حعين، ابوليبا٧، اَا٠ہ، ب٦ زیس ب٦ حارثہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا٠َ  ََ ُ ١ِٔىُت أ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبُو لٔبَِيا٧َ  ٤ََْا حَُعيِْن َحسَّ َ ث٥ََا صَُصِي٢ْ أَِخب ِوَرقٔیُّ َحسَّ وُب اٜسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى ُث َحسَّ  َة ب٦َِ َزیِٔس ب٦ِٔ َحارٔثََة یَُحسِّ

 َِ ِو٣َ  َٕ ِٜ ََِعبَِّح٥َا ا ٔة ٦ِ٠ٔ ُجَضِي٥ََة  َٔ َُِٜحَ ٔلَی ا ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َبَىَث٥َا َر ا َٔ ٦ِ٠ٔ ْٞ ُت أ٤ََا َوَرُج ِٕ َٜحٔ َضز٥َ٠َِاص٢ُِ َو

 َِ َط إِٔلَّ اهَّللُ  َٜ ٔ َٟ َِل إ ا َٔ ٌَٔصي٥َاُظ  ا  َّ١َٝ َِ ا اِلَِنَعارٔ َرُجَّل ٥ِ٠ُٔض٢ِ  َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ ُِٝتطُ  َت َٔ َّي  َّْ َو٥ِطُ اِلَِنَعارٔیَّ َوـََى٥ُِتطُ بٔز٠ُِهٔی َحً َٙ

 َٟ ا َٔ َِٝتُط َبِىَس ٠َا  َت َٔ ا٠َُة أَ ََ ُ َٟ لٔی یَا أ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََ َذَٜٔک ا٥َّٜٔييَّ َظل َٝ ٔس٥َ٠ِا بَ َٔ َُ ُِٝت یَا َر ُٔ  َٟ ا َٔ َط إِٔلَّ اهَّللُ  َٜ ٔ َٟ َِل إ و

 ُ َٟ ی ١َا َزا َِ  َٟ ا َٔ َط إِٔلَّ اهَّللُ  َٜ ٔ َٟ َِل إ ا َٔ َِٝتطُ َبِىَس ٠َا  َت َٔ َٟ أَ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ١ََّا کَا٧َ ٠َُتَىوِّّذا  ٦ِ اهَّللٔ إ٤ٔ ُ٘ ٢َِٜ أَ ِّی  َّي َت٥١ََِّيُت أَن ُرَصا َولَیَّ َحً َْکِّ

 ٔ َِٜيِو٣ َٞ َذَٜٔک ا ِب َٔ ١ُِت  َٝ َِ  أَ

یا ؿ  ب
ن

 

ط
، ااسہم، نب زدی نب احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ وقعیب دفریق، میشہ، نیصح، اوب

فملس ےن ںیمہ ہلیبق رحہق یک رطػ اجیھب وج ہلیبق ہنیہج ےس ےہ مہ حبص حبص فاہں چنہپ ےئگ افر اؿ وک تسکش دے دی ںیم ےن افر ا ک 

  اہلل! ااصنری وت  ہ نس رک ااصنری ےن لم رک اس ہلیبق ےک لدیم وک ریھگ ایل بج 
َ
  اہِٰل اِّل
َ
فہ امہرے ہلمح یک زد ںیم لایگ وت اس ےن اہک ل



 

ملس دحیلعہ وہایگ نکیل ںیم ےن اےس زینہ امر رک لتق رک دای بج مہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےچنہپ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

  اہلل ےنہک ےک دعب یھب مت ےن اےس کت اس یک  رب چنہپ یکچ یھت لپ یلص اہلل ہیلع 
َ
  اہِٰل اِّل
َ
فل ہ فملس ےن ھجم ےس رفامای اے ااسہم! ایک ل

لتق رک ڈاال؟ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اس ےن اینپ اجؿ اچبےن ےک  ےئ ااسی اہک اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابر ابر یہی 

  یگ ہک اکش ںیم لج ےس ےلہپ ناملسؿ ہن وہا وہات۔ رفامےت ےھت اہیں کت ہک ےھجم ابرابر لرزف وہےن

یا ؿ، ااسہم، نب زدی نب احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی  ب
ن

 

ط
 وقعیب دفریق، میشہ، نیصح، اوب

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ہک اکرف اک ال ا ہ اال اہلل ےنہک ےک دعب لتق رکان رحاؾ ےہ ۔اس ابت ےک ایب

     279    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ حس٦ ب٦ ِخاط، و١زو ب٦ واظ٢، ٠ىت١ز، خاٜس، ظّوا٧ ب٦ ٠َحز :  راوی

ث٥ََا  إط َحسَّ َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ ِٔخَ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ ا ُث أ٧ََّ َخأّٜسا اِلَثَِبَخ َحسَّ ١ِٔىُت أَبٔی یَُحسِّ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ٠ُِىَت١ْٔز  َو١ِزُو ب٦ُِ َوأظ٢ٕ َحسَّ

َث أ٧ََّ ُج٥َِسَب ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ ا َّطُ َحسَّ ٕز أ٤َ َوا٧َ ب٦ِٔ ٠َُِحٔ ِّ َث َو٦ِ َظ زٕ َحسَّ َوا٧َ ب٦ِٔ ٠َُِحٔ ِّ ٔلَی َوِسَى اب٦َِ أَخٔی َظ ٔس َِٜبَحلٔیَّ َبَىَث إ

َبَىَث َر  َِ ثَُض٢ِ  َّي أَُحسِّ ا ٦ِ٠ٔ إِٔخَوا٤َٔک َحً َٟ اِج١َِي لٔی َنََفّ ا َٕ َِ  ٔ ََل٠ََة َز٦َ٠َ ِٔت٥َِٔة اب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ََ ا اِجَت١َُىوا ب٦ِٔ  َّ١َٝ َِ َِٜيض٢ِٔ  ٔ وِّل إ َُ

 ُ ث ٥ُِت٢ِ َتَحسَّ ُ٘ ثُوا ب١َٔا  َٟ َتَحسَّ ا َٕ َِ َِٝيطٔ بُز٤ُِْس أَِظََفُ  َِ ُج٥َِسْب َوَو َِٜيطٔ َحََسَ َجا ٔ َِٜحٔسیُث إ ا َزاَر ا َّ١َٝ َِ َِٜحٔسیُث  َّي َزاَر ا و٧َ بٔطٔ َحً

َٟ اهَّللٔ  و َُ ٢ِ َو٦ِ ٤َبٔي٢ُِِّٙ إ٧َّٔ َر ُ٘ َْ ٔ ِّی أََتِيُت٢ُِٙ َوَِل أُرٔیُس أ٧َِ أُِخب ٔن َٟ إ ا َٕ َِ طٔ  َٔ ِ ِٜب٤َُُِْس َو٦ِ َرأ ٢َ َبَىَث َبِىّثا ٦ِ٠ٔ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

ِٕ ا َِ أ٧َِ َي ٘ٔيَن إَٔذا َشا ١َُِِّٜشٔ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َِکَا٧َ َرُج ِوا  َٕ َِٜت َُّض٢ِ ا ٘ٔيَن َوإ٤ٔ ١َُِِّٜشٔ ٕ ٦ِ٠ٔ ا ِو٣ َٔ ٔلَی  ٕٞ ٦ِ٠ٔ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن إ ٔلَی َرُج ٔعَس إ

٥َّا  ُ٘ َٟ َو ا َٔ َتُط  َٝ ِّ ٌَ َعَس  َٔ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن  َُٝط َوإ٧َّٔ َرُجَّل ٦ِ٠ٔ ا َت َٕ َِ ُط  َٜ َعَس  َٔ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن  َِٝيطٔ ا َي َو َِ ا َر َّ١َٝ َِ ا٠َُة ب٦ُِ َزیِٕس  ََ ُ َُّط أ ُث أ٤َ ٤َُحسَّ

 َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜبٔصيُْ إ َِ ا َحا َِ َٝطُ  َت َٕ َِ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ َٟ َِل إ ا َٔ  َْ ِي ٞٔ اٜسَّ َْ اٜزَُّج َ َُْظ َخب َ َّي أَِخب أَِخبََُْظ َحً َِ ُط  َٜ َ َسأ

َْ َظ  ِي َ٘ ُِ ََُِل٤ّا َو  َٞ َت َٔ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن َو َٟ اهَّللٔ أَِوَجَي فٔی ا و َُ َٟ یَا َر ا َٔ َِٝتُط  َت َٔ  ٢َٜٔ َٟ ا َٕ َِ َٜطُ  َ َسأ َِ ََِسَواُظ  ِّی ٥ََي  ٔن ا َوإ َٜطُ َنََفّ ِمَّ  ََ ََل٤ّا َو



 

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ا َٔ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ َٟ َِل إ ا َٔ  َْ ِي ا َرأَی اٜسَّ َّ١َٝ َِ َِٝيطٔ  ُِٝت َو َْ َح١َ َِٙي َِ  َٟ ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ َِٝتُط  َت َٔ ٢َ أَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

يِ  َ٘ َٟ َو ا َٔ َٔفِ لٔی  ٍِ َت َِ َٟ اهَّللٔ ا و َُ َٟ یَا َر ا َٔ َِٜٕٔيا٠َٔة  ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ إٔذَا َجائَِت یَِو٣َ ا ٔ َ َتِع٥َُي بََٔل إ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ إَٔذا َجائ ٔ ِت َْ َتِع٥َُي بََٔل إ

ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ إَٔذا َجائَِت  ٔ َْ َتِع٥َُي بََٔل إ ِي َ٘  َٟ و ُٕ َٞ َِل َیزٔیُسُظ َولَی أ٧َِ َي َحَى َِ  َٟ ا َٔ َِٜٕٔيا٠َٔة  َِٜٕٔيا٠َةٔ  َیِو٣َ ا  یَِو٣َ ا

ی 

یل ج
لیی

ریض اہلل ادمح نب نسح نب رخاش، رمعف نب اعمص، رمتعم، اخدل، وفصاؿ نب رحمز ایبؿ رکےت ںی ہک رضحت  بدب نب دبعاہلل ا

س نب السؾ یک رطػ یسک وک اجیھب رضحت انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دفر وکحتم ںیم ہنتف اک زامہن اھت اوہنں 

سع
ع

اعتٰیل ہنع ےن 

ےن رفامای ہک اےنپ ھچک اھبویئں وک عمج رکول اتہک اؿ ےک اسےنم دحثی ایبؿ رکفں وت  بدب ےن لدیم جیھب رک اؿ وک البای بس ےک عمج 

س زرد رگن اک ڑپکا رس رپ ےٹیپل وہےئ لےئ اوہنں ےن رفامای اس ہنتف ےک ابرے ںیم وگتفگ رکف وج مت رکےت وہ ولگ لسپ وہےن 

سع
ع

رپ 

س ےس ابت رکےن ےک  ےئ اہک ایگ وت فہ ڑپکا لپ ےک رس ےس لھک ایگ افر اوہنں ےن رفامای 

سع
ع

ںیم ابںیت رکےن ےگل رھپ بج رضحت 

ہک مت ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دحثی ایبؿ رکدفں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ  ںیم اہمترے اپس اس  ےئ لای وہں

فملس ےن ھچک ناملسونں وک رشمنیک یک رطػ اجیھب، اؿ رشمںیک ںیم ےس ا ک لدیم ااسی اھت ہک ناملسونں ںیم ےس سج وک لتق رکےن اک 

 ا ک لدیم رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس  تلف ںیم ڈاؽ رک ارادہ رکات وت اےس لتق رک داتی وت ناملسونں ںیم ےس

  اہلل! رگم ااسہم ےن اےس لتق رکدای رھپ حتف یک
َ
  اہِٰل اِّل
َ
اشبرت  اےس لتق رکےن اک ارادہ ایک بج ولتار اس یک رطػ ااھٹیئ وت اس ےن اہک ل

رض وہا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن گنج ےک ابرے ںیم وپاھچ فہ اتب راہ اھت دےنی فاال یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم اح

اہیں کت ہک اس ےن رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک  ہ فاہعق ایبؿ ایک ہک سک رطح ااسہم ےن ایک، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ اس ےن ناملسونں ںیم یلبلھک ڈاؽ  ےن ااسہم وک الب رک وپاھچ ہک مت ےن اےس ویکں لتق رکدای؟ ااسہم

  اہلل ےنہک اگل
َ
  اہِٰل اِّل
َ
، لپ دی یھت افر اس ےن الفں الفں ناملسؿ وک لتق ایک افر ںیم ےن اس رپ اقوب اپایل بج اس ےن ولتار دیھکی وت ل

رکدای؟ ااسہم ےن رعض ایک یج اہں، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت ےن اس ےک دعب یھب اےس لتق 

  اہلل اک ایک وجاب دف ےگ بج فہ ایقتم ےک دؿ اس وک ےل رک لےئ اگ؟ ااسہم ےن رعض ایک اے اہلل ےک 
َ
  اہِٰل اِّل
َ
ےن رفامای اس ےک ل

 فل ہ فملس یہی رفامےت رےہ ہک مت ایک وجاب دف روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ ریمے  ےئ اافغتسر رفامںیئ، رگم لپ یلص اہلل ہیلع

  اہلل ےل رک لےئ اگ۔
َ
  اہِٰل اِّل
َ
 ےگ بج فہ ایقتم ےک دؿ ل

 ادمح نب نسح نب رخاش، رمعف نب اعمص، رمتعم، اخدل، وفصاؿ نب رحمز :  رافی

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

  



 

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک وج مہ رپ اہحلس ااھٹےئ فہ مہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک وج مہ رپ اہحلس ااھٹےئ فہ مہ ںیم ےس ںیہن ۔

     280    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي ٔفا٧، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، اب٦ ١٤يْ، وبيساهَّلل ب٦ ٤اِي، اب٦ و١ز،  :  راوی

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٤اِي، اب٦ و١ز حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٔ َّي  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٕب َو٠َُح١َّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا أَبُو َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ا٧ُ ح و َحسَّ فَّ َٕ ِٜ ث٥ََا یَِحٌَي َوصَُو ا اَِل َحسَّ

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُض٢ِ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ُّٝ ُ ٕ ک ا٠ََة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ََ ُ ٢ََّٝ ح و َحسَّ أ ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي ِيطٔ َو

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َٟ َْقَ ا َٔ َٜطُ  ُن  ِّ َّٝ ََلَح َواٜ َِٝي٥َا اٜسِّ َٞ َو َٟ ٦ِ٠َ َح١َ ا َٔ  ٢َ

َِٝيَس ٥٠َّٔا َِ 

نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب ریمن، دیبع اہلل نب انعف، انب رمع، ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی اطقؿ، اوبرکب 

رمع رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج ےن مہ رپ ) ینعی ناملسونں( رپ 

 اہحلس ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن ےہ۔

زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی اطقؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب ریمن، دیبعاہلل نب انعف، انب رمع، ییحی نب ییحی، امکل،  :  رافی

 انعف، انب رمع رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک وج مہ رپ اہحلس ااھٹےئ فہ مہ ںیم ےس ںیہن ۔



 

     281    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ایاس ب٦ ١َٝہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، ٠عىِ، اب٦ ٠ٕسا٣، وْک٠ہ ب٦ و١ار،  :  راوی

ث٥ََا  ٔ َحسَّ َسا٣ ِٕ ٔ١ِٜ ِْ َوصَُو اب٦ُِ ا ث٥ََا ٠ُِعَى اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ إر َو٦ِ إَٔیأس ب٦ِٔ َحسَّ ٠َُة ب٦ُِ َو١َّ ؤِْکٔ

ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ََة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٝ َِٝيَس ٥٠َّٔاََ َِ  َْ ِي َِٝي٥َا اٜسَّ َّٞ َو ََ  ٦ِ٠َ َٟ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، بعصم، انب دقماؾ، مرکہم نب امعر، اایس نب ہملس ےن اےنپ فادل ےس رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 فل ہ فملس ےن رفامای سج ےن مہ رپ ینعی ناملسونں رپ ولتار ااھٹیئ فہ مہ ںیم ےس ںیہن۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، بعصم، انب دقماؾ، مرکہم نب امعر، اایس نب ہملس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہحلس ااھٹےئ فہ مہ ںیم ےس ںیہن ۔یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک وج مہ رپ ا
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ بزاز، اشىزی، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ بزیس، ابی بززہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ حَّضت  :  راوی

 ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ  ُ َحسَّ ا٠ََة َو٦ِ ب ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اُٜوا َحسَّ َٔ  ِٕ یِ َزیِٕس َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَزَّازٕ اِلَِشَىزٔیُّ َوأَبُو َُکَ

ََل  َِٝي٥َا اٜسِّ َٞ َو َٟ ٦ِ٠َ َح١َ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيَس ٥٠َّٔاأَبٔی ٠ُوَسي َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِ  َح 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رباد، ارعشی، اوبرکبی، اوبااسہم ربدی، ایب ربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج ےن مہ رپ ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رباد، ارعشی، اوبرکبی، اوبااسہم ربدی، ایب ربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ریض  :  یراف



 

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...امؿ ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن ںیمہ دوھہک دای فہ مہ ؾیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رف

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن ںیمہ دوھہک دای فہ مہ ںیم ےس ںیہن
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اب٦ وبساٜزح٦١ ٔاری، ابواِلحوػ ٠ح١س ب٦ حيا٧، اب٦ ابوحاز٣، َہيٞ ب٦ ابی ظاٜح، ٔتيبہ ب٦ َىيس، يىٕوب  :  راوی

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ث٥ََا أَبُو اِل ارٔیُّ ح و َحسَّ َٕ ِٜ وُب َوصَُو اب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ُس ب٦ُِ َحيَّ َحسَّ ث٥ََا ِحَؤػ ٠َُح١َّ ا٧َ َحسَّ

 َّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٞٔ ب٦ِٔ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َضِي َُ ص١َُا َو٦ِ  َٞ اب٦ُِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ لَٔکَ َٟ ٦ِ٠َ َح١َ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

َِٝيَس ٥٠َّٔ  َِ ٥َا  ٌَصَّ َِٝيَس ٥٠َّٔا َو٦ِ٠َ  َِ ََلَح  َِٝي٥َا اٜسِّ  اَو

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، اوباالوحص دمحم نب ایحؿ، انب اوباحزؾ، لیہس نب ایب اصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج ےن مہ رپ )ناملسونں رپ( ایھتہر ااھٹای فہ مہ ںیم ےس ںیہن 

 ںیمہ دوھہک دای فہ یھب مہ ںیم ےس ںیہن ےہ۔ افر سج ےن

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، اوباالوحص دمحم نب ایحؿ، انب اوباحزؾ، لیہس نب ایب اصحل، اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن ںیمہ دوھہک دای فہ مہ ںیم ےس ںیہن
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 یزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، اب٦ ایوب، وَلء، ابوہز :  راوی

َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ  ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ إ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو َْنٔی َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ  ُٞ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ

َٟ اهَّللٔ َظ  و َُ ُِ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َِٜىََل َِٜت ا ٥َا َِ َٞ یََسُظ ِٔيَضا  أَِزَخ َِ  ٕ ٔ ـََىا٣ َْة ِ ٢ََّٝ ٠َزَّ َولَی ُظب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

َََِل جَ  َٟ أَ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ُِ یَا َر ١َا َٟ أََظابَِتُط اٜسَّ ا َٔ َىا٣ٔ  َِ اٜفَّ ٔ َٟ ٠َا صََذا َیا َظاح ا َٕ َِ ََّٝل  َىا٣ٔ كَِی یَ أََظابُٔىُط بَ َٗ اٜفَّ ِو َِ َِٝتُط  َزاُظ َى

َِٝيَس ٠ٔىِّي َِ  ا٥َّٜاُس ٦ِ٠َ ٌَضَّ 

ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح، اامسلیع نب رفعج، انب اویب، العء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

اہھت ڈاال وت اایلگنں رت وہںیئگ،  ہیلع فل ہ فملس ہلغ ےک ا ک ڈریھ رپ ےس سگرے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ںیم اانپ ابمرک

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہلغ ےک امکل ےس وپاھچ ہک  ہ ایک ےہ؟ اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہ 

 ہک ولگ اس وک دھکی ےتیل رھپ ابرش یک فہج ےس گیھب ایگ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت  ہ رت ہصح افرپ ںیہن رک ےتکس ےھت

 رفامای سج ےن دوھہک دای وہ ھجم ےس ںیہن۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح، الیعمس نب رفعج، انب اویب، العء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... رپ امرےن رگةیؿ اھپڑےن افر اجتیلہ ےک زامہن یسیج خیچ فاکپر یک رحتم ےک ایبؿ یمہنم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہنم رپ امرےن رگةیؿ اھپڑےن افر اجتیلہ ےک زامہن یسیج خیچ فاکپر یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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یحٌي ب٦ یحٌي، ابو٠ىاویہ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وكی، ً اب٦ ١٤يْ، او١ض، وبساهَّلل ب٦ ٠زہ، ٠َسوٗ، وبساهَّلل ب٦  :  راوی

 ٠سىوز

 ُ ث٥ََا أَب ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا أَبُو ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ  و ٠َُىاؤَیَة َوَو٘ٔيْي َحسَّ ح و َحسَّ

 َٟ ا َٔ ٕٗ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  و ث٥ََا أَبٔی َج١ٔيّىا َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ ٠ََِسُ ٕ َحسَّ َِٝيطٔ  ١َُ٤يِْ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ

ِٜحُ  َّٖ ا ُِٜدُسوَز أَِو َش َب ا َِٜيَس ٥٠َّٔا ٦ِ٠َ َْضَ  ٢َ َّٝ ََ ٕ َوأَبُو َو ا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٔة َصَذا َحٔسیُث َیِحٌَي َوأ٠ََّ َِٜحاصٔٝٔيَّ يُوَب أَِو َزَوا بَٔسِوَوی ا

 ْٕ ٔ ٔ أَٜ يِْ ٍَ َّٖ َوَزَوا بٔ اَِل َوَش َٕ َِ  بَِْکٕ 

رفاتی ےہ ہک  ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، فیک، ع انب ریمن، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، قورفؼ، دبعاہلل نب وعسمد ےس

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای فہ مہ ںیم ےس ںیہن ہک وج اےنپ ہنم رپ امرے افر رگایبؿ اھپڑے ای زامہن اجتیلہ یک

 رطح خیچ ف اکپر رکے  ہ دحثی ییحی ےس ایس رطح رفاتی ےہ افر انب ریمن افر اوبرکب یک رفاتی ریغب افل یک قش افر داع ےک ےہ۔

 ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، فیک، ع انب ریمن، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، قورفؼ، دبعاہلل نب وعسمد :  افیر

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اجتیلہ ےک زامہن یسیج خیچ فاکپر یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ہنم رپ امرےن رگةیؿ اھپڑےن افر
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 وث١ا٧ ب٦ ابی شبيہ، جزیز، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ولی ب٦ خَّش٣، ويسٰي ب٦ یو٤س، او١ض :  راوی

ث٥ََا َجزٔیزْ  ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس  َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ٣ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ح و َحسَّ

َّٖ َوَزَوا اَِل َوَش َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ  َج١ٔيّىا َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل

 دفرسی دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح امثعؿ نب ایب ہیبش، رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع ا ک



 

 لقن یک یئگ ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہیبش، رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ح٢ٙ ب٦ ٠وسٰي ٥ْٔطی، یحٌي ب٦ ح١زہ، وبساٜزح٦١ ب٦ یزیس ب٦ جابز، ٔا٢َ ب٦ ٠دي١زہ، ابوبززہ ب٦ ابو٠وسي :  راوی

 ِٜ ث٥ََا ا ِٜ َحسَّ ٕ أ٧ََّ ا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َح١ِزََة َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ یَزٔیَس ب٦ِٔ َجابٔز یُّ َحسَّ ٥َِْطٔ َٕ ِٜ ٢َُٙ ب٦ُِ ٠ُوَسي ا ٢َ ب٦َِ ٠َُدِي١َٔزَة َح َٔ ا َٕ

ٔشَي  ٍُ َِ َٟ َؤجَي أَبُو ٠ُوَسي َوَجّىا  ا َٔ ثَىٔي أَبُو بُزَِزَة ب٦ُِ أَبٔی ٠ُوَسي  َٟ َحسَّ ا َٔ ثَُط  ٕ ٦ِ٠ٔ أَصِٝٔطٔ َحسَّ ٔ ا٠َِزأَة طُ فٔی َحِحز َُ ِ َِٝيطٔ َوَرأ َو

َٟ أ٤ََا بَزٔیْئ ١٠َّٔ  ا َٔ  َٗ ا َِ ا أَ َّ١َٝ َِ َِٝيَضا َشِيّئا  ٢ِ َيِسَتٔفِي أ٧َِ یَزُزَّ َو َٝ َِ َّی اهَّللُ ََِعاَحِت ا٠َِزأَْة ٦ِ٠ٔ أَصِٝٔطٔ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ ٥ِ٠ُٔط َر ٔ ا بَز

إ٧َّٔ َر  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ةٔ َو َّٔ ا ٔة َواٜصَّ َٕ ٔ َِٜحاٜ ٔة َوا َٕ ٔ اٜ َِ ٦ِ٠ٔ اٜعَّ ٔ ٢َ بَز َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ 

ردہ، اوبربدہ نب اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک فہ تخس امیبر 
 م
ی

 

ح
م

مکح نب ومٰیس رطنقی، ییحی نب زمحہ، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، اقمس نب 

ری وہیئگ افر لپ اک رس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ا ہیل یک وگد ںیم اھت ا ہیل  ہ احتل دھکی رک الّچ وہ ےئگ اےنت تخس امیبر ہک یشغ اط

ڑپںی، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس فتق ھچک ےنہک رپ اقدر ہن ےھت رھپ بج لپ وک اس ےس اافہق وہا وت اؿ وک رفامای ہک ںیم 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ربات رفامیئ ےب کش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  اس زیچ ےس ربی وہں سج ےس روسؽ اہلل

 تبیصم ےک فتق الچےن فایل افر ابؽ ومڈنےن فایل افر رگایبؿ اھپڑےن فایل وعروتں ےس ربات اظرہ رفامیئ۔

  :  رافی

م

ردہ، اوبربدہ نب اوبومیسمکح نب ومٰیس رطنقی، ییحی نب زمحہ، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، اقمس نب 
 م
ی

 

ح
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وبس ب٦ ح١يس، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، جىَف ب٦ وو٧، ابو و١يس، ابوظْخہ، وبساٜزح٦١ ب٦ یزیس، ابی بززہ، ابو٠وسي  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعورٕ  َح َِ ٔ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َوإ َة یَِذَُکُ  َحسَّ ١ِٔىُت أَبَا َظِْخَ ََ  َٟ ا َٔ ٤ََْا أَبُو و١َُِيٕس  َ ٤ََْا َجِىََفُ ب٦ُِ َوِو٧ٕ أَِخب َ اَِل أَِخب َٔ

َِٝت ا٠ِزَ  َب ِٔ اَِل أٌُِِٔمَ َولَی أَبٔی ٠ُوَسي َوأَ َٔ اَِل أَتُطُ أ٣ُُّ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ یَزٔیَس َوأَبٔی بُزَِزَة ب٦ِٔ أَبٔی ٠ُوَسي  َٔ َّٕة   َتٔعيُح بَٔز٤

َٟ أ٤ََا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُضا أ٧ََّ َر َِٝٔم َوکَا٧َ یَُحسِّ ٢ِ َتِى َٜ َٟ أَ ا َٔ  َٗ ا َِ َٗ  ث٢َُّ أَ َٖ َوَِخَ َٝ ََ َٖ َو َٝ ٦ِ َح  بَزٔیْئ ١٠َّٔ

دبعارلنمح نب سیدی، ایب ربدہ، اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  دبع نب دیمح، ااحسؼ نب وصنمر، رفعج نب وعؿ، اوب سیمع، اوبرخصہ،

رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ رمض یک دشت یک فہج ےس یشغ اطری وہیئگ وت اؿ یک ا ہیل اؾ دبعاہلل الچّ اںیھٹ 

ںیہن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک  رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک بج اافہق وہا وت رفامای ایک ںیہمت ولعمؾ

 ںیم اس ےس ربی وہں وج وطبر اممت ابؽ ڈنمفاےئ افر الّچ رک رفےئ افر ڑپکے اھپڑے۔

دبع نب دیمح، ااحسؼ نب وصنمر، رفعج نب وعؿ، اوب سیمع، اوبرخصہ، دبعارلنمح نب سیدی، ایب ربدہ، اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وبساهَّلل ب٦ ٠فيي، ہصي٢، حعين، وياؿ اشىزی، ا٠زاةٔ ابی ٠وسي، ابی ٠وسٰي حؽوراهَّلل ظلی اهَّلل وٝيہ و٢َٝ )زوَسی  :  راوی



 

وبساٜع١س، ٥َس( ححاد ب٦ شاُع، وبساٜع١س، زاُز اب٦ ابی ہ٥س، واظ٢، ظّوا٧ ب٦ ٠حزر، ابو٠وسي، حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، 

 شىبہ، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ، ربعی ب٦ ِحاط، ابو٠وسي

ث٥ََا صَُصِي٢ْ َو٦ِ حَُعيِٕن َو٦ِ ؤَيإؿ اِلَِشَىزٔیِّ َو٦ِ ا٠َِزأَةٔ أَبٔی ٠ُو ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ُٔفيٕي َحسَّ َسي َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ

٢ََّٝ ح و ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ  َظل ث٥ََا َزاُوزُ َيِىىٔي اب٦َِ أَب ثَىٔي أَبٔی َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ١َٔس  ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ أُعٔ َحسَّ ث٥َٔيطٔ َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ی َحسَّ

٢ََّٝ ح  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕز َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َوا٧َ ب٦ِٔ ٠َُِحٔ ِّ ث٥ََا َوأظ٢ْ َو٦ِ َظ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ و ص٥ِٕٔس َحسَّ ثَىٔي ا َحسَّ

ٕ َو٦ِ رٔبِعٔیِّ ب٦ِٔ ِٔحَ  ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ ٤ََْا ُشِىَبُة َو٦ِ َوِبٔس ا َ ١َٔس أَِخب ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ َوانٔیُّ َحسَّ ِٝ ُِٜح َّی ا إط َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 َْ ِ ٌَي َِٜحسٔیٔث  ٢ََّٝ بَٔضَذا ا ََ َِٝيطٔ َو ِٞ بَزٔیْئ  اهَّللُ َو ُٕ ٢ِ َي َٜ َِٜيَس ٥٠َّٔا َو  َٟ ا َٔ  أ٧ََّ فٔی َحٔسیٔث ؤَيإؿ اِلَِشَىزٔیِّ 

دبع اہلل نب عیطم، میشہ، نیصح، تداض ارعشی، ارماِۃ ایب ومیس، ایب ومٰیس روضر اہلل یلص اہلل ہیلع فملس )دفرسی دنس( اجحج نب اشرع، 

اوبومیس، نسح نب یلع ولحاین، دبعادمصل، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، ر یع نب  دبعادمصل، داؤد انب ایب دنہ، اعمص، وفصاؿ نب زحمر،

رحاش، اوبومیس ا ک دفرسی دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ سج رطح ےلہپ ذموکر وہیئ اس ںیم رصػ اانت 

  فہ مہ ںیم ےس ںیہن ےہ۔رفؼ ےہ ہک ربی یک ہگج سیل انم ےہ ینعی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک

دبعاہلل نب عیطم، میشہ، نیصح، تداض ارعشی، ارماِۃ ایب ومیس، ایب ومٰیس روضراہلل یلص اہلل ہیلع فملس )دفرسی دنس( اجحج  :  رافی

نب ریمع، نب اشرع، دبعادمصل، داؤد انب ایب دنہ، اعمص، وفصاؿ نب زحمر، اوبومیس، نسح نب یلع ولحاین، دبعادمصل، ہبعش، دبعاکلمل 

 ر یع نب رحاش، اوبومیس
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شيبا٧ ب٦ َفور، وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س ب٦ ا١َاء ؼبعی، ٠ہسی، اب٦ ٠ي١و٧، واظٞ، ابووائٞ، حذيّہ حَّضت  :  راوی

 ابووائٞ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ٠َ  اَِل َحسَّ َٔ َبعٔیُّ  َِ اٜؽُّ ١َا َِ َ سٔ ب٦ِٔ أ ثَىٔي َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ْٞ َحسَّ ث٥ََا َوأظ ِضٔسیٌّ َوصَُو اب٦ُِ ٠َِي١ُو٧ٕ َحسَّ

١ِٔىُت  ََ ُة  َّ َٟ حَُذِي ا َٕ َِ َِٜحسٔیَث  طُ أ٧ََّ َرُجَّل َی٢ُ٥ُّ ا ٍَ َٝ َُّط بَ َة أ٤َ َّ ٕٞ َو٦ِ حَُذِي ٔ َِٝيطٔ اِلَِحَسُب َو٦ِ أَبٔی َوائ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

َِٜح٥َّةَ  ُٞ ا ُٟ َِل یَِسُخ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ ا٣ْ  َو َّ١َ٤ 

ابیشؿ نب رففخ، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، دہمی، انب ومیمؿ، فالص، اوبفالئ، ذحہفی رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع کت  ہ ابت یچنہپ ہک ا ک لدیم ادرھ یک ابت ادرھ اگلات رھپات ےہ وت رضحت ذحہفی 

اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک لغچ وخر تنج ںیم ںیہن اجےئ  ریض اہلل

 اگ۔

ابیشؿ نب رففخ، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، دہمی، انب ومیمؿ، فالص، اوبفالئ، ذحہفی رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع
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 ، ابزاہي٢، ہ١ا٣ ب٦ حارث رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہولی ب٦ ححز َىسی، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اَحٖ، جزیز، ٥٠عور :  راوی

٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر وَ  َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ِىٔسیُّ َوإ ٕ اٜسَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ٔ ب٦ِٔ َحسَّ ا٣ ٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َص١َّ

 ٔ َِٜحٔسیَث إ ُٞ ا ُٕ ْٞ ی٥َِ َٟ کَا٧َ َرُج ا َٔ َِٜحارٔٔث  ٔلَی ا َِٜحٔسیَث إ ُٞ ا ُٕ ٦ِ ی٥َِ ِو٣ُ َصَذا ١٠َّٔ َٕ ِٜ َٟ ا ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ا فٔی ا َّ ٥ََُِّٙا ُجُٝو  ٔ لَی اِل٠َٔيْ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ُة  َّ َٟ حَُذِي ا َٕ َِ ِي٥َا  َٜ ٔ ََٝس إ َّي َج َِ َحً َحا َِ  َٟ ا َٔ  ٔ ُٞ ااِل٠َٔيْ ُٟ َِل یَِسُخ و ُٕ َِٜح٥ََّة  َي



 

اْت  تَّ َٔ 

یلع نب رجح دعسی، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، رجری، وصنمر، اربامیہ، امہؾ نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم 

ت ذحہفی احمک کت ولوگں یک ابںیت لقن رکات اھت، رضحت امہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک رھپ فہ لدیم مہ ںیم لرک ھٹیب ایگ وت رضح

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک لغچ وخر تنج ںیم داہ  ںیہن 

 وہاگ۔

 یلع نب رجح دعسی، ااحسؼ نب اربامیہ، اقحس، رجری، وصنمر، اربامیہ، امہؾ نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 لغچ وخری یک تخس رحتم ےک ایبؿ ںیم

     292    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ارث، ت١يِم ب٦ ٠سہز، او١ض، ابزاہي٢، ہ١ا٣ ب٦ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، و٘يي، او١ض، ٥٠حاب ب٦ ح :  راوی

 حارث

ث٥ََا ٥ِ٠َٔحاُب  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيْي َو٦ِ اِلَِو١َٔض ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُِّن َحسَّ َّٝ ١ٔئِمُّ َواٜ َِٜحارٔٔث اٜتَّ ب٦ُِ ا

 َ ٕ َو٦ِ اِل ٤ََْا اب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ُط أَِخب َٜ َِ َحا َِ ١َِِٜسحٔٔس  َة فٔی ا َّ ا ٠ََي حَُذِي َّ ٥َّا ُجُٝو ُ٘  َٟ ا َٔ َِٜحارٔٔث  ا٣ٔ ب٦ِٔ ا ِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َص١َّ

ُة إَٔر  َّ َٟ حَُذِي ا َٕ َِ  َِ َِٝفا٧ٔ أَِشَيا ٔلَی اٜسُّ ُي إ َِ َة إ٧َّٔ َصَذا َیزِ َّ َٞ ُٜٔحَذِي َِٕٔي َِٜي٥َا  ٔ ََٝس إ َّي َج ْٞ َحً ١ِٔىُت اَزَة أ٧َِ يُ َرُج ََ ِس١َٔىُط 

اْت  تَّ َٔ َِٜح٥ََّة  ُٞ ا ُٟ َِل یَِسُخ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، اجنمب نب احرث، یمیمت نب رہسم، اشمع، اربامیہ، امہؾ نب احرث ےتہک ںی ہک مہ رضحت 

ےک اسھت دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت وت ا ک لدیم رک امہرے اسھت ھٹیب ایگ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےس اہک ایگ ہک  ہ لدیم ولوگں یک ابںیت احمک کت اچنہپ داتی ےہ وت رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس لدیم وک انسےن ےک ارادے 



 

  ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک لغچ وخر تنج ںیم داہ  ںیہن وہاگ۔ےس رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، اجنمب نب احرث، یمیمت نب رہسم، اشمع، اربامیہ، امہؾ نب احرث :  رافی

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

  

 ...ازار دنب ولشار اپاجہم فریغہ ونخٹں ےس ےچیب اکٹلےن افر ہیطع دے رک ااسحؿ التجےن افر

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ؿ نیت لدویمں ےک ایبؿ تم افر اازار دنب ولشار اپاجہم فریغہ ونخٹں ےس ےچیب اکٹلےن افر ہیطع دے رک ااسحؿ التجےن افر وھجیٹ مسق اھک رک اسامؿ ےنچیب فاولں یک تخس رح

ےک  ےئ درد انک ذعاب ںیم ہک پ  ےس اہلل ایقتم ےک دؿ ابت ںیہن رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ یک رطػ رظن رتمح رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ وک اپک رکںی ےگ افر اؿ 

 وہاگ ۔
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شيبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ولی ب٦ ٠سرک، ابوزروہ، ِخشہ ب٦  ابوبْک ب٦ ابی :  راوی

 ِح، ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُس ب٦ُِ جَ  ث٥ََا ٠َُح١َّ اُٜوا َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ  ِىََفٕ َو٦ِ ُشِىَبةَ َحسَّ

 َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُِٜحِّ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َشَة ب٦ِٔ ا ١ُُِّٝض٢ِ اهَّللُ َیِو٣َ ٠ُِسرٕٔک َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ َِخَ َ َٟ ثَََلثَْة َِل یُک ا

َٜضُ  َِٜيض٢ِٔ َوَِل یُزَِّ٘يض٢ِٔ َو ٔ َِٜٕٔيا٠َةٔ َوَِل ی٥َُِمزُ إ َٟ أَبُو ا ا َٔ ٢ََّٝ ثَََلَث ٠َٔزاّرا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَصَا َر ََُِقَ  َٟ ا َٔ ٢ِ َوَذاْب أَٜٔي٢ْ 

 ْٔ ٔ َِٜحٝ َِٝىَتُط بٔا َٔ  ُٖ ِّّ ٥َ١ُِٜ ٥١ََِّٜا٧ُ َوا ُٞ َوا ٔ ١ُِِٜسب َٟ ا ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ وا ٦ِ٠َ ص٢ُِ یَا َر ِٜکَاذٔٔب َذٓرٕ َخابُوا َوَخَٔسُ  ا

رکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرہع، رخہش نب رح، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوب

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک نیت لدیم اےسی ںی ہک پ  ےس اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ ابت ںیہن رکے اگ 

یک رطػ رظن رتمح ےس دےھکی اگ ہن اںیہن انگوہں ےس اپک فاصػ رکے اگ )اعمػ رکے اگ( افر اؿ ےک  ےئ افر ہن یہ اؿ 

دردانک ذعاب ےہ، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نیت ابر  ہ رفامای، رضحت اوبذر 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہ ولگ وت تخس اصقنؿ افر اسخرے ںیم وہں ےگ  ہ  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ



 

وکؿ ولگ ںی؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ونخٹں ےس ےچین ڑپکا اکٹلےن فاال افر دے رک ااسحؿ التجےن فاال افر وھجیٹ مسق 

 اھک رک اسامؿ ےنچیب فاال۔

، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، یلع نب دمرک، اوبزرہع، رخہش نب رح، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم :  رافی

 ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

دے رک ااسحؿ التجےن افر وھجیٹ مسق اھک رک اسامؿ ےنچیب فاولں یک تخس رحتم افر اؿ نیت لدویمں ےک ایبؿ  ہیطع ازار دنب ولشار اپاجہم فریغہ ونخٹں ےس ےچیب اکٹلےن افر

ےک  ےئ درد انک ذعاب ںیم ہک پ  ےس اہلل ایقتم ےک دؿ ابت ںیہن رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ یک رطػ رظن رتمح رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ وک اپک رکںی ےگ افر اؿ 

 وہاگ ۔
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ابوبْک ب٦ خَلز باہلی، یحٌي ٔفا٧، َّيا٧، ََٝمي٧، او١ض، ََٝمي٧ ب٦ ٠سہز، ِخشہ ب٦ ِح، ابوذر رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 ِٜ ث٥ََا َیِحٌَي َوصَُو ا َِٜباصٔلٔیُّ َحسَّ ٕ ا ز ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ َخَلَّ ٧َ ب٦ِٔ َحسَّ َمِيَ َٝ َُ ٧ُ اِلَِو١َُض َو٦ِ  َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  َيا٧ُ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ا٧ُ َحسَّ فَّ َٕ

َٟ ثَََلثَْة َِل یُ  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُِٜحِّ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َشَة ب٦ِٔ ا ٕ َو٦ِ َِخَ ِٜ ٠ُِسضٔز َِٜٕٔيا٠َٔة ا ١ُُِّٝض٢ِ اهَّللُ یَِو٣َ ا َ ٥١ََّا٧ُ ک

ُٞ إَٔزاَرظُ  ٔ ١ُِِٜسب ٔ َوا أجز َّ ِٜ ْٔ ا ٔ َِٜحٝ َِٝىَتطُ بٔا َٔ  ُٖ ِّّ ٥َ١ُِٜ َّٜٔذی َِل يُِىٔفی َشِيّئا إِٔلَّ ٥٠ََُّط َوا  ا

اوبرکب نب الخد ابیلہ، ییحی اطقؿ، ایفسؿ، امیلسؿ، اشمع، امیلسؿ نب رہسم، رخہش نب رح، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںے اراشد رفامای نیت لدویمں ےس اہلل زعفلج ایقتم ےک دؿ ابت ںیہن رکے اگ ا ک فہ لدیم وج روسؽ اہلل

 ات ےہ۔رہ یکین اک ااسحؿ التجات ےہ، دفرسا فہ وج وھجیٹ مسق اھک رک اسامؿ اتچیب ےہ افر رسیتا فہ لدیم وج اےنپ ڑپکفں وک ونخٹں ےس ےچین اکٹل

  نب الخد ابیلہ، ییحی اطقؿ، ایفسؿ، امیلسؿ، اشمع، امیلسؿ نب رہسم، رخہش نب رح، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

اکٹلےن افر ہیطع دے رک ااسحؿ التجےن افر وھجیٹ مسق اھک رک اسامؿ ےنچیب فاولں یک تخس رحتم افر اؿ نیت لدویمں ےک ایبؿ ازار دنب ولشار اپاجہم فریغہ ونخٹں ےس ےچیب 

 ےک  ےئ درد انک ذعابںیم ہک پ  ےس اہلل ایقتم ےک دؿ ابت ںیہن رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ یک رطػ رظن رتمح رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ وک اپک رکںی ےگ افر اؿ 

 وہاگ ۔
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 بَّش ب٦ خاٜس، ٠ح١س اب٦ جىَف، شىبہ، ََٝمي٧ :  راوی

٧َ بَٔضَذا َمِيَ َٝ َُ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ْس َيِىىٔي اب٦َِ َجِىََفٕ َو٦ِ ُشِىَبَة  ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥َٔيطٔ بَِّٔشُ ب٦ُِ َخأٜٕس َحسَّ ٔ  َحسَّ ٥َاز َِ ٔ َٟ ثَََلثَْة َِل  اِْل ا َٔ َو

ُض٢ِ َوَذاْب أَٜٔي٢ْ  َٜ َِٜيض٢ِٔ َوَِل یُزَِّ٘يض٢ِٔ َو ٔ ١ُُِّٝض٢ِ اهَّللُ َوَِل َی٥ُِمزُ إ َ  یُک

 رشب نب اخدل، دمحم انب رفعج، ہبعش، امیلسؿ ا ک دفرسی دنس ںیم  ہ اافلظ زادئ ںی ہک نیت لدویمں ےس اہلل اعتیل الکؾ ہن رکے اگ افر ہن

 رتمح رفامےئ اگ افر ہن یہ اںیہن اپک ف اصػ رکے اگ اؿ ےک  ےئ درد انک ذعاب ےہ۔ اؿ یک رطػ رظن

 رشب نب اخدل، دمحم انب رفعج، ہبعش، امیلسؿ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ےک ایبؿ   فریغہ ونخٹں ےس ےچیب اکٹلےن افر ہیطع دے رک ااسحؿ التجےن افر وھجیٹ مسق اھک رک اسامؿ ےنچیب فاولں یک تخس رحتم افر اؿ نیت لدویمںازار دنب ولشار اپاجہم

اؿ ےک  ےئ درد انک ذعاب ںیم ہک پ  ےس اہلل ایقتم ےک دؿ ابت ںیہن رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ یک رطػ رظن رتمح رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ وک اپک رکںی ےگ افر 

 وہاگ ۔
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابی حاز٣، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔيْي َوأَبُو ٠َُى  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  اؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ

َٟ أَبُو ٠َُى  ا َٔ َِٜٕٔيا٠َٔة َوَِل یُزَِّ٘يض٢ِٔ  ١ُُِّٝض٢ِ اهَّللُ یَِو٣َ ا َ ٢َ ثَََلثَْة َِل یُک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜيض٢ِٔ َو َظل ٔ ُض٢ِ َوَذاْب أَٜٔي٢ْ اؤَیَة َوَِل ی٥َُِمزُ إ َٜ

 ْْ ٔ ْٞ ٠ُِسَتِٙب ٔ اْب َوَوائ ذَّ َ٘  َشِيْذ َزا٧ٕ َو٠َْٝٔک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوباعمف ہ، اشمع، ایب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

یل ایقتم ےک دؿ ہن ابت رکںی ےگ افر ہن یہ اںیہن اپک ف اصػ رکںی ےگ فملس ےن رفامای ہک نیت لدیم اےسی ںی ہک پ  ےس اہلل اعت

افر اوباعمف ہ رفامےت ںی ہک افر ہن اؿ یک رطػ رظن رتمح ےس دںیھکی ےگ افر اؿ ےک  ےئ دردانک ذعاب ےہ وبڑاھ زاین، وھجاٹ 

 ابداشہ افر سلفم ربکت رکےن فاال۔

 شمع، ایب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوباعمف ہ، ا :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ؿ ےنچیب فاولں یک تخس رحتم افر اؿ نیت لدویمں ےک ایبؿ ازار دنب ولشار اپاجہم فریغہ ونخٹں ےس ےچیب اکٹلےن افر ہیطع دے رک ااسحؿ التجےن افر وھجیٹ مسق اھک رک اسام

ےک  ےئ درد انک ذعاب ںیم ہک پ  ےس اہلل ایقتم ےک دؿ ابت ںیہن رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ یک رطػ رظن رتمح رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ وک اپک رکںی ےگ افر اؿ 

 وہاگ ۔
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابی ظاٜح، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َة َوصََذا َحٔسیُث َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزَ َحسَّ

َِٜٕٔيا٠َ  ١ُُِّٝض٢ِ اهَّللُ یَِو٣َ ا َ ٢َ ثَََلْث َِل یُک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُض٢ِ أَبٔی بَِْکٕ  َٜ َِٜيض٢ِٔ َوَِل یُزَِّ٘يض٢ِٔ َو ٔ ٔة َوَِل ی٥َُِمزُ إ

 ٔ ََلة َّ ِٜ ِٕ بٔا ٞٔ ٠َا ِؽ َِ ْٞ َولَی  َٜطُ  َوَذاْب أَٜٔي٢ْ َرُج  َْ َٝ َح َِ َِٜىَِّصٔ  َِٝىٕة َبِىَس ا ْٞ بَایََي َرُجَّل بٔٔس ٞٔ َوَرُج بٔي ی٥َ١َُِىطُ ٦ِ٠ٔ اب٦ِٔ اٜسَّ



 

ْٞ بَاَیَي إ٠َٔا٠ّا َِل یَُبائُىُط إِٔلَّ  َٔک َوَرُج ٔ ذَٜ ُط َوصَُو َولَی ٌَيِْ َٔ ََِعسَّ َذا  َ٘ ََٙذا َو ٔ إ٧ِٔ أَِوَفاُظ ٠ٔ  بٔاهَّللٔ َلََخَذَصا ب َِ ٢ِ ُٜٔس٤َِيا  َٜ ٥َِضا َوفَی َوإ٧ِٔ 

 ْٔ ٢َِٜ یَ  ُيِىٔفطٔ ٥ِ٠َٔضا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، ایب اصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

امںیئ ےگ افر ہن اؿ یک رطػ رظن رتمح فل ہ فملس ےن رفامای ہک نیت لدیم اےسی ںی ہک پ  ےس اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ ہن ابت رف

رکںی ےگ افر ہن یہ اںیہن انگوہں ےس اپک رکںی ےگ افر اؿ ےک  ےئ درد انک ذعاب ےہ، ا ک وت فہ لدیم سج ےک اپس رضفرت 

یک مسق اھک رک ےہک  ےس زایدہ اپین وہ رھپ اس ےک ابفوجد یسک اسمرف وک اپین ہن دے افر دفرسا فہ لدیم وج رصع ےک دعب وکیئ زیچ ےچیب افر اہلل

ا  اس ےن اےنت ںیم ہن رخدیی وہ افر رسیتا  ً

 

 یب
لیی
ہک ںیم ےن  ہ زیچ اےنت ںیم رخدیی ےہ افر رخدیار اس یک ابت رپ نیقی رک ےل احالہکن 

 ےس فہ لدیم وج داینفی امؽ یک اخرط تعیب رکے رھپ ارگ فہ اےس امؽ دے وت فہ قحِ تعیب ادا رکے افر ہن دے وت قِح تعیب یک ادایگیئ

 رگسی رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، ایب اصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ےچیب اکٹلےن افر ہیطع دے رک ااسحؿ التجےن افر وھجیٹ مسق اھک رک اسامؿ ےنچیب فاولں یک تخس رحتم افر اؿ نیت لدویمں ےک ایبؿ  ازار دنب ولشار اپاجہم فریغہ ونخٹں ےس

ک ذعاب ےک  ےئ درد انںیم ہک پ  ےس اہلل ایقتم ےک دؿ ابت ںیہن رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ یک رطػ رظن رتمح رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ وک اپک رکںی ےگ افر اؿ 

 وہاگ ۔
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 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، َىيس ب٦ و١زو اشىثي، وبثْ، او١ض :  راوی

 ْْ َ ٤ََْا َوِبث َ ٔىيُس ب٦ُِ َو١ِزٕو اِلَِشَىثٔيُّ أَِخب ََ ث٥ََا  ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا  َحسَّ لَٔکَ

َِٝىةٕ  اَو٣َ َرُجَّل بٔٔس ََ  ْٞ ٕ َوَرُج َْ أ٧ََّ فٔی َحٔسیٔث َجزٔیز ِ ٌَي َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  اِْل

رد، اشمع، ا ک دفرسی دنس ںیم  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم 

ث

بیب
ع

ی، 

ث

عی

ث

ش

زریہ نب رحب، رجری، دیعس نب رمعف ا



 

  ذرک ےہ۔تمیق اتبےن اک

رد، اشمع :  رافی

ث

بیب
ع

ی، 

ث

عی

ث

ش

 زریہ نب رحب، رجری، دیعس نب رمعف ا

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

افر وھجیٹ مسق اھک رک اسامؿ ےنچیب فاولں یک تخس رحتم افر اؿ نیت لدویمں ےک ایبؿ ازار دنب ولشار اپاجہم فریغہ ونخٹں ےس ےچیب اکٹلےن افر ہیطع دے رک ااسحؿ التجےن 

ےک  ےئ درد انک ذعاب ںیم ہک پ  ےس اہلل ایقتم ےک دؿ ابت ںیہن رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ یک رطػ رظن رتمح رفامںیئ ےگ افر ہن یہ اؿ وک اپک رکںی ےگ افر اؿ 

 وہاگ ۔
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 و١زو ٤أس، َّيا٧، و١زو، ابوظاٜح، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُِ َٟ أَُراُظ ٠َزِ ا َٔ َيا٧ُ َو٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِّ َُ ث٥ََا  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ُ َحسَّ َٟ ثَََلثَْة َِل ی ا َٔ ١ُُِّٝض٢ِ اهَّللُ َوَِل وّوا  َ ک

تَ  ِٔ ا َِ ٟٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ  َِٜىَِّصٔ َولَی ٠َا ٔ ا َْ َولَی ی١َٔيٕن َبِىَس َظََلة َٝ ْٞ َح ُض٢ِ َوَذاْب أَٜٔي٢ْ َرُج َٜ َِٜيض٢ِٔ َو ٔ َفَىطُ َوبَاقٔی َحٔسیثٔطٔ ٤َِحُو َی٥ُِمزُ إ

 َحٔسیٔث اِلَِو١َٔض 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک نیت  رمعف اندق، ایفسؿ، رمعف، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل

لدیم اےسی ںی ہک پ  ےس اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ ہن ابت رکںی ےگ افر ہن یہ اؿ یک رطػ رظن رتمح رفامںیئ ےگ افر اؿ ےک  ےئ 

 رک یسک ناملسؿ اک امؽ امر ایل ابیق دحثی اشمع یک دحثی یک درد انک ذعاب وہاگ افر ا ک لدیم فہ ےہ ہک سج ےن رصع ےک دعب مسق اھک

 رطح ےہ۔

 رمعف اندق، ایفسؿ، رمعف، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 ...زخ ےک ذعاب افر  ہ ہک ناملسؿ ےک العفہ تنج ںیم وکئوخد یشک یک تخس رحتم افر اس وک دف

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخد یشک یک تخس رحتم افر اس وک دفزخ ےک ذعاب افر  ہ ہک ناملسؿ ےک العفہ تنج ںیم وکیئ داہ  ںیہن وہاگ ےک ایبؿ ںیم

     300    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَىيس، اشخ، و٘يي، او١ض، ابوظاٜح، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابو :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلََشخُّ  ََ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو  َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

 ُٟ و َُ ُ بَٔضا فٔی بَِف َر أ ٔ یََتَوجَّ َحٔسیَستُُط فٔی یَٔسظ َِ  ٕ َسُط بَٔحٔسیَسة ِّ َٞ َن َت َٔ  ٢َ ٦ِ٠َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥ٔطٔ فٔی ٤َارٔ َجَض٢ََّ٥ َخأّٜسا اهَّللٔ َظل

اُظ فٔی ٤َارٔ جَ  ُضَو یََتَحسَّ َِ َسُط  ِّ َٞ َن َت َٕ َِ ا  ًّ١ ََ َب  َّّٝسا ِٔيَضا أَبَّسا َو٦ِ٠َ ََشٔ َّّٝسا ِٔيَضا أَبَّسا َو٦ِ٠َ َتَززَّی ٦ِ٠ٔ ٠َُد َض٢ََّ٥ َخأّٜسا ٠َُد

َْزَّی َ ُضَو یََّ َِ َسُط  ِّ َٞ َن َت َٕ َِ  ٕٞ َّّٝسا ِٔيَضا أَبَّسا َجَب  فٔی ٤َارٔ َجَض٢ََّ٥ َخأّٜسا ٠َُد

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس، اجش، فعیک، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

فملس ےن رفامای ہک سج ےن اےنپ لپ وک ولےہ ےک ایھتہر ےس لتق ایک وت فہ ایھتہر اس ےک اہھت ںیم وہاگ افر اس ایھتہر ےس اےنپ ٹیپ وک 

ب ہ ہشیمہ دفزخ یک لگ ںیم رےہ اگ افر سج ےن زرہ یپ رک اےنپ لپ وک لتق ایک وت فہ ا

ث

س
 م
ہ

ےس وچاتس رےہ اگ افر دفزخ زیمخ رکات رےہ اگ، 

یک لگ ںیم ہشیمہ ہشیمہ رےہ اگ افر سج ےن اےنپ لپ وک اہپڑ ےس رگا رک لتق ایک وت فہ اہپڑ ےس ویں یہ رگات رےہ اگ افر ہشیمہ ہشیمہ 

 دفزخ ےک ذعاب ںیم رےہ اگ۔

 ٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس، اجش، فعیک، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وخد یشک یک تخس رحتم افر اس وک دفزخ ےک ذعاب افر  ہ ہک ناملسؿ ےک العفہ تنج ںیم وکیئ داہ  ںیہن وہاگ ےک ایبؿ ںیم
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 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، َىيس ب٦ و١زو اشىثي، وبثْ، اب٦ ٔا٢َ، یحٌي ب٦ حبيِ، حارثی، خاٜس ب٦ حارث، شىبہ :  راوی

 َ ث٥ََا َوِبث ٔىيُس ب٦ُِ َو١ِزٕو اِلَِشَىثٔيُّ َحسَّ ََ ث٥ََا  ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِٕ َحسَّ ثَىٔي یَِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ْْ ح و َحسَّ

ُط َوفٔی رٔ َٝ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ث٥ََا ُشِىَبُة ک َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ َٟ ا ا َٔ  ٧َ َمِيَ َٝ َُ َوایَةٔ ُشِىَبَة َو٦ِ 

َوا٧َ  ِ٘ ١ِٔىُت َذ ََ 

رد، انب اقمس، ییحی نب ، بی، احریث، اخدل نب احرث، ہبعش ا ک دفرسی دنس ےس یھب زریہ نب رحب، رجری، دیعس نب رمعف 

ث

بیب
ع

ی، 

ث

عی

ث

ش

ا

  ہ رفاتی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

رد، انب اقمس، ییحی نب ، بی، احریث، اخدل نب احرث، ہبعش :  رافی

ث

بیب
ع

ی، 

ث

عی

ث

ش

 زریہ نب رحب، رجری، دیعس نب رمعف ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ي ب٦ یحٌي، ابو٠ىاویہ اب٦ ََل٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابؤَلبہ، ثابت ب٦ ؼحاک، رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌ :  راوی

 َ ٠َِصقٔیُّ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أ ٣ٕ اٜسِّ َلَّ ََ ٣ٔ ب٦ِٔ أَبٔی  َلَّ ََ ٤ََْا ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٕ أ٧ََّ أَبَا ََٔٔلبََة أَِخ َحسَّ ثٔيْ َ٘ َُْظ أ٧ََّ بٔی  َ ب

ٔ َوأَ  َحَزة ٢َ َتِحَت اٜصَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُّط بَاَیَي َر َُْظ أ٤َ َ أک أَِخب حَّ َِٝيطٔ ثَابَٔت ب٦َِ اٜؽَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٧َّ َر

 َ ََل٣ٔ ک َِ ٔ ٔ اِْل َّٕٝة ٌَيِْ َْ َولَی َی١ٔيٕن ب١ٔٔ َٝ َٟ ٦ِ٠َ َح ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٜٕٔيا٠َةٔ َو َب بٔطٔ یَِو٣َ ا َسطُ بَٔصِيٕئ وُذِّ ِّ َٞ َن َت َٔ َٟ َو٦ِ٠َ  ا َٔ ١َا  َ٘ ُضَو  َِ اذٔبّا 

ٕٞ ٤َِذْر فٔی َشِيٕئ َِل ی١َُِٝٔٙطُ  َِٜيَس َولَی َرُج  َو

روسؽ اہلل یلص  ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ انب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب، اثتب نب احضک، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک



 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اوہنں ےن زغفہ دحہیبی ںیم ا ک درتخ ےک ےچین تعیب ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک 

ایقتم  وج لدیم االسؾ ےک العفہ دفرسی تلم رپ وھجیٹ مسق اھکےئ وت فہ فاسی یہ وہ اجےئ افر سج ےن یسک زیچ ےس اےنپ لپ وک لتق ایک وت

 ےک دؿ ایس زیچ ےس ذعاب دای اجےئ اگ افر ارگ یسک لدیم ےن ریغ ولممہک زیچ یک تنم امین وت اس اک وپرا رکان رضفری ںیہن ےہ۔

 ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ انب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبالقہب، اثتب نب احضک، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخد یشک یک تخس رحتم افر اس وک دفزخ ےک ذعاب افر  ہ ہک ناملسؿ ےک العفہ تنج ںیم وکیئ داہ  ںیہن وہاگ ےک ایبؿ ںیم
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 ابوٌسا٧، ٠ىاذ اب٦ ہصا٣، یحٌي اب٦ ابی ٘ثيْ، ابؤَلبہ، ثابت ب٦ ؼحاک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ أَب َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا ٠َُىاْذ َوصَُو اب٦ُِ صَٔصا٣ٕ  ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َحسَّ ا٧َ ا ثَىٔي أَبُو ٌَسَّ ثَىٔي أَبُو ََٔٔلبَ َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ثٔيْ َ٘ َة ی 

ٕٞ ٤َِذْر َِمَٔي َِل یَ  َِٜيَس َولَی َرُج  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أک َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل حَّ ِتٝٔطٔ َو٦ِ ثَابٔٔت ب٦ِٔ اٜؽَّ َٕ َ٘ ١ُِِٜؤ٦ٔ٠ٔ  ِى٦ُ ا َٜ ١ُِٝٔک َو

َِٜٕٔيا٠َٔة َو٦ِ٠َ ا َب بٔطٔ یَِو٣َ ا ٤َِيا وُذِّ َسُط بَٔصِيٕئ فٔی اٜسُّ ِّ َٞ َن َت َٔ ّة َو٦ِ٠َ َو٦ِ٠َ  َّٝ ٔ ٢ِ یَزِٔزُظ اهَّللُ إِٔلَّ ٔ َٜ َْ بَٔضا 
َّ َٙث زَّعَی َزِوَوی کَاذٔبَّة َٜٔيَت

 ٕ أجزَة َِ  ٕ َْ َولَی ی١َٔئن َظبِْ َٝ  َح

اوباسغؿ، اعمذ انب اشہؾ، ییحی انب ایب ریثک، اوبالقہب، اثتب نب احضک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ےن رفامای ہک یسک لدیم رپ ایسی ذنر اک وپرا رکان رضفری ںیہن ےہ سج اک فہ امکل ہن وہ افر ومنم رپ تنعل رکان اےس لتق رکےن یک فملس 

رطح ےہ افر سج ےن اےنپ لپ وک دانی ںیم یسک زیچ ےس لتق رک ڈاال ایقتم ےک دؿ فہ ایس ےس ذعاب دای اجےئ اگ افر سج ےن اےنپ 

وھجاٹ دوعی ایک وت اہلل اعتیل اس اک امؽ افر مک رک دے اگ افر یہی احؽ اس لدیم اک وہاگ وج احمک ےک اسےنم وھجیٹ امؽ ںیم زایدیت یک اخرط 

 مسق اھکےئ اگ۔

 اوباسغؿ، اعمذ انب اشہؾ، ییحی انب ایب ریثک، اوبالقہب، اثتب نب احضک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخد یشک یک تخس رحتم افر اس وک دفزخ ےک ذعاب افر  ہ ہک ناملسؿ ےک العفہ تنج ںیم وکیئ داہ  ںیہن وہاگ ےک ایبؿ ںیم
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ابزاہي٢، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، وبساٜوارث ب٦ وبساٜع١س، وبساٜع١س ب٦ وبساٜوارث، شىبہ، ایوب، ابو  اَحاٗ ب٦ :  راوی

َٔلبہ، ثابت ب٦ ؼحاک انعاری، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ثوری، خاٜس حذاء، ابؤَلبہ، ثابت ب٦ ؼحاک، رِضي اهَّلل 

 تىالٰی و٥ہ

ُٖ ب٦ُِ  َح َِ ٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوإ َح َِ ٔ ث٥ََا إ َِٜوارٔٔث َحسَّ ١َسٔ ب٦ِٔ َوِبٔس ا ُض٢ِ َو٦ِ َوِبٔس اٜعَّ ُّٝ ُ ١َٔس ک َِٜوارٔٔث ب٦ُِ َوِبٔس اٜعَّ ٥ِ٠َُعوٕر َوَوِبُس ا

ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ أک اِلَِنَعارٔیِّ ح و َحسَّ حَّ ٗٔ َو٦ِ َرإِٔي َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ ثَابٔٔت ب٦ِٔ اٜؽَّ ا زَّ

َّی اهَّللُ  َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ  َٟ ا َٔ أک  حَّ ِٔ َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ ثَابٔٔت ب٦ِٔ اٜؽَّ ا َِٜحذَّ ِورٔیِّ َو٦ِ َخأٜٕس ا َّٕٝة اٜثَّ َْ ب١ٔٔ َٝ ٢َ ٦ِ٠َ َح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َٞ نَ  َت َٔ َٟ َو٦ِ٠َ  ا َٔ ١َا  َ٘ ِضَو  َِ ّسا  ٔ کَاذٔبّا ٠َُتَى١ِّ ََل٣ َِ ٔ َوی اِْل َيا٧َ َٔ ِّ َُ بَُط اهَّللُ بٔطٔ فٔی ٤َارٔ َجَض٢ََّ٥ صََذا َحٔسیُث  َسُط بَٔصِيٕئ َوذَّ ِّ

 ٔ َوی اِْل َٔ َّٕٝة  َْ ب١ٔٔ َٝ َٟ ٦ِ٠َ َح ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َحٔسیُثطُ أ٧ََّ َر َِ ا ُشِىَبُة  َٟ َو٦ِ٠َ َوأ٠ََّ ا َٔ ١َا  َ٘ ِضَو  َِ ََل٣ٔ کَاذٔبّا  َِ

َِٜٕٔيا٠َةٔ َذبَ  َسُط بَٔصِيٕئ ذُبَٔح بٔطٔ یَِو٣َ ا ِّ  َح َن

ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب وصنمر، دبعاولارث نب دبعادمصل، دبعادمصل نب دبعاولارث، ہبعش، اویب، اوب القہب، اثتب نب احضک 

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ااصنری، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، وثری، اخدل ذحاء، اوبالقہب، اثتب نب احضک، ریض اہلل اعتٰیل

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج ےن االسؾ ےک العفہ یسک افر ذمبہ یک وھجیٹ مسق اھکیئ وت فہ اینپ مسق ےک  قبقم وہاگ افر سج ےن اےنپ 

 اےنپ لپ وک لتق لپ وک یسک زیچ ےس لتق رک ڈاال وت اہلل اعتیل اےس دفزخ یک لگ ںیم ایس زیچ ےس ذعاب دںی ےگ سج زیچ ےس اس ےن

ایک ایفسؿ یک رفاتی یہی ےہ افر ہبعش یک رفاتی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج ےن االسؾ ےک العفہ یسک 

ایس زیچ افر ذمبہ یک وھجیٹ مسق اھکیئ وت فہ اےنپ ےنہک ےک  قبقم وہاگ افر سج ےن اےنپ لپ وک یسک زیچ ےس ذ ح ایک وت ایقتم ےک دؿ فہ 

 ےس ذ ح ایک اجےئ اگ۔



 

ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب وصنمر، دبعاولارث نب دبعادمصل، دبعادمصل نب دبعاولارث، ہبعش، اویب، اوب القہب، اثتب  :  رافی

 نب احضک ااصنری، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، وثری، اخدل ذحاء، اوبالقہب، اثتب نب احضک، ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخد یشک یک تخس رحتم افر اس وک دفزخ ےک ذعاب افر  ہ ہک ناملسؿ ےک العفہ تنج ںیم وکیئ داہ  ںیہن وہاگ ےک ایبؿ ںیم
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 ٠ح١س ب٦ راِي، وبس اب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، اب٦ ا١ٜسيِ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َوبِ  َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ  ٔٗ ا ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّزَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٗٔ َحسَّ ا ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ ُس اٜزَّزَّ َ أَِخب

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َشضِٔس٤َا ٠ََي َر ا َٔ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ١َُِٜسيَّ ٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ اب٦ِٔ ا َّ١٠ٔ ٕٞ َٟ َٜٔزُج ا َٕ َِ ٢َ ح٥َُِي٥ّا 

ا َحََّضِ  َّ١َٝ َِ ٞٔ ا٥َّٜارٔ  ََل٣ٔ َصَذا ٦ِ٠ٔ أَصِ َِ ٔ َٟ یُِسعَی بٔاِْل و َُ َٞ َیا َر ٕٔي َِ أََظابَِتُط ٔجَزاَحْة  َِ ُٞ َٔٔتاِّل َشسٔیّسا  َٞ اٜزَُّج اَت َٔ  َٟ َِٜٕٔتا ٤َا ا

ِس  َٔ َِٜيِو٣َ َٔٔتاِّل َشٔسیّسا َو َٞ ا اَت َٔ َُّط  إ٤ٔ َِ ٞٔ ا٥َّٜارٔ  َُّط ٦ِ٠ٔ أَصِ ا إ٤ٔ ّّ ٔ ُط آن َٜ َِٝت  ُٔ َّٜٔذی  ُٞ ا َّی اهَّللُ اهَّللٔ اٜزَُّج َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ   ٠َاَت 

 َّ َٞ إ٤ٔ بَِي١َ٥َا ص٢ُِ َولَی َذَٜٔک إٔذِ ٔٔي َِ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن أ٧َِ َیزَِتاَب  َِکَاَز َبِىُؾ ا ٔلَی ا٥َّٜارٔ  ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو ٦َّٔٙ بٔطٔ ٔجَزاّحا َشٔسیّسا َو ٢َِٜ ی١َُِت َوَل طُ 

َسطُ  ِّ َٞ َن َت َٕ َِ ِٜحَٔزأح  ٢ِ َيِعبِْٔ َولَی ا َٜ  ٔٞ ِي َّٝ ا کَا٧َ ٦ِ٠ٔ اٜ َّ١َٝ بَُْ أَِشَضُس  َِ ِ٘ َ َٟ اهَّللُ أ ا َٕ َِ ٢َ بَٔذَٜٔک  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ ا٥َّٜٔييُّ َظل ٔ أُِخب َِ

ْس ٠ُ  ِّ َِٜح٥ََّة إِٔلَّ َن ُٞ ا َُّط َِل یَِسُخ ٥َاَزی فٔی ا٥َّٜأس أ٤َ َِ وُُٜط ث٢َُّ أ٠َََز بََٔلِّل  َُ ِّی َوِبُس اهَّللٔ َوَر ی٦َ ِس١َْٔٝة َوأ٧ََّ اهَّلَل یَُؤ أَن یُِّس َصَذا اٜسِّ

 ٔ أجز َّ ِٜ ٞٔ ا  بٔاٜزَُّج

دمحم نب راعف، دبع انب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ابیسمل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ زغؤہ نینح ںیم 

ےک ابرے ںیم وج االسؾ اک دوعی رکات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک لدیم 

اھت رفامای ہک  ہ دفزخ فاولں ںیم ےس ےہ رھپ بج گنج یرفع وہیئ وت فہ لدیم ڑبی اہبدری ےک اسھت زلا افر زیمخ وہایگ لپ یلص اہلل 

لدیم ےک ابرے ںیم  ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک ایگ ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس سج

رفام رےہ ےھت ہک  ہ دفزیخ ےہ اس ےن وت لج وخب اہبدری ےس زلایئ یک ےہ افر رماکچ ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہ 



 

یمخ دفزخ ںیم ایگ ضعب احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع لپ ےک رفامؿ یک ہہت کت ہن چنہپ ےکس ایس دفراؿ اس ےک ایھب ہن رمےن ہکلب دشدی ز

وہےن یک اقالع یلم رھپ بج رات وہیئ وت فہ زومخں یک فیلکت ربداتش ہن رک اکس وت اس ےن اےنپ لپ وک لتق رک ڈاال لپ وک اس یک  رب 

 اہلل بس ےس ڑبا ےہ ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم اہلل اک دنبہ افر اس اک روسؽ وہں رھپ لپ یلص اہلل
ُ
د َ
ی
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
فل ہ  ہیلع دی یئگ وت رفامای اَّللّ

فملس ےن رضحت البؽ وک مکح دای ہک فہ ولوگں ںیم لفاز اگلدںی ہک تنج ںیم رصػ ناملسؿ یہ داہ  وہں ےگ افر اہلل اعتیل اس دنی 

 یک ربے لدیم ےک ذرےعی یھب دمد رکا داتی ےہ۔

  ہنعدمحم نب راعف، دبع انب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ابیسمل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخد یشک یک تخس رحتم افر اس وک دفزخ ےک ذعاب افر  ہ ہک ناملسؿ ےک العفہ تنج ںیم وکیئ داہ  ںیہن وہاگ ےک ایبؿ ںیم
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 ٔتيبہ ب٦ َىيس، يىٕوب اب٦ وبساٜزح٦١، ابوحاز٣، َہٞ ب٦ َىس َاوسی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِٜىَزٔب َو٦ِ  ارٔیُّ وَیٌّ ٦ِ٠ٔ ا َٕ ِٜ وُب َوصَُو اب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِىٕس أَبٔی حَ  َحسَّ ََ ٞٔ ب٦ِٔ  ِض ََ از٣ٕٔ َو٦ِ 

ا ٠َ  َّ١َٝ َِ تََتُٝوا  ِٔ ا َِ و٧َ  ُ٘ ١َُِِّٜشٔ َِٜتَقی صَُو َوا ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ اؤٔسیِّ أ٧ََّ َر َِٝيطٔ اٜسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا

ٔلَی وَ  و٧َ إ َٟ اِْلَِخُ ٔ َو٠َا ظ ٔلَی َوِسَْکٔ ٢َ إ َّٝ ََ َُٜض٢ِ َشاذَّّة إِٔلَّ َو  ًُ ْٞ َِل یََس ٢َ َرُج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ص٢ِٔ َوفٔی أَِظَحأب َر ِسَْکٔ

ُٟ اهَّللٔ و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ََُِل٧ْ   َ ١َا أَِجزَأ َ٘ َِٜيِو٣َ أََحْس  َ ٥٠َّٔا ا اُٜوا ٠َا أَِجزَأ َٕ َِ ّٔطٔ  بَُضا بَٔسِي َّی اهَّللُ اتََّبَىَضا َيَِّضٔ َّطُ  َظل ٢َ أ٠ََا إ٤ٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َْ ٠ََىطُ  َٔ َْ َو َٔ ١ََّٝا َو ُ َد ٠ََىطُ ک َْخَ َِ  َٟ ا َٔ ٔ أ٤ََا َظاحٔبُطُ أَبَّسا  ِو٣ َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َٟ َرُج ا َٕ َِ ٞٔ ا٥َّٜارٔ  ًَ ٠ََىطُ ٦ِ٠ٔ أَصِ ًَ أََِسَ  َوإَٔذا أََِسَ

َٞ ا َتِىَح َِ ا َِ ُٞ ُجزِّحا َشٔسیّسا  ُحزَٔح اٜزَُّج َِ  َٟ ا َٞ َولَی َٔ ّٔطٔ بٔاِلَِرٔؿ َوذُبَابَُط بَيَِن ثَِسیَِيطٔ ث٢َُّ َتَحا٠َ ِي ََ  َٞ َوَؼَي َنِع َِ ١َِِٜوَت 

ََّک  َٟ أَِشَضُس أ٤َ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ُٞ إ َد اٜزَُّج َْخَ َِ َسطُ  ِّ َٞ َن َت َٕ َِ ّٔطٔ  ِي َٟ َو٠َا َذاََ ا َٔ ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ  َر ا َٔ َک 

جِ  َْخَ َِ ُِٝت أ٤ََا َل٢ُِٙ بٔطٔ  ُٕ َِ َٔک  أَِوَم٢َ ا٥َّٜاُس ذَٜ َِ ٞٔ ا٥َّٜارٔ  َُّط ٦ِ٠ٔ أَصِ ا أ٤َ ّّ ٔ َت آن َّٜٔذی َذََکِ ُٞ ا َّي ُجزَٔح ُجزِّحا اٜزَُّج َٝبٔطٔ َحً َ ُت فٔی ـ

ّٔطٔ بٔاِلَِرٔؿ َوذُبَابَطُ بَ  ِي ََ  َٞ َوَؼَي َنِع َِ ١َِِٜوَت  َٞ ا َتِىَح َِ ا َِ َٟ َشٔسیّسا  ا َٕ َِ َسُط  ِّ َٞ َن َت َٕ َِ َِٝيطٔ  َٞ َو يَِن ثَِسیَِيطٔ ث٢َُّ َتَحا٠َ



 

َِٜح٥َّةٔ َِمَٔي یَ  ٞٔ ا َٞ أَصِ ُٞ َو١َ َٞ َٜٔيِى١َ ٢َ و٥َِٔس َذَٜٔک إ٧َّٔ اٜزَُّج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٞٔ ا٥َّٜارٔ َوإ٧َّٔ َر ِبُسو ٥َّٜٝٔأس َوصَُو ٦ِ٠ٔ أَصِ

 ٔ ٜ َٞ َِٜح٥َّةٔ اٜزَُّج ٞٔ ا ٞٔ ا٥َّٜارٔ َِمَٔي یَِبُسو ٥َّٜٝٔأس َوصَُو ٦ِ٠ٔ أَصِ َٞ أَصِ ُٞ َو١َ  َيِى١َ

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وہا افر ونتب تخس تشک ف وخؿ کت چنہپ یئگ رھپ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فل ہ فملس افر رشموکں اک ا ک زغفہ ںیم لانم اسانم 

فملس اےنپ رکشل یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر رشمنیک اےنپ رکشل یک رطػ پ ے ےئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسویھتں ںیم 

 رکےک ولتار ےس اےس اڑا داتی اھت احصہب رکاؾ  ہ ےنہک ےگل ہک اس ا ک لدیم ااسی اھت ہک فہ ااک داک اکرف وک ںیہن وھچڑات اھت ہکلب اس اک اھچیپ

لدیم یک رطح لج امہرے وکیئ اکؾ ہن لای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ نس رک رفامای ہک فہ دفزخ فاولں ںیم ےس ےہ احصہب 

اگ رھپ فہ احصیب اس ےک اسھت رےہ اہجں رہھٹات اس ےک ریض اہلل اعتٰیل مہنع ںیم ےس ا ک ےن اہک ہک ںیم لقتسم اس ےک اسھت روہں 

اسھت رہھٹےت افر بج فہ زیتی ےک اسھت اتلچ وت  ہ یھب زیتی ےک اسھت ےتلچ دحثی ےک رافی ےتہک ںی ہک رھپ فہ تخس زیمخ وہایگ اس 

 رپ رھک اک اس یک ونک دفونں ےن زومخں یک فیلکت ربداتش ہن رکےت وہےئ دلج ومت وک ےلگ ےس اگل انیل اچاہ وت ولتار اک دہتس زنیم

اھچویتں ےک درایمؿ ریھک رھپ اس رپ زفر دے رک وخد وک لتق رک ڈاال بت فہ احصیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم 

ہلل ہیلع فل ہ احرض وہ رک رعض رکےن ےگل ہک ںیم اس یک وگایہ داتی وہں ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل ےک روسؽ ںی لپ یلص ا

فملس ےن رفامای ایک ابت ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن سج ےک ابرے ںیم دفزیخ وہےن ےک قلعتم 

 رفامای اھت ولوگں وک اس رپ بجعت وہا اھت افر ںیم ےن اؿ ولوگں ےس اہک اھت ہک ںیم اہمتری اخرط اس یک  رب روھکں اگ رھپ ںیم اس یک وجتسج

 الکن فہ لدیم ابآلرخ تخس زیمخ وہا افر رمےن یک دلجی ںیم اس ےن اینپ ولتار اک دہتس زنیم رپ رھک وک اس یک ونک اینپ دفونں ںیم

اھچویتں ےک درایمؿ رھک رک زفر دے رک وخد وک امر ڈاال  ہ نس رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ا ک لدیم ولوگں یک رظن 

ؾ رکات ےہ احالہکن فہ دفزخ فاولں ںیم ےس وہات ےہ افر ا ک لدیم ولوگں یک رظن ںیم دفزخ فاےل اکؾ رکات ےہ ںیم ویتنجں فاےل اک

 احالہکن فہ ابآلرخ یتنج وہات ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 وخد یشک یک تخس رحتم افر اس وک دفزخ ےک ذعاب افر  ہ ہک ناملسؿ ےک العفہ تنج ںیم وکیئ داہ  ںیہن وہاگ ےک ایبؿ ںیم
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 ٠ح١س ب٦ راِي، زبيْ ی، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل، اب٦ زبيْ، شيبا٧، ٘ہتے ہيں ٠يں ےن حَّضت حس٦ :  راوی

ث٥ََا  ٔ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ث٥ََا اٜزُّبَئِْیُّ َوصَُو ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ وُِل َحسَّ ُٕ َِٜحَس٦َ َي ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٔ َشِيَبا٧ُ 

٢ِ إ٧َّٔ  َٝ َِ َٙأََصا  ٥َ َِ ِض١ّا ٦ِ٠ٔ ٥َٔ٘ا٤َتٔطٔ  ََ  ًَ ا آذَِتُط ا٤َِتزَ َّ١َٝ َِ َحْة  َجِت بٔطٔ ُْقِ ٢َُِٙٝ َِخَ ِب َٔ ٦ِ کَا٧َ  َٟ َرُجَّل ١٠َّٔ ا َٔ َّي ٠َاَت  ٣ُ َحً أِ اٜسَّ َٔ  َیزِ

َٟ إٔی ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ٔلَی ا َِٜح٥ََّة ث٢َُّ ٠َسَّ یََسُظ إ َِٝيطٔ ا ٠ُِت َو ِس َِحَّ َٔ  ٢ُِ ٟٔ  َربُّٙ و َُ َِٜحٔسیٔث ُج٥َِسْب َو٦ِ َر ثَىٔي بَٔضَذا ا ِس َحسَّ َٕ َٜ َواهَّللٔ 

١َِِٜسحٔسٔ  ٢َ فٔی َصَذا ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

ںیم دمحم نب راعف، زریب ی، دمحم نب دبع اہلل، انب زریب، ابیشؿ، ےتہک ںی ںیم ےن رضحت نسح وک  ہ ےتہک وہےئ انس ہک مت ےس ےلہپ ولوگں 

ےس ا ک لدیم وک وھپڑا الکن رھپ بج اےس تخس فیلکت وہیئ وت اس ےن رتشک ےس ریت اکنؽ رک اس ےس وھپڑا ریچ دای افر وخؿ دنب ہن وہےن 

 ہک فہج ےس فہ لدیم رم ایگ وت اہلل زعفلج ےن رفامای ہک ںیم ےن اس رپ تنج رحاؾ رک دی رھپ نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اانپ اہھت دجسم

ػ دراز رک ےک رفامای اہلل یک مسق  ہ دحثی  بدب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس یک رط

 رفاتی رکےت وہےئ ایس دجسم ںیم ھجم ےس ایبؿ رفامیئ۔

 دمحم نب راعف، زریب ی، دمحم نب دبعاہلل، انب زریب، ابیشؿ، ےتہک ںی ںیم ےن رضحت نسح :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخد یشک یک تخس رحتم افر اس وک دفزخ ےک ذعاب افر  ہ ہک ناملسؿ ےک العفہ تنج ںیم وکیئ داہ  ںیہن وہاگ ےک ایبؿ ںیم
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 ٠ح١س ب٦ ابوبْک ٠ٕسمی، وہِ ب٦ جزیز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

َِٜحَس  ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ُِ ب٦ُِ َجزٔیز ث٥ََا َوصِ مٔیُّ َحسَّ سَّ َٕ ١ُِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ُج٥َِسُب ب٦ُِ َوِبٔس َحسَّ ُٟ َحسَّ و ُٕ ٦َ َي

َّ اهَّللٔ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َذَب َولَی َر َ٘ ١َا َنٔسي٥َا َو٠َا ٤َِدَشي أ٧َِ َیُٙو٧َ ُج٥َِسْب  َِ ١َِِٜسحٔٔس  َِٜبَحلٔیُّ فٔی َصَذا ا َٟ  ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 ٢َُِٙٝ ِب َٔ ٕٞ ِٔي٦ِ١َ کَا٧َ  َد بَٔزُج ٢ََّٝ َِخَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا ََِذََکَ ٤َِحَوظُ  َٔ اْد   ُِخَ

دمحم نب اوبرکب دقمیم، فبہ نب رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےک وحا ہ ےس رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت نسح ریض اہلل اعتٰیل 

ی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایس دجسم ںیم دحثی ایب

یل ج
لیی

ؿ یک ےسج مہ ہن ہنع وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک مہ ےس رضحت  بدب نب دبعاہلل ا

وھبےل افر ہن یہ ڈر ےہ ہک رضحت  بدب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ اس وک طلغ وسنمب ایک 

وہ رضحت  بدب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ےس ےلہپ ولوگں ںیم ےس ا ک 

 دیم ےک وھپڑا الکن اھت رھپ ایس دحثی ےک  قبقم ذرک رفامای۔ل

 دمحم نب اوبرکب دقمیم، فبہ نب رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ؿ ںیم ہک تنج ںیم رصػ ومنم داہ امؽ تمینغ ںیم ایختن یک تخس رحتم افر اس ابت ےک ایب

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم ایختن یک تخس رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج ںیم رصػ ومنم داہ  وہں ےگ ۔
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 ، ١َاک، ابوز٠يٞ ح٥فی، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہزہيْ ب٦ ِحب، ہاش٢ ب٦ ٔا٢َ، وْک٠ہ ب٦ و١ار :  راوی

١َا َٔ ثَىٔي  َٟ َحسَّ ا َٔ إر  ٠َُة ب٦ُِ َو١َّ ث٥ََا ؤِْکٔ ٢ٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا َصأش٢ُ ب٦ُِ ا ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕٞ َِٜح٥َفٔیُّ أَبُو ُز٠َِي ْک ا

ا َٔ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوبَّإس  َّی اهَّللَُحسَّ َٞ َنََفْ ٦ِ٠ٔ َظَحابَٔة ا٥َّٜٔييِّ َظل َب ِٔ َْ أَ َ ا کَا٧َ َیِو٣ُ َخِيب َّ١َٜ  َٟ ا َٔ أب  َِٜدفَّ ثَىٔي و١َُزُ ب٦ُِ ا  َٟ َحسَّ

َٟ َر  ا َٕ َِ ََُِل٧ْ َشضٔيْس  اُٜوا  َٕ َِ  ٕٞ َّي ٠َزُّوا َولَی َرُج ََُِل٧ْ َشضٔيْس َحً اُٜوا ََُِل٧ْ َشضٔيْس  َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِٝيطٔ َُ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََّٝضا أَِو َوَبائَٕة ث٢َُّ  ٌَ ِّی َرأَیُِتطُ فٔی ا٥َّٜارٔ فٔی بُزَِزةٕ  ٔن ٢َ لََکَّ إ َّٝ ََ ٔ َو ٥َاز َِ  ِِ أب اذَِص َِٜدفَّ ٢َ یَا اب٦َِ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو



 

 ُٞ َّطُ َِل یَِسُخ ١ُِِٜؤ٥٠ُٔو٧َ فٔی ا٥َّٜأس أ٤َ َِٜح٥ََّة إِٔلَّ ا ُٞ ا َُّط َِل یَِسُخ ٥َاَزیُِت أََِل إ٤ٔ َِ ِجُت  َْخَ َِ  َٟ ا َٔ ١ُِِٜؤ٥٠ُٔو٧َ  َِٜح٥ََّة إِٔلَّ ا  ا

زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس، مرکہم نب امعر، امسک، اوبزلیم یفنح، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ھجم ےس رضحت 

ہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای، زغفہ ربیخ ںیم دنچ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم رمع نب اطخب ریض ا

ںیم احرض وہ رک رعض رکےن ےگل ہک الفں لدیم دیہش ےہ اہیں کت ہک ا ک لدیم رپ سگر وہا وت اس ےک قلعتم یھب ےنہک ےگل ہک الفں 

 فل ہ فملس ےن رفامای رہسگ ںیہن ںیم ےن اےس اچدر ای ابعء یک وچری یک فہج ےس اس وک منہج ںیم داھکی دیہش ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ےہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے انب اطخب اجؤ افر ولوگں ںیم لفاز اگل دف ہک تنج ںیم رصػ ومنم یہ 

امےت ںی ہک ںیم ےن لکن رک ولوگں ںیم  ہ لفاز اگلدی ہک تنج ںیم رصػ ومنم داہ  وہں ےگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

 یہ داہ  وہں ےگ۔

 زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس، مرکہم نب امعر، امسک، اوبزلیم یفنح، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم ایختن یک تخس رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج ںیم رصػ ومنم داہ  وہں ےگ ۔
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ٌيث ٠ولی اب٦ ٠فيي، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی ابوـاہز، اب٦ وہِ، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ثور ب٦ زیس زیلی، َا٢ٜ ابی  :  راوی

 و٥ہ, ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز، اب٦ ٠ح١س، ثور، ابوٌيث، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

لٔیِّ َو٦ِ  َُ ِٕ َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ ثَِورٔ ب٦ِٔ َزیِٕس اٜسُّ َْنٔی اب٦ُِ َوصِ َ َٟ أَِخب ا َٔ  ٔ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ا َحسَّ ِئث ٠َِولَی اب٦ِٔ ََ ٍَ ِٜ ٢ٕٜٔ أَبٔی ا

ٔ َيِىىٔي ا َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َوصََذا َحٔسیُثُط َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٕس َو٦ِ ثَِوٕر َو٦ِ أَبٔی ٠ُٔفيٕي َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ ب٦َِ ٠َُح١َّ

ِج٥َا ٠ََي ا٥َّٜ  َٟ َِخَ ا َٔ ِئث َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٍَ ِٜ ا ا ّٔ ٢ِ٥َ َذَصّبا َوَِل َورٔ ٍِ ٢ِ َن َٝ َِ ِي٥َا  َٝ َتَح اهَّللُ َو َّ َِ  َْ َ ٔلَی َخِيب ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔييِّ َظل

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜوازٔی َو٠ََي َر ٔلَی ا ٥َا إ ِٕ َٝ َياَب ث٢َُّ ا٤َِف َىا٣َ َواٜثِّ ًَ َواٜفَّ ١ََِٜتا َّٝ ٥َ١ِٔ٥ٌَا ا ََ ْٞ طٔ َو ُط َرُج َٜ ُط َوَصَبُط  َٜ ٢َ َوِبْس 



 

ٟٔ اهَّللٔ َظ  و َُ ا٣َ َوِبُس َر َٔ َِٜوازٔی  ٥َِٜا ا َ ا ٤َز َّ١َٝ َِ  ِٔ بَِي َِاَوَة ب٦َِ َزیِٕس ٦ِ٠ٔ بَىٔي اٜؽُّ ُّٞ ٦ِ٠ٔ ُجَذا٣َ یُِسعَی رٔ ٢َ َیُح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

 ُٕ َِ ُط  ُّ کَا٧َ ِٔيطٔ َحِت َِ َٝطُ ََفُمَٔی بَٔسِض٢ٕ  ٢َ لََکَّ َرِح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ َضاَزةُ یَا َر َُٜط اٜصَّ ٥َِٝا َص٥ٔيّئا 

 َْ َ ٥َائ٢ٔٔ یَِو٣َ َخِيب ٍَ ِٜ َِٝيطٔ ٤َاّرا أََخَذَصا ٦ِ٠ٔ ا ُِ َو ٔ َِٝتض َت َٜ َة  َٝ ١ِ ٔ إ٧َّٔ اٜصَّ ٕس بَٔئسظ ُس ٠َُح١َّ ِّ َّٜٔذی َن ٢ِ ُتٔعِبضَ َوا َٜ   ًَ ٔ ز َّ َِ  َٟ ا َٔ  ٢ُ َٔ ا َٕ ١َِٜ ا ا

ُٟ اهَّللٔ و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َْ َ َٟ اهَّللٔ أََظِبُت یَِو٣َ َخِيب و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ ئِن  َ٘ ا إک أَِو َٔشَ ْٞ بَّٔٔشَ َِ َرُج َحا َِ ٢ََّٝ ا٥َّٜاُس  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

اکَا٧ٔ ٦ِ٠ٔ ٤َارٕ  اْک ٦ِ٠ٔ ٤َإر أَِو َٔشَ  َٔشَ

امکل نب اسن، وثر نب زدی دیلی، اسمل ایب ،ثی ومیل انب عیطم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع, ہبیتق نب دیعس، اوباطرہ، انب فبہ، 

 دبعازعلسی، انب دمحم، وثر، اوب،ثی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

اہلل اعتیل ےن ںیمہ حتف اطع رفامیئ وت مہ ےن وسان افر اچدنی ںیہن ہکلب اابسب اانج افر ڑپکا فریغہ امؽ  ےک اسھت ریبخ یک رطػ ےلکن وت

تمینغ ںیم ےس ایل رھپ مہ فادی یک رطػ پ ے، اس زغفہ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ا ک الغؾ اھت ےسج ہلیبق 

ی تی ےک ا ک لدیم رافہع نب زدی

 

 ےن شیپ ایک اھت رھپ مہ فادی ںیم ارتے وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک الغؾ ذجاؾ ےک ینب ض

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اسامؿ وھکےنل اگل ایس دفراؿ اےس ا ک ریت اگل افر اس ےس فہ رم ایگ، مہ ےن اہک اے اہلل ےک روسؽ یلص 

نس رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رہسگ ںیہن اس ذات یک مسق سج اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےک  ےئ اہشدت ابمرک وہ،  ہ 

ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اجؿ ےہ وج اچدر اس ےک ہصح ںیم ںیہن یھت فیہ اچدر اس ےک افرپ ہلعش یک وصرت ںیم 

 رک لای افر ےنہک اگل اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ لج ریہ ےہ  ہ نس رک بس وخػ زدہ وہ ےئگ ا ک لدیم ا ک ہمست ای دف ےمست ےل

 فملس  ہ ےھجم ریبخ ےک دؿ گنج ےک ومعق رپ  ےل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ ےمست یھب لگ ےک ںی۔

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع, ہبیتق نب اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب اسن، وثر نب زدی دیلی، اسمل ایب ،ثی ومیل انب عیطم، اوبرہ :  رافی

 دیعس، دبعازعلسی، انب دمحم، وثر، اوب،ثی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک وخد یشک رکےن فاال اکرف ںیہن وہاگ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک وخد یشک رکےن فاال اکرف ںیہن وہاگ
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ابوبْک ب٦ ابی شبيہ، اَحاٗ ب٦ ِحب، ََٝمي٧، ابوبْک، ََٝمي٧ ب٦ ِحب، ح١از ب٦ زبيْ، ححاد ظوآ، ابوزبيْ،  :  راوی

 جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ث َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ  ٧َ َمِيَ َٝ َُ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ  َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ازُ َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ٕب َحسَّ ٧ُ ب٦ُِ َِحِ َمِيَ َٝ َُ ٥َا 

 ِ ٓٔ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَي ا وَّ َٟ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ َححَّإد اٜعَّ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِؤسيَّ أَتَی ا٥َّٜٔييَّ َظل َٞ ب٦َِ َو١ِزٕو اٜسَّ ِي َّ ٕ أ٧ََّ اٜفُّ ٔ َو٦ِ َجابٔز ْ

أَبَی َذَٜٔک اٜ َِ َِٜحاصٔٝٔيَّةٔ  َٟ حِٔع٦ْ کَا٧َ َٜٔسِوٕس فٔی ا ا َٔ ََٜک فٔی حِٔع٦ٕ َحٔعيٕن َو٥ِ٠ََىٕة   ِٞ َٟ اهَّللٔ َص و َُ َّ َیا َر ٢ََّٝ ٥َّٔييُّ َظل ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

١َِٜٔسی٥َٔة َصاَجزَ  ٔلَی ا ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا َصاَجَز ا٥َّٜٔييُّ َظل َّ١َٝ َِ َّٝٔذی َذَِخَ اهَّللُ ِْٜٔلَِنَعارٔ  ٔ ُٞ ب٦ُِ َو١ِزٕو َوَصاَجَز ٠ََىطُ ٜ ِي َّ َِٜيطٔ اٜفُّ ٔ  إ

١َِٜٔسی٥ََة  اِجَتَوِوا ا َِ ِو٠ٔطٔ  َٔ  ٦ِ٠ٔ ْٞ آُظ َرُج َّي ٠َاَت ََفَ َصَدَبِت یََساُظ َحً َِ َفَي بَٔضا بََزأج١َطُ  َٕ َِ ُط  َٜ أََخَذ ٠ََصأَٔغ  َِ  ًَ ٔ َحز َِ ١َزَٔؿ  َِ

َُٜط ٠َا َظ٥ََي بَٔک   َٟ ا َٕ َِ ّيا یََسیِطٔ  فِّ ٍَ آُظ َوَصِيَئُتُط َحَس٥َْة َوَرآُظ ٠ُ ُٞ ب٦ُِ َو١ِزٕو فٔی ٥َ٠َا٠ٔطٔ ََفَ ِي َّ َٟ ٌَََفَ  اٜفُّ ا َٕ َِ ٔلَی  َربَُّک  لٔی بٔضِٔحَزتٔی إ

٦َِٜ نُِعَٝٔح ٥ِ٠َٔک  َٞ لٔی  َٟ ٔٔي ا َٔ ّيا یََسیَِک  فِّ ٍَ َٟ ٠َا لٔی أََراَک ٠ُ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٞ ٤َبٔيِّطٔ َظل ِي َّ َضا اٜفُّ عَّ َٕ َِ َِِسِسَت  ٠َا أَ

و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ أٌَِفِ َولَی َر َِ َُّٝض٢َّ َؤَٜيَسیِطٔ  ٢َ اٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ُٟ اهَّللٔ َظل

اوبرکب نب ایب ہیبش، ااحسؼ نب رحب، امیلسؿ، اوبرکب، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زریب، اجحج وصاػ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ افر رعض ایک ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لیفط نب رمعف ادلفیس ریض اہلل اعتٰیل

اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ا ک وبضمط ہعلق افر افحیتظ اقمؾ یک رضفرت ےہ؟ 

اپس زامہن اجتیلہ ںیم دفس اک ا ک ہعلق اھت، یبن یلص رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک رضحت لیفط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےس ااکنر رفام دای ویکہکن  ہ اعسدت اہلل اعتیل ےن ااصنر ےک  ےئ دقمر رکدی یھت سپ بج یبن یلص اہلل ہیلع 

اینپ وقؾ ےک ا ک لدیم ےک اسھت  فل ہ فملس رجہت رکےک دمہنی ونمرہ رشتفی ےل لےئ وت رضحت لیفط ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب

رجہت رکےک دمہنی ونمرہ لےئگ وت رضحت لیفط ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اسیھت دمہنی یک لب وہا ےک وماقف ہن وہےن یک فہج ےس امیبر 

ڑ اکٹ وہایگ بج امیبری دح ےس ڑبھ یئگ ربداتش ےک اقلب ہن ریہ وت اس ےن اےنپ ریت ےک لھپ ےس اےنپ اہوھتں یک اویلگنں ےک وج

دےئ سج یک فہج ےس اہوھتں ےس وخؿ ےنہب اگل افر اس ےک  ےجیت ںیم فہ رم ایگ، رضحت لیفط نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس 



 

وخاب ںیم داھکی وت ایھچ احتل ںیم ےھت رگم اس ےک اہھت ڈےکھ وہےئ ےھت اوہنں ےن وپاھچ ہک اہمترے رب ےن اہمترے اسھت ایک 

 اہلل اعتیل ےن ےھجم اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت رجہت یک ربتک ےس اعمػ رکدای ےہ رھپ اس اعمہلم ایک اس ےن اہک ہک

ےس وپاھچ ہک وت ےن اےنپ اہوھتں وک اپھچ راھک ےہ وت اس ےن اہک ہک ھجم ےس ہہک دای ایگ ےہ ہک وت ےن اس وک وخد اگبڑا ےہ مہ اےس درتس 

ٰیل ہنع ےن  ہ وخاب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایبؿ ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ںیہن رکںی ےگ رضحت لیفط ریض اہلل اعت

 ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک  ےئ داع رفامیئ ہک اے اہلل اس ےک اہوھتں یک یھب رفغمت رفام۔

، اجحج وصاػ، اوبزریب، اجرب ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہیبش، ااحسؼ نب رحب، امیلسؿ، اوبرکب، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زریب :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...رقب ایقتم یک اس وہا ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک ارث ےس رہ فہ لدیم رم اجےئ اگ سج ےک دؽ ؾ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 س وہا ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک ارث ےس رہ فہ لدیم رم اجےئ اگ سج ےک دؽ ںیم وھتڑا اس اامیؿ یھب وہاگ۔رقب ایقتم یک ا
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اهَّلل تىالٰی  اح١س ب٦ وبسہ ؼيي، وبساٜىزیز ب٦ ٠ح١س، ابوو١ٕٝہ، ظّوا٧ ب٦ َٝي٢، وبساهَّلل ب٦ ١َٝا٧، ابوہزیزہ رِضي :  راوی

 و٥ہ

ا َٔ ؤیُّ  ََِٜفِ ١ََة ا َٕ ِٝ ٕس َوأَبُو َو ٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا يُّ َحسَّ يِّ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبَسَة اٜؽَّ َِٝي٢ٕ َو٦ِ َوِبسٔ َحسَّ َُ َوا٧ُ ب٦ُِ  ِّ ث٥ََا َظ َِل َحسَّ

 َٟ ا َٔ ١َِٝا٧َ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة  ََ ِٜيََن  اهَّللٔ ب٦ِٔ  َِٜي٦ٔ١َ أَ ٢ََّٝ إ٧َّٔ اهَّللَ یَِبَىُث رٔیّحا ٦ِ٠ٔ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ

 ُٟ ا َٕ ٔ ٠ِٔث َِٜىزٔیز َٟ َوِبُس ا ا َٔ ُٟ َحبَّٕة و  ا َٕ ١ََة ٠ِٔث َٕ ِٝ َٟ أَبُو َو ا َٔ ِٝبٔطٔ  َٔ ًُ أََحّسا فٔی  ََل َتَس َِ  ٔ یز ََِٜحٔ ةٕ ٦ِ٠ٔ إٔی١َ ٦ِ٠ٔ ا َبَؽِتطُ  َذرَّ َٔ  ا٧ٕ إِٔلَّ 

ادمح نب دبعہ یبض، دبعازعلسی نب دمحم، اوبہمقلع، وفصاؿ نب میلس، دبعاہلل نب املسؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ایدہ رنؾ وہیگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل نمی یک رطػ ےس ا ک ایسی وہا الچےئ اگ وج رمشی ےس یھب ز



 

سج ےک دؽ ںیم وھتڑا اس اامیؿ یھب وہاگ اس وک ںیہن وھچڑے یگ ینعی اس یک رفح ضبق رک ےل یگ، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 یک رفاتی ےک  قبقم رہ فہ لدیم رم اجےئ اگ سج ےک دؽ ںیم ذرہ ربارب یھب اامیؿ وہاگ۔

 وبہمقلع، وفصاؿ نب میلس، دبعاہلل نب املسؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب دبعہ یبض، دبعازعلسی نب دمحم، ا :  رافی

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

  

 ...ونتفں ےک اظرہ وہےن ےس ےلہپ کین اامعؽ یک رطػ وتمہج وہےن ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ں ےک اظرہ وہےن ےس ےلہپ کین اامعؽ یک رطػ وتمہج وہےن ےک ایبؿ ںیمونتف
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 یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ، اب٦ ححز ا١َىيٞ ب٦ جىَف، اب٦ ایوب، وَلء، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب  َْ َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ  ُٞ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ إ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز نٔی َو

 َ َٟ بَازُٔروا بٔاِل ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َِٜىََل ١ُِِٜم٢ٔٔٝ وِ ا ٞٔ ا ِي َّٝ َٕٔفٔي اٜ َ٘ ٟٔ ِٔت٥َّا  ١َا

ا یَبٔيُي زٔی٥َُط بَٔىَزٕؿ ٦ِ٠ٔ اٜسُّ  ا أَِو ی١ُِٔسي ٠ُِؤ٥ّ٠ٔا َويُِعبُٔح کَأَفّ ُٞ ٠ُِؤ٥ّ٠ٔا َوی١ُِٔسي کَأَفّ  ٤َِياُيِعبُٔح اٜزَُّج

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح اامسلیع نب رفعج، انب اویب، العء، اوبرہریہ ریض اہلل

ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک اؿ ونتفں ےک اظرہ وہےن ےس ےلہپ دلج دلج کین اامعؽ رکول وج ادنریھی رات یک رطح اھچ اجںیئ ےگ 

 ی عفن یک اخرط اانپ دنی  چی ڈاےل اگ۔حبص لدیم اامیؿ فاال وہاگ افر اشؾ وک اکرف ای اشؾ وک اامیؿ فاال وہاگ افر حبص اکرف افر دوین

 ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح الیعمس نب رفعج، انب اویب، العء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 ...ےک اامعؽ اضعئ ہن وہ اجںیئ ومنم ےک اس وخػ ےک ایبؿ ںیم ہک اس

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم ےک اس وخػ ےک ایبؿ ںیم ہک اس ےک اامعؽ اضعئ ہن وہ اجںیئ
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 اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حس٦ ب٦ ٠وسي، ح١از ب٦ ١َٝہ، ثابت ب٥انی، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي  :  راوی

١َََٝة َو٦ِ ثَابٕٔت ا ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ ٠ُوَسي َحسَّ ث٥ََا ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِٜب٥َُانٔیِّ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َحسَّ

َّٜٔذی٦َ آ٥٠َُوا  ٔ اِْلیَُة یَا أَیَُّضا ا َِٜت َصٔذظ ا ٤َزَ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ َّطُ  ََٝس ثَابُٔت ب٦ُِ أ٤َ ٔلَی آِٔخٔ اِْلیَةٔ َج َٗ َظِؤت ا٥َّٜٔييِّ إ ِو َِ ُىوا أَِظَواَت٢ُِٙ  َِ َِل َتزِ

 َٟ
َ َسأ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٞٔ ا٥َّٜارٔ َواِحتََبَس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ أ٤ََا ٦ِ٠ٔ أَصِ ا َٔ ِيٕس فٔی بَِيتٔطٔ َو َِٝيطٔ  َٔ َّی اهَّللُ َو ٢ََّٝ ا٥َّٜٔييُّ َظل ََ َو

َٜطُ بٔ  ََٜحارٔی َو٠َا َو١ُِٔٝت  َُّط  ِىْس إ٤ٔ ََ  َٟ ا َٔ َٟ َیا أَبَا َو١ِزٕو ٠َا َشأ٧ُِ ثَابٕٔت اِشَتکَی  ا َٕ َِ ِىَس ب٦َِ ٠َُىاذٕ  ِىْس ََ ََ أََتاُظ  َِ  َٟ ا َٔ َصَِٙوی 

 ُ َٟ ثَابْٔت أ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ِو َٔ ُط  َٜ َِٔى٢ُِٙ َظِوّتا َولَی ََِذََکَ  ِّی ٦ِ٠ٔ أَِر ِس َو١ُِٔٝت٢ِ أَن َٕ َٜ َِٜت َصٔذظٔ اِْلیَُة َو ٔ ٤ِز

َّی اهَّللُ  ِىْس ٥َّٜٝٔٔييِّ َظل ََ َٔک  ََِذََکَ ذَٜ ٞٔ ا٥َّٜارٔ  أ٤ََا ٦ِ٠ٔ أَصِ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ اهَّللٔ َر و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َِٜح٥َّةٔ  ٞٔ ا ِٞ صَُو ٦ِ٠ٔ أَصِ ٢َ بَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومیس، امحد نب ہملس، اثتب انبین، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک بج  ہ لتی رکہمی 

لفاز رپ دنلب ہن رکف ںیہک اہمترے اامعؽ ربابد وہ اجںیئ افر مت وک  رب  انزؽ وہیئ اے اامیؿ فاول! اینپ لفاز وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک

 یھب ہن وہ وت رضحت اثتب نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ رھگ یہ ںیم ھٹیب ےئگ افر ےنھجمس ےگل ہک ںیم دفزیخ وہں افر یبن یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن رضحت دعس نب اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ اے فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض ہن وہےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ

اوبرمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع! اثتب اک ایک احؽ ےہ ایک فہ امیبر وہ ےئگ؟ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک فہ ریمے 

 رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس لےئ اسمہےئ ںی افر ےھجم اؿ ےک امیبر وہےن اک ملع ںیہن، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ز افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک وپےنھچ اک ذرک ایک وت رضحت اثتب ےن رفامای ہک  ہ لتی انزؽ وہیئگ افر مت اجےتن وہ ہک ریمی لفا

ت دعس ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم مت بس ےس زایدہ دنلب وہیت ےہ سپ ںیم دفزیخ وہں رضح



 

 (فملس ےس اس اک ذرک ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن رفامای فہ وت یتنج ںی۔ )دفزیخ ںیہن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومیس، امحد نب ہملس، اثتب انبین، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم ےک اس وخػ ےک ایبؿ ںیم ہک اس ےک اامعؽ اضعئ ہن وہ اجںیئ

     315    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  تىالٰی و٥ۂف٦ ب٦ نسيْ، جىَف ب٦ ََٝمي٧، ثابت، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل :  راوی

َٟ کَا٧َ  ا َٔ ث٥ََا ثَابْٔت َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ٧َ َحسَّ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا َجِىََفُ ب٦ُِ  ٕ َحسَّ َف٦ُ ب٦ُِ نَُسيِْ َٔ ث٥ََا  إس َحسَّ ِئس ب٦ِٔ َش١َّ َٔ ثَابُٔت ب٦ُِ 

ازٕ َو  ٔ َحٔسیٔث َح١َّ ٔ اِْلَیُة ب٥َِٔحو َِٜت َصٔذظ ا ٤َزَ َّ١َٝ َِ َِ اِلَِنَعارٔ  ٕ َخٔفي ِىٔس ب٦ِٔ ٠َُىاذ ََ  َِٜيَس فٔی َحٔسیثٔطٔ ذَِٔکُ 

نطق نب ریسن، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اثتب نب سیق ریض اہلل اعتٰیل 

س ںیم رضحت دعس ہنع نب امشس ااصنر ےک بیطخ ےھت رھپ بج  ہ لتی انزؽ وہیئ ابیق دحثی امحد یک دحثی یک رطح ےہ نکیل ا

 نب اعمذ اک ذرک ںیہن۔

 نطق نب ریسن، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  اامعؽ اضعئ ہن وہ اجںیئومنم ےک اس وخػ ےک ایبؿ ںیم ہک اس ےک
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 اح١س ب٦ َىيس ب٦ ظْخ زارمی، حبا٧، ََٝمي٧ ب٦ ٠ٍيْہ، ثابت، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا حَ  ارٔمٔیُّ َحسَّ ٔىئس ب٦ِٔ َظِْخٕ اٜسَّ ََ ث٥َٔيطٔ أَِح١َُس ب٦ُِ  ا َحسَّ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ٔ َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس  َْة ١ٍُِٜٔي ٧ُ ب٦ُِ ا َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  بَّا٧ُ َحسَّ

َِٜحٔسیٔث  ِىَس ب٦َِ ٠َُىاذٕ فٔی ا ََ ٢ِ یَِذَُکِ  َٜ َٗ َظِؤت ا٥َّٜٔييِّ َو ِو َِ ُىوا أَِظَواَت٢ُِٙ  َِ َِٜت َِل َتزِ  ٤َزَ

اسن نب امکل، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج  ہ لتی  ادمح نب دیعس نب رخص داریم، ةحؿ، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب،

رکہمی انزؽ وہیئ اے اامیؿ فاول اینپ لفازفں وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لفاز رپ دنلب ہن رکف افر دحثی ابمرہک ںیم رضحت دعس 

 نب اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ذرک ںیہن۔

 یم، ةحؿ، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب دیعس نب رخص دار :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم ےک اس وخػ ےک ایبؿ ںیم ہک اس ےک اامعؽ اضعئ ہن وہ اجںیئ
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 ہزی٢ ب٦ وبساِلولی اَسی، ٠ىت١ز ب٦ ََٝمي٧، ا٤س :  راوی

١ِٔىُت أَبٔی یَِذَُکُ  ََ  َٟ ا َٔ  ٧َ َمِيَ َٝ َُ ١ُِِٜىَت١ٔزُ ب٦ُِ  ث٥ََا ا ٔسیُّ َحسَّ ََ َ ث٥ََا صَُزی٢ُِ ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی اِل ١ََّٜ َحسَّ  َٟ ا َٔ ا  َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس 

٥ََُِّٙا ٤ََزاُظ ی١َِٔشي بَيَِن أَ  ِىَس ب٦َِ ٠َُىاذٕ َوَزاَز  ََ ٢ِ یَِذَُکِ  َٜ َِٜحٔسیَث َو َتغَّ ا ِٔ ٔ اِْلیَُة َوا َِٜت َصٔذظ َِٜح٥َّةٔ ٤َزَ ٞٔ ا ْٞ ٦ِ٠ٔ أَصِ  ِلُضز٤َٔا َرُج

فر رضحت دعس نب اعمذ ریض رہمی نب دبعاالیلع ادسی، رمتعم نب امیلسؿ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک بج  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ ا

اہلل اعتٰیل ہنع اک اس دحثی ںیم یھب ذرک ںیہن رصػ اانت زادئ ےہ ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ رضحت اثتب 

 نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اےنپ درایمؿ اپ رک  ہ ےتھجمس ےھت ہک امہرے درایمؿ ا ک یتنج لدیم لچ راہ ےہ۔

 می نب دبعاالیلع ادسی، رمتعم نب امیلسؿ، اسنرہ :  رافی



 

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ایک زامہن اجتیلہ ںیم ےئک ےئگ اامعؽ رپ وماذخہ وہاگ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 زامہن اجتیلہ ںیم ےئک ےئگ اامعؽ رپ وماذخہ وہاگاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ایک 
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 وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، ٥٠عور، ابی وائٞ، وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َجزٔیْز وَ  ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أ٤َُاْس َٜٔز ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ٔ ٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ أَبٔی َوائ

 ٔ ا ٦ِ٠َ أَِحَس٦َ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ف َٟ أ٠ََّ ا َٔ ٔة  َِٜحاصٔٝٔيَّ ٥َِٝا فٔی ا َٟ اهَّللٔ أ٤ََُؤاَخُذ ب١َٔا َو١ٔ و َُ ٢َ َیا َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ََل یَُؤ َو َِ  ٔ ََل٣ َِ ٔ اَخُذ بَٔضا َو٦ِ٠َ ی اِْل

 ٔ ََل٣ َِ ٔ ٔة َواِْل َِٜحاصٔٝٔيَّ َِ أُخَٔذ بَٔى١َٝٔطٔ فٔی ا ا ََ  أَ

فل ہ امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، ایب فالئ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ھچک ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک مہ ےس اؿ اامعؽ رپ وماذخہ وہاگ وج مہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض رکےن ےگل ہک اہلل

ےس اجتیلہ ےک زامےن ںیم رسزد وہےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس سج ےن ےچس دؽ ےس االسؾ وبقؽ رکایل وت 

  رہرہ ناملسؿ افر ابیم ںیم اکرف وت اس ےس دفر اجتیلہ افر دفر اس اک وماذخہ ںیہن وہاگ افر سج ےن ےچس دؽ ےس االسؾ وبقؽ ہن ایک ہکلب

 االسؾ دفونں ےک اامعؽ ےک ابرے ںیم وماذخہ وہاگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، ایب فالئ، دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ایک زامہن اجتیلہ ںیم ےئک ےئگ اامعؽ رپ وماذخہ وہاگ



 

     319    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١ض ابووائٞ، وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابی و٘يي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ۔ و٘يي، او :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشيِ  ث٥ََا أَبٔی َوَو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ َحسَّ َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ َبَة َواٜ

ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ٔ ََل٣ٔ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َوائ َِ ٔ َٟ ٦ِ٠َ أَِحَس٦َ فٔی اِْل ا َٔ َِٜحاصٔٝٔيَّةٔ  ٥َِٝا فٔی ا َٟ اهَّللٔ أ٤ََُؤاَخُذ ب١َٔا َو١ٔ و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٔ  َٟ ا َٔ  

ٟٔ َواِْلِٔخٔ  ََل٣ٔ أُخَٔذ بٔاِلَوَّ َِ ٔ َِ فٔی اِْل ا ََ ٔة َو٦ِ٠َ أَ َِٜحاصٔٝٔيَّ َٞ فٔی ا ٢ِ یَُؤاَخِذ ب١َٔا َو١ٔ َٜ 

، ایب فعیک، اوبرکب نب ایب ہبیش۔ فعیک، اشمع اوبفالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ ےن رعض دمحم نب دبعاہلل نب ریمن

ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک مہ ےس اجتیلہ ےک زامہن ںیم ےیک ےئگ اامعؽ ےک ابرے ںیم وماذخہ وہاگ لپ یلص 

ہک سج ےن ےچس دؽ ےس االسؾ وبقؽ ایک اس ےس اجتیلہ فاےل اامعؽ ےک ابرے ںیم ابز رپس ںیہن وہیگ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

افر سج ےن ےچس دؽ ےس االسؾ وبقؽ ہن ایک رصػ دالھکفے ےک  ےئ وبقؽ ایک اس ےس زامہن اجتیلہ افر زامہن االسؾ دفونں اامعؽ ےک 

 ابرے ںیم ابز رپس وہ یگ۔

 ، ایب فعیک، اوبرکب نب ایب ہبیش۔ فعیک، اشمع اوبفالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اذخہ وہاگاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ایک زامہن اجتیلہ ںیم ےئک ےئگ اامعؽ رپ وم
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 ٥٠حاب ب٦ حارث ت١يِم، ولی ب٦ ٠سہز، او١ض :  راوی

 ٔ٠ ٔ ٥َاز َِ ٔ ٕ َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ٤ََْا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ١ٔئِمُّ أَِخب َِٜحارٔٔث اٜتَّ ث٥ََا ٥ِ٠َٔحاُب ب٦ُِ ا َٝطُ َحسَّ  ِث

 نب احرث یمیمت، یلع نب رہسم، اشمع، ا ک دفرسی دنس ےس یھب ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ اجنمب



 

 اجنمب نب احرث یمیمت، یلع نب رہسم، اشمع :  رافی

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

  

 ...افر رجہت ےلہپ انگوہں وک اٹمدےتی ںیاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ افر جح 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ افر جح افر رجہت ےلہپ انگوہں وک اٹمدےتی ںی
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٦ ٠ثىي، ؼحاک، ابوواظ٢، حيوة ب٦ َشیح، یزیس ٠ح١س ب٦ ٠ثىي و٥زی، ابو٠ى٦، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ابوواظ٢، اب :  راوی

 ب٦ ابی حبيِ، اب٦ ش١اَہ، ، ٘ہ ہ٢ و١زو ب٦ اٜىاػ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ ُُّٝض٢ِ َو٦ِ أَب ُ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر ک َح َِ ٔ أشيُّ َوإ َٔ َِٜى٥َزٔیُّ َوأَبُو ٠َِى٦ٕ اٜزَّ َّي ا ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ُن ِٔل َحسَّ ِّ َّٝ َّي ی َوأظ٢ٕ َواٜ ١َُِٜثى ب٦ِٔ ا

 ٔ ثَىٔي َیزٔیُس ب٦ُِ أَبٔی َحب َٟ َحسَّ ا َٔ یِٕح  ٤ََْا َحِيَوةُ ب٦ُِ َُشَ َ َٟ أَِخب ا َٔ اُک َيِىىٔي أَبَا َوأظ٢ٕ  حَّ ث٥ََا اٜؽَّ ١َِِٜضزٔیِّ َحسَّ َة ا ََ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ ٔش١َا ي

بَ  َِ ١َِِٜؤت  ٔة ا َٔ َيا َٔ َِٜىأػ َوصَُو فٔی  ٤َا َو١َِزو ب٦َِ ا َٟ َحََّضِ ا ُٟ یَا أَبََتاُظ أ٠ََا َٔ و ُٕ َٞ اب٥ُُِط َي َحَى َِ ِٜحَٔسارٔ  ٔلَی ا َٟ َوِجَضُط إ کَی ـَؤیَّل َوَحوَّ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َک َر َ
ََٙذا أ٠ََا َبَّشَّ ٔ ٢َ ب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َک َر َ

َٞ بٔوَ َبَّشَّ َب ِٔ َ أ َِ  َٟ ا َٔ ََٙذا  ٔ ٢ََّٝ ب ِجضٔطٔ ََ

٥ُِت  ُ٘ ِّی  ٔن ُٟ اهَّللٔ إ و َُ ّسا َر ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوأ٧ََّ ٠َُح١َّ ٔ َٞ ٠َا نُٔىسُّ َشَضاَزةُ أ٧َِ َِل إ َؽ ِِ َٟ إ٧َّٔ أَ ا َٕ ِس َرأَیُِتىٔي َو٠َا َِ َٕ َٜ ٕٗ ثَََلٕث  َولَی أَـَِبا

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ّؽا َٜٔز ٍِ َِٝو ٠ُتُّ َولَی  أََحْس أََشسَّ بُ َِ ُِٝتُط  َت َٕ َِ ٥َُِٙت ٥ِ٠ٔطُ  َت١ِ َِ ِس ا َٔ و٧َ  ُ٘ ٔلَیَّ أ٧َِ أَ َِّ إ ٠ٔىِّي َوَِل أََح

َّی اهَّللُ ِٝٔيي أََتِيُت ا٥َّٜٔييَّ َظل َٔ ََل٣َ فٔی  َِ ٔ َٞ اهَّللُ اِْل ا َجَى َّ١َٝ َِ ٞٔ ا٥َّٜارٔ  ٟٔ َل٥ُُِٙت ٦ِ٠ٔ أَصِ َِٜحا َِٝک ا ٔ ِٝ ت ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُت ابُِسِق  َو

ُِٝت أََرِزُت أ٧َِ أَِش  ُٔ  َٟ ا َٔ ََٜک یَا َو١ِزُو  َٟ ٠َا  ا َٔ َبِؽُت یَسٔی  َٕ َِ  َٟ ا َٔ َبَسَق ی١َٔي٥َُط  َِ َِِْلُبَائِىَک  َٟ َتِصََُّْٔك ب١َٔاَذا َی١ٔي٥ََک  ا َٔ َََّْٔك 

 َٔ ََل٣َ یَِضٔس٣ُ ٠َا کَا٧َ  َِ ٔ َٟ أ٠ََا َو١َِٔٝت أ٧ََّ اِْل ا َٔ ََفَ لٔی  ٍِ ُِٝت أ٧َِ ُي َِٜحخَّ َیِضٔس٣ُ ٠َا ُٔ ِبَٝٔضا َوأ٧ََّ ا َٔ ِٜضِٔحَزَة َتِضس٣ُٔ ٠َا کَا٧َ  َُٝط َوأ٧ََّ ا ِب

َّٞ فٔی وَ  ٢َ َوَِل أََج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَیَّ ٦ِ٠ٔ َر َِّ إ َُٝط َو٠َا کَا٧َ أََحْس أََح ِب َٔ ُٖ أ٧َِ أ٠ََِْلَ کَا٧َ  ٥ُِت أُـٔي ُ٘  ِيىٔي ٥ِ٠ُٔط َو٠َا 

٦ِ أ٠ََِْلُ َوِيىَيَّ ٥ِ٠ٔطُ َو  ُ٘ ٢َِٜ أَ ِّی  ُت ٔلَن ِٕ َ طُ ٠َا أَـ َّ ُِٝت أ٧َِ أَٔظ ٔ ئ َُ ِو  َٜ َُٜط َو ََٜزَجِوُت أ٧َِ َوِيىَيَّ ٥ِ٠ُٔط إِٔجََلِّل   ٟٔ َِٜحا َِٝک ا ٔ ِو ٠ُتُّ َولَی ت َٜ



 

َِ ٠َا أَِزرٔی ٠َا َحالٔی  َِٜح٥َّٔة ث٢َُّ َؤٜي٥َا أَِشَيا ٞٔ ا و٧َ ٦ِ٠ٔ أَصِ ُ٘ ٥ُِت١ُونٔی أَ َِ إَٔذا َز َِ ََل َتِعَحِبىٔي ٤َائَٔحْة َوَِل ٤َاْر  َِ إَٔذا أ٤ََا ٠ُتُّ  َِ ِٔيَضا 

 َ َّي أ َِٜح١َُضا َحً َس٢ُ  ِٕ ِسَر ٠َا ت٥ََُِحُ َجزُوْر َوُي َٔ بِْٔی  َٔ  َٟ َْاَب َش٥ًّا ث٢َُّ أَٔٔي١ُوا َحِو ُّ ُص٥ُّوا َولَیَّ اَّٜ َتأ٤َِٔس ب٢ُِٙٔ َوأ٤َُِمَز ٠َاَذا أَُراَِ ٔجُي َِ

ِّی َٞ َرب َُ  بٔطٔ ُر

دمحم نب ینثم زنعی، اوبنعم، ااحسؼ نب وصنمر، اوباعمص، انب ینثم، احضک، اوباعمص، ویحة نب یرحی، سیدی نب ایب ، بی، انب امشہس، ، ہک 

رےہ افر  مہ رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ بج فہ رمض اوملت ںیم التبم ےھت فہ تہب دری کت رفےت

رہچہ ابمرک دویار یک رطػ ریھپ ایل اؿ ےک ےٹیب اؿ ےس ہہک رےہ ےھت ہک اے ااب اجؿ ریض اہلل ہنع ویکں رف رےہ ںی ایک اہلل ےک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ اشبرت ںیہن انسیئ؟ رضحت رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل 

 وتمہج وہےئ افر رفامای ہک امہرے زند ک بس ےس الضف ل اس ابت یک وگایہ دانی ےہ ہک اہلل اعتیل ےک وساےئ وکیئ وبعمد ہنع ادرھ

ںیہن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےک روسؽ ںی افر ھجم رپ نیت دفر سگرے ںی ا ک دفر وت فہ ےہ وج مت ےن داھکی ہک ریمے زند ک 

 ہیلع فل ہ فملس ےس زایدہ وکیئ وغبمض ںیہن اھت افر ےھجم  ہ بس ےس زایدہ  دنس اھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ اہلل ےک روسؽ یلص اہلل

فملس رپ اقوب اپ رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک لتق رک دفں ارگ ریمی ومت اس احتل ںیم لاجیت وت ںیم دفزیخ وہات رھپ بج اہلل ےن 

یل وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص ریمے دؽ ںیم االسؾ یک تبحم ڈا

اہلل ہیلع فل ہ فملس! اانپ داایں اہھت ڑباھںیئ اتہک ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اہھت رپ تعیب رکفں، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

رعض ایک ہک ا ک یرط ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک یرط ےہ؟ ںیم  فملس ےن رفامای اے رمعف ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن

ےن رعض ایک ہک  ہ یرط ہک ایک ریمے ےلھچپ انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے رمعف ایک وت 

 اجےت ںی افر رجہت ےس اس ےک اسرے ذگہتش افر جح ںیہن اجاتن ہک االسؾ الےن ےس اس ےک سگہتش اسرے انگہ اعمػ رک دےیئ

رکےن ےس یھب اس ےک ذگہتش اسرے انگہ اعمػ رک دےیئ اجےت ںی؟ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ڑبھ رک ےھجم یسک 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک  ےس تبحم ںیہن یھت افر ہن یہ ریمی رظن ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس زایدہ یسک اک اقمؾ اھت افر

 تمظع یک فہج ےس ھجم ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رھب وپر اگنہ ےس دےنھکی یک تکس ہن یھت افر ارگ وکیئ ھجم ےس لپ یلص اہلل ہیلع

فملس وک وبہج تمظع فالجؽ فل ہ فملس یک وصرت ابمرک ےک قلعتم وپےتھچ وت ںیم ایبؿ ںیہن رک اتکس ویکہکن ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

دھکی ہن اکس، ارگ اس احؽ ںیم ریمی ومت لاجیت وت ےھجم یتنج وہےن یک ادیم یھت رھپ اس ےک دعب ںیمہ ھچک ذہم دارایں دی ںیئگ اب 

وہ بج ےھجم ہتپ ںیہن ہک ریما ایک احؽ وہاگ سپ بج ریما ااقتنؽ وہ اجےئ وت ریمے انجزے ےک اسھت ہن وکیئ رفےن فایل وہ افر ہن لگ 

 مت ےھجم دنف رک دف وت ھجم رپ یٹم ڈاؽ دانی اس ےک دعب ریمی ربق ےک اردرگد اینت دری رہھٹ ان ینتج دری ںیم افٹن ذ ح رک ےک اس اک وگتش



 

میسقت ایک اجات ےہ اتہک اہمترے رقب ےس ےھجم اسن احلص وہ افر ںیم دھکی ولں ہک ںیم اےنپ رب ےک رفںوتں وک ایک وجاب داتی 

 وہں۔

دمحم نب ینثم زنعی، اوبنعم، ااحسؼ نب وصنمر، اوباعمص، انب ینثم، احضک، اوباعمص، ویحة نب یرحی، سیدی نب ایب ، بی، انب  :  رافی

 امشہس، ، ہک مہ رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ افر جح افر رجہت ےلہپ انگوہں وک اٹمدےتی ںی
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 ٠ح١س ب٦ حات٢ ب٦ ٠ي١و٧، ابزاہي٢ ب٦ زی٥ار، ابزاہي٢، ححاد، ب٦ ٠ح١س، اب٦ جزیخ، يىلی ب٦ ٠س٢ٝ، َىيس ب٦ :  راوی

 جبيْ، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا حَ  اَِل َحسَّ َٔ ُن ْٔلٔبَِزاصٔي٢َ  ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َحات٢ٔٔ ب٦ِٔ ٠َِي١ُو٧ٕ َوإٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ زٔی٥َإر َواٜ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ حَّاْد َوصَُو اب٦ُِ ٠َُح١َّ

 َّ َْنٔی َيِىلَی ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ أ٤َ َ َٟ أَِخب ا َٔ َتُٝوا ُجَزیِٕخ  َٔ ٔک  ِ ٞٔ اَّٜشِّ ا ٦ِ٠ٔ أَصِ َّ ُث َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ ٤َا ٕ یَُحسِّ ٔىيَس ب٦َِ ُجَبيِْ ََ ١َٔي  ََ طُ 

 ُٟ و ُٕ َّٜٔذی َت اُٜوا إ٧َّٔ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ّسا َظل ثَُْوا ث٢َُّ أََتِوا ٠َُح١َّ ِ٘ َ أ َِ ثَُْوا َوَز٤َِوا  ِ٘ َ أ َِ َٜ ََٜحَس٦ْ َو ِو تُِدب٤َُْٔا أ٧ََّ ١َٜٔا  َوَتِسوُو 

 ٣َ ًَّٜٔي َِحَّ َس ا ِّ ُتُٝو٧َ ا٥َّٜ ِٕ َّٜضا آَِخَ َوَِل َي ٔ َّٜٔذی٦َ َِل یَِسوُو٧َ ٠ََي اهَّللٔ إ َٟ َوا ٥َزَ َِ اَرّة  َّّ َ٘ ٥َِٝا  ِّٖ َوَِل َیز٤ُِو٧َ َو٦ِ٠َ َو١ٔ َِٜح  اهَّللُ إِٔلَّ بٔا

َٟ یَا ؤَبازَٔی  َ َٖ أَثَا٠ّا َو٤َز ِٝ ِٞ َذَٜٔک َی َى ِّ ٥َُفوا ٦ِ٠ٔ َرِح١َةٔ اهَّللٔ  َي ِٕ ُّٔسض٢ِٔ َِل َت ُِوا َولَی أَِن َّٜٔذی٦َ أََِسَ  ا

 دمحم نب احمت نب ومیمؿ، اربامیہ نب دانیر، اربامیہ، اجحج، نب دمحم، انب رججی، یلعی نب ملسم، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

ےس لتق ےیک ےھت افر رثکت ےس زان اک ارباکب یھب ایک اھت، فہ ولگ  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رشمنیک ںیم ےس ھچک ولوگں ےن تہب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض رکےن ےگل ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وج ھچک رفامےت ںی افر 

 امہرے انگوہں اک افکرہ التب دںی وج مہ ےن ےئک سج ابت یک رطػ دوعت دےتی ںی فہ تہب ااھچ ےہ ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ںی وت مہ ناملسؿ وہ اجںیئ، اس رپ  ہ لایت رکہمی انزؽ وہںیئ افر وج ولگ اہلل ےک اسھت یسک افر وبعمد یک ابعدت ںیہن رکےت افر سج 



 

 ںیہن رکےت افر وجا ےسی اکؾ رکے لدیم ےک لتق رکےن وک اہلل ےن رحاؾ ایک ےہ اس وک لتق ںیہن رکےت اہں رگم قح ےک اسھت افر فہ زان

اگ وت زسا ےس اس وک اسہقب ڑپے اگ وسرة ارفلاقؿ افر  ہ لتی انزؽ وہیئ اے ریمے دنبف وہنجں ےن اینپ اجونؿ رپ زایدیت یک ےہ فہ 

 اہلل یک رتمح ےس امویس ہن وہں۔

رججی، یلعی نب ملسم، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض  دمحم نب احمت نب ومیمؿ، اربامیہ نب دانیر، اربامیہ، اجحج، نب دمحم، انب :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...االسؾ الےن ےک دعب اکرف ےک سگہتش کین اامعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اکرف ےک سگہتش کین اامعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم االسؾ الےن ےک دعب
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 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، حٙي٢ ب٦ حزا٣ :  راوی

 ٔ َْن َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ٙٔي٢َ َحسَّ ٔ أ٧ََّ َح َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ ی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب 

٥ُِت أََتَح٥َّ  ُ٘ ٢َ أََرأَیَِت أ٠ُُوّرا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َٜٔز ا َٔ َّطُ  َُْظ أ٤َ َ ِٞ لٔی ِٔيضَ ب٦َِ حٔزَا٣ٕ أَِخب ٔة َص َِٜحاصٔٝٔيَّ ا ٦ِ٠ٔ ُث بَٔضا فٔی ا

َح٥ُّ  ٕ َواٜتَّ َت ٦ِ٠ٔ َخيِْ ِّ َٝ َِ ١ََِٝت َولَی ٠َا أَ َِ َ ٢َ أ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٜطُ َر  َٟ ا َٕ َِ َىبُُّس َشِيٕئ   ُث اٜتَّ

ہیلع فل ہ فملس رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، میکح نب زحاؾ، ےتہک ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےس رعض ایک ہک ںیم ےن اجتیلہ ےک زامےن ںیم وج کین اکؾ ےئک ایک اؿ ںیم ریمے  ےئ ھچک ارج ےہ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 فملس ےن رفامای مت االسؾ الےئ اؿ ویکینں رپ وج مت رک ےکچ وہ، )ینعی اؿ اک یھب وثاب  ےل اگ( ثنحت ےک ینعم ابعت ےک ںی ینعی انگہ ےس

 رفنت افر ریغ اہلل یک ابعدت ےس وتہب رکان۔



 

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، میکح نب زحاؾ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہتش کین اامعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیماالسؾ الےن ےک دعب اکرف ےک سگ
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حس٦ حٝوانی، وبس ب٦ ح١يس، يىٕوب اب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، اب٦ َىس، ظاٜح، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، حٙي٢ ب٦  :  راوی

 حزا٣ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ َِٝوان ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا وُب َوصَُو اب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ َحسَّ ُٕ ثَىٔي َيِى َٟ َوِبْس َحسَّ ا َٔ ث٥ََا َو َِٝوانٔیُّ َحسَّ ُِٜح َٟ ا ا َٔ ِىٕس یُّ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ََ  

ٕ أَ  ٙٔي٢َ ب٦َِ حٔزَا٣ ٔ أ٧ََّ َح َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َّی َحسَّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َٜٔز ا َٔ َُّط  َُْظ أ٤َ َ ِخب

ةٕ  َٔ ٔة ٦ِ٠ٔ َظَس َِٜحاصٔٝٔيَّ ٥ُِت أََتَح٥َُّث بَٔضا فٔی ا ُ٘ َٟ اهَّللٔ أََرأَیَِت أ٠ُُوّرا  و َُ ٢َ أَِی َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٝٔة َرح٢ٕٔ أَِٔيَضا اهَّللُ َو ٕة أَِو ٔظ َٔ  أَِو َوَتا

َّی ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ٕ  أَِجْز  َت ٦ِ٠ٔ َخيِْ ِّ َٝ َِ ١ََِٝت َولَی ٠َا أَ َِ َ ٢َ أ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب انب اربامیہ نب دعس، انب دعس، اصحل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل 

ض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ لپ اؿ اکومں ےک ابرے ںیم ہنع، ےتہک ںی ہک ںیم ےن اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رع

ایک رفامےت ںی ہک وج ںیم ےن اجتیلہ ےک زامےن ںیم ) ینعی االسؾ الےن ےس ےلہپ( ا ال دصہق فریخات ای الغؾ لزاد رکان ای رہتش دارفں 

 ہ فملس ےن رفامای ہک مت ایس یکین رپ االسؾ الےئ ےس ااھچ ولسک رکان ےیک ےھت اؿ اکومں ںیم ےھجم ارج  ےل اگ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

 وج مت ےلہپ رک ےکچ وہ۔

نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب انب اربامیہ نب دعس، انب دعس، اصحل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، میکح نب زحاؾ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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



 

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ الےن ےک دعب اکرف ےک سگہتش کین اامعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم
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، ابو٠ىاویہ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ :  راوی

 حٙي٢ ب٦ حزا٣

٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ  َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ اَِل أَِخب َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا َحسَّ ٥َازٔ ح و َحسَّ َِ ٔ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل

 ُ ٤ََْا أَب َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ َٟ اهَّللٔ إ و َُ ُِٝت یَا َر ُٔ  َٟ ا َٔ  ٕ ٙٔي٢ٔ ب٦ِٔ حٔزَا٣ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َح ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ و ٠َُىاؤیََة َحسَّ

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َُّْر بَٔضا  َ َٟ صَٔصا٣ْ َيِىىٔي أََتب ا َٔ ٔة  َِٜحاصٔٝٔيَّ َِِىَُٝضا فٔی ا ٥ُِت أَ ُ٘  َِ َِٝيطٔ أَِشَيا ١ََِٝت َولَی ٠َا   َو َِ َ ٢َ أ َّٝ ََ َو

 ٔ ُِٝت فٔی اِْل َى َِ ٔة إِٔلَّ  َِٜحاصٔٝٔيَّ ًُ َشِيّئا َظ٥َِىُتُط فٔی ا َواهَّللٔ َِل أََز َِ ُِٝت  ُٔ  ٔ َِٜديِْ ََٜک ٦ِ٠ٔ ا َت  ِّ َٝ َِ َٝطُ أَ ََل٣ٔ ٠ِٔث َِ 

اشہؾ نب رعفہ، میکح نب زحاؾ، ےتہک ںی ہک  ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمف ہ،

ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دنچ اکؾ اےسی یھب ںی  ںیہن ںیم اجتیلہ ےک زامہن ںیم یھب رکات اھت، 

ں رپ االسؾ الای ےہ وج وت ےن االسؾ رافی اشہؾ ےتہک ںی ہک کین اکؾ رکات اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وت اؿ ویکین

 الےن ےس ےلہپ یک ںی، ںیم ےن رعض ایک اہلل یک مسق ںیم اؿ ویکینں وک ںیہن وھچڑفں اگ وج ںیم اجتیلہ ےک زامہن ںیم رکات اھت افر زامہن

 االسؾ ںیم یھب ایس رطح کین اکؾ رکات روہں اگ۔

 رمعم، زرہی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمف ہ، اشہؾ نب رعفہ، میکح نب زحاؾ ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ الےن ےک دعب اکرف ےک سگہتش کین اامعؽ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ :  راوی

َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ أَ  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ٕ َو٦ِ صَٔصا٣ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٕ َحسَّ ٙٔي٢َ ب٦َِ حٔزَا٣ َٖ فٔی ٧َّ َح أَِوَت

 َ َٞ َول َبٕة َوَح١َ َٔ ََل٣ٔ ٠ٔائََة َر َِ ٔ َٖ فٔی اِْل ٕ ث٢َُّ أَِوَت َٞ َولَی ٠ٔائَةٔ َبٔىيْ َبٕة َوَح١َ َٔ َِٜحاصٔٝٔيَّةٔ ٠ٔائََة َر َّی ا ٕ ث٢َُّ أَتَی ا٥َّٜٔييَّ َظل ی ٠ٔائَةٔ َبٔىيْ

ََِذََکَ ٤َِحَو َحٔسیثٔض٢ِٔ   ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی رکےت ںی ہک رضحت میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن االسؾ اوبرکب نب ایب 

الےن ےس لبق زامہن اجتیلہ ںیم وس الغومں وک لزاد ایک افر وسافٹن اہلل ےک را ےت ںیم وساری یک اخرط دےیئ ےھت اس ےک دعب رھپ بج 

اف ںوں وک لزاد ایک افر زمدی وس افٹن اہلل ےک را ےت ںیم وساری یک اخرط دےیئ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل اوہنں ےن االسؾ وبقؽ رکایل وت وس 

 ہیلع فل ہ فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ رھپ فیہ دحثی ایبؿ یک یئگ وج ذرک یک یئگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفہ :  رافی

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

  

 ...ےچس دؽ ےس اامیؿ الےن افر اس ےک االخص ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےچس دؽ ےس اامیؿ الےن افر اس ےک االخص ےک ایبؿ ںیم
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، ابو٠ىاویہ، و٘يي، او١ض، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  ویرا

 َ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َوأَبُو ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيْي َو٦ِ اِل ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔ َحسَّ ١ََة َو٦ِ ِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاص َٕ ِٝ ي٢َ َو٦ِ َو

َٔک َولَی أَِظَحأب َر  َّٖ ذَٜ ٢ِٕٝ َش ِٝبُٔسوا إٔی١َا٤َُض٢ِ بُٔم ٢َِٜ َی َّٜٔذی٦َ آ٥٠َُوا َو َِٜت ا ا ٤َزَ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ٢َ َوِبٔس اهَّللٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ



 

 ُٟ و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َسطُ  ِّ اُٜوا أَی٥َُّا َِل یَِم٢ُٔٝ َن َٔ ١َا٧ُ ِٔلب٥ِٔطٔ یَا  َو ِٕ ُٜ َٟ ا َٔ ١َا  َ٘ ١ََّا صَُو  ١َا َتُم٥ُّو٧َ إ٤ٔ َ٘ َِٜيَس صَُو   ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

٢ِْٝ َؤمي٢ْ  ُم َٜ َک  ِ ِک بٔاهَّللٔ إ٧َّٔ اَّٜشِّ  بُىَيَّ َِل ُتَِّشٔ

ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک بج  ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، اربامیہ، 

 )فہ ولگ وج اامیؿ الےئ افر اےنپ اامیؿ ےک اسھت ملظ
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 وک ںیہن المای( وت اہلل لتی رکہمی انزؽ وہیئ اّل

اشؼ سگری وت لپ یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب رپ  ہ ابت 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ ںیم ےس وکؿ ااسی ےہ سج ےن اےنپ سفن رپ ملظ ہن ایک وہ )ینعی اس ےس انگہ ہن وہا وہ( روسؽ اہلل یلص اہلل 

س لتی ںیم ملظ اک بلطم فہ ےہ وج رضحت امقلؿ ہیلع االسلؾ ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس اک بلطم  ہ ںیہن وج مت ایخؽ رک رےہ وہ ا

 ےن اےنپ ےٹیب ےس اہک اھت ہک اے ریمے ےٹیب اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ہن رہھٹا ان ویکہکن یرک تہب ڑبا ملظ ےہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ریض ا :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےچس دؽ ےس اامیؿ الےن افر اس ےک االخص ےک ایبؿ ںیم

     328    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زاہي٢، ولی ب٦ خَّش٣، ويسٰي اب٦ یو٤س، ٥٠حاب ب٦ حارث ت١يِم، اب٦ ٠سہز، ابوَکیِ، اب٦ اَحاٗ ب٦ اب :  راوی

 ازریس، او١ض،

ث٥ََا ٠ٔ  ٤ََْا ؤيَسي َوصَُو اب٦ُِ یُو٤َُس ح و َحسَّ َ اَِل أَِخب َٔ  ٕ٣ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ١ٔئِمُّ َحسَّ َِٜحارٔٔث اٜتَّ  ٥َِحاُب ب٦ُِ ا

 ٔ ُض٢ِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ٤ََْا اب٦ُِ إِٔزرٔیَس ک َ ِٕ أَِخب یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕ ح و َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ َٟ اب٦ُِ أَِخب ا َٔ  ِٕ یِ َٟ أَبُو َُکَ ا َٔ ٥َازٔ  َِ

 ََ َِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض ث٢َُّ  ٔ ٝ ٍِ ِّل أَبٔی َو٦ِ أَبَا٧َ ب٦ِٔ َت ث٥َٔيطٔ أَوَّ  ١ِٔىُتُط ٥ِ٠ٔطُ إِٔزرٔیَس َحسَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع انب ویسن، اجنمب نب احرث یمیمت، انب رہسم، اوبرکبی، انب ادرسی، اشمع، اوبرکبی ا ک 



 

 دفرسی دنس ںیم  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 ، انب رہسم، اوبرکبی، انب ادرسی، اشمع،ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع انب ویسن، اجنمب نب احرث یمیمت :  رافی

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

  

 ... اس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

زایدہ اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک دؽ ںیم ہتخپ ہن وہ اجںیئ افر اہلل اپک یسک وک اس یک اطتق ےس اس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک 

 فیلکت ںیہن دےتی افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک یکین افر انگہ ےک ارادے اک ایک مکح ےہ ۔
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 ٠ح١س ب٦ ٥٠ہاٟ، ْضیز، ا٠يہ ب٦ بسفا٣، یزیس ب٦ زریي، روح، اب٦ ٔا٢َ، وَلء، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث اَِل َحسَّ َٔ َة  ُن ٔل٠َُيَّ ِّ َّٝ َِٜىِئشيُّ َواٜ ُة ب٦ُِ بِٔسَفا٣َ ا یزُ َوأ٠َُيَّ ٔ ٟٕ اَّٜضَّ ُس ب٦ُِ ٥ِ٠َٔضا ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا َرِوْح ٥َا یَ َحسَّ زٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ

َّی ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت َولَی َر ا ٤َزَ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ِٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َِٜىََل ٢ٔ َو٦ِ ا َٔ ا َٕ ِٜ ٢ََّٝ ِهَّلِل ٠َا فٔی  َوصَُو اب٦ُِ ا ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

١ََوأت َو٠َا فٔی اِلَِرٔؿ َوإ٧ِٔ تُِبُسوا ُِ  اٜسَّ ُب ٦ِ٠َ َيَصا ُِ َويَُىذِّ َٔفُ ٦ِ١َٜٔ َيَصا ٍِ َي َِ ِب٢ُِٙ بٔطٔ اهَّللُ  َٔ ُّوُظ یَُحا ُّٔس٢ُِٙ أَِو تُِد ٠َا فٔی أَِن

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ اِشَتسَّ َذَٜٔک َولَی أَِظَحأب َر َِ  َٟ ا َٔ ٔسیْز  َٔ ِّٞ َشِيٕئ  ُ َُ َواهَّللُ َولَی ک أََتِوا َر َِ َّی اهَّللُ   َٟ اهَّللٔ َظل و

ُٖ اٜعَّ  ٟٔ ٠َا ٤ُٔفي ٥َا ٦ِ٠ٔ اِلَِو١َا ِّ ِّٝ ُ َٟ اهَّللٔ ک و َُ اُٜوا أَِی َر َٕ َِ  ِٔ َ٘ وا َولَی اٜزُّ ُ٘ ٢َ ث٢َُّ بََز َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ِٜحَٔضاَز َو َيا٣َ َوا ََلَة َواٜعِّ

 ُٕ َِٝيَک َصٔذظٔ اِْلیَُة َوَِل ٤ُٔفي َِٜت َو ٔ ِس أ٤ُِز َٔ َة َو َٔ َس َٟ َواٜعَّ ا َٔ ١َا  َ٘ وُٜوا  ُٕ ٢َ أَتُزٔیُسو٧َ أ٧َِ َت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َضا 

١ِٔى٥َا ََ ِب٢ُِٙٔٝ  َٔ َٙٔتابَئِن ٦ِ٠ٔ  ُٞ اِل ١ِٔى٥َا  أَصِ ََ اُٜوا  َٔ ١َِٜٔعيُْ  َِٜيَک ا ٔ ا٤ََک َرب٥ََّا َوإ ١ِٔى٥َا َوأَـَِى٥َا ٌَُِفَ ََ ُٔوُٜوا   ِٞ َوأَـَِى٥َا َوَوَعِي٥َا بَ

 ٔ َٟ اهَّللُ ف َ أ٤َِز َِ ِٜٔس٥َُتُض٢ِ  َِّٜت بَٔضا أَ ِو٣ُ َذ َٕ ِٜ َْأََصا ا َ َّ ِٔ ا ا َّ١َٝ َِ ١َِٜٔعيُْ  َِٜيَک ا ٔ ا٤ََک َرب٥ََّا َوإ َِٜيطٔ ٦ِ٠ٔ ٌَُِفَ ٔ َٟ إ ٔ ُٟ ب١َٔا أ٤ُِز و َُ ی إٔثِزَٔصا آ٦َ٠َ اٜزَّ

َٙتٔطٔ  ٔ ٌّٞ آ٦َ٠َ بٔاهَّللٔ َو٠َََلئ ُ ١ُِِٜؤ٥٠ُٔو٧َ ک ا٤ََک  َربِّطٔ َوا ١ِٔى٥َا َوأَـَِى٥َا ٌَُِفَ ََ اُٜوا  َٔ ٝٔطٔ َو َُ ُٗ بَيَِن أََحٕس ٦ِ٠ٔ ُر ٝٔطٔ َِل نََُفِّ َُ تُبٔطٔ َوُر ُ٘ َو

 ِّٝ َ َّٞ َِل یُک َّ َوَج َٟ اهَّللُ َوز َ أ٤َِز َِ َىُٝوا َذَٜٔک َنَسَدَضا اهَّللُ َتَىالَی  َِ ا  َّ١َٝ َِ ١َِٜٔعيُْ  َِٜيَک ا ٔ ّسا َرب٥ََّا َوإ ِّ ََٜضا ٠َا ُْ اهَّللُ َن َىَضا  َِ إِٔلَّ ُو



 

َٟ َنَى٢ِ َرب٥ََّا َوَِل َتحِ  ا َٔ َتَسَبِت َرب٥ََّا َِل تَُؤاخِٔذ٤َا إ٧ِٔ َنٔسي٥َا أَِو أَِخَفأ٤َِا  ِ٘ َِٝيَضا ٠َا ا َسَبِت َوَو َِٝتُط َولَی َ٘ ١َا َح١َ َ٘ ا  ّ ِْ ٔ َِٝي٥َا إ ِٞ َو ٔ١

َٟ َنَى٢ِ َرب٥ََّا َوَِل تُحَ  ا َٔ ِب٥َٔٝا  َٔ َّٜٔذی٦َ ٦ِ٠ٔ  ٥ََٜا َواِرَح٥َ١ِا أ٤ََِت ٠َِوَِل٤َا ا ُْ َو٥َّا َوأٌَِفِ  َٟ َنَى٢ِ َواِو ا َٔ ٥ََٜا بٔطٔ  َة  َٔ ٥َِٝا ٠َا َِل ـَا ِّ١

َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ ی٦َ  ِٜکَأَفٔ ِو٣ٔ ا َٕ ِٜ ٤َا َولَی ا اِنَُّصِ َِ 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج اہلل دمحم نب اہنمؽ، رضری، اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح، انب اقمس، العء، اوبرہریہ ریض اہلل 

ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ  ہ لایت رکہمی انزؽ وہںیئ ہک اہلل یہ یک کلم ںیم ےہ وج ھچک لامسونں ںیم ےہ افر وج ھچک زنیم 

ںیل ےگ ےسج اچںی ےگ ںیم ےہ افر وج ابںیت اہمترے وسفنں ںیم ںی ارگ مت اؿ وک اظرہ رکفےگ ای اپھچؤ ےگ اہلل اعتیل مت ےس اسحب 

 اعمػ رفام دںی ےگ افر ےسج اچںی ےگ ذعاب دںی ےگ افر اہلل رہ زیچ رپ دقرت رےنھک فاال ےہ، وت احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع رپ  ہ

ون وہ رک لپ لایت رکہمی رگاں سگرںی فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ افر ونٹھگں ےک لب ھٹیب رک ینعی دف زا

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض رکےن ےگل اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ اؿ اامعؽ ےک رکےن اک فلکم انبای ایگ 

ےہ سج یک مہ اطتق ںیہن رہ ےت امنز رفزہ اہجد افر دصہق وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ  ہ لایت انزؽ وہںیئ سج ںیم ذرک ےئک 

 ماؾ یک مہ اطتق ںیہن رہ ےت )ینعی دؽ ںیم وکیئ فوسہس ہن لےن اپےئ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت  ہ انہک ےئگ ا

اچےتہ وہ سج رطح مت ےس ےلہپ الہ اتکب ہہک ےکچ ںی ہک مہ ےن نس ایل افر ان رفامین یک اس رپ ل ںیہن رکںی ےگ ہکلب مت اس رطح وہک 

پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رفامؿ نس ایل افر مہ ےن وخب ی امؿ ایل مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفغمت اچےتہ ںی ہک مہ ےن ل
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 اے رپفرداگر افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یہ یک رطػ ولانٹ ےہ، احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن اہک )
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رپ وج اؿ یک رطػ اؿ ےک رب یک رطػ ےس انزؽ یک یئگ افر ومنینم یھب اسرے ےک اسرے اامیؿ رہ ےت ںی اہلل رپ اس ےک 

ں رپ اس ےک روسولں رپ مہ اس ےک امتؾ روسولں ںیم ےس یسک ںیم رفتقی ںیہن رکےت افر اؿ بس ےن ویں رفںوتں رپ اس یک اتکوب

اہک مہ ےن نس ایل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رفامؿ افر مہ ےن وخ ی ےس امؿ ایل مہ لپ ےس رفغمت اچےتہ ںی اے امہرے رب 
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نی( وسرة ارقبلة ےک لرخی روکع کت اہلل اعتیل یسک وک فلکم ںیہن انبات رگم وج ایکس اطتق افر اایتخر ںیم وہ اس وک وثاب یھب ا
ِ
ِرد
ف
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یس اک ا

اذخہ ہن رفامای  ےل اگ وج فہ ارادے ےس رکے افر اےس زسا یھب ایس یک  ےل یگ وج فہ ارادے ےس رکے اے امہرے رپفرداگر امہرا وم

 ارگ مہ وھبؽ اجںیئ ای مہ ےس یطلغ وہ اجےئ، اہلل ےن رفامای ااھچ! اے امہرے رپفرداگر افر مہ رپ وکیئ ااسی وبھج ہن ڈاانل سج یک مہ وک



 

  ےن رفامای ااھچ۔اطتق ہن وہ، رفامای ااھچ، افر مہ وک شخب دے افر مہ رپ رمح رفام وت یہ امہرا امکل ےہ اکرففں رپ ںیمہ ہبلغ اطع رفام، اہلل

 دمحم نب اہنمؽ، رضری، اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح، انب اقمس، العء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ےس زایدہ ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک دؽ ںیم ہتخپ ہن وہ اجںیئ افر اہلل اپک یسک وک اس یک اطتق اس زیچ ےک ایبؿ ںیم 

 فیلکت ںیہن دےتی افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک یکین افر انگہ ےک ارادے اک ایک مکح ےہ ۔
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و٘يي، َّيا٧، آز٣ ب٦ ََٝمي٧، خاٜس، َىيس ب٦ جبيْ، اب٦  :  راوی

 وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ُن ٔل ِّ َّٝ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواٜ َح َِ ٔ ِٕ َوإ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ث٥ََا َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ بٔی بَِْکٕ 

ُث َو٦ِ اب٦ِٔ  ٕ یَُحسِّ ٔىيَس ب٦َِ ُجَبيِْ ََ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ٧َ ٠َِولَی َخأٜٕس  َمِيَ َٝ َُ َيا٧َ َو٦ِ آَز٣َ ب٦ِٔ  ِّ َُ َِٜت َو٘ٔيْي َو٦ِ  ا ٤َزَ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ َوبَّإس 

ٔ اِْلَیُة َوإ٧ِٔ تُِبُس  ُُٔٝوَصٔذظ  ِٞ ٢ِ یَِسُخ َٜ ُُٔٝوبَُض٢ِ ٥ِ٠َٔضا َشِيْئ   َٞ َٟ َزَخ ا َٔ ِب٢ُِٙ بٔطٔ اهَّللُ  َٔ ُّوُظ یَُحا ُّٔس٢ُِٙ أَِو تُِد بَُض٢ِ ٦ِ٠ٔ وا ٠َا فٔی أَِن

َِٜقی َ أ َِ  َٟ ا َٔ ٥َ١َِّٝا  ََ ١ِٔى٥َا َوأَـَِى٥َا َو ََ ُٔوُٜوا   ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ َٟ اهَّللُ  َشِيٕئ  أ٤َِزَ َِ ُُٔٝوبٔض٢ِٔ  اهَّللُ اِْلٔی١َا٧َ فٔی 

َتَسَبِت َرب٥ََّا َِل تَُؤاخِٔذ  ِ٘ َِٝيَضا ٠َا ا َسَبِت َوَو َ٘ ََٜضا ٠َا  َىَضا  َِ ّسا إِٔلَّ ُو ِّ ُْ اهَّللُ َن ِّٝ َ ِس َتَىالَی َِل یُک َٔ  َٟ ا َٔ ٤َا إ٧ِٔ َنٔسي٥َا أَِو أَِخَفأ٤َِا 

ُِٝت َرب٥ََّا َوَِل َتِح١ٔ  َى ٥ََٜا َواِرَح٥َ١ِا أ٤ََِت َِ ُِٝت َوأٌَِفِ  َى َِ ِس  َٔ  َٟ ا َٔ ِب٥َٔٝا  َٔ َّٜٔذی٦َ ٦ِ٠ٔ  َِٝتُط َولَی ا ١َا َح١َ َ٘ ا  ّ ِْ ٔ َِٝي٥َا إ َٟ ِٞ َو ا َٔ ٠َِوَِل٤َا 

ُِٝت  َى َِ ِس  َٔ 

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، لدؾ نب امیلسؿ، اخدل، دیعس نب ریبج، انب 

م ہِب اہلل( )وسرة ارقبلہ( انزؽ وہیئ افر
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اعتٰیل ہنع ےک دولں ںیم ااسی ڈر دیپا وہا ہک اس ھچک اہمترے وسفنں ںیم ےہ اہلل اعتیل مت ےس اس اک اسحب ںیل ےگ وت احصہب ریض اہلل 

 ایل ےس ےلہپ یسک زیچ ےس اؿ ےک دولں ںیم ااسی ڈر دیپا ںیہن وہا اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت وہک ہک مہ ےن نس



 

اؽ دای سپ اہلل اعتیل ےن  ہ لتی رکہمی انزؽ افر مہ ےن ااطتع یک افر مہ ےن امؿ ایل سپ اہلل اعتیل ےن اامیؿ وک اؿ ےک دولں ںیم ڈ

  اخل( یسک وک اس یک اطتق ےس زایدہ فلکم ںیہن رکےت رہ لدیم وک اس ےک کین اامعؽ رپ افر رب
َ
ً اِّل شا 
َف

 

ت
 اہلل 
ُ
ِف
  ت ُکَلّ
َ
ے اامعؽ رپ رفامیئ ) ل

امان اہلل زعفلج ےن رفامای ںیم ےن رکدای، اے امہرے زسا  ےل یگ اے رپفرداگر ارگ مہ وھبؽ اجںیئ ای یطلغ رک اجںیئ وت امہرا ومذخہ ہن رف

، رپفرداگر مہ رپ وکیئ ااسی وبھج)داین فلرخت ںیم( ہن ڈاانل سج رطح مہ ےس ےلہپ ولوگں رپ ڈاال اھت اہلل اعتیل ےن رفامای ںیم ےن رک دای

  ےن اراشد رفامای ںیم ےن رک دای۔ںیمہ اعمػ رفام افر ںیمہ شخب دے افر مہ رپ رمح رفام وت یہ امہرا امکل ےہ اہلل زعفلج

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، لدؾ نب امیلسؿ، اخدل، دیعس نب ریبج، انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ... زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ اس

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک دؽ ںیم ہتخپ ہن وہ اجںیئ
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َىيس ب٦ ٥٠عور، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠ح١س ب٦ وبيس، َىيس، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، زرارہ ب٦ اوفی، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ُن َٜٔس  ِّ َّٝ بَْٔیُّ َواٜ ٍُ ِٜ ُس ب٦ُِ وُبَِيٕس ا ٔىيٕس ُو٠َُح١َّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َو ََ ث٥ََا  ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ َحسَّ اُٜوا َحسَّ َٔ ٔىيٕس 

٢ََّٝ إ٧َّٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َتاَزَة َو٦ِ ُزَراَرَة ب٦ِٔ أَِوفَی َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ثَِت بٔطٔ َٔ ًٔي ٠َا َحسَّ  اهَّللَ َتَحاَوَز ٔل٠َُّ

١َُّٝو َ ٢ِ یََتک َٜ َُّسَضا ٠َا   ا أَِو َيِى١َُٝوا بٔطٔ أَِن

 دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، دمحم نب دیبع، دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارہ نب افیف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

دیپا وہےت ںی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےن ریمی اتم ےک ولوگں ےس وج اؿ ےک وسفنں ںیم فوسےس 



 

 بج کت ہک اؿ اک الکؾ ہن رکںی ای بج کت ہک اؿ رپ ل ہن رکںی اعمػ رک دای ےہ۔

 دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، دمحم نب دیبع، دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارہ نب افیف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک دؽ ںیم ہتخپ ہن وہ اجںیئ
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زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ ب٦ ابزاہي٢، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ٠سہز، وبسہ ب٦ ََٝمي٧، اب٦ ٠ثىي، اب٦ و١زو ٤أس،  :  راوی

 بصار، اب٦ ابی وسی، َىيس ب٦ ابوُعوہ، ٔتازہ، زرارہ ب٦ اوفی، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ١ َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ح و َحسَّ ٔىي

ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ  اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا ٧َ ح و َحسَّ ََٝمِيَ َُ ٕ َوَوِبَسةُ ب٦ُِ  ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی َُعُ ٠ُِسضٔز ََ ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ وبََة ک

٢َ إ٧َّٔ اهَّلَل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َتاَزَة َو٦ِ ُزَراَرَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٔ ثَِت َو٦ِ  ا َحسَّ ًٔي َو١َّ َّٞ َتَحاَوَز ٔل٠َُّ  َوزَّ َوَج

٢ِ بٔطٔ  َّٝ َ ِٞ أَِو َتک ٢َِٜ َتِى١َ َُّسَضا ٠َا   بٔطٔ أَِن

ریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب رہسم، دبعہ نب امیلسؿ، انب ینثم، انب اشبر، انب ایب دعی، دیعس رمعف اندق، ز

اہلل نب اوبرعفہ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک 

ی اتم ےک دولں ںیم دیپا وہےن فاےل فاسفس ف ایخالت وک اعمػ رکدای ےہ بج کت ہک اؿ رپ ل ریپا ہن وہں ای الکؾ اعتیل ےن ریم

 ہن رکںی۔

رمعف اندق، زریہ نب رحب، الیعمس نب اربامیہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب رہسم، دبعہ نب امیلسؿ، انب ینثم، انب اشبر، انب ایب  :  رافی

 رعفہ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدعی، دیعس نب اوب

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



 

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دؽ ںیم ہتخپ ہن وہ اجںیئ اس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک
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زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، ٠سىز، ہصا٣، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، حسين ب٦ ولی، زائسہ، شيبا٧، ٔتازہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ث٥ََا ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُِٜحَسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ  َحسَّ ٤ََْا ا َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ثَىٔي إ ٠ِٔسَىْز َوصَٔصا٣ْ ح و َحسَّ

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٔ  َزائَٔسَة َو٦ِ َشِيَبا٧َ َج١ٔيّىا َو٦ِ 

دہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ رفاتی یھب ایس زریہ نب رحب، فعیک، رعسم، اشہؾ، ااحسؼ نب وصنمر، نیسح نب یلع، زادئہ، ابیشؿ، اتق

 رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔

 زریہ نب رحب، فعیک، رعسم، اشہؾ، ااحسؼ نب وصنمر، نیسح نب یلع، زادئہ، ابیشؿ، اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک دؽ ںیم ہتخپ ہن وہ اجںیئ
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اہي٢، َّيا٧، اب٦ ويي٥ہ، ابی ز٤از، اُعد، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابز :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 َٔ ُن ٔلَبٔی بَِْکٕ  ِّ َّٝ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواٜ َح َِ ٔ ٕب َوإ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ َحسَّ ا َٔ َيا٧ُ َو ِّ َُ ٤ََْا  َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا



 

 َ ث ا٧ٔ َحسَّ َّی اهَّللُ اِْلَِخَ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َٟ اهَّللُ ٥َا اب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

 ُ ت ِ٘ ا َِ ََٝضا  إ٧ِٔ َو١ٔ َِ َِٝيطٔ  َََِل َتِٙتُبُوَصا َو َئٕة  َّٞ إَٔذا َص٢َّ َوِبٔسی بَٔسيِّ تُبُوَصا َوزَّ َوَج ِ٘ َِا َِٝضا  ٢َِٝ َيِى١َ َِ يِّئَّة َوإَٔذا َص٢َّ بَٔحَس٥َٕة  ََ بُوصَا 

ا تُبُوَصا َوَِّشّ ِ٘ ا َِ ََٝضا  إ٧ِٔ َو١ٔ َِ  َحَس٥َّة 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، انب ہنییع، ایب زاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل رفامات ےہ ہک بج ریما دنبہ یسک انگہ اک ارادہ رکے وت اےس اےکس انہم  ےہ ہک روسؽ

ے اس یکین رپ ل ہن رکے وت اےکس انہم 
مگ
اامعؽ ںیم ہن وھکل ارگ فہ اس رپ ل رکے وت ا ک انگہ وھکل افر بج یسک یکین اک ارادہ رکے 

 یکین وھکل افر ارگ اس یکین رپ ل رکےل وت ایکس ا ک یکین ےک دب ہ ںیم اس ےک انہم اامعؽ ںیم دس ایکینں وھکل۔ اامعؽ ںیم ا ک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، انب ہنییع، ایب زاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک دؽ ںیم ہتخپ ہن وہ اجںیئ

     335    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ اب٦ ححز، ا١َىيٞ، اب٦ جىَف، وَلء، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِٜىََل  ُٞ َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ ا ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو َو٦ِ ِٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ

٢َِٜ َيِى  َّٞ إَٔذا َص٢َّ َوِبٔسی بَٔحَس٥َٕة َو َّ َوَج َٟ اهَّللُ َوز ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ََٝضا َر إ٧ِٔ َو١ٔ َِ َٜطُ َحَس٥َّة  تَبُِتَضا  َ٘ َِٝضا  ١َ

ْٕ َوإَٔذا َص٢َّ بَٔس  ِبٔي ٠ٔائَٔة ٔؼِى ََ ٔلَی  تَبُِتَضا َوَِّشَ َحَس٥َإت إ َئّة َ٘ يِّ ََ تَبُِتَضا  َ٘ ََٝضا  إ٧ِٔ َو١ٔ َِ َِٝيطٔ  تُِبَضا َو ِ٘ ٢ِ أَ َٜ َِٝضا  ٢ِ َيِى١َ َٜ َئٕة َو يِّ

 َواحَٔسةّ 

 ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح، اامسلیع، انب رفعج، العء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

یل رفامےت ںی ہک بج ریما دنبہ یکین اک ارادہ رکات ےہ افر اس رپ ل ںیہن رکات وت ںیم اس ےک  ےئ ا ک یکین فملس ےن رفامای ہک اہلل اعت



 

اتھکل وہں ارگ اس یکین رپ ل رکےل وت ںیم دس انگ ویکینں ےس است وس انگ ویکینں کت اتھکل وہں افر بج انگہ اک ارادہ رکے افر اس 

 ہ ںیہن اتھکل ارگ فہ اس انگہ رپ ل رکےل وت ںیم ا ک یہ انگہ اتھکل وہں۔انگہ رپ ل ہن رکے وت ںیم اس اک انگ

 ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح، الیعمس، انب رفعج، العء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک دؽ ںیم ہتخپ ہن وہ اجںیئ
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 ي اهَّلل تىالٰی و٥ہ حَّضت ٠ح١س ظلی اهَّلل وٝيہ و٠٢َٝح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ رِض :  راوی

َٟ َصَذا ا َٔ طٕ  ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕس  َحسَّ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ ٠َُح١َّ ٠َا َحسَّ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ اهَّللُ َوزَّ َو َر ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا   ٢َ َّٝ ََ َّٞ إَٔذا طٔ َو َج

 َ أ٤َ َِ َضا  َٝ إَٔذا َو١ٔ َِ  ِٞ ٢ِ َيِى١َ َٜ َُٜط َحَس٥َّة ٠َا  تُبَُضا  ِ٘ أ٤ََا أَ َِ َٞ َحَس٥َّة  َث َوِبٔسی بٔأ٧َِ َيِى١َ تُبَُضا بَٔىَِّشٔ أ٠ََِثأَٜضا َوإٔذَا َتَحسَّ ِ٘ ا أَ

َُٜط  تُبَُضا  ِ٘ أ٤ََا أَ َِ ََٝضا  إَٔذا َو١ٔ َِ َِٝضا  ٢ِ َيِى١َ َٜ ُط ٠َا  َٜ َصا  َِأ٤ََا أٌََِٔفُ َئّة  يِّ ََ  َٞ َث بٔأ٧َِ َيِى١َ َّی اهَّللُ َتَحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ب١ِٔٔثَٝٔضا َو

١َََِٜل  َِٜت ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو تُبُ َو ِ٘ َِا َضا  َٝ إ٧ِٔ َو١ٔ َِ ُٔبُوُظ  َٟ اِر ا َٕ َِ يَِّئّة َوصَُو أَبََِّصُ بٔطٔ  ََ  َٞ َُٙة َربِّ َذاَک َوِبُسَک یُزٔیُس أ٧َِ َيِى١َ ٔ َٜطُ ئ وَصا 

َّی ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َضا ٦ِ٠ٔ َجزَّاَی َو َ٘ ١ََّا َتَز َٜطُ َحَس٥َّة إ٤ٔ تُبُوَصا  ِ٘ ا َِ َضا  َ٘ ٢ِ  ب١ِٔٔثَٝٔضا َوإ٧ِٔ َتَز ُ٘ ٢َ إَٔذا أَِحَس٦َ أََحُس َّٝ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

َئٕة َيِى١َُٝ  يِّ ََ  ُّٞ ُ ْٕ َوک ِبٔي ٠ٔائَٔة ٔؼِى ََ ٔلَی  ُِ بَٔىَِّشٔ أ٠ََِثأَٜضا إ ُّٞ َحَس٥َٕة َيِى١ََُٝضا تَُِٙت ُ ک َِ ََل٠َُط  َِ ٔ َِٝقی إ َّي َی ُِ ب١ِٔٔثَٝٔضا َحً َضا تَُِٙت

 اهَّللَ 

، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےس ھچک ااحدثی ذرک رفام رےہ دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم

رکات  ےھت اؿ ںیم ےس ا ک ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفامای ہک اہلل اعتیل ےن رفامای ہک بج ریما دنبہ یسک کین اکؾ اک ارادہ

یکین اتھکل وہں بج کت ہک اس رپ ل ہن رکے بج ارپس ل رکے وت ںیم ا ک یکین ےک دب ہ دس  ےہ وت ںیم اس ےک  ےئ ا ک



 

ایکینں اتھکل وہں افر بج یسک انگہ ےک رکےن اک ارادہ رکات ےہ وت ںیم اےس اعمػ رک داتی وہں بج کت ہک اس رپ ل ہن رکے افر 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ ےچس دؽ  بج اس انگہ رپ ل رکے وت ا ک یہ انگہ اتھکل وہں افر روسؽ

ےس االسؾ وبقؽ رک اتیل ےہ وت اس یک رہ یکین وک دس ےس ےل رک است وس ویکینں کت اھکل اجات ےہ اہیں کت ہک فہ اہلل ےک اپس چنہپ اجات 

 ےہ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہتخپ ہن وہ اجںیئ اس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک دؽ ںیم
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 ابوَکیِ، ابوخاٜس اح١ز، ہصا٣، اب٦ َيْی٦، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ئْی٦َ َو٦ِ  َٔ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ  ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ُط وَ  َٜ تَٔبِت  ُ٘ ََٝضا  َى١ٔ َِ ُط َحَس٥َّة َو٦ِ٠َ َص٢َّ بَٔحَس٥َٕة  َٜ تَٔبِت  ُ٘ َِٝضا  ٢َِٝ َيِى١َ َِ ٢َ ٦ِ٠َ َص٢َّ بَٔحَس٥َٕة  َّٝ ََ ْٕ َو ِبٔي ٠ٔائَٔة ٔؼِى ََ ٔلَی  ا إ َِّشّ

َئٕة  تَٔبِت َو٦ِ٠َ َص٢َّ بَٔسيِّ ُ٘ ََٝضا  ِِ َوإ٧ِٔ َو١ٔ ٢َِٜ تَُِٙت َِٝضا  ٢َِٝ َيِى١َ َِ 

اوبرکبی، اوباخدل ارمح، اشہؾ، انب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 اامعؽ ںیم ا ک یکین  یھک اجیت ےہ افر وج یکین اک رفامای وج وکیئ یکین اک ارادہ رکے رگم اس رپ ل ہن رکے وت اس ےک  ےئ اس ےک انہم

ارادہ رکےن ےک اسھت اس رپ ل یھب رکے وت اس ےک  ےئ اس ےک انہم اامعؽ ںیم است وس ویکینں کت  یھک اجیت ںی افر سج ےن 

  وت ا ک یہ انگہ اھکل اجات ےہ۔ربایئ اک ارادہ ایک رگم اس رپ ل ہن ایک وت اس اک انگہ ںیہن اھکل اجات افر ارگ اس انگہ رپ ل رکےل

 اوبرکبی، اوباخدل ارمح، اشہؾ، انب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک دؽ ںیم ہتخپ ہن وہ اجںیئاس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن د

     338    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜوارث جىسانی، ابورجاء، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ  ُِٜىَفارٔزٔیُّ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ َحسَّ ِٕ ا ث٥ََا أَبُو َرَجا َِٜحِىٔس أَبٔی وُِث١َا٧َ َحسَّ َِٜوارٔٔث َو٦ِ ا ث٥ََا َوِبُس ا

 َِ َت َ٘ َٟ إ٧َّٔ اهَّلَل  ا َٔ ٢َ َِمَٔي َیزِؤی َو٦ِ َربِّطٔ َتَباَرَک َوَتَىالَی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜحَس٥َ  َر ََّن ا يَِّئأت ث٢َُّ بَي أت َواٜسَّ

َٝضَ  َى١ٔ َِ َّٝة َوإ٧ِٔ َص٢َّ بَٔضا  تََبَضا اهَّللُ و٥َِٔسُظ َحَس٥َّة کَا٠ٔ َ٘ َِٝضا  ٢ِ َيِى١َ َٝ َِ ٦ِ١َ َص٢َّ بَٔحَس٥َٕة  َِ َّٞ و٥َِٔسُظ َوَِّشَ َذَٜٔک  تََبَضا اهَّللُ َوزَّ َوَج َ٘ ا 

 َ ٔلَی أ ْٕ إ ِبٔي ٠ٔائَةٔ ٔؼِى ََ ٔلَی  َّٝة َوإ٧ِٔ َص٢َّ بٔضَ َحَس٥َإت إ تََبَضا اهَّللُ و٥َِٔسُظ َحَس٥َّة کَا٠ٔ َ٘ َِٝضا  ٢َِٝ َيِى١َ َِ َئٕة  َْةٕ َوإ٧ِٔ َص٢َّ بَٔسيِّ ثٔي َ٘  ٕٓ ا ِؼَىا

َئّة َواحَٔسةّ  يِّ ََ تََبَضا اهَّللُ  َ٘ ََٝضا  َى١ٔ َِ 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث دعجاین، اوبراجء، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

اےنپ رپفرداگر ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک اہلل اعتیل ےن ایکینں افر رباایئں ںیھکل رھپ اؿ وک ایبؿ رفامای سپ سج لدیم ےن 

ےگ ارگ اس یکین ےک ارادے ےک اسھت اس یکین اک ارادہ ایک رگم اس رپ ل ہن ایک وت اہلل اعتیل اےکس انہم اامعؽ ںیم وپری ا ک یکین ںیھکل 

رپ ل یھب رکے وت اہلل اعتیل دس ویکینں ےس ےل رک است وس ویکینں کت ہکلب اس ےس یھب زایدہ ںیھکل ےگ افر ارگ ربایئ اک ارادہ 

 رکے افر اس رپ ل یھب رکے وت اہلل اعتیل ا ک یہ ربایئ ےتھکل ںی۔

 ، اوبراجء، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث دعجاین :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  اجںیئاس زیچ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل ےن دؽ ںیم لےن فاےل اؿ فوسوسں وک اعمػ رک دای ےہ بج کت ہک دؽ ںیم ہتخپ ہن وہ



 

     339    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، جىَف ب٦ ََٝمي٧، ابووث١ا٧، وبساٜوارث :  راوی

 ٔ ٔ ب ٥َاز َِ ٔ َِٜحِىٔس أَبٔی وُِث١َا٧َ فٔی َصَذا اِْل ٧َ َو٦ِ ا َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا َجِىََفُ ب٦ُِ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ َِٜوارٔٔث َوَزاَز ١َِى َحسَّ ىَي َحٔسیٔث َوِبسٔ ا

 َو٠ََحاَصا اهَّللُ َوَِل َیِضُٝٔک َولَی اهَّللٔ إِٔلَّ َصأْٜک 

 ییحی نب ییحی، رفعج نب امیلسؿ، اوبامثعؿ، دبعاولارث ا ک دفرسی دنس یک رفاتی ںیم  ہ اافلظ زادئ ںی ہک اہلل اعتیل اس انگہ وک یھب اٹم

  وہاگ سج ےک دقمر ںیم الہتک  یھک وہ۔دںی ےگ افر ذعاب ںیم فیہ التبم

 ییحی نب ییحی، رفعج نب امیلسؿ، اوبامثعؿ، دبعاولارث :  رافی

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

  

 ...اچےئہ ؟ اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟

     340    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، َہيٞ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي ُزَصيُِْ  َِ ٤َاْس ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب ا٥َّٜٔييِّ َظ  َحسَّ َٟ َجا ا َٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة  َضِي َُ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ  ٕب َحسَّ َّی اهَّللُ ب٦ُِ َِحِ ل

َٟ َو  ا َٔ ٢َ بٔطٔ  َّٝ َ ُّٔس٥َا ٠َا یََتَىاَل٢ُ أََحُس٤َا أ٧َِ یََتک َّا ٤َحُٔس فٔی أَِن َسأَُٜوُظ إ٤ٔ َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٔیُح َو َْ َٟ َذاَک  ا َٔ اُٜوا َنَى٢ِ  َٔ ِس َوَجِست١ُُوُظ  َٔ

 اِْلٔی١َا٧ٔ 

زریہ نب رحب، رجری، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ںیم ےس ھچک ولگ یبن 

 دولں ںیم ھچک ایخالت اےسی اپےت ںی ہک مہ ںیم ےس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض رکےن ےگل ہک مہ اےنپ



 

رکاؾ وکیئ اؿ وک ایبؿ ںیہن رک اتکس، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک فایعق مت ایس رطح اپےت وہ؟ )ینعی انگہ ےتھجمس وہ( احصہب 

  ہ وت فاحض اامیؿ ےہ۔ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک یج اہں! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ایک انہک اچےئہ ؟اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ 

     341    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ بصار، اب٦ ابی وسی، شىبہ، ٠ح١س ب٦ و١زو ب٦ جبٝہ ب٦ ابی رواز، ابوبْک ب٦ اَحٖ، ابوجواب، و١ار ب٦  :  راوی

 رزیٖ، او١ض، ابوظاٜح، ابوہزیزہ

إر َحسَّ  ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ازٕ َوأَبُو بَِْکٔ َحسَّ َة ب٦ِٔ أَبٔی َروَّ َٝ ُس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َجَب ثَىٔي ٠َُح١َّ  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ

ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح  ٖٕ لَٔکَ ارٔ ب٦ِٔ ُرَزیِ أب َو٦ِ َو١َّ َِٜحوَّ ث٥ََا أَبُو ا اَِل َحسَّ َٔ  َٖ َح َِ ٔ َّی  َو٦ِ ب٦ُِ إ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

َِٜحسٔیٔث  ٢ََّٝ بَٔضَذا ا ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، دمحم نب رمعف نب ہلبج نب ایب رفاد، اوبرکب نب ااحسؼ ، اوبوجاب، امعر نب رزقی، اشمع، اوباصحل، 

ہلل اعتٰیل ہنع ےن  ہ دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی اوبرہریہ ا ک دفرسی دنس ےس رضحت اوبرہریہ ریض ا

 رفامیئ۔

دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، دمحم نب رمعف نب ہلبج نب ایب رفاد، اوبرکب نب اقحس، اوبوجاب، امعر نب رزقی، اشمع،  :  رافی

 اوباصحل، اوبرہریہ

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟

     342    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١س، ٠ٍيْہ، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیوَْ ب٦ يىٕوب، ولی ب٦ وثا٣، َىيس ب٦ خ :  راوی

ََْة وَ  ِٜد١ِٔٔس َو٦ِ ٠ٍُٔي ٔ ب٦ِٔ ا َىيِْ َُ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ َوثَّا٣ٕ َو٦ِ  اُر َحسَّ َّّ وَب اٜعَّ ُٕ ُْ ب٦ُِ َيِى َُ ث٥ََا یُو ١ََة َو٦ِ َحسَّ َٕ ِٝ ٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو

َٞ ا٥َّٜٔييُّ  ٔ ئ َُ  َٟ ا َٔ َِٝک ٠َِحُؾ اِْلٔی١َا٧ٔ َوِبٔس اهَّللٔ  ٔ َٟ ت ا َٔ ةٔ  ََ َو َِ َو ِٜ ٢َ َو٦ِ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ویفس نب وقعیب، یلع نب اثعؾ، دیعس نب سمخ، ریغمہ، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک  ہ وت ضحم اامیؿ ےہ۔ فل ہ فملس ےس فوسہس ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت لپ

 ویفس نب وقعیب، یلع نب اثعؾ، دیعس نب سمخ، ریغمہ، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امیؿ اک ایبؿا :   ابب

 اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟

     343    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، ٠ح١س ب٦ وباز، َّيا٧، ہصا٣، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َصاُرو٧ُ بِ  ٔ َحسَّ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَب َيا٧ُ َو٦ِ صَٔصا٣ ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ ُن َٜٔضاُرو٧َ  ِّ َّٝ ٕ َواٜ ُس ب٦ُِ َوبَّاز ٕٓ َو٠َُح١َّ ی صَُزیَِزَة ٦ُ ٠َِىزُو

َٟ صََذا ا َٕ َّي يُ ُٟ ا٥َّٜاُس َیَتَسائَُٝو٧َ َحً ٢َ َِل یَزَا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٖ اهَّللَ  َٔ َٝ ٦ِ١َ َخ َِ  َٖ ِٝ َد ِٜ َٖ اهَّللُ ا َٝ َخ

ِٞ آ٥ِ٠َُت بٔاهَّللٔ  ُٕ َي ِٝ َِ َٔک َشِيّئا  ٦ِ١َ َوَجَس ٦ِ٠ٔ ذَٜ َِ 



 

اہرفؿ نب رعمفػ، دمحم نب ابعد، ایفسؿ، اشہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 ک دفرسے ےس وپےتھچ رںی ےگ اہیں کت ہک  ہ اہک اجےئ اگ ہک ولخمؼ وک اہلل ےن دیپا ایک وت اہلل وک سک ےن دیپا رفامای ہک ولگ ہشیمہ ا

 ایک وت وج لدیم اس رطح اک وکیئ فوسہس اےنپ دؽ ںیم اپےئ وت فہ ےہک ںیم اہلل رپ اامیؿ الای۔

 ہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب رعمفػ، دمحم نب ابعد، ایفسؿ، اشہؾ، اوبرہریہ ریض ا :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟

     344    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١وز ب٦ ٌيَل٧، ابونَّض، ابوَىيس، ہصا٣ اب٦ ُعوہ :  راوی

َو  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ُب َو٦ِ صَٔصا٣ ١َُِٜؤزِّ ٔىيٕس ا ََ ث٥ََا أَبُو  ث٥ََا أَبُو ا٥ََِّّٜضٔ َحسَّ ث٥ََا ٠َِح١ُوزُ ب٦ُِ ٌَِيََل٧َ َحسَّ َٟ َحسَّ و َُ ٔ أ٧ََّ َر ٥َاز َِ ٔ َة بَٔضَذا اِْل

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللُاهَّللٔ َظل و ُٕ َي َِ َٖ اِلَِرَؿ  َٝ َِ ٦ِ٠َ َخ ١َا َٖ اٜسَّ َٝ ُٟ ٦ِ٠َ َخ و ُٕ َي َِ  ٢ِ ُ٘ ِيَفا٧ُ أََحَس ِتٔی اٜصَّ َٟ َیأ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ ث٢َُّ َذََکَ  ِيطٔ َو

ٝٔطٔ  َُ  ب١ِٔٔثٝٔطٔ َوَزاَز َوُر

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک  ومحمد نب الیغؿ، اوبرضن، اوبدیعس، اشہؾ انب رعفہ ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

اطیشؿ مت ںیم ےس یسک ےک اپس لرک اتہک ےہ ہک لامسؿ وک سک ےن دیپا ایک زنیم وک سک ےن دیپا ایک وت فہ اتہک ےہ اہلل اعتیل ےن رھپ ایس 

 رطح دحثی ذرک یک افر اس ںیم اانت زایدہ ےہ ہک افر اس ےک روسولں رپ۔

 ، اوبدیعس، اشہؾ انب رعفہومحمد نب الیغؿ، اوبرضن :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟

     345    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، وبس ب٦ ح١يس، يىٕوب، زہيْ يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

وُب بِ  ُٕ ث٥ََا َيِى ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ وَب  ُٕ ٕب َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ َيِى ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا اب٦ُِ أَخٔی اب٦ِٔ َحسَّ ٦ُ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة  َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ طٔ  ِيَفا٧ُ ٔشَضإب َو٦ِ َو١ِّ ِتٔی اٜصَّ ٢ََّٝ َیأ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َذا  َ٘  َٖ َٝ َٟ ٦ِ٠َ َخ و ُٕ َي َِ  ٢ِ ُ٘ َِٜي٥َِتطٔ أََحَس َِٝيِسَتٔىِذ بٔاهَّللٔ َو َِ ََ َذَٜٔک  َٝ َِإَٔذا بَ َٖ َربََّک  َٝ ُط ٦ِ٠َ َخ َٜ  َٟ و ُٕ َّي َي َذا َحً َ٘  َو

زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، وقعیب، زریہ وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی 

ل ہ فملس ےن رفامای ہک اطیشؿ مت ںیم ےس یسک ےک اپس لات ےہ وت اتہک ےہ ہک اس رطح اس رطح سک ےن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 دیپا ایک اہیں کت ہک فہ اتہک ےہ ہک ریتے رب وک سک ےن دیپا ایک وت بج فہ اہیں کت ےچنہپ وت اہلل ےس انپہ اموگن افر اس فوسہس ےس اےنپ

 لپ وک رفک ول۔

  دیمح، وقعیب، زریہ وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، دبع نب :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟ اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس

     346    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ، اب٦ ٜيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ َحسَّ  ا َٔ َِّٝئث  ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ثَىٔي َوِبُس ا َٟ اب٦ُِ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس  ِي َٕ ثَىٔي وُ َٟ َحسَّ ا َٔ ی  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ



 

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة  َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ ُٟ ٠َ ٔشَضإب أَِخب و ُٕ َي َِ ِيَفا٧ُ  َِٜىِبَس اٜصَّ ِتٔی ا ٢َ َیأ َّٝ ٦ِ

َٞ َحٔسیٔث اب٦ِٔ أَخٔی اب٦ِٔ ٔشَضإب  َذا ٠ِٔث َ٘ َذا َو َ٘  َٖ َٝ  َخ

دبعاکلمل نب بیعش، انب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل 

 اس وک سک ےن دیپا ایک لےگ ذموکرہ دحثی یک رطح۔یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اطیشؿ دنبے ےک اپس لرک اتہک ےہ ہک اس 

 دبعاکلمل نب بیعش، انب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿاامیؿ اک ایب :   ابب

 اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟

     347    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساٜوارث ب٦ وبساٜع١س، ایوب، ٠ح١س ب٦ َيْی٦ ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِٜوارٔٔث ب٦ُِ  ثَىٔي َوِبُس ا ئْی٦َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ  َحسَّ َٔ ٔس ب٦ِٔ  ی َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ ٠َُح١َّ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َٟ َحسَّ ا َٔ ١َٔس  َوِبٔس اٜعَّ

وُٜوا َصَذا ُٕ َّي َي ٢ِٔٝ َحً ِٜٔى ُٟ ا٥َّٜاُس َيِسأَُٜو٢َُِٙ٤ َو٦ِ ا َٟ َِل یَزَا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ  اهَّللُ ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٔ َٖ اهَّلَل  َٝ ٦ِ١َ َخ َِ ٥َا  َٕ َٝ َخ

َٜىٔي َ أ ََ  َٟ ا َٔ أُٜث أَِو  َٜىٔي اث٥َِا٧ٔ َوَصَذا اٜثَّ َ أ ََ ِس  َٔ وُٜطُ  َُ َٗ اهَّللُ َوَر َٟ َظَس ا َٕ َِ  ٕٞ انٔی َوصَُو آخْٔذ بَٔئس َرُج  َواحْٔس َوَصَذا اٜثَّ

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دبعاولارث نب دبعادمصل، اویب، دمحم نب ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

ہک ولگ ھجت ےس ہشیمہ ملع ےک ابرے ںیم وپےتھچ رںی ےگ اہیں کت ہک فہ  ہ ںیہک ےگ ہک امہرا اخقل وت اہلل ےہ وت اہلل وک سک ےن دیپا 

رکےت وہےئ اس لدیم اک اہھت ڑکپے وہےئ ےھت افر ایک، رافی ےتہک ںی ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دحثی یک رفاتی 

ہہک رےہ ےھت ہک اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن چس رفامای ےہ ھجم ےس دف لدیم وساؽ رک ےکچ ںی افر  ہ رسیتا ےہ ای 

 رفامای ھجم ےس ا ک لدیم وساؽ رک اکچ ےہ افر  ہ دفرسا ےہ۔



 

 ویب، دمحم نب ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاولارث نب دبعادمصل، ا :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟

     348    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب زورقی، ا١َىيٞ، اب٦ وٝيہ، ایوب، ٠ح١س، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َة َو٦ِ  َٝيَّ ُٞ َوصَُو اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ ِوَرقٔیُّ  وُب اٜسَّ ُٕ ٕب َوَيِى ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ أَبُو صَُزیِزََة َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس  أَیُّوَب َو٦ِ ٠َُح١َّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢َِٜ یَِذَُکِ ا٥َّٜٔييَّ َظل َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي َِٜوارٔٔث  ٞٔ َحٔسیٔث َوِبسٔ ا ُٟ ا٥َّٜاُس ب١ِٔٔث َٟ فٔی َِل َیزَا ا َٔ ِس  َٔ  ٦ِٔٙ ٔ َوَل ٥َاز َِ ٔ ٢َ فٔی اِْل

َٗ اهَّللُ  َِٜحٔسیٔث َظَس وُٜطُ آِٔخٔ ا َُ  َوَر

زریہ نب رحب، وقعیب دفریق، اامسلیع، انب ہیلع، اویب، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ک دفرسی دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب 

ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ذرک ںیہن نکیل دحثی ےک لرخ ںیم  ہ ےہ ہک اہلل افر اس ےک 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن چس رفامای۔ روسؽ

 زریہ نب رحب، وقعیب دفریق، الیعمس، انب ہیلع، اویب، دمحم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟ اامیؿ یک احتل
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 وبساهَّلل ب٦ رومی، نَّض ب٦ ٠ح١س وْک٠ہ، اب٦ و١ار، ابو١َٝہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ اٜزُّ  ََ َحسَّ ث٥ََا أَبُو  ث٥ََا یَِحٌَي َحسَّ إر َحسَّ ٠َُة َوصَُو اب٦ُِ َو١َّ ث٥ََا ؤِْکٔ ٕس َحسَّ ث٥ََا ا٥ََِّّٜضُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ١ََة َو٦ِ ومٔیِّ َحسَّ َٝ

٢ََّٝ َِل َیزَاُٜو٧َ َيِسأَُٜو٤ََک یَا أَبَ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ لٔی َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َٖ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٝ ٦ِ١َ َخ َِ وُٜوا َصَذا اهَّللُ  ُٕ َّي َي ا صَُزیَِزَة َحً

اُٜوا یَا أَبَا صَُزیَِزَة صََذا اهَّللُ َٕ َِ أب  ١َِِٜسحٔٔس إٔذِ َجائَىٔي ٤َاْس ٦ِ٠ٔ اِلَُِعَ بَِي٥َا أ٤ََا فٔی ا َِ  َٟ ا َٔ أََخَذ َحّصي اهَّلَل  َِ  َٟ ا َٔ َٖ اهَّلَل  َٝ ٦ِ١َ َخ َِ  

٠َاص٢ُِ ث٢َُّ  طٔ ََفَ ِّّ َٙ ٔ َٗ َخٝٔيلٔی ب ُٔو٠ُوا َظَس ُٔو٠ُوا   َٟ ا َٔ 

فملس ےن  دبع اہلل نب رفیم، رضن نب دمحم مرکہم، انب امعر، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

ےگ اہیں کت ہک فہ ںیہک ےگ ہک  ہ وت اہلل ےہ وت  ےھجم اراشد رفامای اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ہ ولگ ھجت ےس ہشیمہ وپےتھچ رںی

اہلل وک سک ےن دیپا ایک رضحت اوبرہریہ ےتہک ںی ہک مہ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک ھچک داہییت ولگ لرک ےنہک ےگل اے اوبرہریہ  ہ وت 

ں اؿ وک امر رک اہک اوھٹ پ ے اجؤ ریمے اہلل ےہ وت اہلل وک سک ےن دیپا ایک رافی ےتہک ںی ہک رضحت اوبرہریہ ےن یھٹم رھب رک رکنکای

 دفتس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن چس رفامای۔

 دبعاہلل نب رفیم، رضن نب دمحم مرکہم، انب امعر، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟

     350    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہ ٠ح١س ب٦ حات٢، ٘ثيْ ب٦ ہصا٣، جىَف ب٦ بزٔا٧، یزیس ب٦ اظ٢، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ  ا٧َ َحسَّ َٔ ث٥ََا َجِىََفُ ب٦ُِ بُزِ ٕ َحسَّ ثٔيُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َ٘ ث٥ََا  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ اِلََظ٢ِّ 

 ٢َُِّٙ٥َٜ َ ََٜيِسأ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ طُ  َي َٕ َٝ ٦ِ١َ َخ َِ َّٞ َشِيٕئ  ُ َٖ ک َٝ وُٜوا اهَّللُ َخ ُٕ َّي َي ِّٞ َشِيٕئ َحً ُ  ا٥َّٜاُس َو٦ِ ک

 ہ دمحم نب احمت، ریثک نب اشہؾ، رفعج نب رباقؿ، سیدی نب امص، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل



 

 وپںیھچ ےگ اہیں کت ہک  ہ یھب ںیہک ےگ ہک رہ زیچ وک اہلل ےن دیپا ایک ےہ وت اہلل وک سک فملس ےن رفامای ہک مت ےس ولگ رہ زیچ ےک قلعتم

 ےن دیپا ایک؟

 دمحم نب احمت، ریثک نب اشہؾ، رفعج نب رباقؿ، سیدی نب امص، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟

     351    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ٠اٜک وبساهَّلل ب٦ وا٠ز ب٦ زرارہ، ٠ح١س ب٦ ِؽيٞ، ٠دتار ب٦ ِّٝٞ، ا٤س :  راوی

 ُِ ٕٞ َو٦ِ ٠ُِدَتارٔ ب٦ِٔ  َُِؽِي ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ مٔیُّ َحسَّ َِٜحَِّضَ ٔ ب٦ِٔ ُزَراَرَة ا ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوا٠ٔز ٕٞ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ َحسَّ ُّ ِٝ

 َّٞ َٟ اهَّللُ َوزَّ َوَج ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ وُٜوا صََذا اهَّللُ َر ُٕ َّي َي َذا َحً َ٘ َذا ٠َا  َ٘ وُٜو٧َ ٠َا  ُٕ َتَک َِل یَزَاُٜو٧َ َي إ٧َّٔ أ٠َُّ

َٖ اهَّلَل َٝ ٦ِ١َ َخ َِ  َٖ ِٝ َد ِٜ َٖ ا َٝ  َخ

دبع اہلل نب اعرم نب زرارہ، دمحم نب لیضف، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

ای ہک اہلل اعتیل ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم ےک ولگ ہشیمہ ےتہک رںی ےگ  ہ ایک ےہ  ہ ایک ےہ اہیں کت ہک رفام

 ںیہک ےگ ہک اسری ولخمؼ وک اہلل ےن دیپا ایک ےہ وت اہلل اعتیل وک سک ےن دیپا ایک ےہ؟

 نب لفلف، اسن نب امکلدبعاہلل نب اعرم نب زرارہ، دمحم نب لیضف، اتخمر  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اامیؿ یک احتل ںیم فوسے افر اس ابت اک ایبؿ ںیم ہک فوسہس لےن رپ ایک انہک اچےئہ ؟
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 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حسين ب٦ ولی، زائسہ، ٠دتار، ا٤س :  راوی

ث٥ََا حَُسيُِن  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا َجزٔیْز ح و َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََاإ ص١َُا َو٦ِ ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ َزائَٔسَة لَٔکَ َحسَّ

٢ِ یَِذ  َٜ  َٖ َح َِ ٔ َْ أ٧ََّ إ ِ ٌَي َِٜحٔسیٔث  ٢ََّٝ بَٔضَذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ُِِٜدَتارٔ َو٦ِ أ٤ََٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َتَک ا َٟ اهَّللُ إ٧َّٔ أ٠َُّ ا َٔ  َٟ ا َٔ  َُکِ 

دفرسی دنس ںیم رضحت اسن ےس  ہ رفاتی یھب یبن ااحسؼ نب اربامیہ، رجری اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، اتخمر، اسن ا ک 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دحثی یک رطح ذرک یک یئگ ےہ اس ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم اک ذرک ںیہن ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، اتخمر، اسن :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم وھجیٹ مسق اھک رک یسک اک قح امرے ایکس زسا دفزخ ےہ ۔

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم وھجیٹ مسق اھک رک یسک اک قح امرے ایکس زسا دفزخ ےہ

     353    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ولی ب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، اب٦ ایوب، وَلء، اب٦ وبساٜزح٦١، ٠ىبس ب٦  :  راوی

 ٘ىِ َِٝم، وبساهَّلل ب٦ ٘ىِ، ابوا٠ا٠ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب  ١َ  َحسَّ َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ إ ٔىيٕس َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ُٞ َو ٔىي

ِٕ اٜ ِى َ٘ ٔة َو٦ِ ٠َِىَبسٔ ب٦ِٔ  َٔ َُِٜحَ ُِ َوصَُو اب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ٠َِولَی ا َِٜىََل ٤ََْا ا َ َٟ أَِخب ا َٔ َِٝٔمِّ َو٦ِ أَخٔيطٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ب٦ُِ َجِىََفٕ  سَّ



 

 ٔ ِٕ ٠ُِسٝ ٔ َّٖ ا٠ِز َتَفَي َح ِٔ َٟ ٦ِ٠َ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٕ َو٦ِ أَبٔی أ٠َُا٠ََة أ٧ََّ َر ِى َٜطُ َ٘ َِ اهَّللُ  ِس أَِوَج َٕ َِ ٢ٕ بَٔي١ٔي٥ٔطٔ 

 َٕ َِ َة  َِٜح٥َّ َِٝيطٔ ا ٣َ َو ٔؽيّبا ٦ِ٠ٔ أََرإک ا٥َّٜاَر َوَِحَّ َٔ َٟ َوإ٧ِٔ  ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ّْا َیا َر ْٞ َوإ٧ِٔ کَا٧َ َشِيّئا َئسي َُٜط َرُج  َٟ  ا

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، انب اویب، العء، انب دبعارلنمح، دبعم نب  بع یملس، دبعاہلل نب 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج لدیم ےن وھجیٹ مسق اھک رک  بع، اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

یسک اک قح امرا وت اہلل اس ےک  ےئ دفزخ وک الزؾ رک دے اگ افر اس رپ تنج وک رحاؾ رک دے اگ ا ک لدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگہچ فہ ولیپ درتخ یک اشخ یہ ویکں ہن  روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارگہچ فہ لومعیل زیچ وہ؟

 وہ۔

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، الیعمس نب رفعج، انب اویب، العء، انب دبعارلنمح، دبعم نب  بع یملس، دبعاہلل  :  رافی

 نب  بع، اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم وھجیٹ مسق اھک رک یسک اک قح امرے ایکس زسا دفزخ ےہ ۔
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 ی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ابواَا٠ہ، وٜيس ب٦ ٘ثيْ، ٠ح١س ب٦ ٘ىِابوبْک ب٦ اب :  راوی

 ُ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی أ َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ٕ َو٦ِ َحسَّ ثٔيْ َ٘ َِٜؤٜئس ب٦ِٔ  ا٠ََة َو٦ِ ا ََ

سٔ  َّطُ  ٠َُح١َّ ثَُط أ٤َ َِٜحارٔثٔیَّ َحسَّ ُث أ٧ََّ أَبَا أ٠َُا٠ََة ا ِٕ یَُحسِّ ِى َ٘ ١َٔي أََخاُظ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ  ََ َُّط  ِٕ أ٤َ ِى َ٘ َّی اهَّللُ  ب٦ِٔ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َٔي َر ََ

٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو  َو

ااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب  بع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اہرفؿ نب دبع اہلل، اوب

اھبیئ دبعاہلل نب  بع ےس انس ہک فہ رفامےت ےھت ہک رضحت اوباامہم احریث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص 



 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح انس۔

 نب اربامیہ، اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب  بعاوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم وھجیٹ مسق اھک رک یسک اک قح امرے ایکس زسا دفزخ ےہ 
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، اب٦ ١٤يْ، ابو٠ىاویہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و٘يي، او١ض ابوائٞ، وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ

 ٟٔ و َُ ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ َر ٔ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ أَبٔی َوائ ٤ََْا َو٘ٔيْي َحسَّ َ ُط أَِخب َٜ ُن  ِّ َّٝ َِٜح٥َِملٔیُّ َواٜ َٝ ا َّی اهَّللُ َو َٟ  اهَّللٔ َظل ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ِيطٔ َو

 ٌَ َِٝيطٔ  َٜقَٔی اهَّللَ َوصَُو َو َِأجْز  ِٕ ٠ُِس٢ٕٔٝ صَُو ِٔيَضا  ٔ َٟ ا٠ِز َتٔفُي بَٔضا ٠َا ِٕ ٕ َي َْ َولَی ی١َٔئن َظبِْ َٝ َٞ اِلَِشَىُث ٦ِ٠َ َح َسَخ َِ  َٟ ا َٔ ِؽَبا٧ُ 

ث٢ُُِٙ  َٟ ٠َا یَُحسِّ ا َٕ َِ ِيٕس  َٔ َذ  ب٦ُِ  َ٘ اُٜوا  َٔ ٕٞ أَبُو َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  َِٜت کَا٧َ بَِيىٔي َوبَيَِن َرُج َٗ أَبُو َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ فٔیَّ ٤َزَ َٟ َظَس ا َٔ َذا  َ٘ ا َو

ُِٝت َِل  ُٕ َِ ٥َْة  ََٜک بَيِّ  ِٞ َٟ َص ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل َداَظ١ُِتُط إ َِ َِٜي٦ٔ١َ  ٔ أَِرْؿ بٔا ُِٝت إَٔذ٧ِ َیِحٝ ُٔ َي١ٔي٥ُُط  َِ  َٟ ا َٔ ُْ

َتٔفُي بَٔضا ٠َا ِٕ ٕ َي َْ َولَی ی١َٔئن َظبِْ َٝ ٢َ و٥َِٔس َذَٜٔک ٦ِ٠َ َح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ أجْز َِ َِ ِٕ ٠ُِس٢ٕٔٝ صَُو ِٔيَضا  ٔ َٟ ا٠ِز

َّٜٔذی٦َ َيِصََُّْو٧َ بَٔىِضسٔ  َِٜت إ٧َّٔ ا ٥َزَ َِ َِٝيطٔ ٌَِؽَبا٧ُ  ٔلَی آِٔخٔ اِْلیَةٔ  َٜقَٔی اهَّلَل َوصَُو َو ٝٔيَّل إ َٔ  اهَّللٔ َوأَی١َِا٤ٔض٢ِٔ ث٥ّ١ََا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ریمن، اوباعمف ہ، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشمع اوبالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

احمک ےک مکح ےس یسک ناملسؿ اک امؽ دابےن ےک  ےئ مسق  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج یسک لدیم ےن یسک

اھکیئ وت فہ اہلل ےس اس احؽ ںیم  ےل اگ ہک اس رپ اہلل انراض وہاگ، رفای ےتہک ںی ہک اثعش نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع احرضنی ےک 

رضحت اثعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اپس لرک ےنہک ےگل ہک اوبدبعارلنمح ےن مت ےس ایک ایبؿ ایک ےہ اوہنں ےن اہک ہک اس رطح، 



 

ہک اوبدبعارلنمح ےن چس رفامای ےہ اس دحثی اک قلعت ھجم ےس ےہ، نمی ںیم ریمے افر ا ک لدیم ےک درایمؿ زنیم اک ڑگھجا اھت  ہ 

 ےل ول ںیم ےن ڑگھجا یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم شیپ وہا لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس لدیم ےس مسق

 رعض ایک فہ وت وھجیٹ مسق ااھٹ ےل اگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک وج لدیم یسک ناملسؿ اک امؽ دابےن ےک  ےئ

 ےک دہع افر وھجیٹ مسق اھکےئ اگ وت فہ اہلل ےس اس احؽ ںیم  ےل اگ ہک اہلل اس رپ انراض وہاگ رھپ  ہ لتی انزؽ وہیئ انیقی وج ولگ اہلل

ب ل ( وھتڑا ومؽ ےل ےتیل ںی اؿ اک لرخت ںیم ھچک ہصح ںیہن  ہ لتی رکہمی لرخ کت التفت رفامیئ۔
قل
  

 
ث

 ایکس ومسقں ےک دب ہ ںیم )ث

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ریمن، اوباعمف ہ، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشمع اوبالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم وھجیٹ مسق اھک رک یسک اک قح امرے ایکس زسا دفزخ ےہ ۔

     356    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ٥٠عور، ابووائٞ، وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ ٦ِ٠َ حَ  ا َٔ ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ٔ ٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ أَبٔی َوائ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ُّٖ بَٔضا َحسَّ َْ َولَی ی١َٔيٕن َيِسَتٔح َٝ

ا َِ َٟ کَا٤َِت بَِيىٔي َو ٠َاِّل صَُو ِٔيَضا  ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٌَي َِٝيطٔ ٌَِؽَبا٧ُ ث٢َُّ َذََکَ ٤َِحَو َحٔسیٔث اِلَِو١َٔض  َٜقَٔی اهَّلَل َوصَُو َو ٕٞ ُخُعو٠َْة ٔجْز  بَيَِن َرُج

َٟ َشاصَٔساَک أَِو یَ  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر اِخَتَع٥َ١ِا إ َِ  ٕ  ١ٔي٥ُطُ فٔی بٔئِز

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںی ہک سج لدیم ےن یسک اک امؽ 

دابےن یک اخرط وھجیٹ مسق اھکیئ وت فہ اہلل ےس اس احؽ ںیم  ےل اگ ہک اہلل اس رپ انراض وہں ےگ رھپ اشمع یک دحثی یک رطح ذرک ایک 

ںیم  ہ اافلظ ںی ہک ریمے افر ا ک لدیم ےک درایمؿ ا ک ونکںیئ اک ڑگھجا اھت مہ ےن  ہ ڑگھجا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ رگم اس 

 فملس یک دختم ںیم شیپ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دمیع ےس رفامای ہک وت وگاہ شیپ رک فرہن دماع ہیلع رپ مسق ےہ۔

 رجری، وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ،  :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم وھجیٹ مسق اھک رک یسک اک قح امرے ایکس زسا دفزخ ےہ ۔

     357    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

اب٦ ابی و١ز ٠کی، َّيا٧، جا٠ي ب٦ ابوراشس، وبسا١ٜٝک، اب٦ اوين، شٕيٖ ب٦ ١َٝہ، اب٦ ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

َيا٧ُ َو٦ِ َجا٠ٔٔي ب٦ِٔ أَبٔی َرأشٕس  ِّ َُ ث٥ََا  ِّیُّ َحسَّ ١َِٜک ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز ا َٖ َحسَّ ١َٔىا َشٕٔي ََ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ أَِويََن  ُٟ  َوَوِبسٔ ا و ُٕ ١ََة َي َٝ ََ ب٦َِ 

 ٟٔ َْ َولَی ٠َا َٝ ُٟ ٦ِ٠َ َح و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت اب٦َِ ٠َِسُىوزٕ َي طٔ ََ ِّٕ ٔ َح يِْ ٍَ ِٕ ٠ُِس٢ٕٔٝ بٔ ٔ ا٠ِز

 َٝ طُ ٦ِ٠ٔ َٜقَٔی اهَّلَل َوصَُو َو َٔ ٢َ ٠ِٔعَسا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝي٥َا َر َ َو أ َٟ َوِبُس اهَّللٔ ث٢َُّ َْقَ ا َٔ َ٘ٔتأب اهَّللٔ إ٧َّٔ  ِيطٔ ٌَِؽَبا٧ُ 

ٔلَی آِٔخٔ اِْلیَةٔ  ٝٔيَّل إ َٔ َّٜٔذی٦َ َيِصََُّْو٧َ بَٔىِضسٔ اهَّللٔ َوأَی١َِا٤ٔض٢ِٔ ث٥ّ١ََا   ا

، ایفسؿ، اجعم نب اوبرادش، دبعاکلمل، انب انیع، قیقش نب ہملس، انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن انب ایب رمع یکم

رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت وہےئ انس فہ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

 ےن یسک ناملسؿ لدیم اک امؽ دابےن ےک  ےئ انقح مسق ااھٹیئ وت فہ اہلل اعتیل ےس اس احؽ ںیم  ےل اگ ہک رفامےت وہےئ انس ہک سج لدیم

اہلل ارپس انراض وہں ےگ رضحت دبعاہلل ےتہک ںی ہک رھپ اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس یک دصتقی ںیم اہلل یک اتکب 

  ( لرخ کت وج ولگ اہلل ےک دہع افر اس یک ومسقں رقلؿ دیجم ںیم لتی رکہمی ڑپ ی ) ِإّؿَ 
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ب ل  ےل ےتیل ںی لرخت ںیم اؿ اک ہصح ںیہن۔
قل
  

 
ث

 ےک دب ہ ںیم ث

 ، انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع یکم، ایفسؿ، اجعم نب اوبرادش، دبعاکلمل، انب انیع، قیقش نب ہملس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم وھجیٹ مسق اھک رک یسک اک قح امرے ایکس زسا دفزخ ےہ ۔

     358    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ہ٥از ب٦ َسی، ابوواظ٢ ح٥فی، ابواِلحوػ، ١َاک، و١ٕٝہ ب٦ وائٞ :  راوی

َِٜح٥َفٔیُّ  یِّ َوأَبُو َوأظ٢ٕ ا ٔ ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَص٥َّازُ ب٦ُِ اَٜسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ث٥ََا أَبُو  َحسَّ اُٜوا َحسَّ َٔ تَِيَبَة  ُٕ ٔ ُن ٜ ِّ َّٝ َواٜ

ْٞ ٦ِ٠ٔ ٥َِٔ٘سةَ  ٠َِوَت َوَرُج ْٞ ٦ِ٠ٔ َحَِّضَ َِ َرُج َٟ َجا ا َٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٔ ١ََة ب٦ِٔ َوائ َٕ ِٝ ١َإک َو٦ِ َو َٔ َّی اهَّللُ اِلَِحَؤػ َو٦ِ  ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل  إ

مٔیُّ َیا َِٜحَِّضَ َٟ ا ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٥ِٔٙسٔیُّ هَٔی أَِرِضٔي فٔی یَسٔی  َو َٟ اِل ا َٕ َِ َبىٔي َولَی أَِرٕؿ لٔی کَا٤َِت ٔلَبٔی  َٝ ٌَ ِس  َٔ َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ َصَذا  و َُ َر

 َ٥ ََٜک بَيِّ مٔیِّ أَ َِٝحَِّضَ ٔ ٜ ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٌّٖ َٜطُ ِٔيَضا َح َِٜيَس  َٟ َِل أَِزَروَُضا  ا َٔ َٟ یَا ْة  ا َٔ ََٝک ی١َٔي٥ُُط  َِ  َٟ ا َٔ  

َِٜيَس   َٟ ا َٕ َِ ًُ ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ  َِٜيَس یََتَورَّ َِٝيطٔ َو َْ َو َٝ أجْز َِل یَُبالٔی َولَی ٠َا َح َِ  َٞ َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ اٜزَُّج و َُ َٖ َر َٝ ا٤َِف َِ ََٜک ٥ِ٠ُٔط إِٔلَّ َذَٜٔک   

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َْ ٔ يَنَّ اهَّلَل َوصَُو َو٥ِطُ َٜٔيِحٝ َٕ ِٝ َي َٜ ١ِّٝا  َٝطُ ُل ُ َْ َولَی ٠َأٜطٔ َٜٔيأِک َٝ َٜئ٦ِٔ َح ا أَِزبََز أ٠ََا  َّ١َٜ  ٢َ َّٝ ََ طٔ َو

 ٠ُِىزْٔؿ 

ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، انہد نب رسی، اوباعمص یفنح، اوباالوحص، امسک، ہمقلع نب فالئ، اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت 

ےت ںی ہک ا ک لدیم رضح ومت اک افر ا ک لدیم دنکہ اک دفونں یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ رضحی ےن وہےئ رفام

اہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس لدیم ےن ریمی زنیم رپ ہضبق رکایل ےہ وج ہک ےھجم ریمے ابپ ےس یلم یھت، دنکی 

 اس ںیم اکتش رکات وہں اس زنیم ںیم اس اک وکیئ قح ںیہن، یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحی ےن اہک ہک  ہ زنیم ریمی ےہ ںیم

ےس رفامای ایک ریتے اپس وگاہ ںی؟ اس ےن اہک ںیہن، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وت اس ےس مسق ےل ےل، اس رضحی ےن 

 اھکےن ںیم یھب وکیئ رپفاہ ںیہن رکے اگ افر یسک زیچ ےس رپزیہ یھب ںیہن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ  ہ لدیم افرج ےہ وھجیٹ مسق

رکے اگ رہ رطح اینپ ابت ونماےن یک وکشش رکے اگ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اب ریتے  ےئ اس یک مسق ےک العفہ 

فملس ےن اس یک تشپ رپ اہھت ریھپےت وہےئ رفامای ہک ارگ اس  وکیئ اچرہ ںیہن رھپ فہ لدیم مسق اھکےن الچ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

ےن دفرسے اک امؽ املظ امرےن یک اخرط مسق اھکیئ وت فہ اہلل ےس اس احؽ ںیم  ےل اگ ہک اہلل اس ےس ارعاض رکے اگ وبہج انرایگض اس 

 رپ وتمہج ہن وہاگ۔



 

  یفنح، اوباالوحص، امسک، ہمقلع نب فالئہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، انہد نب رسی، اوباعمص :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم وھجیٹ مسق اھک رک یسک اک قح امرے ایکس زسا دفزخ ےہ ۔
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زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابی وٜيس، زہيْ، ہصا٣ ب٦ وبسا١ٜٝک، ابوووا٤ہ، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ، و١ٕٝہ ب٦  :  راوی

 وائٞ اب٦ ححز

 َٟ ا َٔ َِٜؤٜئس  ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی ا َح َِ ٔ ٕب َوإ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا أَبُو  َحسَّ ١َِٜٝٔٔک َحسَّ ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ َوِبسٔ ا ْْ َحسَّ ِ ُزَصي

و َُ ٥ُِت و٥َِٔس َر ُ٘  َٟ ا َٔ  ٕ ٞٔ ب٦ِٔ حُِحز ٔ ٕٞ َو٦ِ َوائ ٔ ١ََة ب٦ِٔ َوائ َٕ ِٝ ٕ َو٦ِ َو ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ ٢َ َوَوا٤ََة َو٦ِ َوِبٔس ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل

أََتاُظ َرُجََل  َِٜحاصٔٝٔيَّةٔ َو َِ َٟ اهَّللٔ فٔی ا و َُ َٟ أََحُسص١َُا إ٧َّٔ صََذا ا٤َِتزَی َولَی أَِرِضٔي یَا َر ا َٕ َِ ِئس ٧ٔ یَِدَتٔع١َا٧ٔ فٔی أَِرٕؿ  َٕ ِٜ ُُ ا صَُو ا٠ِزُ

 َٔ ٥َْة  َِٜيَس لٔی بَيِّ  َٟ ا َٔ ٥َُتَک  َٟ بَيِّ ا َٔ ٥ِٔٙٔسیُّ َوَخِع١ُُط َربٔيَىُة ب٦ُِ ؤِبَسا٧َ  َٟ ب٦ُِ َوابٕٔس اِل ا َٔ ُِ بَٔضا  َٟ إَٔذ٧ِ یَِذَص ا َٔ َٟ َی١ٔي٥ُُط  ا

َتَف  ِٔ ٢ََّٝ ٦ِ٠َ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َْ ٔ ا٣َ َٜٔيِحٝ َٔ ا  َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ ََٜک إِٔلَّ َذاَک  َٜقَٔی اهَّلَل َوصَُو َِٜيَس  َي أَِرّؼا َلا١ّٜٔا 

ُٖ فٔی رٔ َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ٌَِؽَبا٧ُ  َِٝيطٔ   َوایَتٔطٔ َربٔيَىُة ب٦ُِ َوِيَسا٧َ َو

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ایب فدیل، زریہ، اشہؾ نب دبعاکلمل، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب ریمع، ہمقلع نب فالئ انب رجح ےتہک ںی 

ڑگھجےت وہےئ لےئ اؿ ہک ںیم اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اھت ہک اےنت ںیم دف لدیم ا ک زنیم ےک ہلسلس ںیم 

ںیم ےس ا ک ےن اہک ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس لدیم ےن زامہن اجتیلہ ںیم ریمی زنیم نیھچ یل فہ ارمؤ اسیقل 

اس  نب اعسب دنکی اھت افر اس اک رحفی سج ےس ڑگھجا وہا فہ رہعیب نب دبع اؿ اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریتے اپس

ابت ےک وگاہ ںی؟ اس ےن اہک ریمے اپس وگاہ ںیہن، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رھپ دماع ہیلع رپ مسق ےہ، اس ےن رعض 

اچرہ ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فہ وت ریما امؽ دابےل اگ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس ےک ریغب وت وکیئ 

ا  یسک یک زنیم دابےئ اگ وت فںیہن
ً
م
ل

 

ط
ہ اہلل  رھپ بج فہ مسق ااھٹےن ےک  ےئ ڑھکا وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج لدیم 



 

یعہ نب دیعاؿ ےہ۔  ی
 ےس اس احؽ ںیم  ےل اگ ہک اہلل اس رپ انراض وہاگ ااحسؼ یک رفاتی ںیم رن

 یب فدیل، زریہ، اشہؾ نب دبعاکلمل، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب ریمع، ہمقلع نب فالئ انب رجحزریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ا :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم یسک اک انقح امؽ امرے وت اس لدیم اک وخؿ سج اک امؽ ؾ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

امؽ امرےت وہےئ لتق وہ ایگ وت  اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم یسک اک انقح امؽ امرے وت اس لدیم اک وخؿ سج اک امؽ امرا اج راہ ےہ اس ےک قح ںیم اعمػ ےہ افر ارگ فہ

 ۔دفزخ ںیم اجےئ اگ افر ارگ فہ لتق وہ ایگ سج اک امؽ امرا اج راہ اھت فہ وت دیہش ےہ 
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 ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، اب٦ ٠دٝس، ٠ح١س ب٦ جىَف، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ٠َدِ  ِٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ثَىٔي أَبُو َُکَ ِٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٕٝس َحسَّ

 َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ْٞ إ َِ َرُج َٟ َجا ا َٔ َِ اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٟ اهَّللٔ أََرأَیَِت إ٧ِٔ َجا و َُ َٟ َیا َر ا

ْٞ یُزٔیُس أَ  اَرُج َٔ َٝىٔي  َت َٔ َٟ أََرأَیَِت إ٧ِٔ  ا َٔ ِٝطُ  ٔ ات َٔ  َٟ ا َٔ َٝىٔي  اَت َٔ َٟ أََرأَیَِت إ٧ِٔ  ا َٔ ََٜک  َََِل ُتِىٔفطٔ ٠َا  َٟ ا َٔ َِأ٤ََِت َشضٔيْس ِخَذ ٠َالٔی   َٟ

َٟ صَُو فٔی ا٥َّٜارٔ  ا َٔ ُِٝتُط  َت َٔ َٟ أََرأَیَِت إ٧ِٔ  ا َٔ 

 دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم روسؽ اہلل اوبرکبی، دمحم نب العء، انب دلخم، دمحم نب رفعج، العء نب

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لرک رعض رکےن اگل اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس لدیم ےک ابرے ںیم 

ل ہ فملس ےن رفامای وت اس وک ہن دے، اس ےن رعض ایک ارگ فہ ھجم ایک رفامےت ںی ہک وکیئ لدیم ریما امؽ ےنیل لےئ؟ لپ یلص اہلل ہیلع ف

ےس زلے؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک رفامےت ںی؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وت یھب اس ےس زل، اس ےن رعض ایک 

س ےن رعض ایک ارگ ںیم اس وک امر ڈاولں؟ لپ یلص اہلل ارگ فہ ےھجم امر ڈاےل؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وت دیہش وہاگ، ا

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہ دفزخ ںیم اجےئ اگ۔



 

 اوبرکبی، دمحم نب العء، انب دلخم، دمحم نب رفعج، العء نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

امؽ امرےت وہےئ لتق وہ ایگ وت  اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم یسک اک انقح امؽ امرے وت اس لدیم اک وخؿ سج اک امؽ امرا اج راہ ےہ اس ےک قح ںیم اعمػ ےہ افر ارگ فہ

 ؽ امرا اج راہ اھت فہ وت دیہش ےہ ۔دفزخ ںیم اجےئ اگ افر ارگ فہ لتق وہ ایگ سج اک ام

     361    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ََٝمي٧، ثابت :  راوی

ُٖ ب٦ُِ ٥٠َِ  َح َِ ٔ َوانٔیُّ َوإ ِٝ ُِٜح َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ثَىٔي ا َٟ َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ارٔبَْة  َٕ اُلُض٢ِ ٠َُت َّ ِٜ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوأَ ُعوٕر َو٠َُح١َّ

ُٟ أ٧ََّ ثَابّٔتا ٧ُ اِلَِحَو َمِيَ َٝ َُ َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ  َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ا٧ٔ َحسَّ ٦ٔ١َ أَِخبََُْظ ٠َِولَی و١ََُز ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَّحِ  اِْلَِخَ

 ٔ ِٕٝ ٔ وا ٜ ُ َيا٧َ ٠َا کَا٧َ َتَيَسَّ ِّ َُ ا کَا٧َ بَيَِن َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو َوبَيَِن َو٥َِبَسَة ب٦ِٔ أَبٔی  َّ١َٜ َُّط  ٔلَی َوِبسٔ أ٤َ َِٜىأػ إ َِ َخأُٜس ب٦ُِ ا ٔ ٘ ٟٔ ََفَ َتا

َٟ َوِبُس اهَّللٔ بِ  ا َٕ َِ َوَوَمُط َخأْٜس  َِ َٞ زُو٧َ اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو  ٔ ُٔت  ٦ِ٠َ َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ُ َو١ِزٕو أ٠ََا َو١َِٔٝت أ٧ََّ َر

ُضَو َشضٔيْس  َِ  ٠َأٜطٔ 

نسح نب یلع ولحاین، ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، امیلسؿ، اثتب ےس رفاتی ےہ ہک بج رضحت دبعاہلل 

اہلل اعتٰیل ہنع افر ہسبنع نب ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دفونں ےک درایمؿ ڑگھجا وہا دفونں زلےن ےک  ےئ ایتر وہ ےئگ نب رمعف ریض 

 وت رضحت اخدل نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ وسار وہ رک لےئ افر اںیہن اھجمسای وت

 اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ایک مت ںیہن اجےتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج اانپ امؽ اچبےت وہےئ رضحت انب رمع ریض

 لتق وہ اجےئ فہ دیہش ےہ۔

 نسح نب یلع ولحاین، ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، امیلسؿ، اثتب :  رافی

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

امؽ امرےت وہےئ لتق وہ ایگ وت  اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم یسک اک انقح امؽ امرے وت اس لدیم اک وخؿ سج اک امؽ امرا اج راہ ےہ اس ےک قح ںیم اعمػ ےہ افر ارگ فہ

  افر ارگ فہ لتق وہ ایگ سج اک امؽ امرا اج راہ اھت فہ وت دیہش ےہ ۔دفزخ ںیم اجےئ اگ
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 ٠ح١س ب٦ حات٢، ٠ح١س ب٦ بْک، اح١س ب٦ وث١ا٧ ٤وِلی، ابوواظ٢، اب٦ ِحیخ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ  ث٥َٔيطٔ ٠َُح١َّ ص١َُا وَ  َحسَّ ث٥ََا أَبُو َوأظ٢ٕ لَٔکَ لٔیُّ َحسَّ َِ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ وُِث١َا٧َ ا٥َِّٜو ُس ب٦ُِ بَِْکٕ ح و َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْل

ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک  دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص، انب رحجی ریض اہلل اعتٰیل

 یئگ ےہ۔

 دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص، انب رحجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...تن رکےن فاےل رمکحاؿ ےک  ےئ دفزخ اک ایبؿراعای ےک وقحؼ ںیم ایخ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 راعای ےک وقحؼ ںیم ایختن رکےن فاےل رمکحاؿ ےک  ےئ دفزخ اک ایبؿ

     363    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َّضت ٠ىٕٞ ب٦ يسار رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہشيبا٧ ب٦ َفور، ابواشہِ، حس٦ ٘ہتے ہيں ٘ہ وبيس اهَّلل ب٦ زیاز، ح :  راوی

َٟ َواَز وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ زٔیَازٕ ٠َِى  ا َٔ َِٜحَس٦ٔ  ِٔ َو٦ِ ا ث٥ََا أَبُو اِلَِشَض ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ ١ُِٜزنٔیَّ فٔی ٠ََزٔؼطٔ َحسَّ َٞ ب٦َِ َيَسإر ا ٔ ٕ

 ُ ث ِّی ٠َُحسِّ ٔن ْٞ إ ٔ َٟ ٠َِىٕ ا َٔ َّٜٔذی ٠َاَت ِٔيطٔ  ِو َو١ُِٔٝت أ٧ََّ لٔی َحَياّة ٠َا ا َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُتطُ ٦ِ٠ٔ َر ََ َک َحٔسیّثا 



 

ُٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ َوِبٕس َيِسََِّْؤيطٔ اهَّللُ َر  و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن ثُِتَک إ ّة ی١َُوُت َحسَّ یَِو٣َ ی١َُوُت َوصَُو ٌَاطٌّ ؤيَّ

َِٜح٥َّةَ  َِٝيطٔ ا ٣َ اهَّللُ َو  َٜٔزؤيَّتٔطٔ إِٔلَّ َِحَّ

ابیشؿ نب رففخ، اوبابہش، نسح ےتہک ںی ہک دیبع اہلل نب زاید، رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رمض اوملت ںیم اؿ 

ےن رفامای ہک ںیم ےھجت ا ک دحثی ایبؿ رکات وہں وج ںیم ےن اہلل ےک یک تدادت ےک  ےئ لای وت رضحت لقعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ہلل روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ینس ےہ ارگ ےھجم اےنپ زدنہ رےنہ اک ملع وہات وت ںیم ےھجت ایبؿ ہن رکات ںیم ےن اہلل ےک روسؽ یلص ا

ہلل اےس راعای رپ احمک انبےئ افر فہ اؿ ےک وقحؼ ںیم ایختن رکے وت ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک وکیئ لدیم ااسی ںیہن ہک ا

 اہلل اس رپ تنج رحاؾ رک دے اگ۔

 ابیشؿ نب رففخ، اوبابہش، نسح ےتہک ںی ہک دیبع اہلل نب زاید، رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 راعای ےک وقحؼ ںیم ایختن رکےن فاےل رمکحاؿ ےک  ےئ دفزخ اک ایبؿ
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 ب٦ يسار رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ یحٌي ب٦ یحٌي، یزیس ب٦ زریي، یو٤س، ٘ہتے ہيں ٘ہ وبساهَّلل ب٦ زیاز، حَّضت ٠ىٕٞ :  راوی

َٞ وُبَِيُس اهَّللٔ بِ  َٟ َزَخ ا َٔ َِٜحَس٦ٔ  ٤ََْا یَزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َو٦ِ یُو٤َُس َو٦ِ ا َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٞٔ ب٦ِٔ َحسَّ َٕ ٕ َولَی ٠َِى ٦ُ زٔیَاز

 َٜ ثَُک َحٔسیّثا  ِّی ٠َُحسِّ ٔن َٟ إ ا َٕ َِ َٜطُ  َ َسأ َِ َٟ َِل َيِسََِّْعٔی َيَسإر َوصَُو َؤجْي  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُٙط إ٧َّٔ َر ثُِت ٦ِ َحسَّ ُ٘ ٢ِ أَ

 ُ٘ َٟ أَِلَّ  ا َٔ َِٜح٥ََّة  َِٝيطٔ ا ٣َ اهَّللُ َو ََٜضا إِٔلَّ َِحَّ ّة ی١َُوُت حٔيَن َی١ُوُت َوصَُو ٌَاطٌّ  بِ اهَّللُ َوِبّسا َرؤيَّ َٔ ثَِتىٔي صََذا  َٟ ٠َا ٥َِت َحسَّ ا َٔ َِٜيِو٣ٔ  َٞ ا

ثََک  ٦ِ َلَُحسِّ ُ٘ ٢ِ أَ َٜ ثُِتَک أَِو   َحسَّ

ت ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، ویسن، ےتہک ںی ہک دبعاہلل نب زاید، رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک امیبری ںیم اؿ یک تداد

ےگل ہک ںیم ھجت ےس ا ک دحثی ایبؿ رکات وہں وج ںیم ےن ایھب ےک  ےئ لےئ اؿ اک احؽ وپاھچ رضحت لقعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک 



 

 کت ایبؿ ںیہن یک فہ  ہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ےسج ولوگں اک رمکحاؿ انبات ےہ افر رھپ فہ ولوگں ےک

 ےہ، انب زایدہ ےنہک اگل ایک مت ھجم ےس اس ےس ےلہپ  ہ وقحؼ یک ادایگیئ ںیم وکاتیہ رکےت وہےئ رمات ےہ وت اہلل اس رپ تنج رحاؾ رک داتی

دحثی ںیہن ایبؿ رک ےکچ؟ رضحت لقعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ںیم ےن ھجت ےس  ہ دحثی ایبؿ ںیہن یک ای  ہ رفامای ہک ںیم ےھجت 

 اس ےس ےلہپ  ہ دحثی ایبؿ ںیہن رک اکس۔

  ںی ہک دبعاہلل نب زاید، رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، ویسن، ےتہک :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 راعای ےک وقحؼ ںیم ایختن رکےن فاےل رمکحاؿ ےک  ےئ دفزخ اک ایبؿ

     365    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔا٢َ ب٦ زَکیا، حسين، زائسہ، ہصا٣، َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت حس٦ ےن َف٠ایا ٘ہ ہ٢ حَّضت ٠ىٕٞ ب٦ يسار  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ِٜحُِىفٔیَّ َو٦ِ َزائَٔس  ث٥ََا حَُسيِْن َيِىىٔي ا َِ َحسَّ یَّا ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ ثَىٔي ا ٞٔ ب٦ِٔ َحسَّ ٔ ٥َّا و٥َِٔس ٠َِىٕ ُ٘ َِٜحَس٦ُ  َٟ ا ا َٔ  َٟ ا َٔ َة َو٦ِ صَٔصا٣ٕ 

١ِٔىُتطُ ٦ِ٠ٔ َر  ََ ثَُک َحٔسیّثا  أَُحسِّ ََ ِّی  ٔن ْٞ إ ٔ َٜطُ ٠َِىٕ  َٟ ا َٕ َِ  ٕ َِ وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ زٔیَاز َحا َِ َِٝيطٔ َيَسإر َنُىوزُُظ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ

 ٔ ٢َ ث٢َُّ َذََکَ ب َّٝ ََ  ١َِىىَي َحٔسیثٔض١َٔاَو

اقمس نب زرکای، نیسح، زادئہ، اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت نسح ےن رفامای ہک مہ رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 

اپس اؿ یک تدادت ےک  ےئ لےئ وہےئ ےھت اےنت ںیم دیبع اہلل نب زاید لایگ وت رضحت لقعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےس اخمبط 

رفامای ہک ںیم ھجت ےس ا ک دحثی ایبؿ رکفں اگ وج ںیم ےن اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ینس ےہ رھپ دفونں  وہ رک

 دحوثیں یک رطح ایبؿ ایک وج افرپ ذرک یک ںیئگ۔

یض اہلل اعتٰیل اقمس نب زرکای، نیسح، زادئہ، اشہؾ، ےس رفاتی ےہ ہک رضحت نسح ےن رفامای ہک مہ رضحت لقعم نب اسیر ر :  رافی



 

 ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 راعای ےک وقحؼ ںیم ایختن رکےن فاےل رمکحاؿ ےک  ےئ دفزخ اک ایبؿ

     366    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوٌسا٧ ٠س١عی، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اَحٖ، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، ٔتازہ، ابی ٠ٝيح :  یراو

٤ََْا َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ َّي َوإ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َو٠َُح١َّ ا٧َ ا ث٥ََا أَبُو ٌَسَّ ث٥ََا ٠َُىاذُ  َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ َو

َٞ ب٦َِ يَ  ب٦ُِ  ٔ ٕ َواَز ٠َِىٕ ١َِٜٝٔئح أ٧ََّ وُبَِيَس اهَّللٔ ب٦َِ زٔیَاز َتاَزَة َو٦ِ أَبٔی ا َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ َٜطُ صَٔصا٣  َٟ ا َٕ َِ َسإر فٔی ٠ََزٔؼطٔ 

١ِٔىُت  ََ ثَِک بٔطٔ  ٢ِ أَُحسِّ َٜ ١َِِٜؤت  ِّی فٔی ا ِوَِل أَن َٜ ثَُک بَٔحٔسیٕث  ِّی ٠َُحسِّ ٔن ْٞ إ ٔ ُٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ  ٠َِىٕ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

َِٜح٥َّةَ  ِٞ ٠ََىُض٢ِ ا ٢َِٜ یَِسُخ َُٜض٢ِ َوی٥ََِعُح إِٔلَّ  ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن ث٢َُّ َِل َیِحَضُس  ٕ یَلٔی أ٠ََِز ا  أ٠َٔيْ

ی، دمحم نب ینثم، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، اعمذ نب اشہؾ، اتقد

مع
مش

ہ، ایب حیلم ےس رفاتی ےہ ہک دیبع اہلل نب زاید رضحت اوباسغؿ 

لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک امیبری ںیم اؿ یک تدادت ےک  ےئ اؿ ےک اپس لای وت اس ےس رضحت لقعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ھجت ےس فہ دحثی ایبؿ ہن رکات ںیم ےن  ےن رفامای ہک ںیم ھجت ےس ا ک ایسی دحثی ایبؿ رکات وہں ہک ارگ ںیم رمےن فاال ہن وہات وت ںیم

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک وج لدیم ناملسونں اک رمکحاؿ وہ افر رھپ اؿ یک الھبیئ ےک  ےئ دجفدہج ہن

 رکے افر ولخص تین ےس اؿ اک ریخ وخاہ ہن وہ وت فہ اؿ ےک اسھت تنج ںیم داہ  ہن وہاگ۔

ی، دمحم نب ینثم، ااحسؼ نب اربامیہ، اقحس، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، ایب حیلماوباسغ :  رافی

مع
مش

 ؿ 

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

  

 ...ضعب دولں ےس اامیؿ فاامتن اھٹ اجےن افر دولں رپ ونتفں ےک لےن اک ایبؿ



 

 ؿاامیؿ اک ایب :   ابب

 ضعب دولں ےس اامیؿ فاامتن اھٹ اجےن افر دولں رپ ونتفں ےک لےن اک ایبؿ

     367    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، و٘يي، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، زیس ب٦ وہِ، حذيّہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض وَ َحسَّ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٦ِ َزیِسٔ َشِيَبَة َحسَّ

ِس َرأَیُِت  َٔ ٢ََّٝ َحٔسیَثئِن  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ث٥ََا َر َٟ َحسَّ ا َٔ َة  َّ ِٕ َو٦ِ حَُذِي ث٥ََا  ب٦ِٔ َوصِ أََحَسص١َُا َوأ٤ََا أ٤ََِتٔمزُ اِْلَِخَ َحسَّ

آ٧ٔ َوَو١ُٔٝوا ٦ِ٠ٔ  ُُِٜقِ َى١ُٔٝوا ٦ِ٠ٔ ا َِ آ٧ُ  ُُِٜقِ َٟ ا َ ٟٔ ث٢َُّ ٤َز ُُٔٝؤب اٜزَِّجا َِٜت فٔی َجِذرٔ  ِِٔي أ٧ََّ اِل٠ََا٤ََة ٤َزَ ث٥ََا َو٦ِ َر ٥َّةٔ ث٢َُّ َحسَّ  اٜسُّ

ُٞ اٜ َٟ ی٥ََا٣ُ اٜزَُّج ا َٔ َ اِل٠ََا٤َٔة  َبُؾ اِل ِٕ ُت َِ ٔت ث٢َُّ ی٥ََا٣ُ ا٥َِّٜو٠ََة  ِ٘ َِٜو َٞ ا ُّٞ أَثَزَُصا ٠ِٔث َيَم َِ ِٝبٔطٔ  َٔ َبُؾ اِل٠ََا٤َُة ٦ِ٠ٔ  ِٕ ُت َِ ٠َا٤َُة ٥َِّو٠ََة 

ّْا َو  ٔ َْاُظ ٥ِ٠َُتب َ َّ َِ َّٔق  ٥َ َِ ِجَتطُ َولَی رِٔجَٝٔک  ٕ َزِِحَ َح١ِز َ٘  ٔٞ ١َِِٜح َٞ ا ُّٞ أَثَزَُصا ٠ِٔث َيَم َِ ِٝبٔطٔ  َٔ َِٜيَس ِٔيطٔ َشِيْئ ث٢َُّ أََخَذ َحّصي ٦ِ٠ٔ 

َٟ إ٧َّٔ  ا َٕ َّي يُ ی اِل٠ََا٤ََة َحً ُيِعبُٔح ا٥َّٜاُس یَتََباَيُىو٧َ َِل یَکَازُ أََحْس یَُؤزِّ َِ َجُط َولَی رِٔجٝٔطٔ  َّي ََِسِِحَ ََُِل٧ٕ َرُجَّل أ٠َٔي٥ّا َحً فٔی بَىٔي 

ُط ٠َ  َِ ََٝسُظ ٠َا أَِْظَ ٞٔ ٠َا أَِج ُج َٟ ٜرٔلَّ ا َٕ ِس أَتَی َولَیَّ َز٠َا٧ْ َو٠َا ُي َٕ َٜ ٟٕ ٦ِ٠ٔ إٔی١َا٧ٕ َو َز ُٟ َحبَّٕة ٦ِ٠ٔ َِخِ ا َٕ ِٝبٔطٔ ٠ِٔث َٔ َٝطُ َو٠َا فٔی  َٕ ا أَِو

ا أَِو یَُضوزٔیًّ  ا٤ٔيًّ َٜئ٦ِٔ کَا٧َ َنَِّصَ َُّط َولَیَّ زٔی٥ُُط َو ٤ َٜيَُْزَّ َٜئ٦ِٔ کَا٧َ ٠ُِس١ّٔٝا  ٢ُِ بَاَيِىُت  َّ أُبَالٔی أَیَّٙ ٤ َٜيَُْزَّ ١َا ا  َِ َِٜيِو٣َ  ا ا اؤيطٔ َوأ٠ََّ ََ ُط َولَیَّ 

ََُِل٤ّا ََُِل٤ّا َو ٥ُِت ٔلُبَایَٔي ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ إِٔلَّ  ُ٘ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، زدی نب فبہ، ذحہفی رفامےت ںی ہک مہ ےس اہلل ےک روسؽ یلص 

رفامںیئ اؿ ںیم ےس ا ک وت ںیم دھکی اکچ افر دفرسی ےک ااظتنر ںیم وہں، لپ یلص اہلل ہیلع  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف دحںیثی ایبؿ

فل ہ فملس ےن ںیمہ ایبؿ رفامای ہک اامتن اک زنفؽ ولوگں ےک دولں یک ڑجفں رپ وہا۔ رھپ رقلؿ انزؽ وہا افر اوہنں ےن رقلؿ فتنس اک 

 دفرسی دحثی اامتن ےک اھٹ اجےن ےک قلعتم ایبؿ رفامیئ لپ ےن رفامای ملع احلص ایک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ

ا ک لدیم وھتڑی دری وسےئ اگ وت اس ےک دؽ ےس اامتن ااھٹیل اجےئ یگ اس اک اکلہ اس اشنؿ رہ اجےئ اگ رھپ ا ک ابر وسےئ اگ وت اامتن اس 

ح ہک ا ک ااگنرہ وت اےنپ اپؤں رپ زلاکھ دے افر اھکؽ ےک دؽ ےس اھٹ اجےئ یگ اس اک اشنؿ ا ک ااگنرہ یک رطح رہ اجےئ اگ سج رط

وھپؽ رک اھچےل یک لکش اایتخر رکےل افر اس ےک ادنر ھچک ہن وہ، رھپ لپ ےن ا ک رکنکی یل افر اےس اےنپ اپؤں رپ زلاکھ دای افر رھپ 

وہاگ اہیں کت ہک اہک اجےئ اگ ہک الفں رفامای ہک ولگ رخدی ف رففتخ رکںی ےگ افر اؿ ںیم ےس وکیئ اامتن اک قح ادا رکےن فاال ںیہن 



 

ہلیبق ںیم ا ک لدیم اصبح اامتن ےہ افر ا ک لدیم ےک ابرے ںیم اہک اجےئ اگ ہک سک دقر وہایشر ےہ سک دقر وخش االخؼ ےہ 

ہنع رفامےت  سک دقر ا یدنم ےہ احالہکن اس ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک ربارب یھب اامیؿ ںیہن وہاگ افر رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل

 ںی ہک ںیم اےسی دفر ےس سگر اکچ وہں بج ںیم رہ ا ک ےس ےب فلکت افر ریغب وغر ف رکف ےک اعمہلم رک اتیل اھت ویکہکن ارگ فہ ناملسؿ وہات

وت ںیم الفں  وت اس اک دنی اےس ےب اامیین ےس رفےک راتھک افر ارگ وہیدی ای رصناین وہات وت اس اک احمک اےس ےب اامیین ہن رکےن داتی رگم لج

 الفں ےک العفہ افر یسک ےس اعمہلم ںیہن رک اتکس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، زدی نب فبہ، ذحہفی :  رافی

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

  

 ؿاامیؿ اک ایب :   ابب

 ضعب دولں ےس اامیؿ فاامتن اھٹ اجےن افر دولں رپ ونتفں ےک لےن اک ایبؿ

     368    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ابو و٘يي، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س ایک زوَسی ٥َس ٠يں حَّضت او١ض رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ  َ  َحسَّ ث٥ََا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َج١ٔيّىا َو٦ِ اِل ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبٔی َوَو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ِو١َٔض بَٔضَذا ١َُ٤يِْ

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  اِْل

ٰیل ہنع ےس  ہ رفاتی یھب ایس انب ریمن، اوب فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن ا ک دفرسی دنس ںیم رضحت اشمع ریض اہلل اعت

 رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 انب ریمن، اوب فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن ا ک دفرسی دنس ںیم رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿ اک ایبؿاامی :   ابب



 

 ضعب دولں ےس اامیؿ فاامتن اھٹ اجےن افر دولں رپ ونتفں ےک لےن اک ایبؿ

     369    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابوخاٜس ََٝمي٧ ب٦ حيا٧، َىس ب٦ ـارٗ، ربيي، حذيّہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ٠ُ  ٕٗ َحسَّ ِىسٔ ب٦ِٔ ـَارٔ ََ ٧َ ب٦َِ َحيَّا٧َ َو٦ِ  َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس َيِىىٔي  ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ َة  َح١َّ َّ َو٦ِ رٔبِعٓٔیٕ َو٦ِ حَُذِي

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َٔي َر ََ  ٢ُِ َٟ أَیُّٙ ا َٕ َِ ٥َّا و٥َِٔس و١ََُز  ُ٘  َٟ ا َٔ ٢َُِّٙٝ َى َٜ  َٟ ا َٕ َِ ١ِٔى٥َاُظ  ََ ِو٣ْ ٤َِح٦ُ  َٔ  َٟ ا َٕ َِ َََّّٔن  ِٜ ٢َ یَِذَُکُ ا

َس  َيا٣ُ َواٜعَّ ََلةُ َواٜعِّ َصا اٜعَّ ُ ََٙفِّ َِٝک تُ ٔ َٟ ت ا َٔ  ِٞ اُٜوا أََج َٔ  ٔ ٞٔ فٔی أَصِٝٔطٔ َوَجارٔظ ١َٔي ا٥َّٜٔييَّ َتِى٥ُو٧َ ِٔت٥ََِة اٜزَُّج ََ ٦ِٔٙ أَی٢ُُِّٙ  ُة َوَل َٔ

َّی اهَّللُ  َ َظل ُِٝت أ٤َ ُٕ َِ ِو٣ُ  َٕ ِٜ ََٙت ا َِ
َ أ َِ ُة  َّ َٟ حَُذِي ا َٔ َِٜبَِحٔ  ًَّٜٔي َت١ُوُد ٠َِوَد ا َََّّٔن ا ِٜ ٢َ یَِذَُکُ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٟ  َو ا َٔ َٟ أ٤ََِت ِهَّلِل أَبُوَک  ا َٔ ا 

 َ َّ ّٔ ِٜ ُٟ ُتِىَزُؿ ا و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ُة  َّ ِٕ حَُذِي ِٝ َٔ أَیُّ  َِ ٔ وُوّزا وُوّزا  َِٜحٔعيْ ُٝؤب کَا ُٕ ِٜ ُن َولَی ا

 َٔ َْ َولَی  َّي َتٔعي ُِ َحً َٙٔت ِٔيطٔ ٤َُِٙتْة بَِيَؽا ُ َصا ٤ ِٕ أ٤ََِْکَ ِٝ َٔ ُِ َوأَیُّ  ِوَزا ََ َٙٔت ِٔيطٔ ٤َُِٙتْة  ُ بََضا ٤ ٞٔ أَُِشٔ َِٝبئِن َولَی أَبَِيَؾ ٠ِٔث

ُظ ِٔت٥َِْة ٠َا ََل َتَُّضُّ َِ ا  َّ ا َوَِل ی٥ُِْٔکُ  اٜعَّ ِّ ُٓ ٠َِىزُو ٔ ّيا َِل َيِىز َوزُ ٠ُزِبَازًّا کَاِلُٙوزٔ ٠َُحدِّ َِ ١َاَواُت َواِلَِرُؿ َواِْلَِخُ أَ  َزا٠َِت اٜسَّ

ا یُؤشُک  ّٕ َٝ ٍِ ثُِتُط أ٧ََّ بَِي٥ََک َوبَِي٥ََضا بَابّا ٠ُ ُة َوَحسَّ َّ َٟ حَُذِي ا َٔ َب ٦ِ٠ٔ َصَواُظ  ا إِٔلَّ ٠َا أَُِشٔ ا َِل أَبَا أَ  ٥ِ٠َُْکّ َِسّ َ٘ َ َٟ و١َُزُ أ ا َٔ ٧ِ یََُِٙسَ 

تَ  ِٕ ْٞ يُ َِٜباَب َرُج ثُِتُط أ٧ََّ َذَٜٔک ا ِٞ یََُِٙسُ َوَحسَّ ُِٝت َِل بَ ُٔ َّٝطُ کَا٧َ ُيَىازُ  َى َٜ ُِتَٔح  َّطُ  ِو أ٤َ َٝ َِ َِٜيَس ََٜک  ُٞ أَِو ی١َُوُت َحٔسیّثا 

ُِٝت َٜٔسِىٕس  ُٕ َِ َٟ أَبُو َخأٜٕس  ا َٔ ٌَأٜئق  َ ١َا اِلُٙوُز بٔاِل َِ ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ  ٕ َواز ََ ِٜبََيأؿ فٔی  ةُ ا َٟ ٔشسَّ ا َٔ ا  َوزُ ٠ُزِبَازًّ َِ یَا أَبَا ٠َأٜٕک ٠َا أَ

ا َّ َٟ ٥ِ٠َُٙو ا َٔ ّيا   ٠َُحدِّ

 اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل امیلسؿ نب ایحؿ، دعس نب اطرؼ، رعیب، ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک مہ رضحت رمع ریض

اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اوہنں ےن رفامای ہک مت ںیم ےس سک ےن اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ونتفں اک ذرک 

انس ےہ ا ک امجتع ےک ھچک ولوگں ےن اہک ہک مہ ےن انس ےہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک اشدی اہمتری رماد اؿ ونتفں 

ہ ےنتف ںی وج اس ےک رھگ فاولں ںیم امؽ ںیم افر اسمہویں ںیم وہےت ںی ولوگں ےن رعض ایک یج اہں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ےس ف

 ہنع ےن رفامای ہک اؿ ونتفں اک افکرہ وت امنز رفزہ افر دصہق ےس وہ اجات ےہ نکیل مت ںیم ےس یسک ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ابرے ںیم انس ےہ وج دنمسر یک ورہفں یک رطح ا ڈ لںیئ ےگ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ےس اؿ ونتفؿ ےک

ولگ  ہ نس رک اخومش وہےئگ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن انس ےہ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ریتا فادل تہب ااھچ اھت 



 

ہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک ےگل ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت ہک مت یھب اؿ ےک ےٹیب وہ، رضحت ذح

وہےئ انس ہک فہ ےنتف دولں رپ ا ک ےک دعب ا ک اس رطح لںیئ ےگ ہک سج رطح وبرای افر اٹچیئ ےک ےکنت ا ک ےک دعب ا ک وہےت ںی 

ا ک ایسہ ہطقن ڈاؽ دے اگ افر وج دؽ اےس رد رکے ینعی وبقؽ رکےن ےس ااکنر وج دؽ اس ہنتف ںیم التبم وہاگ فہ ہنتف اس ےک دؽ ںیم 

رکے اگ وت اس ےک دؽ ںیم ا ک دیفس ہطقن پ  اجےئ اگ اہیں کت ہک اس ےک دف دؽ وہ اجںیئ ےگ ا ک دیفس دؽ ہک سج یک دیفسی 

ؿ ںیہن اچنہپےئ اگ افر دفرسا دؽ ایسہ راھک ےک ڑبھ رک وکہ افص یک رطح وہ اجےئ یگ بج کت زنیم ف لامسؿ رںی ےگ اےس وکیئ ہنتف اصقن

وکزہ یک رطح ولعؾ ےس اخیل وہاگ ہن یکین وک اچنہپےن اگ افر ہن یہ دبی اک ااکنر رکے اگ رگم اینپ وخااشہت یک ریپفی رکے اگ، رضحت 

ؿ یک ہک ریتے افر اؿ ونتفں ےک ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ دحثی ایب

درایمؿ ا ک دنب درفازہ ےہ افر رقبی ےہ ہک فہ وٹٹ اجےئ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک فہ وتڑ دای اجےئ اگ ریتا ابپ ہن 

 ےس رفامای فہ وتڑ دای اجےئ رےہ ارگ فہ اتلھک وت اشدی دنب وہ اجات ںیم ےن رعض ایک فہ ےلھک اگ ںیہن ہکلب وٹٹ اجےئ اگ افر ںیم ےن رضحت رمع

 اگ؟ ا ک لدیم ےہ ای وت لتق رکدای اجےئ اگ ای اس اک ااقتنؽ وہ اجےئ اگ  ہ دحثی طلغ ابوتں ںیم ےس ہن یھت اوباخدل ےن اہک ہک ںیم ےن دعس

و
َ
ا  ےس ایک رماد ےہ ےس رعض ایک ہک اوسد رمابد ےس ایک رماد ےہ رفامای ایسیہ ںیم دیفسی یک دشت ۔ ںیم ےن رعض ایک )اِّؿَ اکل َ

ّ
ِب 

 

ح
ی َج
م

َز 

 رفامای ااٹل وہا وکزہ ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل امیلسؿ نب ایحؿ، دعس نب اطرؼ، رعیب، ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿاامیؿ  :   ابب

 ضعب دولں ےس اامیؿ فاامتن اھٹ اجےن افر دولں رپ ونتفں ےک لےن اک ایبؿ
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 اب٦ ابی و١ز، ٠زوا٧، ابو٠اٜک، ربعی َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز حَ  ٔ َحسَّ ُة ٦ِ٠ٔ و َّ ٔس٣َ حَُذِي َٔ ا  َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبُو ٠َأٜٕک اِلَِشَحعٔیُّ َو٦ِ رٔبِعٓٔیٕ  زَارٔیُّ َحسَّ َّ ِٜ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ ا ٥ِٔس و١ََُز سَّ

َٟ أَِظَحابَُط أَی٢ُُِّٙ 
َ أ ََ َِٜيطٔ  ٔ َِٝسُت إ ا َج َّ١َٜ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن أ٠َِٔس  َْ ا َٟ إ٧َّٔ أ٠َٔي ا َٕ َِ ث٥ََا  َحسَّ َِ ََٝس  َّی اهَّللُ  َج ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ِو َٔ ُن  َّ َیِح



 

 ٔ َْ أَبٔی ٠َأٜٕک ٜ ٔسي ِّ ٢ِ یَِذَُکِ َت َٜ ٞٔ َحسٔیٔث أَبٔی َخأٜٕس َو َِٜحٔسیَث ب١ِٔٔث َٗ ا ا ََ ََّّٔٔن َو ِٜ ٢ََّٝ فٔی ا ََ َِٝيطٔ َو ّياَو ِؤٜطٔ ٠ُزِبَازًّا ٠َُحدِّ َٕ 

ت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک انب ایب رمع، رمفاؿ، اوبامکل، ر یع ےس رفاتی ےہ ہک رضح

اپس لےئ وت ھٹیب رک مہ ےس دحثی ایبؿ رفامےن ےگل ہک لک بج ںیم اریم اوملنینم ےک اپس اھٹیب اھت وت اوہنں ےن احصہب ریض اہلل اعتٰیل 

 رفامؿ ونتفں ےک ابرے ںیم اید ےہ رھپ اوباخدل ےس ذموکرہ ابال مہنع ےس وپاھچ ہک مت ںیم ےس سک وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک

ا  یک ریسفت ذرک ںیہن یک۔ َ
ّ
ِب 

 

ح
ی َج
م

 دحثی یک رطح دحثی رفاتی یک رگم اس ںیم اوبامکل یک رمابد افر 

 انب ایب رمع، رمفاؿ، اوبامکل، ر یع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ضعب دولں ےس اامیؿ فاامتن اھٹ اجےن افر دولں رپ ونتفں ےک لےن اک ایبؿ
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وٕبہ ب٦ ٠ْک٣، ٠ح١س ب٦ ابی وسی، ََٝمي٧ تيِم، نىي٢ ب٦ ابی ہ٥س، ربعی ب٦  ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، و١زو ب٦ ولی، :  راوی

 ِحاط، حذيّہ

ُس  ث٥ََا ٠َُح١َّ اُٜوا َحسَّ َٔ  ُّ َِٜىِمِّ ٣ٕ ا َبُة ب٦ُِ ٠ُِْکَ ِٕ َّي َوَو١ِزُو ب٦ُِ َولٓٔیٕ َووُ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ َِّئِمِّ َحسَّ ٧َ اٜت ََٝمِيَ َُ   ب٦ُِ أَبٔی َوسٔٓیٕ َو٦ِ 

َٟ أَ  ا َٔ ث٥َُا أَِو  َٟ ٦ِ٠َ یَُحسِّ ا َٔ َة أ٧ََّ و١ََُز  َّ إط َو٦ِ حَُذِي ُة ٠َا َو٦ِ نَُىِي٢ٔ ب٦ِٔ أَبٔی ص٥ِٕٔس َو٦ِ رٔبِعٔیِّ ب٦ِٔ ِٔحَ َّ ث٥َُا َؤِيض٢ِٔ حَُذِي ی٢ُُِّٙ یَُحسِّ

َٟ حَُذ  ا َٔ ّٔت٥َِٔة  ِٜ ٢َ فٔی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا ٔ َحٔسیٔث أَبٔی ٠َأٜٕک َو٦ِ رٔبِعٓٔیٕ َٔ ٥َِحو َ٘ َِٜحٔسیَث  َٗ ا ا ََ ُة أ٤ََا َو َّ ِي

ٟٔ اهَّللٔ  و َُ َّطُ َو٦ِ َر َٟ َيِىىٔي أ٤َ ا َٔ ٌَأٜئق َو َ َِٜيَس بٔاِل ثُِتُط َحٔسیّثا  ُة َحسَّ َّ َٟ حَُذِي ا َٔ َِٜحٔسیٔث  َٟ فٔی ا ا َٔ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو   َظل

ف نب یلع، ہبقع نب رکمؾ، دمحم نب ایب دعی، امیلسؿ یمیت، میعن نب ایب دنہ، ر یع نب رحاش، ذحہفی ےتہک ںی ہک رضحت رمع دمحم نب ینثم، رمع

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ا ک رمہبت مہ ےس دحثی ایبؿ رفامیئ افر رفامای ہک مت ےس سک ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس 

ینس ےہ اؿ ںیم رضحت ذحہفی یھب ےھت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن ونتفں ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص ونتفں ےک ابرے ںیم دحثی 



 

اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رفامؿ انس ےہ افر رھپ اس اس رطح دحثی ایبؿ یک سج رطح ہک اوبامکل ےن ر یع ےس رفاتی یک ےہ افر اس 

ای ہک ںیم ےن اؿ ےس ا ک دحثی ایبؿ یک وج طلغ ںیہن یھت ہکلب فہ ابا ل رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام

 ایس رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ینس یھت۔

 دمحم نب ینثم، رمعف نب یلع، ہبقع نب رکمؾ، دمحم نب ایب دعی، امیلسؿ یمیت، میعن نب ایب دنہ، ر یع نب رحاش، ذحہفی :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ ںیم ادتباےئ ںیم ایبنج اھت افر ااہنت ںیم یھب ایبنج وہ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ اگ افر  ہ ہک ٹمس رک دجسمفں ںیم سھگ اجےئ اگ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک االسؾ ںیم ادتباےئ ںیم ایبنج اھت افر ااہنت ںیم یھب ایبنج وہ

     372    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وباز، ابی و١ز، ٠زوا٧، اب٦ وباز، یزیس، اب٦ ٘يسا٧، ابوحاز٣، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕ َواب٦ُِ  ُس ب٦ُِ َوبَّاز ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ َو٦ِ َیزٔیَس َيِىىٔي اب٦َِ  َحسَّ ٕ َحسَّ َٟ اب٦ُِ َوبَّاز ا َٔ زَارٔیِّ  َّ ِٜ أَبٔی و١ََُز َج١ٔيّىا َو٦ِ ٠َزَِوا٧َ ا

 ٔ ٢ََّٝ بََسأَ اِْل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِيَسا٧َ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ ََل٣ُ ََغٔ َ٘ ١َا بََسأَ َِ َ٘ َيُىوزُ  ََ یّبا َو

 ِٔ َزبَا ٍُ ِٝ ٔ ُفوبَی ٜ َِ یّبا   ََغٔ

دمحم نب ابعد، ایب رمع، رمفاؿ، انب ابعد، سیدی، انب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن 

 ےئ اگ سپ رغابء ےک  ےئ وخربخشی وہ۔رفامای االسؾ یک ادتباء رغتب ےس وہیئ افر رھپ  ہ احتل رغتب یک رطػ ولٹ ل

 دمحم نب ابعد، ایب رمع، رمفاؿ، انب ابعد، سیدی، انب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیم ہک االسؾ ںیم ادتباےئ ںیم ایبنج اھت افر ااہنت ںیم یھب ایبنج وہ اجےئ اگ افر  ہ ہک ٹمس رک دجسمفں ںیم سھگ اجےئ اگاس ابت ےک

     373    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ راِي، ِؽٞ ب٦ َہٞ، اُعد، شبابہ، َوار، واظ٢، اب٦ ٠ح١س، و١زی :  راوی

ث٥ََا وَ  إر َحسَّ وَّ ََ ث٥ََا َشَبابَُة ب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ ُد  ٕٞ اِلَُِعَ ِض ََ ُٞ ب٦ُِ  ِؽ َّ ِٜ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوا ثَىٔي ٠َُح١َّ ُِٜى١َزٔیُّ َحسَّ ٕس ا أظ٢ْ َوصَُو اب٦ُِ ٠َُح١َّ

َّی اهَّللُ ١َا بََسأَ َوصَُو یَأِرُٔز بَيَِن َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َ٘ یّبا  َيُىوزُ ََغٔ ََ یّبا َو ََل٣َ بََسأَ ََغٔ َِ ٔ َٟ إ٧َّٔ اِْل ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

صَا ُة فٔی ُجَِحٔ َِٜحيَّ ١َا َتأِرُٔز ا َ٘ ١َِِٜسحَٔسی٦ِٔ   ا

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحم نب راعف، لضف نب لہس، ارعج، ابشہب، وسار، اعمص، انب دمحم، رمعی، انب رمع ریض ا

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک االسؾ یک ادتباء رغتب یک احتل ںیم وہیئ افر رھپ ااسی فتق لےئ اگ ہک  ہ )االسؾ( ادتباء یک رطح 

 وسارخ ںیم الچ اجات ےہ۔رغتب یک احتل ںیم وہ اجےئ اگ افر فہ ٹمس رک دف دجسفں ںیم لاجےئ اگ اسیج ہک اسپن ٹمس رک اےنپ 

 دمحم نب راعف، لضف نب لہس، ارعج، ابشہب، وسار، اعمص، انب دمحم، رمعی، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہک االسؾ ںیم ادتباےئ ںیم ایبنج اھت افر ااہنت ںیم یھب ایبنج وہ اجےئ اگ افر  ہ ہک ٹمس رک دجسمفں ںیم سھگ اجےئ اگاس ابت ےک ایبؿ ںیم 

     374    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٜزح٦١، حّغ ب٦ واظ٢، ابوہزیزہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابواَا٠ہ، وبيساهَّلل ب٦ و١ز، خبيِ ب٦ وبسا :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ا٠ََة َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ بِ  ََ ُ ٕ َوأَبُو أ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٦ٔ و١ََُز ح و َحسَّ



 

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِّٔغ ب٦ِٔ َوأظ٢ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ِٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َح ٢ََّٝ  َو٦ِ ُخبَِي ََ َِٝيطٔ َو َو

َصا ٔلَی ُجَِحٔ ُة إ َِٜحيَّ ١َا َتأِرُٔز ا َ٘ ١َِٜٔسی٥َةٔ  ٔلَی ا ََٜيأِرُٔز إ َٟ إ٧َّٔ اِْلٔی١َا٧َ  ا َٔ 

، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اامیؿ اس رطح ٹمس رک دمہنی ونمرہ ںیم لاجےئ اگ سج رطح ہک 

 اجات ےہ۔اسپن ٹمس رک اےنپ وسراخ ںیم الچ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دیبعاہلل نب رمع، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...ی زامہن ںیم اامیؿ ر تص وہ اجےئ اگاس ابت ےک ایبؿ ںیک ہک لرخ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیک ہک لرخی زامہن ںیم اامیؿ ر تص وہ اجےئ اگ

     375    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وّا٧، ح١از، ثابت، ا٤س :  راوی

ٕب حَ  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢َ َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٤ََْا ثَابْٔت َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ َر َ اْز أَِخب ث٥ََا َح١َّ ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو َٟ َِل  سَّ ا َٔ

َٟ فٔی اِلَِرٔؿ اهَّللُ اهَّللُ  ا َٕ َّي َِل يُ اَوُة َحً و٣ُ اٜسَّ ُٕ  َت

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایقتم اس فتق کت زریہ نب رحب، افعؿ، امحد، اثتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر

 اقمئ ںیہن وہیگ بج کت ہک زنیم ںیم اہلل اہلل ایک اجات رےہ اگ۔

 زریہ نب رحب، افعؿ، امحد، اثتب، اسن :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   باب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیک ہک لرخی زامہن ںیم اامیؿ ر تص وہ اجےئ اگ

     376    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ثابت، ا٤س :  راوی

ٗٔ أَخِ  ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس  َ ب

ُٟ اهَّللُ اهَّللُ  و ُٕ اَوُة َولَی أََحٕس َي و٣ُ اٜسَّ ُٕ  َِل َت

رفامای ایقتم اس فتق کت دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 اقمئ ںیہن وہیگ بج کت ا ک یھب اہلل اہلل ےنہک فاال ابیق رےہ اگ۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب، اسن :  رافی

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

  

 ... ےک وجاز ےک ایبؿ ںیموخزفدہ ےک  ےئ اامیؿ وک وپ دیشہ رےنھک

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخزفدہ ےک  ےئ اامیؿ وک وپ دیشہ رےنھک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     377    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ، رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، شٕيٖ، حذيّ :  راوی

 ٔ ُن ٔلَب ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ ٕ َوأَبُو َُکَ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ َحسَّ اُٜوا َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ی َُکَ



 

٥َّا ٠َ  ُ٘  َٟ ا َٔ َة  َّ ٖٕ َو٦ِ حَُذِي َٟ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َشٕٔي ا َٔ ََل٣َ  َِ ٔ ُّٔن اِْل ِٝ ٢ِ یَ َ٘ َٟ أَِحُعوا لٔی  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َي َر

 ٢ُِ َّٙ َٟ إ٤ٔ ا َٔ ِبٔي ٠ٔائَٕة  ٔلَی اٜسَّ تِّ ٠ٔائَٕة إ َِٝي٥َا َو٤َِح٦ُ ٠َا بَيَِن اٜسِّ ُٓ َو َٟ اهَّللٔ أََتَدا و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٕ َِ َّٝ َى َٜ ِوا  َِل َتِسُرو٧َ  َٝ ٢ُِٙ أ٧َِ تُبَِت

ا ِّی إِٔلَّ َٔسًّ ُٞ ٥٠َّٔا َِل ُيَعل َٞ اٜزَُّج َّي َجَى َِابُِتَٝٔي٥َا َحً  َٟ ا َٔ 

ےک  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش، ذحہفی، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ اہلل

 ےک اسھت ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم امشر رک ےک رفامای ہک االسؾ ےک اقلئ الھک ااہظر روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

رکےن فاےل ےنتک ںی مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مہ رپ دونمشں یک 

دعتاد ھچ وس ےس است وس کت ےہ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ںیہن رطػ ےس یسک اسزش اک وخػ ےہ؟ افر امہری 

اجےتن اشدی ہک مت یسک لزامشئ ںیم ڑپھ اجؤ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس داین 

 دفر الختف ںیم مہ لزامشئ ںیم التبم وہ ےئگ اہیں کت ہک مہ ںیم ےس ر تص وہ اجےن ےک دعب رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک

 ےس ضعب امنز یھب پھچ رک ڑپےنھ ےگل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش، ذحہفی، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

د دلیل ےک یسک وک ومنم ہن ےنہک ےک ایبؿ
ر 

 

ی
 ...زمکفر اامیؿ فاےل یک اتفیل بلق رکےن افر ٰ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

د دلیل ےک یسک وک ومنم ہن ےنہک ےک ایبؿ ںیم
ر 

 

ی
 زمکفر اامیؿ فاےل یک اتفیل بلق رکےن افرٰ 

     378    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، زہزی، وا٠ز ب٦ َىس :  راوی

و َُ َس٢َ َر َٔ  َٟ ا َٔ ِىٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ  ََ ٔ ب٦ِٔ  َيا٧ُ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ َوا٠ٔز ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل

ِس  ٢ََّٝ أَِو َٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ َُّط ٠ُِؤ٦ْ٠ٔ  إ٤ٔ َِ ََُِل٤ّا  َٟ اهَّللٔ أَِؤق  و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ زَُصا َولَیَّ  ١ّا  ُٔوَُٜضا ثَََلثّا َویَُززِّ ٠ُِس٢ْٔٝ أَ



 

َٞ َوٌَيُُِْظ أَحَ  ِّی َلُِؤفی اٜزَُّج ٔن َٟ إ ا َٔ َة أ٧َِ یَُٙبَُّط اهَّللُ فٔی ا٥َّٜارٔ ثَََلثّا أَِو ٠ُِس٢ْٔٝ ث٢َُّ  َِ ٔلَیَّ ٥ِ٠ُٔط ٠ََدا  ُِّ إ

انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، اعرم نب دعس، اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھچک امؽ میسقت 

وک د ےئج ویکہکن فہ ومنم ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس الفں 

رفامای فہ ناملسؿ ےہ ومنم ںیہن اظرہی وطر رپ ابعدت سگار ےہ، ںیم ےن نیت رمہبت رعض ایک ہک فہ ومنم ےہ افر لپ یلص اہلل ہیلع 

 ےن رفامای ںیم اس لدیم وک داتی وہں احالہکن ںیم فل ہ فملس ےن ونیتں رمہبت یہی رفامای ہک فہ ناملسؿ ےہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 دفرسے وک اس ےس زایدہ وبحمب راتھک وہں رصػ اس ڈر ےس اےس داتی وہں ہک ںیہک اہلل اےس ہنم ےک لب منہج ںیم ہن رگا دے۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، اعرم نب دعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

د دلیل ےک یسک وک ومنم ہن ےنہک ےک ایبؿ ںیم
ر 

 

ی
 زمکفر اامیؿ فاےل یک اتفیل بلق رکےن افرٰ 

     379    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وا٠ز ب٦ َىس اب٦ ابی ؤاػزہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ شہاب،  :  راوی

 َٟ ا َٔ طٔ  ث٥ََا اب٦ُِ أَخٔی اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َو١ِّ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِىسٔ ب٦ِٔ َحسَّ ََ َْنٔی َوا٠ٔزُ ب٦ُِ  َ  أَِخب

َّی اهَّللُ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِىٕس أ٧ََّ َر ََ إػ َو٦ِ أَبٔيطٔ  َّٔ ُٟ أَبٔی َو و َُ ََْک َر َ َّ َِ ِىْس  ََ  َٟ ا َٔ ِىْس َجأْٜس ِٔيض٢ِٔ  ََ ٢َ أَِوَفی َرصِّفا َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َٟ اهَّللٔ و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ ٔلَیَّ  ٢ِ ُيِىٔفطٔ َوصَُو أَِوَحبُُض٢ِ إ َٜ ٢َ ٥ِ٠ُٔض٢ِ ٦ِ٠َ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َواهَّللٔ اهَّللٔ َظل َِ ََُِل٧ٕ  ََٜک َو٦ِ  ِّی َلََراُظ  ٠َا  ٔن إ

ََٝبىٔي ٠َ  ٌَ ٝٔيَّل ث٢َُّ  َٔ َٙتُّ  َس َِ  َٟ ا َٔ ٢ََّٝ أَِو ٠ُِس١ّٔٝا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َٟ ٠ُِؤ٥ّ٠ٔا  و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ ٢َُٝ ٥ِ٠ٔطُ  ا أَِو

ا َٕ َِ ِّی َلََراُظ ٠ُِؤ٥ّ٠ٔا  ٔن ََِواهَّللٔ إ ََٜک َو٦ِ ََُِل٧ٕ  ٝٔيَّل ث٢َُّ اهَّللٔ ٠َا  َٔ َٙتُّ  َس َِ  َٟ ا َٔ ٢َ أَِو ٠ُِس١ّٔٝا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر

ا َٕ َِ ِّی َلََراُظ ٠ُِؤ٥ّ٠ٔا  ٔن َواهَّللٔ إ َِ ََُِل٧ٕ  ََٜک َو٦ِ  َٟ اهَّللٔ ٠َا  و َُ ُِٝت َیا َر ُٕ َِ َبىٔي ٠َا َو١ُِٔٝت ٥ِ٠ُٔط  َٝ َّی اهَّللٌَُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ  َٟ َر َو

 َ َِّ فٔی ا٥َّٜارٔ َول َٙ ُ ٔلَیَّ ٥ِ٠ٔطُ َخِصَيَة أ٧َِ ی ُِّ إ ٌَيُُِْظ أََح َٞ َو ِّی َلُِؤفی اٜزَُّج ٔن ٢َ أَِو ٠ُِس١ّٔٝا إ َّٝ ََ  ی َوِجضٔطٔ َو



 

 اہلل زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، اعرم نب دعس انب ایب فاقص اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص

ہیلع فل ہ فملس ےن ھچک ولوگں وک امؽ اطع رفامای افر رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب اؿ ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت رضحت دعس ریض اہلل 

ہ داعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ںیم ےس ھچک اےسی ولوگں وک امؽ اطع ںیہن رفامای وج ریمے زند ک زای

قحتسم ےھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن الفں وک اطع ںیہن رفامای اہلل 

یک مسق ںیم وت اےس ومنم اتھجمس وہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ملسم؟ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک 

ڑی دری اخومش راہ رھپ ےھجم فیہ ایخؽ اغبل لےن اگل وج ںیم اس ےک ابرے ںیم اجاتن اھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ںیم وھت

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن الفں لدیم وک ویکں اطع ںیہن رفامای اہلل یک مسق ںیم اس وک ومنم اجاتن وہں 

ل ہ فملس ےن رفامای ملسم؟ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم رھپ ھچک دری اخومش راہ رھپ ھجم رپ فیہ لپ یلص اہلل ہیلع ف

ایخؽ اغبل ل ےن اگل سج ےک ابرے ںیم ںیم لاگہ اھت ںیم ےن رھپ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل 

امؽ اطعںیہن رفامای اہلل یک مسق ںیم اس وک ومنم وہےن وک اجاتن وہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہیلع فل ہ فملس ےن الفں لدیم وک 

ےن رفامای ای ملسم؟ افر رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ا ک لدیم وک دے داتی وہں احالہکن دفرسا لدیم ےھجم اس ےس 

 اےس داتی وہں ہک ںیہک فہ  رف رک ےک ہنم ےک لب منہج ںیم ہن رگا دای اجےئ۔زایدہ وبحمب ےہ افر ںیم رصػ اس ڈر ےس 

 زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، اعرم نب دعس انب ایب فاقص :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

د دلیل ےک یسک وک ومنم ہن ےنہک ےک ایبؿ ںیمزمک
ر 

 

ی
 فر اامیؿ فاےل یک اتفیل بلق رکےن افرٰ 

     380    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، وبس ب٦ ح١يس، يىٕوب اب٦ ابزاہي٢، اب٦ َىس، ظاٜح، اب٦ شہاب، وا٠ز ب٦ َىس، َىس :  راوی

ث٥ََ  ََ َحسَّ وُب َوصَُو اب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ ث٥ََا َيِى اَِل َحسَّ َٔ َوانٔیُّ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ِٝ ُِٜح َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح ا ا ِىٕس َحسَّ

َٟ أَِوَف  ا َٔ َُّط  ِىٕس أ٤َ ََ ِىٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ  ََ ثَىٔي َوا٠ٔزُ ب٦ُِ  َٟ َحسَّ ا َٔ ٢َ َرصِّفا َوأ٤ََا َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ی َر



 

َساَرِرتُُط  َِ ٟٔ اهَّللٔ  و َُ ٔلَی َر ١ُِت إ ُٕ َِ طٔ َوَزاَز  ٞٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ أَخٔی اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َو١ِّ ََُِل٧ٕ َجأْٜس ِٔيض٢ِٔ ب١ِٔٔث ََٜک َو٦ِ  ُِٝت ٠َا  ُٕ َِ 

وقعیب انب اربامیہ، انب دعس، اصحل، انب اہشب، اعرم نب دعس، دعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، 

ال دحثی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھچک ولوگں وک اطع رفامای افر ںیم اںیہن ںیم اھٹیب وہا اھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ذموکرہ اب

  ہ اافلظ زادئ ںی ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ ڑھکا وہا افر لپ یلص یک رطح رفامای نکیل اس دنس یک رفاتی ںیم

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اخوم ی ےس رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن الفں 

 لدیم وک ویکں ںیہن اطع رفامای؟

 ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب انب اربامیہ، انب دعس، اصحل، انب اہشب، اعرم نب دعس، دعس نسح نب یلع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

د دلیل ےک یسک وک وم
ر 

 

ی
 نم ہن ےنہک ےک ایبؿ ںیمزمکفر اامیؿ فاےل یک اتفیل بلق رکےن افرٰ 

     381    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ حٝوانی، يىٕوب، ظاٜح، ا١َىيٞ ب٦ ٠ح١س ب٦ َىس :  راوی

َٞ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح َو٦ِ إ وُب َحسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى َوانٔیُّ َحسَّ ِٝ ُِٜح َِٜحَس٦ُ ا ث٥ََا ا ِىٕس َحسَّ ََ َس ب٦َِ  ١ِٔىُت ٠َُح١َّ ََ  َٟ ا َٔ ٕس 

 َ٘ ٔ بَيَِن و٥ُُقٔی َو ٢ََّٝ بَٔئسظ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َب َر ََّضَ َِ َٟ فٔی َحٔسیثٔطٔ  ا َٕ َِ ُث َصَذا  ِىُس یَُحسِّ ََ َٟ أََٔٔتاِّل أَِی  ا َٔ تٔفٔی ث٢َُّ 

 َٞ ِّی َلُِؤفی اٜزَُّج ٔن  إ

، اامسلیع نب دمحم نب دعس ا ک دفرسی دنس ںیم یہی رفاتی ایبؿ یک یئگ ےہ نکیل اس دحثی ںیم ےہ ہک نسح ولحاین، وقعیب، اصحل

رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ دتس ابمرک ریمی رگدؿ افر دنکےھ ےک 

 داتی لرخ دحثی کت۔  ںیم ا ک لدیم وک ںیہندرایمؿ امرا افر رفامای اے دعس ایک وت ڑگھجات ےہ ہک



 

 نسح ولحاین، وقعیب، اصحل، الیعمس نب دمحم نب دعس :  رافی

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

  

 اؿ احلص وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 ...داللئ ےک ااہظر ےس دؽ وک زایدہ ایمط

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ احلص وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 داللئ ےک ااہظر ےس دؽ وک زایدہ ایمط

     382    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

١َََٝة ب٦ِٔ َوِبسٔ َحسَّ  ََ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٠َ ٔىئس ب٦ِٔ  ثَىٔي َِحِ ََ اٜزَِّح٦ٔ١َ َو

َٟ ٤َِح٦ُ  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ١َُِٜسيَّ ٢ََّٝ إٔذِ  ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو کِّ ٦ِ٠ٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َظل ُّٖ بٔاٜصَّ أََح

َٟ َویَزِ  ا َٔ ِٝٔيي  َٔ ٦ِٔٙ َٜٔيِف١َئ٦َّٔ  َٟ بَلَی َوَل ا َٔ ٢ِ تُِؤ٦ِ٠ٔ  َٜ َٟ أََو  ا َٔ ١َِوتَی  ِٜ َْ تُِحٌٔي ا ِي َ٘ َٟ َربِّ أَرٔنٔی  ا ٔلَی َٔ ِس کَا٧َ َیأِؤی إ َٕ َٜ َح٢ُ اهَّللُ ُٜوـّا 

 ٦ٕ ِ٘ اعٔیَ  ُر َْ َلََجِبُت اٜسَّ َُ َِٜبٔث یُو  َٟ ِح٦ٔ ـُو َٜبِٔثُت فٔی اٜسِّ ِو  َٜ  َشٔسیٕس َو

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

اربامیہ ہیلع االسلؾ ےس زایدہ کش رکےن ےک دقحار ںی ہکبج اربامیہ ہیلع  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مہ رضحت

االسلؾ ےن رعض ایک اے ریمے رپفرداگر ےھجم دالھک د ےئج ہک لپ رمدفں وک سک رطح زدنہ رکںی ےگ اہلل ےن رفامای ایک ےھجت اس 

وہں ہک ریمے دؽ وک اانیمطؿ وہ اجےئ لپ ابت اک نیقی ںیہن رعض ایک ویکں ںیہن! نیقی ےہ، نکیل اس رغض ےس دروخاتس رکات 

 ےن رفامای افر اہلل رضحت ولط ہیلع االسلؾ رپ رمح رفامےئ ہک فہ ا ک وبضمط اپ ہ یک انپہ اچےتہ ےھت افر ارگ ںیم اےنت رعےص کت دیق راتہ

ا الچ اجات۔
ً
 ےنتج رعےص کت رضحت وی فس ہیلع االسلؾ رےہ وت ںیم الب ےن فاےل ےک البےن رپ وفر

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ا

 

 ؿ احلص وہےن ےک ایبؿ ںیمداللئ ےک ااہظر ےس دؽ وک زایدہ ایمط

     383    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س، ا١َاء، جویزیہ، ٠اٜک، زہزی، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابووبيس، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔس بِ  َِ اهَّللُ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ثَىٔي بٔطٔ إ٧ِٔ َشا ٔىيَس ب٦َِ َحسَّ ََ ث٥ََا ُجَویِزٔیَُة َو٦ِ ٠َأٜٕک َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ أ٧ََّ  َبعٔیُّ َحسَّ َِ اٜؽُّ ١َا َِ ٦ٔ أَ

٢َ ب١ٔٔثِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َْاُظ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر َ ِٔ َوأَبَا وُبَِيٕس أَِخب ١َُِٜسيَّ زٔیِّ َوفٔی ٞٔ َحٔسیٔث یُو٤َُس َو٦ِ اٜزُّصِ ا

َّي َجاَزصَا ٔ اِْلَیَة َحً أَ صَٔذظ َٟ ث٢َُّ َْقَ ا َٔ ِٝٔيي  َٔ ٦ِٔٙ َٜٔيِف١َئ٦َّٔ   َحٔسیٔث ٠َأٜٕک َوَل

دبع اہلل نب دمحم، اامسء، وجری ہ، امکل، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبدیبع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ک دفرسی دنس ںیم رضحت 

 ہیلع فل ہ فملس ےس زرہی یک دحثی یک رطح رفاتی رکےت ںی ہک افر امکل یک رفاتی ںیم ےہ ہک لپ اوبرہریہ روسؽ اہلل یلص اہلل

ِی رھپ اس لتی یک التفت رفامیئ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ ف
قَلیی
 َ
ّ

 

ِن

ے

مَن
ع
َ
لِی 

 َ
ّ

 

ن
ِ
لرک

َ
ملس ےن اس وک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ف

 وپرا ڑپھ دای۔

  نب دمحم، اامسء، وجری ہ، امکل، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبدیبع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ احلص وہےن ےک ایب

 

 ؿ ںیمداللئ ےک ااہظر ےس دؽ وک زایدہ ایمط

     384    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 وبس ب٦ ح١يس، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ابواویس، زہزی، ٠اٜک، زہزی :  راوی

 ُ ث٥ََا أَبُو أ ِىٕس َحسَّ ََ وُب َيِىىٔي اب٦َِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ ثَىٔي َيِى َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َوایَٔة ٠َأٜٕک َحسَّ َویِٕس َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ ََکٔ

َّي أ٤ََِحزَصَا ٔ اِْلَیَة َحً أَ َصٔذظ َٟ ث٢َُّ َْقَ ا َٔ ٔ َو ٥َازٔظ َِ ٔ  بٔإ

دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوبافسی، زرہی، امکل، زرہی یک رفاتی اس دنس ےک اسھت امکل یک رفاتی یک رطح ےہ 

  ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ لتی ڑپ ی اہیں کت ہک وپری ڑپھ یل۔رفامےت ںی ہک رھپ لپ یلص اہلل

 دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوبافسی، زرہی، امکل، زرہی :  رافی

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

  

 ...یک راستل رپ اامیؿ الےن افر لپ یلص اہلل ع امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

وتعیؿ یک وسنمخ امےنن ےک فوجب امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک راستل رپ اامیؿ الےن افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یر تع یک فہج ےس ابیق امتؾ یر

 ےک ایبؿ ںیم

     385    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث َىيس ب٦ ابی َىيس، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ  ََ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی  ََ َِٜيْث َو٦ِ  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ اهَّللٔ َظ  َحسَّ و َُ َِٝيطٔ َر َّی اهَّللُ َو ل

َِٜبََّشُ  َِٝيطٔ ا ِس أُِؤفَی ٦ِ٠ٔ اِْلَیأت ٠َا ٠ِٔثُُٝط آ٦َ٠َ َو َٔ ِٔ ٦ِ٠ٔ ٤َٔيٓيٕ إِٔلَّ  َٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ اِل٤َِبَٔيا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َّٜٔذی أُوتٔيُت َوِحّيا َو ١ََّا کَا٧َ ا  َوإ٤ٔ

َْص٢ُِ َتابٔ  َ ث ِ٘ و٧َ أَ ُ٘ أَِرُجو أ٧َِ أَ َِ ٔلَیَّ  َِٜٕٔيا٠َةٔ أَِوَوی اهَّللُ إ  ّىا یَِو٣َ ا

ہک ہبیتق نب دیعس، ثیل دیعس نب ایب دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

رپ اامیؿ الےئ افر ےھجم  رہ یبن وک اےسی زجعمے اطع ےئک ےئگ ںی وج ایس ےسیج دفرسے اایبنء ہیلع االسلؾ وک یھب اطع ےئک ےئگ افر ولگ اس



 

ر ےھجم وج زجعمہ اطع ایک ایگ فہ فیح ایہل ینعی رقلؿ دیجم ےہ ہک افر وکیئ یبن اس زجعمہ ںیم ریما یر ک ںیہن ہک اس اسیج زجعمہ اےس الم وہ اف

ی ء مہیلع االسلؾ یک ریپفی رکےن فاولں یک دعتاد ےس   

 

ایقتم ےک دؿ زایدہ ادیم ےہ ہک ریمی ریپفی رکےن فاولں یک دعتاد دفرسے ان

 وہ یگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل دیعس نب ایب دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

تل رپ اامیؿ الےن افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یر تع یک فہج ےس ابیق امتؾ یروتعیؿ یک وسنمخ امےنن ےک فوجب امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک راس

 ےک ایبؿ ںیم

     386    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہ یو٤س ب٦ وبساِلولی، اب٦ وہِ، و١زو، ابویو٤س، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

ثَُط  َْنٔی َو١ِْزو أ٧ََّ أَبَا یُو٤َُس َحسَّ َ َٟ َوأَِخب ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ثَىٔي یُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبسٔ اِلَِولَی أَِخب ٟٔ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر

 ٔ ٕس بَٔئسظ ُس ٠َُح١َّ ِّ َّٜٔذی َن َٟ َوا ا َٔ َّطُ  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو انٔیٌّ ث٢َُّ ی١َُوُت  َظل ةٔ یَُضوزٔیٌّ َوَِل َنَِّصَ ٔ اِل٠َُّ َِل َيِس١َُي بٔی أََحْس ٦ِ٠ٔ صَٔذظ

ُِٝت بٔطٔ إِٔلَّ کَا٧َ ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب ا٥َّٜارٔ َٔ َّٜٔذی أُِر ٢ِ یُِؤ٦ِ٠ٔ بٔا َٜ  َو

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، رمعف، اوبویسن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اجؿ ےہ ہک اس اتم اک وکیئ یھب وہیدی افر رصناین وج 

اک ناکھہن منہج فاولں ںیم ریمی ابت ےنس )یر تع( سج ےک اسھت ںیم اجیھب ایگ وہں )ینعی االسؾ( افر فہ اس رپ اامیؿ ہن الےئ وت اس 

 ےس وہاگ۔

 ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، رمعف، اوبویسن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ٰیل ہنع یک راستل رپ اامیؿ الےن افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یر تع یک فہج ےس ابیق امتؾ یروتعیؿ یک وسنمخ امےنن ےک فوجب امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعت

 ےک ایبؿ ںیم

     387    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، ظاٜح ب٦ ظاٜح ہ١سانی، شىيي :  راوی

َٟ َرأَیُِت َر َحسَّ  ا َٔ ِىٔييِّ  َِٜض١َِسانٔیِّ َو٦ِ اٜصَّ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ َظأٜٔح ب٦ِٔ َظأٜٕح ا َ ا٧َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ََ ا ٞٔ ُِخَ ُجَّل ٦ِ٠ٔ أَصِ

 ٔ وُٜو٧َ ف ُٕ ا٧َ َي ََ ا ٞٔ ُِخَ ٥ََٝا ٦ِ٠ٔ أَصِ َٟ یَا أَبَا َو١ِزٕو إ٧َّٔ ٦ِ٠َ َٔٔب ا َٕ َِ ِىٔييَّ  َٟ اٜصَّ
َ أ ُضَو ََ َِ َجَضا  َٖ أ٠َََتُط ث٢َُّ َتزَوَّ ٞٔ إَٔذا أَِوَت ی اٜزَُّج

َٟ اهَّللٔ َظ  و َُ ثَىٔي أَبُو بُزَِزَة ب٦ُِ أَبٔی ٠ُوَسي َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َر ِىٔييُّ َحسَّ َٟ اٜصَّ ا َٕ َِ ِٔ بََس٤ََتطُ  ٔ َٟ ثَََلثَْة کَاٜزَّا٘ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

َِآ٦َ٠َ یُِؤَتِو٧َ أَِجَزصُ   ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٙٔتأب آ٦َ٠َ ب٥َٔبٔيِّطٔ َوأَِزَرَک ا٥َّٜٔييَّ َظل ٞٔ اِل ْٞ ٦ِ٠ٔ أَصِ  بٔطٔ َواتََّبَىطُ ٢ِ ٠َزََّتئِن َرُج

ُط أَِجَزا٧ٔ  َٝ َِ  ٔ ئِّسظ ََ  َّٖ َّٖ اهَّللٔ َتَىالَی َوَح َٝطُ أَِجَزا٧ٔ َوَوِبْس ١ِ٠َُٝوْک أَزَّی َح َِ ُط  َٔ أَِحَس٦َ  َوَظسَّ َِ اَصا  ذَّ ٍَ َِ ُط أ٠ََْة  َٜ ْٞ کَا٤َِت  َوَرُج

 ٔ ِىٔييُّ ٜ َٟ اٜصَّ ا َٔ ُط أَِجَزا٧ٔ ث٢َُّ  َٝ َِ َجَضا  َضا َوَتزَوَّ َٕ أَِحَس٦َ أََزبََضا ث٢َُّ أَِوَت َِ ٔ ٌَٔذائََضا ث٢َُّ أَزَّبََضا  يِْ ٍَ َِٜحٔسیَث بٔ انٔیِّ ُخِذ َصَذا ا ََ ا ُِْٝخَ

 ُٞ ِس کَا٧َ اٜزَُّج َٕ َِ ١َِٜٔسی٥َةٔ  َشِيٕئ  ٔلَی ا ُٞ َِمَٔي زُو٧َ َصَذا إ  َیزَِح

 این، یبعش، ےتہک ںی ہک ںیم ےن ا ک لدیم وک داھکی وج رخااسؿ اک رےنہ فاال اھت اس ےن یبعش ےس 
 
ییحی نب ییحی، میشہ، اصحل نب اصحل ہ

اس ےس اکنح رکانیل اس لدیم یک رطح ےہ وپاھچ ہک اے اوبرمعف رخااسؿ ےک ولگ ےتہک ںی ہک یسک لدیم اک اینپ ابدنی وک لزاد رک ےک 

وج اینپ رقابین ےک اجونر رپ وسار وہ رضحت یبعش ےتہک ںی ہک ھجم ےس رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ فادل رضحت اوبومیس 

ںی پ  وک دفرہا وثاب  ارعشی ےک وحا ہ ےس دحثی ایبؿ یک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک نیت لدیم اےسی

یلص اہلل  دای اجےئ اگ ا ک وت فہ لدیم وج الہ اتکب ںیم ےس وہ اےنپ یبن رپ اامیؿ الای وہ اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک زامہن اپای لپ

ا وثاب ےہ افر ا ک فہ لدیم ہیلع فل ہ فملس رپ یھب اامیؿ الای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ریپفی افر دصتقی یک وت اس ےک  ےئ دفرہ

ےہ سج ےک اپس ا ک ابدنی وہ اےس ایھچ رطح الھکےئ الپےئ اس یک اےھچ رطےقی ےس میلعت فرتتیب رکے اس ےک دعب اےس لزاد 

رک ےک وخد اس ےس اکنح رک ےل وت اس ےک  ےئ یھب دفرہا وثاب ےہ رھپ رضحت یبعش ےن اس رخااسین ےس رفامای ہک  ہ دحثی ریغب یسک 



 

 )تنحم فتقشم ےک ریغب( ےل ول فرہن ا ک لدیم وک اس یسیج دحثی ےک  ےئ دمہنی ونمرہ کت اک رفس رکان ڑپات اھت۔ زیچ ےک

 این، یبعش :  رافی
 
 ییحی نب ییحی، میشہ، اصحل نب اصحل ہ

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

  

 ؿ اک ایبؿاامی :   ابب

وتعیؿ یک وسنمخ امےنن ےک فوجب امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک راستل رپ اامیؿ الےن افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یر تع یک فہج ےس ابیق امتؾ یر

 ےک ایبؿ ںیم

     388    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابی شيبہ، وبسہ ب٦ ََٝمي٧، اب٦ ابی و١ز، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، ظاٜح ب٦ ظاٜح ابوبْک ب٦ :  راوی

ث٥ََا ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ٧َ ح و َحسَّ ََٝمِيَ َُ ث٥ََا َوِبَسةُ ب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  َحسَّ َيا٧ُ ح و َحسَّ ِّ َُ

 ٕ ٔ ٤َِحَوظُ  ٠َُىاذ ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ َظأٜٔح ب٦ِٔ َظأٜٕح بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ث٥ََا ُشِىَبُة ک ث٥ََا أَبٔی َحسَّ  َحسَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، انب ایب رمع، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اصحل نب اصحل ا ک دفرسی رفاتی ےک اسھت  ہ رفاتی 

 یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، انب ایب رمع، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اصحل نب اصحل :  رافی

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

  

 ... رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک انزؽ وہےن افر امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک انزؽ وہےن افر امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یر تع ےک  قبقم ہلصیف رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

     389    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، اب٦ شہاب، اب٦ ٠سيِ َے روایت ےہ ٘ہ ا٤ہوں ےن حَّضت ابوہزیزۂتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔش  ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّطُ َحسَّ ِٔ أ٤َ ١َُِٜسيَّ َضإب َو٦ِ اب٦ِٔ ا

 َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي َٟ ِٔي٢ُِٙ اب٦ُِ ٠َزِ ََ ٔ ٦ََّٙ أ٧َِ ی٥َِز َُٜيؤش ٔسي بَٔئسظٔ  ِّ َّٜٔذی َن ٢َ َوا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر َّی ا َی٢َ َظل

 ّٔ ِٜحٔزِیََة َوَي ِٜد٥ِٔزٔیَز َوَيَؽَي ا َٞ ا ُت ِٕ َِ َوَي ٝٔي َيَِٙٔسَ اٜعَّ َِ ٔسّفا  ِٕ ١َّٙا ٠ُ ٢ََّٝ َح ََ َِٝيطٔ َو َُٝط أََحْس اهَّللُ َو َب ِٕ َّي َِل َي ُٟ َحً ١َِٜا  يُؾ ا

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، انب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ نب ےس انس رفامےت ںی 

بی مت ولوگں ںیم ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک رقنع

رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ زنفؽ رفامںیئ ےگ یر تع دمحم ہ ےک  قبقم مکح دںی ےگ افر دعؽ فااصنػ رکںی ےگ بیلص )وسیل( وتڑ 

ڈاںیل ےگ افر زنخری وک لتق رکںی ےگ افر زج ہ وک وموقػ رکںی ےگ افر امؽ تہب دںی ےگ اہیں کت ہک وکیئ امؽ وبقؽ رکےن فاال ںیہن 

 رےہ اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، انب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ :  افیر

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 رے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یر تع ےک  قبقم ہلصیف رکےن ےک ایبؿ ںیمرضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک انزؽ وہےن افر امہ

     390    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساِلولی ب٦ ح١از، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س،  :  راوی

 ، وبس ب٦ ح١يس، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ظاٜح زہزیحس٦ حٝوانی

يَ  ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ٕ َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ از ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی ب٦ُِ َح١َّ ث٥َٔيطٔ َحسَّ ا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة ح و َحسَّ

٤ََْا اب٦ُِ َو  َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ وَب ب٦ِٔ َِحِ ُٕ َِٝوانٔیُّ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َو٦ِ َيِى ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا ثَىٔي یُو٤ُُس ح و َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ صِ



 

ٔ َوفٔی رَٔوایَٔة اب٦ِٔ  ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح ک ِىٕس َحسَّ ََ ١َّٙا وَُيِي٥ََة إ٠َٔا٠ّ  إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ٔسّفا َوَح ِٕ ا ٠ُ

 َ٘ ٔسّفا  ِٕ ٔسّفا َوفٔی َحٔسیٔث َظأٜٕح َح١َّٙا ٠ُ ِٕ ٢َِٜ یَِذَُکِ إ٠َٔا٠ّا ٠ُ ١َّٙا َوازِّٔل َو َِّٝيُث َوفٔی َحٔسیثٔطٔ َوِسِّل َوفٔی رَٔوایَٔة یُو٤َُس َح َٟ اٜ ا َٔ ١َا 

ّْا ٦ِ٠ٔ  ِ َِٜواحَٔسةُ َخي ِحَسةُ ا َّي َتُٙو٧َ اٜسَّ ٔ َوَحً ٞٔ  ٦ِ٠ٔ اٜزِّیَاَزة ُُا إ٧ِٔ ٔشئُِت٢ِ َوإ٧ِٔ ٦ِ٠ٔ أَصِ وُِل أَبُو صَُزیَِزَة اِْقَ ُٕ ٤َِيا َو٠َا ِٔيَضا ث٢َُّ َي اٜسُّ

َٞ ٠َِوتٔطٔ اِْلیَةَ  ِب َٔ َُٜيِؤ٠ٔنَنَّ بٔطٔ  َٙٔتأب إِٔلَّ   اِل

سن، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، دبعاالیلع نب امحد، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی

وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل زرہی ےس  ہ دحثی یھب اس دنس ےک اسھت لقن یک یئگ ےہ افر انب ہینیع یک رفاتی ںیم ےہ ہک 

رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ااصنػ رکےن فاےل اامؾ افر دعؽ رکےن فاےل رمکحاؿ وہں ےگ افر ویسن یک رفاتی ںیم ےہ ہک دعؽ 

ےل احمک وہں ےگ افر اس ںیم ااصنػ رکےن فاےل اامؾ اک ذرک ںیہن ایک ایگ اسیج ہک ثیل ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ےہ افر اس رکےن فا

 ھا  ےس رتہب وہاگ رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ارگ مت

فی

 ںیم اانت زادئ ےہ ہک اس زامہن ںیم ا ک دجسہ داین فام

 ِ ا
َ
َ َموہِت( ینعی وکیئ لدیم الہ اتکب ںیم ےس ںیہن راتہ رگم فہ اےنپ رمےن ےس ےلہپاچوہ وت ڑپوھ )ف

ی َ

 

َ ہِب ق
ّ

 
َ

 

ِ

وم ُ
 َ
  ل
َ
 اِّل
ِ
ا ب َ

 

کِب
ل
 ّؿَ نِم الَہِ ا

 رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ یک دصتقی رضفر رکات ےہ۔

نب ییحی، انب فبہ، ویسن، نسح ولحاین، دبع دبعاالیلع نب امحد، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، رحہلم  :  رافی

 نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل زرہی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یض اہلل اعتٰیل ہنع یک یر تع ےک  قبقم ہلصیف رکےن ےک ایبؿ ںیمرضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک انزؽ وہےن افر امہرے یبن رضحت دمحم ر
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 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، َىيس ب٦ ابی َىيس، وفاء ب٦ ٠ي٥اء، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ُٟ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َّطُ  َِ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٤َ ِٔ ب٦ِٔ ٠ٔي٥َا ٔىيٕس َو٦ِ َوَفا ََ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی  ََ َِٜيْث َو٦ِ  ا 



 

 َِ ٝٔي ٧َّ اٜعَّ ََٝيَِٙٔسَ َِ ١َّٙا َوازِّٔل  ٦ََّٜ اب٦ُِ ٠َزَِی٢َ َح ٔ َي٥ِز َٜ ٢َ َواهَّللٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٦ََّٝ اهَّللٔ َظل ُت ِٕ َي َٜ ِٜحٔزِیََة  َو ََٜيَؽَى٦َّ ا ِٜد٥ِٔزٔیَز َو ا

ََٜيِسوَُو٧َّ  ُس َو َُ َحا ََّباٌُُؾ َواٜتَّ ُِ َواٜت ِح٥َا ََٜتِذَصبَنَّ اٜصَّ َِٝيَضا َو َََِل يُِسَعی َو ََِٜٕٔلُػ  ٦َّ ا َ٘ َْ ِ ُتَّ َٜ َبُُٝط أََحْس  َو ِٕ ََل َي َِ  ٟٔ ١َِٜا ٔلَی ا  إ

ء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب ایب دیعس، اطعء نب انیم

فملس ےن رفامای اہلل یک مسق رضحت ٰیسیع انب رممی رضفر ارتںی ےگ فہ ااصنػ رکےن فاےل احمک وہں ےگ فہ بیلص وتڑ ڈاںیل ےگ افر 

وھچڑںی ےگ رگم اؿ رپ وکیئ وتمہج ںیہن وہاگ ینعی اؿ ےس ابر زنخری وک لتق رکںی ےگ افر زج ہ وموقػ رکںی ےگ افر وجاؿ افاینٹنں 

ربداری ےک  ےئ اکؾ ںیہن ےل اگ ولوگں ےک دولں ےس ہنیک ضغب افر دسح متخ وہ اجےئ اگ افر فہ ولوگں وک امؽ یک رطػ البںیئ ےگ رگم 

 وکیئ یھب امؽ وبقؽ ںیہن رکے اگ۔

 نب انیمء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب ایب دیعس، اطعء :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک ایبؿ ںیمرضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک انزؽ وہےن افر امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یر تع ےک  قبقم ہلصیف رک
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 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ٤اِي، ٔتازہ انعاری، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َْنٔی یُو٤ُُس وَ  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ َتاَزَة اِلَِنَعارٔیِّ َحسَّ َٔ َْنٔی ٤َأِْي ٠َِولَی أَبٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ ٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب 

َٟ اب٦ُِ ٠َزِیَ  َ َْ أْمُتَْن إَٔذا ٤َز ِي َ٘  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٢َ ِٔي٢ُِٙ َوإ٠َٔا٢ُِٙ٠ُ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة 

، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انعف، اتقدہ ااصنری، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل رحہلم نب ییحی

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت اس فتق سک احؽ ںیم وہ ےگ بج مت ںیم رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ارتںی ےگ افر اہمترے اامؾ وہں ےگ۔

 فبہ، ویسن، انب اہشب، انعف، اتقدہ ااصنری، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی، انب  :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہنع یک یر تع ےک  قبقم ہلصیف رکےن ےک ایبؿ ںیم رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک انزؽ وہےن افر امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل
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 ٠ح١س ب٦ حات٢ ب٦ ٠ي١و٧، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ شہاب، ٤اِي، ابؤتازہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ انعاری :  راوی

ث٥ََا يَ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َْنٔی ٤َأِْي ٠َِولَی أَبٔی َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ طٔ  ث٥ََا اب٦ُِ أَخٔی اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َو١ِّ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ِى

 َ٘  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َّطُ  َتاَزَة اِلَِنَعارٔیِّ أ٤َ َٔ ٔ َْ أْمُتَْن إ َٟ اب٦ُِ ٠َزَِی٢َ ِٔي٢ُِٙ ِي َ َذا ٤َز

 ٢ُِٙ  َوأ٠ََّ

دمحم نب احمت نب ومیمؿ، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، انعف، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ہیلع االسلؾ ارتںی ےگ افر اہمترے اامؾ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اس فتق اہمترا ایک احؽ وہاگ بج مت ںیم رضحت ٰیسیع نب رممی

 ںینب ےگ۔

 دمحم نب احمت نب ومیمؿ، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، انعف، اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری :  رافی

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

  

 ؿاامیؿ اک ایب :   ابب

 رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک انزؽ وہےن افر امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یر تع ےک  قبقم ہلصیف رکےن ےک ایبؿ ںیم
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 ازہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہزہيْ ب٦ ِحب، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اب٦ ابی ذ٤ِ، اب٦ شہاب، ٤اِي، ابؤت :  راوی



 

ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ٤َا ِ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی ذٔئ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ ثَىٔي ا ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َتاَزَة َو٦ِ أَبٔی َحسَّ َٔ ِٕٔي ٠َِولَی أَبٔی 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٕ إ٧َّٔ صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ِ ُِٝت ِٔلب٦ِٔ أَبٔی ذٔئ ُٕ َِ  ٢ُِٙ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ أ٠ََّ َِ َٟ ِٔي٢ُِٙ اب٦ُِ ٠َزِی٢ََ  َ َْ أْمُتَْن إَٔذا ٤َز ِي َ٘  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َو

 ِ َٟ اب٦ُِ أَبٔی ذٔئ ا َٔ ث٥ََا َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوإ٠َٔا٢ُِٙ٠ُ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ  ُِٝت ِٕ َتِس اِلَِوَزاعٔیَّ َحسَّ ُٔ  ٢ُِٙ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ رٔی ٠َا أ٠ََّ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َّةٔ ٤َبٔي٢ُِِّٙ َظل َُ َٙٔتأب َرب٢ُِِّٙ َتَباَرَک َوَتَىالَی َو ٔ ٢ُِٙ ب أ٠ََّ َِ  َٟ ا َٔ  تُِدبُْٔنٔی 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل  زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، انب ایب ذبن، انب اہشب، انعف، اوباتقدہ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس فتق اہمترا ایک احؽ وہاگ بج مت ںیم رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ارتںی ےگ مت یہ ںیم ےس اہمترے 

  ےن اگ انب اامؾ ںینب ےگ ا ک دفرسی دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہمترا اامؾ مت یہ ںیم ےس

مت یہ ںیم ےس وہاگ اس اک ایک بلطم ےہ ںیم ےن رعض ایک ہک ےھجم اتبےیئ، لپ ےن  ایب ذبئ ےن اہک ہک ایک مت اجےتن وہ ہک اہمترا اامؾ

رفامای ہک رضحت ٰیسیع اہمترے رب یک اتکب افر اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک تنس ےہ، اہمتری اامتم رکںی ےگ )فہ اس 

 قم ےلصیف رکںی ےگ(۔ےک  قب

 زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، انب ایب ذبن، انب اہشب، انعف، اوباتقدہ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؾ ےک انزؽ وہےن افر امہرے یبن رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یر تع ےک  قبقم ہلصیف رکےن ےک ایبؿ ںیمرضحت ٰیسیع ہیلع االسل

     395    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 لٰی و٥ہوٜيس ب٦ شحاً، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦ شاُع، اب٦ ٠ح١س، اب٦ جزیخ، ابوزبيْ رِضي اهَّلل تىا :  راوی

اْد َوصُ  ث٥ََا َححَّ اُٜوا َحسَّ َٔ أُعٔ  ًٕ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َوَححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ُشَحا ث٥ََا ا ٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ َو اب٦ُِ ٠َُح١َّ

و ُٕ ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ َي ََ َُّط  ٔ أ٤َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَيِْ َ َٟ أَِخب ا ْة ٦ِ٠ٔ َٔ َّ ٔ ُٟ ـَائ ُٟ َِل َتزَا و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ ُِل 

َّی اهَّللُ  ُٟ ؤيَسي اب٦ُِ ٠َزِی٢ََ َظل ٔ َي٥ِز َِ  َٟ ا َٔ َِٜٕٔيا٠َةٔ  ٔ ا ٔلَی َیِو٣ ِّٖ َلاصٔزٔی٦َ إ َِٜح اتُٔٝو٧َ َولَی ا َٕ ًٔي يُ ُٟ أ٠َٔيُْ أ٠َُّ و ُٕ َي َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ص٢ُِ  َو



 

ةَ  ٔ اِل٠َُّ ٠ََة اهَّللٔ صَٔذظ ُِ َتِْکٔ ُٟ َِل إ٧َّٔ َبِىَؽ٢ُِٙ َولَی َبِىٕؾ أ٠ََُزا و ُٕ َي َِ ٥ََٜا   ِّٞ َٟ َظ  َتَىا

 فدیل نب اجشع، اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب اشرع، انب دمحم، انب رججی، اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک اوہنں ےن رضحت اجرب

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم اک ا ک رگفہ ہشیمہ قح یک نب دبعاہلل ریض

اخرط زلات رےہ اگ افر ایقتم کت اغبل رےہ اگ افر رفامای ہک رھپ رضحت ٰیسیع انب رممی ہیلع االسلؾ ارتںی ےگ ولوگں اک اریم اؿ ےس 

ض رکے اگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامںیئ ےگ ہک ںیہن ہکلب مت ا ک دفرسے رپ اریم وہ  ہ فہ ازعاز ےہ امنز ڑپاھےن ےک ےل رع

 وج اہلل اعتیل ےن اس اتم وک اطع رفامای ےہ۔

 فدیل نب اجشع، اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب اشرع، انب دمحم، انب رججی، اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس زامےن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم اامیؿ وبقؽ ںیہن ایک اجےئ اگ ۔

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس زامےن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم اامیؿ وبقؽ ںیہن ایک اجےئ اگ ۔

     396    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ولی ب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ حىَف، وَلء اب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

 ُٞ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ٔىيٕس َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ِٔ َوصَُو اب٦ُِ َحسَّ َِٜىََل َيِى٥ُو٧َ اب٦َِ َجِىََفٕ َو٦ِ ا

و ُٕ َٟ َِل َت ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ُِس ٦ِ٠ٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َّي َتِفَُٝي اٜصَّ اَوُة َحً ٣ُ اٜسَّ

ََٝىِت ٦ِ٠ٔ  َ إٔذَا ـ َِ زٔبَٔضا  ٍِ ٠َ  ُٞ ِب َٔ ٢ِ َت٦ُِٙ آ٥َ٠َِت ٦ِ٠ٔ  َٜ ّسا إٔی١َا٤َُضا  ِّ ُي َن َّ َيِو٠َئٕٔذ َِل َی٥ِ َِ ُض٢ِ أَِج١َُىو٧َ  ُّٝ ُ زٔبَٔضا آ٦َ٠َ ا٥َّٜاُس ک ٍِ  أَِو ٠َ

ّْا ِ َسَبِت فٔی إٔی١َا٤َٔضا َخي َ٘ 

د، العء انب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض

 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب عح



 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایقتم اس فتق کت اقمئ ںیہن وہیگ بج کت وسرج رغمب ےس ہن ےلکن اگ رھپ بج 

 وسرج رغمب ےس ےلکن اگ وت بس ولگ اامیؿ ےل لںیئ ےگ رگم اس فتق اک اامیؿ الان یسک وک افدئہ ہن دے اگ وج اس ےس ےلہپ )ینیقی

 ایقتم یک اشنین ےس لبق( اامیؿ ںیہن الای اھت ای اس ےن اامیؿ ےک اسھت وکیئ یکین ںیہن یک یھت۔

د، العء انب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، الیعمس نب عح

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس زامےن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم اامیؿ وبقؽ ںیہن ایک اجےئ اگ ۔

     397    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

جزیز، و١ارہ ب٦ ٔىٕاً، ابی زروہ، ابوہزیزہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، ابوَکیِ، اب٦ ِؽيٞ، زہيْ ب٦ ِحب،  :  راوی

رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حسين ب٦ ولی، زائسہ، وبساهَّلل ب٦ ذ٘وا٧، وبساٜزح٦١ اُعد، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل 

 تىالٰی و٥ہ

 َ ث اُٜوا َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ٕ َوأَبُو َُکَ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا َجزٔیْز َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٕٞ ح و َحسَّ َُِؽِي ٥َا اب٦ُِ 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ًٔ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٕ ِى َٕ ِٜ ص١َُا َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی  لَٔکَ ٢ََّٝ ح و َحسَّ ََ َو

ٔد َو٦ِ َشِيبَ  َوا٧َ َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اِلَُِعَ ِ٘ ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ َزائَٔسَة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َذ َّی َة َحسَّ  أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ  ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٢ََّٝ ح و َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو طٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ اهَّللُ َو ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا

ِٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظ  َِٜىََل ٞٔ َحٔسیٔث  ٢ََّٝ ب١ِٔٔث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ََّٝ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ل

، انب ریمن، اوبرکبی، انب لیضف، زریہ نب رحب، رجری، امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، دبعاہلل نب ذوکاؿ، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ک دفرسی دنس ےک 

 یک یئگ ےہ۔اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن 



 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبرکبی، انب لیضف، زریہ نب رحب، رجری، امعرہ نب اقعقع، ایب زرہع، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، دبعاہلل نب ذوکاؿ، دبعارلنمح ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس زامےن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم اامیؿ وبقؽ ںیہن ایک اجےئ اگ ۔

     398    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ ِحب، و٘يي، زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ یوَْ، ِؽيٞ ب٦ ٌزوا٧، ابوَکیِ، ٠ح١س ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ  :  راوی

 ب٦ وَلء، اب٦ ِؽيٞ، ابی حاز٣، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ  ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َْ َحسَّ َُ ُٖ ب٦ُِ یُو َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ

َُٜط حَ  ُن  ِّ َّٝ ِٔ َواٜ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٌَزَِوا٧َ ح و َحسَّ ٞٔ ب٦ِٔ  َُِؽِي ُٗ َج١ٔيّىا َو٦ِ  ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ اِلَِزَر َُِؽِي ث٥ََا اب٦ُِ  سَّ

 َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٢ِ َت٦ُِٙ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ َٜ ّسا إٔی١َا٤َُضا  ِّ ُي َن َّ ِج٦َ َِل َی٥ِ ٢َ ثَََلْث إَٔذا َِخَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و

ُٟ َوَزابَُّة اِلَِر  ا جَّ زٔبَٔضا َواٜسَّ ٍِ ١ِٔس ٦ِ٠ٔ ٠َ ًُ اٜصَّ ّْا ـُُٝو ِ َسَبِت فٔی إٔی١َا٤َٔضا َخي َ٘ ُٞ أَِو  ِب َٔ  ٔؿ آ٥َ٠َِت ٦ِ٠ٔ 

ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب ویفس، لیضف نب زغفاؿ، اوبرکبی، دمحم نب العء، انب لیضف، اوبرکب نب ایب 

ایب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای، نیت زیچفں ےک اظرہ وہ اجےن 

الان اس ےک  ےئ افدئہ دنم ںیہن وہاگ وج ہک اؿ ےس ےلہپ اامیؿ ہن الای وہ ای کین اکؾ ایک وہ اؿ نیت ںیم ےک دعب یسک اےسی لدیم اک اامیؿ 

ِض اک انلکن ےہ۔
ْ
ر
َ
ُ اْلْ 

 

ة
َ
ّ
ی ی
 ےس ا ک وسرج اک رغمب ےس انلکن دفرسے داجؽ اک انلکن رسیتےَدا

، لیضف نب زغفاؿ، اوبرکبی، دمحم نب العء، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب ویفس :  رافی

 انب لیضف، ایب احزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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



 

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اگ ۔ اس زامےن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم اامیؿ وبقؽ ںیہن ایک اجےئ

     399    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایوب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اب٦ وٝيہ، اب٦ ایوب، اب٦ وٝيہ، یو٤س، ابزاہي٢ ب٦ یزیس ت١يِم، ابوذر :  راوی

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وُ  َح َِ ٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َوإ ث٥ََا یُو٤ُُس َو٦ِ َحسَّ َة َحسَّ َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ا َٔ َة  َٝيَّ

َّی اهَّللُ  ٢َُٝ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ١َٔىطُ َِمَٔي أَِو ََ َِّئِمِّ  َٟ یَِو٠ّا أََتِسُرو٧َ أَیِ  إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ َیزٔیَس اٜت ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٦َ َو

ٔلَی ٠ُِسَتَُقِّ  َّي َت٥َِتهَٔی إ ٔ َتِحزٔی َحً َٟ إ٧َّٔ َصٔذظ ا َٔ  ٢َُٝ وُُٜط أَِو َُ اُٜوا اهَّللُ َوَر َٔ ١ُِس  ٔ اٜصَّ ُِ صَٔذظ ََِتْٔخُّ َتِذَص َِٜىزِٔط  َصا َتِحَت ا

 َ َّ َِ ّٔعٔی اِرٔجعٔی ٦ِ٠ٔ َحِيُث ٔجئِٔت  ََٜضا اِرَت  َٟ ا َٕ َّي يُ َذَٜٔک َحً َ٘  ُٟ ََل َتزَا َِ أجَسّة  ُتِعبُٔح ـَأَٜىّة ٦ِ٠ٔ ٠َِفٝٔٔىَضا ث٢َُّ َتِحزٔی ََ َِ ِْٔجُي 

َضا اِرَت  َٜ  َٟ ا َٕ َّي ُي َذَٜٔک َحً َ٘  ُٟ أجَسّة َوَِل َتزَا ََ ََِتْٔخُّ  َِٜىزِٔط  َصا َتِحَت ا ٔلَی ٠ُِسَتَُقِّ َّي َت٥َِتهَٔی إ ّٔعٔی اِرٔجعٔی ٦ِ٠ٔ َحِيُث ٔجئِٔت َحً

ُتِعبُٔح ـَأَٜىّة ٦ِ٠ٔ ٠َ  َِ ََِّْٔجُي  صَا َذاَک َتِحَت َِ ٔلَی ٠ُِسَتَُقِّ َّي َت٥َِتهَٔی إ ِفٝٔٔىَضا ث٢َُّ َتِحزٔی َِل َيِست٥َِْٔکُ ا٥َّٜاَس ٥ِ٠َٔضا َشِيّئا َحً

 ُٟ و َُ َٟ َر ا َٕ َِ زٔبَٔضا  ٍِ ُتِعبُٔح ـَأَٜىّة ٦ِ٠ٔ ٠َ َِ زٔبٔٔک  ٍِ ّٔعٔی أَِظبٔهٔی ـَأَٜىّة ٦ِ٠ٔ ٠َ ََٜضا اِرَت  ُٟ ا َٕ يُ َِ َِٜىزِٔط  َِٝيطٔ  اهَّللٔ َظ ا َّی اهَّللُ َو ل

َسَبِت  َ٘ ُٞ أَِو  ِب َٔ ٢ِ َت٦ُِٙ آ٥َ٠َِت ٦ِ٠ٔ  َٜ ّسا إٔی١َا٤َُضا  ِّ ُي َن َّ ٢ِ َذاَک حٔيَن َِل ی٥َِ ُ٘ ٢َ أََتِسُرو٧َ ٠ًََي َذا َّٝ ََ ّْاَو ِ   فٔی إٔی١َا٤َٔضا َخي

یمیمت، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل  ییحی نب اویب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہیلع، انب اویب، انب ہیلع، ویسن، اربامیہ نب سیدی

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت اجےتن وہ ہک  ہ وسرج اہکں اجات ےہ احصہب ریض اہلل مہنع ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب 

ےک ےچین لاجات ےہ افر دجسہ رسی وہ  اجےتن ںی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ اتلچ ےہ اہیں کت ہک اےنپ ایقؾ یک ہگج رعش

اجات ےہ دجسے ںیم ڑپا راتہ ےہ اہیں کت ہک اےس اےنھٹ اک )دنلب وہےن( اک مکح اتلم ےہ ہک اہجں ےس لای ےہ فںی رپ ولٹ اج رھپ حبص وک 

ےہ افر رھپ دجسہ ںیم ڑپ اجات ےنلکن یک ہگج ےس ولطع وہات ےہ رھپ اتلچ راتہ ےہ اہیں کت ہک اےنپ رہھٹےن یک ہگج رعش ےک ےچین چنہپ اجات 

ےہ اہیں کت ہک اےس مکح وہات ےہ ہک اھٹ رک اہجں ےس لای ےہ فںی ولٹ اج وت فہ ولٹ اجات ےہ رھپ حبص وک اےنپ ےنلکن یک ہگج ےس ولطع 

 اہیں کت ہک وہات ےہ رھپ اس رطح اتلچ راتہ ےہ رھپ ا ک فتق ااسی لےئ اگ ہک ولوگں وک اس ےک ےنلچ ںیم وکیئ رفؼ وسحمس ںیہن وہاگ

فہ اےنپ رہھٹےن یک ہگج رعش ےک ےچین ل اجےئ اگ رھپ اےس اہک اجےئ اگ ہک اھٹ افر رغمب یک رطػ ےس لکن انچہچن فہ اس فتق رغمب 



 

یک رطػ ےس ولطع وہاگ اس ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت اجےتن وہ ہک  ہ بک وہاگ  ہ اس فتق وہاگ بج 

  اامیؿ الان اس وک افدئہ ہن دے اگ بج کت ہک فہ اس ےس ےلہپ اامیؿ ہن الای وہ ای اامیؿ یک احتل ںیم اس ےن کین اکؾ ہن ےیک وہں۔یسک اک

 ییحی نب اویب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہیلع، انب اویب، انب ہیلع، ویسن، اربامیہ نب سیدی یمیمت، اوبذر :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس زامےن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم اامیؿ وبقؽ ںیہن ایک اجےئ اگ ۔

     400    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ یو٤س، ابزاہي٢ تيِم، ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہوبساٜح١يس ب٦ بيا٧، واَفی، خاٜس، اب٦ وبساهَّلل  :  راوی

 ٔ ٤ََْا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ یُو٤َُس َو٦ِ إ َ ٔفیُّ أَِخب َٔ َِٜوا َِٜح١ٔيسٔ ب٦ُِ بََيا٧ٕ ا ثَىٔي َوِبُس ا َِّئِمِّ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َحسَّ بَِزاصٔي٢َ اٜت

َّی اهَّللُ َٝيَّةَ أَبٔی َذٓرٕ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ٞٔ ٠َِىىَي َحٔسیٔث اب٦ِٔ وُ ١ُِس ب١ِٔٔث ٔ اٜصَّ ُِ َصٔذظ َٟ یَِو٠ّا أََتِسُرو٧َ أَی٦َِ َتِذَص ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو   َو

دبعادیمحل نب ایبؿ، فا یط، اخدل، انب دبعاہلل نب ویسن، اربامیہ یمیت، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ک دفرسی دنس ےک اسھت  ہ رفاتی 

 ح لقن یک یئگ ےہ۔یھب ایس رط

 دبعادیمحل نب ایبؿ، فا یط، اخدل، انب دبعاہلل نب ویسن، اربامیہ یمیت، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اامیؿ وبقؽ ںیہن ایک اجےئ اگ ۔ اس زامےن ےک ایبؿ ںیم ہک سج

     401    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابزاہي٢، ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َِّئِمِّ َحسَّ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜت ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ُن َلَبٔی َُکَ

ا َّ١َٝ َِ ٢َ َجأْٜس  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِِٜسحَٔس َوَر ُِٝت ا َٟ َزَخ ا َٔ َٔ  َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ  ١ُِس  َٟ یَا أَبَا َذٓرٕ ٌَابَِت اٜصَّ ا

َتِسَتأِذ٧ُٔ فٔی اٜ َِ  ُِ ََّضا َتِذَص إ٤ٔ َِ  َٟ ا َٔ  ٢ُ َٝ وُٜطُ أَِو َُ ُِٝت اهَّللُ َوَر ُٔ  َٟ ا َٔ  ٔ ُِ صَٔذظ ِٞ َتِسرٔی أَی٦َِ َتِذَص ََّضا َص أ٤َ َ٘ ََٜضا َو ُيِؤَذ٧ُ  َِ  ٔ حُوز سُّ

زٔبَٔضا ٍِ َتِفُُٝي ٦ِ٠ٔ ٠َ َِ ََٜضا اِرٔجعٔی ٦ِ٠ٔ َحِيُث ٔجئِٔت   َٞ ِس ٔٔي ََٜضا َٔ ائَةٔ َوِبٔس اهَّللٔ َوَذَٜٔک ٠ُِسَتَُقٌّ  أَ فٔی ْٔقَ َٟ ث٢َُّ َْقَ ا َٔ 

اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم دجسم ںیم داہ  وہا وت روسؽ 

رغفب وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے اوبذر ایک مت اجےتن  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی رفام ےھت رھپ بج وسرج

وہ ہک  ہ وسرج اہکں اجات ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ زایدہ رتہب اجےتن ںی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 ااجزت لم اجیت ےہ افر ا ک رمہبت ایقتم ےک رقبی اےس اہک اجےئ اگ  ہ وسرج اج رک اہلل اعتیل ےس دجسہ یک ااجزت ام اتگ ےہ وت اےس

ہک اہجں ےس الکن ےہ فںی ولٹ اج وت فہ رغمب یک رطػ ےس ےلکن اگ رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع 

َھا ( ینعی یہی اقمؾ وسرج ےک رہھٹےن اک ےہ۔ فل ہ فملس ےن رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رقات یک  قبقم ڑپاھ )
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 َذکِلَ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

  ایبؿاامیؿ اک :   ابب

 اس زامےن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم اامیؿ وبقؽ ںیہن ایک اجےئ اگ ۔

     402    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَىيس اشخ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و٘يي، او١ض، ابزاہي٢ تيِم، ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىيٕس اِلََشخُّ  ََ ث٥ََا أَبُو  ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ  َحسَّ ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ َٟ اِلََشخُّ َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ َوإ

٢ََّٝ َو٦ِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ أ ََ  َٟ ا َٔ َِّئِمِّ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ  ٟٔ  إٔبَِزاصٔي٢َ اٜت ِو ١ُِس َتِحزٔی َٔ اهَّللٔ َتَىالَی َواٜصَّ



 

َِٜىزِٔط  َصا َتِحَت ا َٟ ٠ُِسَتَُقُّ ا َٔ ََٜضا   ٕ  ١ُِٜٔسَتَُقٓ

 اوبدیعس اجش، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشمع، اربامیہ یمیت، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

َھا ( ےک قلعتم وپاھچ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس ےک فل ہ فملس ےس اہلل اعتیل ےک رفامؿ 
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 رہھٹےن یک ہگج رعش ےک ےچین ےہ۔

 اوبدیعس اجش، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشمع، اربامیہ یمیت، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ فیح ےک لاغز ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ فیح ےک لاغز ےک ایبؿ ںیم

     403    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، اح١س ب٦ و١زو ب٦ وبساهَّلل ب٦ و١زو ب٦ َسح، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ، وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ٕح  ٔ أَِح١َُس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ََسِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ أَِخب

َِْتُط أَ  َ ٢َ أَِخب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ ثَىٔي ُُعِ َٟ َحسَّ ا َِ بٔطٔ َٔ ُٟ ٠َا بُٔس َِٜت کَا٧َ أَوَّ ا َٔ ََّضا  ٤

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َ  َر یَا إِٔلَّ َجائ ُِ َِکَا٧َ َِل یََزی ُر َة فٔی ا٥َِّٜو٣ٔ  َٔ ٔ از یَا اٜعَّ ُِ َِٜوؤِی اٜزُّ ٢َ ٦ِ٠ٔ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِبٔح ث٢َُّ َظل ٖٔ اٜعُّ َٝ َِ  َٞ ِت ٠ِٔث

َىبُُّس  ِٕ َیَتَح٥َُّث ِٔيطٔ َوصَُو اٜتَّ ا ارٔ ِٔحَ ٍَ َِکَا٧َ یَِدُٝو بٔ  ُِ َِٜدََل َِٜيطٔ ا ٔ َِ إ ٔلَی أَصِٝٔطٔ  حُبِّ َٞ أ٧َِ یَزِٔجَي إ ِب َٔ  ٔ َِٜىَسز َيالَٔی أُِوَِلٔت ا َّٝ اٜ

ُّٖ َوصَُو فٔی ٌَارٔ ِٔحَ  َِٜح حَٔئُط ا َِ َّي  زُ ١ِٜٔٔثَٝٔضا َحً َيَتزَوَّ َِ ٔلَی َخٔسیَحَة  زُ َٜٔذَٜٔک ث٢َُّ َیزِٔجُي إ َٟ ٠َا َوَیَتزَوَّ ا َٔ أِ  َٟ اِْقَ ا َٕ َِ َُٝک  ١َِٜ َحائَُط ا َِ  ِٕ ا

 َٕ ُِٝت ٠َا أ٤ََا بٔ أ٤ََا بٔ ُٔ  َٟ ا َٔ  ِ أ َٟ اِْقَ ا َٕ َِ َٝىٔي  ََ َِٜحِضَس ث٢َُّ أَِر ََ ٠ٔىِّي ا َٝ َّي بَ ىٔي َحً فَّ ٍَ َِ أََخَذنٔی  َِ  َٟ ا َٔ  ِٕ أََخَذنٔی ارٔ َِ  َٟ ا َٔ  ِٕ ارٔ َٕ

 َ ُِٝت ٠َا أ ُٕ َِ  ِ أ َٟ أَِْقَ ا َٕ َِ َٝىٔي  ََ َِٜحِضَس ث٢َُّ أَِر ََ ٠ٔىِّي ا َٝ َّي بَ ا٤َٔيَة َحً ىٔي اٜثَّ فَّ ٍَ َِ ََ َٝ َّي بَ أَٜثَة َحً ىٔي اٜثَّ فَّ ٍَ َِ أََخَذنٔی  َِ  ِٕ ارٔ َٕ ٤َا بٔ



 

ِ َوَر  أ ٖٕ اِْقَ َٝ َٖ اِْلِٔنَسا٧َ ٦ِ٠ٔ َو َٝ َٖ َخ َٝ َّٜٔذی َخ ٢ٔ َربَِّک ا َِ ِ بٔا أ َٟ اِْقَ ا َٕ َِ َٝىٔي  ََ َِٜحِضَس ث٢َُّ أَِر ٢ََّٝ ٠ٔىِّي ا َّٜٔذی َو ٣ُ ا بَُّک اِلََِکَ

٢َ اِْلِٔنَسا٧َ  َّٝ ٢ٔ َو َٝ َٕ ِٜ َٞ َولَی َخ  بٔا َّي َزَخ ُْ بََوازُٔرُظ َحً ٢َ َتزُِج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َجَي بَٔضا َر ٢ِ ََفَ َٝ ٢َِٜ َيِى ٔسیَحَة ٠َا 

 ٔ َٟ َٜٔدٔسیَحَة أَِی َخٔسیَحُة ٠َا ل ا َٔ ًُ ث٢َُّ  َِ َو٥ِطُ اٜزَِّو َّي َذَص ُٝوُظ َحً ز٠ََّ َِ ُٝونٔی  ُٝونٔی َز٠ِّ َٟ َز٠ِّ ا َٕ ِس َخٔصيُت َِ َٕ َٜ  َٟ ا َٔ  َْ َ َِٜدب ََْصا ا َ ی َوأَِخب

ُٞ اٜزَّ  ََٜتٔع ََّک  ََِواهَّللٔ َِل یُِدزٔیَک اهَّللُ أَبَّسا َواهَّللٔ إ٤ٔ َُٜط َخٔسیَحُة لََکَّ أَبَِّٔشِ  َِٜت  ا َٔ ٔسي  ِّ ُٞ َولَی َن َِٜحٔسیَث َوَتِح١ٔ ُٗ ا ح٢َٔ َوَتِعُس

ی ا ١َِِٜىُسو٣َ َوَتُِقٔ ُِ ا َّٞ َوَتِٙٔس َ ِٜک ٞٔ ا َِ َة ب٦َِ ٤َِو َٔ َّي أََتِت بٔطٔ َوَر ِت بٔطٔ َخٔسیَحُة َحً َٕ َٝ َِا٤َِف  ِّٖ َِٜح ِٔ ا ٔ َْ َوُتٔىيُن َولَی ٤ََوائ ِي ٜؽَّ

ٔة َو  َِٜحاصٔٝٔيَّ َ فٔی ا َّی َوصَُو اب٦ُِ َو٢ِّ َخٔسیَحَة أَخٔی أَبٔيَضا َوکَا٧َ ا٠َِزأّ َت٥ََّصَّ ُِٜىز ٔس ب٦ِٔ َوِبٔس ا ََ ُِ ب٦ِٔ أَ َىَزبٔیَّ کَا٧َ یَُِٙت ِٜ َٙٔتاَب ا اِل

َِٜت  ا َٕ َِ ِس َؤِمَ  َٔ ّْا  بٔي َ٘ َِ َوکَا٧َ َشِيّدا  َِ اهَّللُ أ٧َِ یَُِٙت ٔة ٠َا َشا َِٜىزَبٔيَّ ٞٔ بٔا ُِ ٦ِ٠ٔ اِْل٤ِٔحٔي ١َِي ٦ِ٠ٔ َوَیُِٙت َِ َٜطُ َخٔسیَحُة أَِی َو٢ِّ ا

ٕٞ َیا اب٦َِ أَخٔی ٠َاَذا تَ  َِ ُة ب٦ُِ ٤َِو َٔ َٟ َوَر ا َٔ َٜطُ اب٦ِٔ أَخٔيَک   َٟ ا َٕ َِ َْ ٠َا َرآُظ  َ ٢َ َخب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُْظ َر َ أَِخب َِ َزی 

 َٜ َِٜيَتىٔي ِٔيَضا َجَذّوا یَا  ٢ََّٝ یَا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َولَی ٠ُوَسي َظل ٔ َّٜٔذی أ٤ُِز ُة صََذا ا٥َّٜا٠ُوُس ا َٔ ا حٔيَن َوَر و٧ُ َحيًّ ُ٘ ِيَتىٔي أَ

ِ یُِْخٔ  ٢ِ َیأ َٜ ُة َنَى٢ِ  َٔ َٟ َوَر ا َٔ جٔیَّ ص٢ُِ  ٢ََّٝ أََو ٠ُِْخٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ِو٠َُک  َٔ قُّ ب١َٔا ٔجئَِت بٔطٔ إِٔلَّ ُجَک  َٔ  ْٞ ٔت َرُج

ّرا ا ٠َُؤزَّ َک َنَِّصّ ىٔي یَِو٠َُک أَِنَُّصِ ِ٘  وُوزَٔی َوإ٧ِٔ یُِسرٔ

دبعاہلل نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اعدص  ریض اہلل  اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب

اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ فیح اک لاغز اس رطح ےس وہا ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک 

 فل ہ فملس وج یھب وخاب دےتھکی فہ حبص یک رفک ی یک رطح اظرہ وہات رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ وخاب ےچس وہےن ےگل لپ یلص اہلل ہیلع

فملس وک اہنتیئ  دنس وہےن  یگ، اغر رحا ںیم اہنت رشتفی ےل اجےت یئک یئک رات رھگ ںیم رشتفی ہن الےت افر ابعدت رکےت رےتہ دنی 

ؿ رہ ےت رھپ اؾ اوملنینم رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتیل اہنع ےک اپس فاسپ رشتفی اربایمیہ ےک  قبقم، اےنپ اسھت اھکےن ےنیپ اک اسام

الےت، رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رھپ ایس رطح اھکےن ےنیپ اک اسامؿ اکپ دںیتی اہیں کت ہک ااچکن اغر رحا ںیم لپ یلص اہلل 

رک اہک ڑپےئھ! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامای ںیم وت ڑپاھ وہا ہیلع فل ہ فملس رپ فیح ارتی رفہتش رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن ل

! ںیم ںیہن وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رفہتش ےن ےھجم ڑکپ رک اانت دابای ہک ںیم کھت ایگ رھپ ےھجم وھچڑ رک رفامای ڑپےیھ

 ہک رفہتش ےن دفابرہ ےھجم ڑکپ رک اانت دابای ہک ںیم کھت ایگ اس ےک دعب ےن اہک ںیم ڑپاھ وہا ںیہن، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

ڑ رک اہک ےھجم وھچڑ دای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رفہتش ےن رھپ رسیتی دہعف ےھجم ڑکپ رک اانت دابای ہک ںیم کھت ایگ رھپ ےھجم وھچ
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ےس سج ےن دیپا ایک ااسنؿ وک وگتش ےک ولڑھتے ےس، ڑپھ! ریتا رپفرداگر ڑبی زعت فاال ےہ سج ےن ملق ےس اھکسای افر ااسنؿ وک 

 اھکسای وج فہ ںیہن اجاتن اھت، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فاسپ رھگ رشتفی الےئ وت فیح ےک الجؽ ےس لپ ےک اشہن فہ ھچک

ابمرک افر رگدؿ ےک درایمؿ اک وگتش اکپن راہ اھت، رضحت دخ ہج ریض اہلل اہنع ےک اپس رشتفی ال رک رفامای ہک ےھجم ڑپکا افڑاھ دف 

ف! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ ڑپکا افڑاھ دای ایگ اہیں کت ہک بج ربھگاٹہ متخ وہیئگ وت رفامای ہک ےھجم اینپ اجؿ اک ےھجم ڑپکا افڑاھ د

رطخہ ےہ، رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتیل اہنع رفامےن ںیگل ہک رہسگ ںیہن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وخش رںی، اہلل یک مسق اہلل لپ 

ملس وک یھبک روس اںیہن رکے اگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وت ہلص ریمح رکےت ںی، چس وبےتل ںی، ومیتیں ونیکسمں یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

افر زمکفرفں اک وبھج ااھٹےت ںی افر اندارفں وک دےنی یک اخرط امکےت ںی، امہمؿ ونازی رکےت ںی افر رپ اشیؿ ولوگں یک رپ اشیین ںیم 

ےک دعب رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتٰیل اہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اےنپ اچچ زاد اھبیئ فرہق نب  ولوگں ےک اکؾ لےت ںی، اس

ونلف نب ادس نب دبعازعلی ےک اپس ےل ںیئگ، فرہق دفر اجتیلہ ںیم االسؾ ےس لبق رصناین وہےئگ ےھت، فہ رعیب انھکل اجےتن ےھت افر 

ر وہات ےتھکل ےھت  ہ تہب وبڑےھ افر انانیب وہےئگ ےھت، رضحت دخ ہج ریض اہلل اہنع ےن فرہق الیجن وک رعیب زابؿ ںیم انتج اہلل وک وظنم

ےس اہک اے اچچ! )اؿ یک رزریگ یک فہج ےس اس رطح اطخب ایک الص ںیم فہ اچچ زاد اھبیئ ےھت( اےنپ ےجیتھب یک ابت ےئنس فرہق ےن لپ 

مت ایک دےتھکی وہ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وج ھچک داھکی اھت اس ےس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اخمبط رکےک اہک اے ےجیتھب 

لاگہ ایک، فرہق ےنہک اگل  ہ وت فہ انومس ےہ وج رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ رپ انزؽ وہا اھت اکش ںیم اس فتق وجاؿ وہات افر اس فتق کت 

ہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک فہ ےھجم اکنؽ دںی ےگ فرہق ےن اہک اہں وج یھب زدنہ راتہ بج ریتی وقؾ ےھجت اکنےل یگ، روسؽ اہلل یلص ا

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اسیج یبن نب رک داین ںیم لای ولگ اس ےک دنمش وہ ےئگ ارگ ںیم اس فتق کت زدنہ راہ وت ںیم اہمتری رھبوپر 

 دمد رکفں اگ۔

 رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اعدص  اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب دبعاہلل نب :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک لاغز ےک ایبؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ فیح



 

     404    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، ُعوہ، وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َٟ ا َٔ  َٟ ا َٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز  َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ُٟ  َحسَّ َِٜت أَوَّ ا َٔ ََّضا  َوةُ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ َْنٔی ُُعِ َ اٜزُّصِزٔیُّ َوأَِخب

ٞٔ َحٔسیٔث یُو٤َُس  َِٜحٔسیَث ب١ِٔٔث َٗ ا ا ََ َِٜوؤِی َو ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ بٔطٔ َر َواهَّللٔ َِل ٠َا بُٔس َِ  َٟ ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٌَي

١َِي ٦ِ٠ٔ اب٦ِٔ أَخٔيَک یُِحز٤َُٔک اهَّللُ  َِ َِٜت َخٔسیَحُة أَِی اب٦َِ َو٢ِّ ا ا َٔ  َٟ ا َٔ   أَبَّسا َو

 رپ دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ادتبا ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ثی ایبؿ یک وج سگر یئگ، نکیل اس رفاتی ںیم اانت ااضہف ےہ ہک اہلل یک مسق اہلل یھبک فیح اک لاغز اس رطح ےس وہا افر رھپ ایس رطح دح

لپ وک ردیجنہ ںیہن رکے اگ افر رافی ےتہک ںی ہک رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن فرہق ےس اہک اے اچچ ےک زلےک اےنپ ےجیتھب ) 

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس( یک ابت ونس۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ فیح ےک لاغز ےک ایبؿ ںیم

     405    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبسا١ٜٝک، اب٦ شىيِ، اب٦ ٜيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب ٘ہتے ہيں ٘ہ ٠يں ےن حَّضت ُعوہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ ب٦ زبيْ

ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  َٟ َحسَّ ا َٔ َِّٝئث  ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ثَىٔي َوِبُس ا َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب  َحسَّ ا َٔ ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس  ِي َٕ ثَىٔي وُ َٟ َحسَّ ا َٔ ی  َجسِّ

 َ ٔل َجَي إ ٢َ ََفَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت َوائَٔصُة َزِوُد ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٔ  ُٟ و ُٕ ٔ َي َوَة ب٦َِ اٜزُّبَيِْ ١ِٔىُت ُُعِ َتغَّ ََ ِٔ َُِؤازُُظ َوا  ُْ ی َخٔسیَحَة َیزُِج



 

ٞٔ حَ  َِٜحٔسیَث ب١ِٔٔث َّی اهَّللُا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ بٔطٔ َر ُٟ ٠َا بُٔس ِؤٜطٔ أَوَّ َٔ َٟ َحٔسیثٔض١َٔا ٦ِ٠ٔ  ٢ِ یَِذَُکِ أَوَّ َٜ ٕ َو َِٝيطٔ ٔسیٔث یُو٤َُس َو٠َِى١َز  َو

َواهَّللٔ َِل َیِدزٔیَک اهَّللُ  َِ ِؤٜطٔ  َٔ ُة َوَتابََي یُو٤َُس َولَی  َٔ ٔ از یَا اٜعَّ ُِ َِٜوؤِی اٜزُّ ٢َ ٦ِ٠ٔ ا َّٝ ََ ١َِي  َو َِ َٟ َخسٔیَحَة أَِی اب٦َِ َو٢ِّ ا ِو َٔ أَبَّسا َوَذََکَ 

 ٦ِ٠ٔ اب٦ِٔ أَخٔيَک 

دبعاکلمل، انب بیعش، انب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زریب ےس انس 

 وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےتہک ےھت ہک ںیم ےن اؾ اوملنینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس بج فاسپ رشتفی الےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک دؽ اکپن راہ اھت رھپ ایس رطح 

فل ہ فملس رپ فیح اک لاغز ےچس وخاب ےس وہا  دحثی ایبؿ یک وج سگر یکچ نکیل اس دحثی ںیم  ہ ںیہن ہک یرفع ںیم لپ یلص اہلل ہیلع

افر دفرسی رفاتی یک رطح اس رفاتی ںیم ےہ ہک اہلل یک مسق اہلل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یھبک روسا ںیہن رکے اگ افر 

 رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک  ہ وقؽ لقن ایک ہک اے اچچ ےک ےٹیب اےنپ ےجیھب یک ابت ونس۔

 اکلمل، انب بیعش، انب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زریبدبع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 رطػ فیح ےک لاغز ےک ایبؿ ںیمروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک 

     406    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ووٓ، جابز ب٦ وبساهَّلل انعاری :  راوی

ثَىٔي یُ  َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ١ََة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ َحسَّ َٝ ََ َْنٔی أَبُو  َ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب أَِخب ا َٔ  َٟ ا َٔ و٤ُُس 

٢ََّٝ کَا٧َ یُ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ اهَّللٔ َجابَٔز ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ اِلَِنَعارٔیَّ َوکَا٧َ ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب َر و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُث  َحسِّ

َّی ١ِٔىُت َظوِ  َظل ََ بَِي٥َا أ٤ََا أ٠َِٔشي  َِ َٟ فٔی َحٔسیثٔطٔ  ا َٔ َِٜوؤِی  ٔ ا َْة ِ َّ َِ ُث َو٦ِ  ٢ََّٝ َوصَُو یَُحسِّ ََ َِٝيطٔ َو َِِىُت اهَّللُ َو ِٔ ََفَ ١َا ّتا ٦ِ٠ٔ اٜسَّ

ِٔ َوا ١َا ٔسٓيٕ بَيَِن اٜسَّ ِٕ َجأّٜسا َولَی َُکِ ا َّٜٔذی َجائَىٔي بَٔٔحَ َُٝک ا ١َِٜ إَٔذا ا َِ َِٝيطٔ َرأِٔسي  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ِلَِرٔؿ 



 

َٟ اهَّللُ َتَباَرَک َو  أ٤َِزَ َِ َّزُونٔی  ََِسث ُٝونٔی  ُٝونٔی َز٠ِّ ُِٝت َز٠ِّ ُٕ َِ َجِىُت  ا ََفَ ّٔ ُحئِٔثُت ٥ِ٠ُٔط ََفَ َِ  ٢َ َّٝ ََ أ٤َِٔذِر َو َِ  ٢ُِٔ ثِّزُ  ١ُِٜسَّ َتَىالَی یَا أَیَُّضا ا

 ٔ ِ َوث ِّْ َٙب َِ َِٜووِیُ َوَربََّک  َٟ ث٢َُّ َتَتابََي ا ا َٔ َِاصُِحزِ َوهَٔی اِلَِوثَا٧ُ  زِ َواٜزُِّجزَ  َفضِّ َِ  َيابََک 

اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، اجرب نب دبعاہلل ااصنری روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ری رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس ا ک ااصن

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فیح ےک رک اجےن ےک زامہن اک ذترکہ رفام رےہ ےھت ہک ںیم ا ک رمہبت اج راہ اھت

داھکی وت فیہ رفہتش رضحت ربجالیئ ےہ وج اغر رحا ںیم ریمے اپس فیح ےل رک ہک ںیم ےن لامسؿ ےس ا ک لفاز ینس ںیم ےن رس ااھٹ رک 

ھجم رپ لای اھت لامسؿ ف زنیم ےک درایمؿ ا ک رکیس رپ اھٹیب اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم  ہ دھکی رک ربھگا ایگ 

 ڑپکا افڑاھ دف ےھجم ڑپکا افڑاھ دف، وت ےھجم رھگ فاولں ےن ڑپکا افڑاھ دای اس ےک تبیہ اطری وہیئگ رھپ ںیم ولٹ رک رھگ لای وت ںیم ےن اہک ےھجم
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لےن ںیم ےنٹپل فاےل اوھٹ افر اےنپ ڑپکفں وک اپک روھک افر وتبں ےس دحیلعہ روہ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ ربارب فیح 

  یگ۔

 اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، اجرب نب دبعاہلل ااصنری :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ فیح ےک لاغز ےک ایبؿ ںیم

     407    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ ٜيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، جابز ب٦ وبساهَّللوبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ، اب :  راوی

ُٞ ب٦ُِ َخ  ِي َٕ ثَىٔي وُ َٟ َحسَّ ا َٔ ی  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َٟ َحسَّ ا َٔ َِّٝئث  ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ثَىٔي َوِبُس ا أٜٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َحسَّ

١َََٝة ب٦َِ وَ  ََ ١ِٔىُت أَبَا  ََ  َٟ ا َٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َٔي َر ََ َّطُ  َْنٔی َجابٔزُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ أ٤َ َ ُٟ أَِخب و ُٕ ُٟ ِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َي و ُٕ ٢َ َي

 َٟ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ َٞ َحٔسیٔث یُو٤َُس ٌَي َِبَِي٥َا أ٤ََا أ٠َِٔشي ث٢َُّ َذََکَ ٠ِٔث َّْة  ِ َّ َِ َِٜووُِی َوىِّي  َْ ا َ َّ َِ ٔلَی  ث٢َُّ  َّي َصَویُِت إ ا َحً ّٔ ُحئِٔثُت ٥ِ٠ُٔط ََفَ َِ



 

َِٜووُِی َبِىُس َوَتَتابََي  َٟ ث٢َُّ َحِٔمَ ا ا َٔ ١َََٝة َواٜزُِّجزُ اِلَِوثَا٧ُ  ََ َٟ أَبُو  ا َٔ َٟ و  ا َٔ  اِلَِرٔؿ 

فرسی دنس ےک اسھت  ہ دبعاکلمل نب بیعش، انب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجرب نب دبعاہلل ا ک د

رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس رفاتی ںیم  ہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ڈر یک فہج ےس مہس ایگ 

 ےس رماد تب ںی رھپ ربارب اگلاتر فیح اک ہلسلس یرفع
َ
د

 

جیْ
ُ
ارلّ
َ
 وہایگ۔ اہیں کت ہک ںیم زنیم رپ رگ ڑپا افر اوبہملس ےتہک ںی ہک ف

 دبعاکلمل نب بیعش، انب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 فیح ےک لاغز ےک ایبؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ

     408    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، یو٤س :  راوی

 َ٥ َِ ٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ َ أ٤َِز َِ  َٟ ا َٔ ٔ ٤َِحَو َحٔسیٔث یُو٤َُس َو از

ََلةُ  َؿ اٜعَّ َٞ أ٧َِ ُتَِفَ ِب َٔ اصُِحزِ  َِ ِؤٜطٔ َواٜزُِّجزَ  َٔ ٔلَی  ثِّزُ إ ١ُِٜسَّ ١َا اهَّللُ َتَباَرَک َوَتَىالَی َیا أَیَُّضا ا َ٘ ُحئِٔثُت ٥ِ٠ُٔط  َِ  َٟ ا َٔ َوهَٔی اِلَِوثَا٧ُ َو

 ْٞ ِي َٕ َٟ وُ ا َٔ 

ارلزاؼ، رمعم، زرہی، ویسن ا ک دفرسی دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ اس ںیم  ہ اافلظ دمحم نب راعف، دبع

ُرد( کت انزؽ رفامںیئ۔
ی ح
جْه

 َ

 

 ےس ف
ُ
د ِ
ّ

ث

ی ُڈ َّ
م
ْ ل

  ا
َ ُ
ّ ي 
َ
  أ
َ
 زادئ ںی ہک اہلل اعتیل ےن رفض امنز ےس ےلہپ  ہ لایت ابمرہک )ب 

 ، ویسندمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ فیح ےک لاغز ےک ایبؿ ںیم

     409    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ْ ب٦ ِحب، وٜيس، اب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، یحٌيزہي :  راوی

 ُٟ و ُٕ ١ِٔىُت َیِحٌَي َي ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا اِلَِوَزاعٔیُّ  َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ ث٥ََا ا ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ آ٧ٔ  َحسَّ ُُِٜقِ ١َََٝة أَیُّ ا ََ ُِٜت أَبَا  َ أ ََ

 َِ ثِّزُ  ١ُِٜسَّ َٟ یَا أَیَُّضا ا ا َٔ  ُٞ ِب َٔ  َٟ ٔ ١ُِٜسَّ أ٤ُِز َٟ یَا أَیَُّضا ا ا َٔ  ُٞ ِب َٔ  َٟ ٔ آ٧ٔ أ٤ُِز ُُِٜقِ ُِٜت َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ أَیُّ ا َ أ ََ  َٟ ا َٕ َِ  ِ أ ُِٝت أَِو اِْقَ ثِّزُ ُٕ

َٟ َجا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ث٥ََا َر ث٢ُُِٙ ٠َا َحسَّ َٟ َجابْٔز أَُحسِّ ا َٔ  ِ أ ُِٝت أَِو اِْقَ ُٕ َؽِيُت َِ َٔ ا  َّ١َٝ َِ ِٕ َشِضّزا  ا َوِرُت بَٔٔحَ

 َِ ِٝفٔی َوَو٦ِ ی١َٔيىٔي َوَو٦ِ ٔش١َالٔی  ٥ََمزُِت أ٠ََامٔی َوَخ َِ ٥َُِوزٔیُت  َِٜوازٔی  تَِبَف٥ُِت بَِف٦َ ا َِ ا َِ ُِٜت  ٢َِٝ أََر أََحّسا ث٢َُّ ٤ُوزٔیُت ٔجَوارٔی ٤َزَ

ِى  َِ ٢ِ أََر أََحّسا ث٢َُّ ٤ُوزٔیُت ََفَ َٝ َِ ٥ََمزُِت  أََخَذِتىٔي َِ َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ َٞ َو ِٔ َيِىىٔي ٔجبِْٔی َِٜضَوا َِٜىزِٔط فٔی ا إَٔذا صَُو َولَی ا َِ ُت َرأِٔسي 

َّ َو  َٟ اهَّللُ َوز أ٤َِزَ َِ  ِّ ََِعبُّوا َولَیَّ ٠َا َّزُونٔی  ََِسث ُِٝت َزثِّزُونٔی  ُٕ َِ أََتِيُت َخسٔیَحَة  َِ ْة َشٔسیَسْة  َّ ١ُِٜ َرِج َّٞ یَا أَیَُّضا ا أ٤َِٔذِر َج َِ  ٢ُِٔ ثِّزُ  سَّ

زِ  َفضِّ َِ ِ َوثَٔيابََک  ِّْ َٙب َِ  َوَربََّک 

زریہ نب رحب، فدیل، انب ملسم، افزایع، ییحی ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ہک رقلؿ یک بس 
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( وت فہ ےنہک ےگل ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض ےس ےلہپ وکؿ یس لایت انزؽ وہںیئ رفامای )ب 
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 اہک ای )اق
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( وت اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک رقلؿ ںیم بس ےس ےلہپ وکیسن لایت انزؽ وہںیئ وت اوہنں ےن رفامای )ب 

ْ
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 ای )اق

ںیم مت ےس فہ دحثی ایبؿ رکات وہں وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مہ ےس رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک 

کت رہھٹا راہ بج ریمی رہھٹ ےن یک دمت متخ وہیئگ  ہنیہم ایبؿ یک یھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اغر رحا ںیم ا ک

 ےن اےنپ لےگ ےھچیپ افر داںیئ ابںیئ داھکی وت ےھجم وکیئ رظن ہن لای اس ےک دعب رھپ وت ںیم فادی ںیم ارت رک ےنلچ اگل وت ےھجم لفازی دی یئگ ںیم

 ک درتخ لفاز دی یئگ افر ںیم ےن رظن ڈایل وت ےھجم وکیئ رظن ہن لای اس ےک دعب ےھجم رھپ لفاز دی یئگ افر ںیم ےن اانپ رس ااھٹای وت وہا ںیم ا

 اس ہاشیدہ ےس  یپکپ اطری وہیئگ افر ںیم ےن رضحت دخ ہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس رپ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ وک داھکی ھجم رپ

  
َ
ْم لرک اہک ہک ےھجم ڑپکا افڑاھ دف اوہنں ےن ےھجم ڑپکا افڑاھ دای افر ھجم رپ اپین ڈاال بت اہلل اعتیل ےن  ہ لںیتی انزؽ رفامںیئ ) ب 
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 زریہ نب رحب، فدیل، انب ملسم، افزایع، ییحی :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ فیح ےک لاغز ےک ایبؿ ںیم

     410    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وث١ا٧ ب٦ و١ز، ولی ب٦ ٠بارک، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ :  راوی

١َُِٜباَرٔک َو٦ِ یَِحٌَي بِ  ٤ََْا َولٔیُّ ب٦ُِ ا َ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ و١ََُز أَِخب َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ٕ بَٔضَذا اِْل ثٔيْ َ٘ ٦ٔ أَبٔی 

ِٔ َواِلَِرٔؿ  ١َا ٕط بَيَِن اٜسَّ إَٔذا صَُو َجأْٜس َولَی َُعِ َِ 

دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ریثک ا ک دفرسی دنس یک رفاتی ںیم  ہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

  ہیلع االسلؾ لامسں ف زنیم ےک درایمؿ رعش رپ ےھٹیب وہےئ ےھت۔رفامای ہک رضحت ربجالیئ

 دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ریثک :  رافی

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

  

 ... لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفںاہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿ

     411    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ت ب٥انی، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہشيبا٧ ب٦ َفور، ح١از ب٦ ١َٝہ، ثاب :  راوی

ِٜب٥َُانٔیُّ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ث٥ََا ثَابْٔت ا ١َََٝة َحسَّ ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  أ٧ََّ َر

ٗٔ َوصُوَ  َْا ُ ِٜب َٟ أُتٔيُت بٔا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٟ  َو ا َٔ ِٔطٔ  ُظ و٥َِٔس ٥ِ٠َُتَهی ََطِ ٞٔ َيَؽُي َحأَفَ ٍِ َب ِٜ ِٜٔح١َارٔ َوزُو٧َ ا َٗ ا ِو َِ  ْٞ َزابَّْة أَبَِيُؾ ـَؤی

 ُ َٟ ث ا َٔ  ُِ ًَّٜٔي َیزِبُٔق بٔطٔ اِل٤َِبَٔيا ٔة ا َٕ ِٝ َِٜح بَِفُتطُ بٔا َٟ ََفَ ا َٔ سٔٔس  ِٕ ١َِٜ َّي أََتِيُت بَِيَت ا ٘ٔبُِتطُ َحً ١َِٜ ََفَ ُِٝت ا َِّٝيُت ِٔيطٔ ٢َّ َزَخ َع َِ ِسحَٔس 

اِخََُِّْت ا َِ َٜبَٕن   ٦ِ٠ٔ ِٕ ٕ َوإ٤َٔا ِٕ ٦ِ٠ٔ َخ١ِز ََل٣ بٔإ٤َٔا َِٝيطٔ اٜسَّ ُٞ َو َحائَىٔي ٔجبِْٔی َِ ِجُت  َىَتئِن ث٢َُّ َِخَ ِ٘ َّی َر ُٞ َظل َٟ ٔجبِْٔی ا َٕ َِ َّٝبََن  ٜ

 َ ٔل َد ب٥َٔا إ َة ث٢َُّ َُعَ ِّْٔطَ ِٜ ٢ََّٝ اِخَََِّْت ا ََ َِٝيطٔ َو َٞ َو٦ِ٠َ ٠ََىَک اهَّللُ َو ُٞ ٔٔي َٟ ٔجبِْٔی ا َٔ َٞ ٦ِ٠َ أ٤ََِت  ٕٔي َِ  ُٞ َتَح ٔجبِْٔی ِّ َت َِ ا َِ  ِٔ ١َا ی اٜسَّ

َِ بٔی َو  حَّ إَٔذا أ٤ََا بٔآَز٣َ ََفَ َِ ٥ََٜا  ُّتَٔح  َِ َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ  َٟ ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ َٞ َو ْس ٔٔي َٟ ٠َُح١َّ ا َد ب٥َٔأَ ٕ ث٢َُّ َُعَ ٔلَی  َزَوا لٔی بَٔديِْ إ

 َٔ َٞ َو٦ِ٠َ ٠ََىَک  ُٞ ٔٔي َٟ ٔجبِْٔی ا َٔ َٞ ٦ِ٠َ أ٤ََِت  َِٕٔي ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ ُٞ َو َتَح ٔجبِْٔی ِّ َت َِ ا َِ ا٤َٔئة  ِٔ اٜثَّ ١َا ِس اٜسَّ َٔ َٞ َو ْس ٔٔي َٟ ٠َُح١َّ ا

ٔة ؤيَس  َٜ َِٜدا إَٔذا أ٤ََا بٔابِىَِي ا َِ ٥ََٜا  ُّتَٔح  َِ َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ  َٟ ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ َِٝيض١َٔا بُٔىَث إ ََٝواُت اهَّللٔ َو َِ َظ یَّا ي اب٦ِٔ ٠َزِی٢ََ َویَِحٌَي ب٦ِٔ َزََکٔ

َٞ ٦ِ٠َ أ٤ََِت  ٕٔي َِ  ُٞ َتَح ٔجبِْٔی ِّ َت َِ ا َِ أَٜثٔة  ِٔ اٜثَّ ١َا ٔلَی اٜسَّ َد بٔی إ ٕ ث٢َُّ َُعَ حََّبا َوَزَوَوا لٔی بَٔديِْ َٞ َو٦ِ٠َ ٠ََىَک ََفَ ُٞ ٔٔي َٟ ٔجبِْٔی ا َٔ

 َّ ْس َظل َٟ ٠َُح١َّ ا َْ َظ َٔ َُ إَٔذا أ٤ََا بُٔيو َِ ٥ََٜا  ُّتَٔح  َِ َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ  َٟ ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ َٞ َو ٢ََّٝ ٔٔي ََ َِٝيطٔ َو َِٝيطٔ ی اهَّللُ َو َّی اهَّللُ َو ل

 َ ٔل َد ب٥َٔا إ ٕ ث٢َُّ َُعَ َِ َوَزَوا لٔی بَٔديِْ حَّ ُِٜحِس٦ٔ ََفَ ِس أُِؤفَی َشِْطَ ا َٔ ٢َ إَٔذا صَُو  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُٞ َو َتَح ٔجبِْٔی ِّ َت َِ ا َِ ِٔ اٜزَّابَٔىةٔ  ١َا ی اٜسَّ

ِس بُٔىَث  َٔ  َٟ ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ َٟ َو ا َٔ ْس  َٟ ٠َُح١َّ ا َٔ َٞ َو٦ِ٠َ ٠ََىَک  ُٞ ٔٔي َٟ ٔجبِْٔی ا َٔ َٞ ٦ِ٠َ صََذا  ََل٣ ٔٔي َِإَٔذا  اٜسَّ ٥ََٜا  ُّتَٔح  َِ َِٜيطٔ  ٔ إ

َِ َوَزَوا لٔی حَّ تَ  أ٤ََا بٔإِٔزرٔیَس ََفَ َِ ا َِ َِٜدا٠َٔسٔة  ِٔ ا ١َا ٔلَی اٜسَّ َد ب٥َٔا إ ِى٥َاُظ ٠َکَا٤ّا َوٝٔيًّا ث٢َُّ َُعَ َِ َّٞ َوَر َٟ اهَّللُ َوزَّ َوَج ا َٔ  ٕ َتَح بَٔديِْ ِّ

ِس بُىٔ  َٔ  َٟ ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ َٞ َو ْس ٔٔي َٟ ٠َُح١َّ ا َٔ َٞ َو٦ِ٠َ ٠ََىَک  ُٞ ٔٔي َٟ ٔجبِْٔی ا َٔ َٞ ٦ِ٠َ َصَذا  ُٞ ٔٔي إٔذَا ٔجبِْٔی َِ ٥ََٜا  ُّتَٔح  َِ َِٜيطٔ  ٔ َث إ

 ٔ از ِٔ اٜسَّ ١َا ٔلَی اٜسَّ َد ب٥َٔا إ ٕ ث٢َُّ َُعَ َِ َوَزَوا لٔی بَٔديِْ حَّ ٢َ ََفَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيطٔ أ٤ََا بَٔضاُرو٧َ َظل ُٞ َو َتَح ٔجبِْٔی ِّ َت َِ ا َِ ةٔ  ََ

َٞ َو٦ِ٠َ ٠َ  ُٞ ٔٔي َٟ ٔجبِْٔی ا َٔ َٞ ٦ِ٠َ َصَذا  ََل٣ ٔٔي َِإَٔذا اٜسَّ ٥َا  َٜ ُّتَٔح  َِ َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ  َٟ ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ َٞ َو ْس ٔٔي َٟ ٠َُح١َّ ا َٔ َىَک 

 َِ ابَٔىٔة  ِٔ اٜسَّ ١َا ٔلَی اٜسَّ َد إ ٕ ث٢َُّ َُعَ َِ َوَزَوا لٔی بَٔديِْ حَّ ٢َ ََفَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ أ٤ََا ب١ُٔوَسي َظل ٕٔي َِ  ُٞ َتَح ٔجبِْٔی ِّ َت َِ ٦ِ٠َ َصَذا ا

ِس  َٔ  َٟ ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ َٞ َو ٢ََّٝ ٔٔي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْس َظل َٟ ٠َُح١َّ ا َٔ َٞ َو٦ِ٠َ ٠ََىَک  ُٞ ٔٔي َٟ ٔجبِْٔی ا إَٔذا  َٔ َِ ٥ََٜا  ُّتَٔح  َِ َِٜيطٔ  ٔ بُٔىَث إ

ٔلَی  ٢ََّٝ ٠ُِس٥ّٔسا َلِضَزُظ إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٕٝک َِل أ٤ََا بٔإٔبَِزاصٔي٢َ َظل ٠َ َْ ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ  ٕ َّٞ یَِو٣ ُ ١َِِٜى١ُورٔ َوإَٔذا صَُو یَِسُخُُٝط ک ِٜبَِئت ا ا

َٝةٔ َوإَٔذا ث١ََزَُصا  َي ّٔ ِٜ آَذا٧ٔ ا َ٘ َُٔضا  ٥ِ١َُِٜتَهی َوإَٔذا َوَر ِسَرةٔ ا ٔلَی اٜسِّ َِ بٔی إ َِٜيطٔ ث٢َُّ َذَص ٔ ٌَٔصَيَضا ٦ِ٠ٔ َيُىوزُو٧َ إ ا  َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ  ٟٔ ََِٜٕٔل ٔ کَا أ٠َِز



 

أَِوَوی اهَّللُ َِ ٖٔ اهَّللٔ َيِسَتٔفيُي أ٧َِ ی٥ََِىَتَضا ٦ِ٠ٔ حُِس٥َٔضا  ِٝ ١َا أََحْس ٦ِ٠ٔ َخ َِ َِْت  َّ ي ٍَ ٌَٔشَي َت َؿ َولَیَّ  اهَّللٔ ٠َا  َََِفَ ٔلَیَّ ٠َا أَِوَوی  إ

َّی اهَّللُ وَ  ٔلَی ٠ُوَسي َظل ُِٜت إ ٥َزَ َِ ٕة  َٝ ِي َٜ ِّٞ یَِو٣ٕ َو ُ ُِٝت َخ١ِٔسيَن َخ١ِٔسيَن َظََلّة فٔی ک ُٔ تَٔک  َؿ َربَُّک َولَی أ٠َُّ َٟ ٠َا ََفَ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو

ِوُت بَ  َٝ ِس بَ َٔ ِّی  إٔن َِ و٧َ َذَٜٔک  ُٕ َتَک َِل یُٔفي إ٧َّٔ أ٠َُّ َِ  َْ ّٔي ِد ُِٜط اٜتَّ َ أ َِ ا َِ ٔلَی َربَِّک  َٟ اِرٔجِي إ ا َٔ َٟ َظََلّة  ا َٔ َٞ َوَخبَِْتُُض٢ِ  ائٔي ىٔي إَِٔسَ

 َ ٔل َجِىُت إ ُِٝت َحقَّ َوىِّي َخ١ِّس ََفَ ُٕ َِ ٔلَی ٠ُوَسي  َجِىُت إ َحقَّ َوىِّي َخ١ِّسا ََفَ َِ ًٔي  ِْ َولَی أ٠َُّ ِّّ ُِٝت یَا َربِّ َخ ُٕ َِ ِّی  َتَک ی َرب َٟ إ٧َّٔ أ٠َُّ ا َٔ ا 

ِٟ أَِرٔجُي بَيَِن  ٢َِٝ أََز َِ  َٟ ا َٔ  َْ ي ّٔ ِد ُِٜط اٜتَّ َ أ َِ ا َِ ٔلَی َربَِّک  َِاِرٔجِي إ و٧َ َذَٜٔک  ُٕ َِٝيطٔ  َِل یُٔفي ِّی َتَباَرَک َوَتَىالَی َوبَيَِن ٠ُوَسي َو َرب

ََِذَٜٔک َخ١ِ  ِّٞ َظََلةٕ َوَِّشْ  ُ ٕة ٜٔک َٝ ِي َٜ َّٞ یَِو٣ٕ َو ُ ََٝوإت ک َُّض٦َّ َخ١ُِس َظ ُس إ٤ٔ َٟ َیا ٠َُح١َّ ا َٔ َّي  ََل٣ َحً ُسو٧َ َظََلّة َو٦ِ٠َ َص٢َّ بَٔحَس٥َٕة اٜسَّ

َٜطُ َحَس٥َ  تَٔبِت  ُ٘ َِٝضا  ٢ِ َيِى١َ َٝ ََٝضا َِ إ٧ِٔ َو١ٔ َِ ِِ َشِيّئا  ٢ِ تَُِٙت َٜ َِٝضا  ٢َِٝ َيِى١َ َِ َئٕة  ا َو٦ِ٠َ َص٢َّ بَٔسيِّ َٜطُ َوَِّشّ تَٔبِت  ُ٘ ََٝضا  إ٧ِٔ َو١ٔ َِ ّة 

أَِخبَِْتُطُ  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی ٠ُوَسي َظل َّي ا٤َِتَضِيُت إ ُِٜت َحً ٥َزَ َِ  َٟ ا َٔ يَِّئّة َواحَٔسّة  ََ تَٔبِت  ُ٘ َٕ َِ ِٜطُ   َ أ َِ ا َِ ٔلَی َربَِّک  َٟ اِرٔجِي إ ا

َتِحَييِ  َِ َّي ا ِّی َحً ٔلَی َرب ِس َرَجِىُت إ َٔ ُِٝت  ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َْ ي ّٔ ِد  ُت ٥ِ٠ٔطُ اٜتَّ

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابیشؿ نب رففخ، امحد نب ہملس، اثتب انبین، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ےن رفامای ہک ریمے  ےئ رباؼ الای ایگ، رباؼ ا ک دیفس ابمل دگےھ ےس افاچن افر رچخ ےس وھچاٹ اجونر ےہ اہتنمےئ اگنہ کت اےنپ اپؤں 

االسلؾ اےنپ اےنپ اجونر  راتھک ےہ ںیم اس رپ وسار وہ رک تیب ادقملس لای افر اےس اس ہقلح ےس ابدناھ سج ےس دفرسے اایبنء ہیلع

ابدناھ رکےت ےھت رھپ ںیم دجسم ںیم داہ  وہ افر ںیم ےن دف رںیتعک ڑپںیھ رھپ ںیم الکن وت رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ دف ربنت الےئ 

یلص  ا ک ربنت ںیم یراب افر دفرسے ربنت ںیم دفدھ اھت ںیم ےن دفدھ وک  دنس ایک، رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےنہک ےگل ہک لپ

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رطفت وک  دنس ایک، رھپ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ امہرے اسھت لامسؿ یک رطػ ڑچےھ، رفںوتں ےس درفازہ 

وھکےنل ےک  ےئ اہک ایگ وت رفںوتں ےن وپاھچ لپ وکؿ؟ اہک ربجالیئ اہک ایگ ہک لپ ےک اسھت وکؿ ےہ؟ اہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

وپاھچ ہک ایک فہ البےئ ےئگ ںی؟ اہک ہک اہں البےئ ےئگ ںی، رھپ امہرے  ےئ درفازہ وھکال ایگ وت مہ ےن رضحت لدؾ ہیلع رفںوتں ےن 

االسلؾ ےس الماقت یک لدؾ ہیلع االسلؾ ےن ےھجم وخش لدمدی اہک افر ریمے  ےئ داعےئ ریخ یک، رھپ ںیمہ دفرسے لامسؿ یک رطػ 

ےنل ےک  ےئ اہک ایگ وت رھپ وپاھچ ایگ وکؿ؟ اہک ربجالیئ افر لپ ےک اسھت وکؿ؟ اہک دمحم یلص اہلل ہیلع ڑچاھای ایگ وت رفںوتں ےس درفازہ وھک

زاد فل ہ فملس ںی اوہنں ےن وپاھچ ایک البےئ ےئگ ںی؟ اہک ہک اہں البےئ ےئگ ںی رھپ امہرے  ےئ درفازہ وھکال ایگ وت ںیم ےن دفونں اخ ہ 

ر رضحت ییحی نب زرکای ہیلع االسلؾ وک داھکی دفونں ےن ےھجم وخش لدمدی اہک افر ریمے  ےئ داعےئ ریخ اھبویئں رضحت ٰیسیع نب رممی اف

یک، رھپ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ امہرے اسھت رسیتے لامسؿ رپ ےئگ وت درفازہ وھکےنل ےک  ےئ اہک ایگ وت وپاھچ ایگ ہک لپ وکؿ ںی؟ 

اہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفںوتں ےن وپاھچ ایک البےئ ےئگ ںی؟ اہک ہک اہں البےئ ےئگ اہک ربجالیئ وپاھچ ایگ لپ ےک اسھت وکؿ ےہ 



 

ںی، رھپ امہرے  ےئ درفازہ وھکال ایگ وت ںیم ےن رضحت ویفس ہیلع االسلؾ وک داھکی افر اہلل ےن اںیہن نسح اک  فص ہصح اطع رفامای اھت 

اعےئ ریخ یک، رھپ ںیمہ وچےھت لامسؿ یک رطػ ڑچاھای ایگ درفازہ وھکےنل ےک  ےئ اہک اوہنں ےن ےھجم وخش لدمدی اہک افر ریمے  ےئ د

 ہک ایگ وت وپاھچ وکؿ؟ اہک ربجالیئ وپاھچ ایگ لپ ےک اسھت وکؿ ےہ؟ اہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وپاھچ ایگ ہک ایک البےئ ےئگ ںی؟ اہک

 رضحت ادرسی ہیلع االسلؾ وک داھکی اوہنں ےن ےھجم وخش لدمدی اہک افر ریمے اہں البےئ ےئگ ںی امہرے  ےئ درفازہ الھک وت ںیم ےن
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امای ےہ، رھپ  ےئ داعےئ ریخ یک، رضحت ادرسی ےک ابرے ںیم اہلل زعفلج ےن رفامای ) ف

 ےن درفازہ وھکےنل ےک ےیل اہک وت وپاھچ ایگ وکؿ؟ اہک ربجالیئ وپاھچ ایگ ہک ںیمہ اپوچنںی لامسؿ یک رطػ ڑچاھای ایگ رضحت ربجالیئ

زہ لپ ےک اسھت وکؿ ںی؟ اہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وپاھچ ایگ ایک البےئ ےئگ ںی؟ اہک ہک اہں البےئ ےئگ ںی رھپ امہرے  ےئ درفا

ےن ےھجم وخش لدمدی اہک افر ریمے  ےئ داعےئ ریخ یک، رھپ ںیمہ ےٹھچ لامسؿ وھکال وت ںیم ےن رضحت اہرفؿ ہیلع االسلؾ وک داھکی اوہنں 

ؿ یک رطػ ڑچاھای ایگ وت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن درفازہ وھکےنل ےک  ےئ اہک وت وپاھچ ایگ وکؿ؟ اہک ہک ربجالیئ وپاھچ ایگ لپ ےک اسھت وک

ای ایگ ےہ؟ اہکں ہک اہں  ہ البےئ ےئگ ںی امہرے  ےئ درفازہ وھکال ایگ وت ںیم ںی؟ اہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رھپ وپاھچ ایک اؿ وک الب

ےن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک داھکی اوہنں ےن ےھجم وخش لدمدی اہک افر ریمے  ےئ داعےئ ریخ یک، رھپ ںیمہ اسوتںی لامسؿ یک رطػ 

 ےک  ےئ اہک وت رفںوتں ےن وپاھچ وکؿ؟ اہک ربجالیئ وپاھچ ایگ لپ ڑچاھای ایگ رضحت ربجالیئ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن درفازہ وھکےنل

 امہرے ےک اسھت وکؿ ںی؟ اہک ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وپاھچ ایگ ہک ایک اؿ وک البای ایگ ےہ؟ اہک اہں اؿ وک البےن اک مکح وہا ےہ رھپ

تیب اومعملر یک رطػ تشپ ےئک افر  کی اگلےئ ےھٹیب داھکی افر تیب اومعملر  ےئ درفازہ وھکال ایگ وت ںیم ےن رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ وک 

ںیم رفزاہن رتس زہار رفےتش داہ  وہےت ںی افر اںیہن دفابرہ لےن اک ومعق ںیہن اتلم رفںوتں یک رثکت یک فہج ےس، رھپ رضحت 

ڑبے ےھت افر اس ےک لھپ ریب ےسیج افر  ربجالیئ ےھجم دسرۃ ایہتنمل یک رطػ ےل ےئگ اس ےک ےتپ اہیھت ےک اکؿ یک رطح ڑبے

ڑبے ڑھگے ےک ربارب ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج اس درتخ وک اہلل ےک مکح ےس ڈاھاکن ایگ وت اس اک احؽ ااسی 

یل ےن ھجم رپ فیح انزؽ وپدیشہ وہایگ ہک اہلل یک ولخمؼ ںیم ےس یسک ےک  ےئ  ہ نکمم ںیہن ہک اس ےک نسح وک ایبؿ رک ےکس، رھپ اہلل اعت

رفامیئ رہ دؿ رات ںیم اچپس امنزںی رفض رفامںیئ رھپ ںیم فاہں ےس فاسپ رضحت ومٰیس کت اچنہپ وت اوہنں ےن وپاھچ ہک لپ ےک 

رب ےن لپ یک اتم رپ ایک رفض ایک ےہ؟ ںیم ےن اہک اچپس امنزںی دؿ رات ںیم، ومٰیس ےن رفامای ہک اےنپ رب ےک اپس فاسپ اج رک 

 مک اک وساؽ رکںی اس  ےئ ہک لپ یک اتم ںیم اینت اطتق ہن وہیگ ویکہکن ںیم ینب ارسالیئ رپ اس اک برجہب رک اکچ افر لزاماکچ اؿ ےس

 وہں، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن رھپ فاسپ اج رک اہلل یک ابراگہ ںیم رعض ایک ہک ریمی اتم رپ فیفخت رفام دںی وت

امنزںی مک رک دںی ںیم رھپ فاسپ لرک ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس ایگ افر اہک ہک اہلل ےن اپچن امنزںی مک رک دںی ومٰیس ہیلع  اہلل ےن اپچن

االسلؾ ےن اہک ہک لپ یک اتم ںیم اس یک یھب اطتق ںیہن اےنپ رب ےک اپس اج رک اؿ ںیم فیفخت اک وساؽ رکںی۔ لپ ےن رفامای ہک 



 

 اپس ےس ومٰیس ےک اپس افر ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس ےس اہلل ےک ابراگہ ںیم لات اجات راہ افر اپچن اپچن ںیم ےن اس رطح اےنپ اہلل ےک

امنزںی مک وہیت رںی اہیں کت ہک اہلل ےن رفامای ہک اے دمحم رہ دؿ رات ںیم اپچن امنزںی رفض یک یئگ ںی افر رہ امنز اک وثاب اب دس 

ب ےک اابتعر ےس اچپس امنزںی وہںیئگ افر وج لدیم یسک کین اکؾ اک ارادہ رکے رگم اس رپ ل امنزفں ےک ربارب ےہ سپ اس رطح وثا

ہن رکےکس وت ںیم اےس ا ک یکین اک وثاب اطع رکفں اگ افر ارگ فہ اس رپ ل رکےل وت ںیم اےس دس ویکینں اک وثاب اطع رکفں اگ افر وج 

رکے وت اس ےک انہم اامعؽ ںیم  ہ ربایئ ںیہن  یھک اجیت افر ارگ ربایئ اس ےس  لدیم یسک ربایئ اک ارادہ رکے نکیل اس اک ارباکب ہن

رسزد وہ اجےئ وت ںیم اس ےک انہم اامعؽ ںیم ا ک یہ ربایئ وھکلں اگ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم رھپ فاسپ رضحت 

ہک لپ اےنپ رب ےک اپس اج رک فیفخت اک وساؽ رکںی وت روسؽ اہلل یلص ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس لای افر اؿ وک اتبای وت اوہنں ےن اہک 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم اےنپ رپفرداگر ےک اپس اس ہلسلس ںیم ابر ابر ل اج اکچ وہں اہیں کت ہک اب ےھجم اس ےک قلعتم اےنپ 

 اہلل یک ابراگہ ںیم رعض رکےت وہےئ یرؾ لیت ےہ۔

 امحد نب ہملس، اثتب انبین، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب رففخ،  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿ
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 وبساهَّلل ب٦ ہاش٢ وبسی، بہز ب٦ اَس، ََٝمي٧ ب٦ ٠ٍيْہ، ثابت، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

 ٍٔ١ُِٜ ٧ُ ب٦ُِ ا َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  ٕس َحسَّ ََ َ ث٥ََا بَِضزُ ب٦ُِ أ َِٜىِبسٔیُّ َحسَّ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َصأش٢ٕ ا ث٥ََا ثَابْٔت َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َحسَّ َْةٔ َحسَّ ي

َح َو٦ِ َظِسرٔی  ََُِّشٔ ٔلَی َز٠ِز٣ََ  وا بٔی إ ُٕ َٝ ا٤َِف َِ ٢ََّٝ أُتٔيُت  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا ِٔ َز٠ِز٣ََ ث٢َُّ َٔ َٞ ب١َٔا ث٢َُّ ٌُٔس

ُِٜت  ٔ  أ٤ُِز

، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دبع اہلل نب اہمش دبعی، زہب نب ادس

رفامای ےھجم رفےتش زؾ زؾ یک رطػ ےل ےئگ رھپ ریما ہنیس اچک رکےک اےس ززمؾ ےک اپین ےس دوھای اس ےک دعب ےھجم فاسپ اینپ ہگج رپ 



 

 وھچڑ دای۔

 دس، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، اسن نب امکلدبعاہلل نب اہمش دبعی، زہب نب ا :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿ
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 شيبا٧ ب٦ َفور، ح١از اب٦ ١َٝہ، ثابت ب٥انی، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِٜب٥َُانٔیُّ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ث٥ََا ثَابْٔت ا ١َََٝة َحسَّ ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َّی اهَّللُ   أ٧ََّ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

َوطُ  ََّصَ َِ أََخَذُظ  َِ ١َِٝا٧ٔ  ٍِٜٔ ُِ ٠ََي ا َى ِٝ ٢ََّٝ َوصَُو َی ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٞ َظل ٢َ أََتاُظ ٔجبِْٔی َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َد َو َتِْخَ َِ ا َِ ِٝبٔطٔ  َٔ َّٖ َو٦ِ  َص َِ  

َٟ َصَذا َحنُّ  ا َٕ َِ ّة  َٕ َٝ َد ٥ِ٠ُٔط َو َتِْخَ َِ ا َِ  َِ ِٝ َٕ ِٜ ِٔ َز٠ِز٣ََ ث٢َُّ َل٠ََُط ث٢َُّ  ا ِٕ ب١َٔا َٝطُ فٔی ـَِسٕت ٦ِ٠ٔ َذَص ٌََس ِيَفا٧ٔ ٥ِ٠َٔک ث٢َُّ  اٜصَّ

 َٞ ٔ ُٔت ِس  َٔ ّسا  اُٜوا إ٧َّٔ ٠َُح١َّ َٕ َِ طٔ َيِىىٔي لٔئِزَُظ  ٔلَی أ٠ُِّ ١َِٝا٧ُ َيِسَىِو٧َ إ ٍِٜٔ َِ ا َبُٝوُظ َوصَُو ٥ِ٠َُتٕٔيُ  أََواَزُظ فٔی ٠َکَا٤ٔطٔ َوَجا ِٕ َت َِ ا ِو٧ٔ  َِ َّٝ اٜ

 ٔ ١ِِٜٔدَئق فٔی َظِسرٔظ ٥ُِت أَِرئٔی أَثََز َذَٜٔک ا ُ٘ ِس  َٔ َٟ أ٤ََْس َو ا َٔ 

ابیشؿ نب رففخ، امحد انب ہملس، اثتب انبین، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

تق لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس زلوکں ےک اسھت لیھک رےہ ےھت رضحت فملس ےک اپس رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ لےئ افر اس ف

ربجالیئ ےن لپ وک ڑکپا، لپ وک اھچپڑا افر دؽ وک ریچ رک اس ںیم ےس ےمج وہےئ وخؿ اک ا ک ول ڑھتا اکنال افر اہک ہک  ہ لپ ںیم اطیشؿ 

وجڑ رک اس ہگج ںیم رھک دای افر زلےک دفڑےت وہےئ  اک ہصح اھت رھپ اس دؽ وک وسےن ےک تشط ںیم زؾ زؾ ےک اپین ےس دوھای رھپ اےس

لپ یک راضیع فادلہ یک رطػ لےئ افر ےنہک ےگل ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لتق رک دےئ ےئگ  ہ نس رک بس دفڑے داھکی رصػ 

 اک اشنؿ داھکی اھت۔ لپ اک رگن وخػ یک فہج ےس دبال وہا ےہ رضحت اسن ےتہک ںی ہک ںیم ےن لپ ےک ہینس ابمرک ںیم اس السیئ

 ابیشؿ نب رففخ، امحد انب ہملس، اثتب انبین، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿاہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامس
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 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ََٝمي٧ اب٦ بَلٟ، َشیک ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی ١٤ز :  راوی

 ِٕ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  یُک ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ  َحسَّ ثَىٔي ََشٔ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕٟ ٧ُ َوصَُو اب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ

 َٝ َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َی بَٔز َة أَُِسٔ َٝ ِي َٜ ث٥َُا َو٦ِ  ١ِٔىُت أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک یَُحسِّ ََ  َٟ ا َٔ  ٕ ٢َ ٦ِ٠ٔ ٠َِسحٔٔس الِ ب٦ِٔ أَبٔی ١َ٤ٔز َّٝ ََ َِٙىَبةٔ ِيطٔ َو

 ٔ َِٜحسٔیَث بٕٔ َٗ ا ا ََ ا٣ٔ َو ََِٜحَ ١َِِٜسحٔٔس ا َِٜيطٔ َوصَُو ٤َائ٢ْٔ فٔی ا ٔ َٞ أ٧َِ یُوَوی إ ِب َٔ َُّط َجائَُط ثَََلثَُة َنََفٕ  ِٜب٥َُانٔیِّ أ٤َ تٔطٔ ٤َِحَو َحٔسیٔث ثَابٕٔت ا عَّ

َغ  َٕ َ َوَزاَز َوَن
٣َ ِٔيطٔ َشِيّئا َوأَِخَّ سَّ َٔ  َو

بہ، امیلسؿ انب البؽ، یر ک نب دبعاہلل نب ایب رمن رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ےس اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب ف

اس رات ےک ابرے ںیم انس سج ںیم اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہبعک یک دجسم ںیم وس رےہ ےھت ہک لپ یک اپس نیت رفےتش 

رفاتی وک لقن ایک رگم ضعب ابوتں وک ےلہپ افر ضعب ابوتں وک دعب ںیم افر ضعب  لےئ زنفؽ فیح ےس ےلہپ، اس ےک دعب اثتب یک ایبؿ رکدہ

 وک مک افر ضعب وک زایدہ۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، امیلسؿ انب البؽ، یر ک نب دبعاہلل نب ایب رمن :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿ
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 تىالٰی و٥ہ، ابوذر ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي تحييي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل :  راوی

 َ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أ َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ حٔئييُّ أَِخب ُة ب٦ُِ یَِحٌَي اٜتُّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ َٟ کَا٧َ َحسَّ ا َٔ ٤َٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک 

ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُث أ٧ََّ َر ٢ََّٝ أَبُو َذٓرٕ یَُحسِّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٞ َظل َٟ ٔجبِْٔی َ ٥َز َِ ُْ بَِئًي َوأ٤ََا ب١َََّٔٙة  ِٕ ََ َد  َٟ َُفٔ

أََِفَ  َِ ِٕ ١ِ٠َُتٕٝٔئ ح١َِّٙٔة َوإٔی١َا٤ّا  َِ بَٔفِسٕت ٦ِ٠ٔ َذَص ِٔ َز٠ِز٣ََ ث٢َُّ َجا َٝطُ ٦ِ٠ٔ ٠َا ٌََس َد َظِسرٔی ث٢َُّ  ُط َََِفَ َٕ ٌََضا فٔی َظِسرٔی ث٢َُّ أَـَِب

ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ ُٞ َو َٟ ٔجبِْٔی ا َٔ ٤َِيا  َِ اٜسُّ ١َا ا ٔجئ٥َِا اٜسَّ َّ١َٝ َِ  ِٔ ١َا ٔلَی اٜسَّ َىَزَد بٔی إ َِ َتِح ث٢َُّ أََخَذ بَٔئسی  ِِ ٤َِيا ا ِٔ اٜسُّ ١َا َٜٔداز٧ٔٔ اٜسَّ

َٟ َنَى٢ِ ٠َعَٔی ٠َُح١َّ  ا َٔ ِٞ ٠ََىَک أََحْس  َٟ َص ا َٔ  ُٞ َٟ صََذا ٔجبِْٔی ا َٔ َٟ ٦ِ٠َ صََذا  ا َٔ َٟ ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ َٞ إ َٔ أُِر َِ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْس َظل

 َِ ؤَزْة َوَو٦ِ َيَسارٔظٔ أَ َِ ْٞ َو٦ِ َی١ٔي٥ٔطٔ أَ إَٔذا َرُج َِ ٤َِيا  َِ اٜسُّ ١َا َِٝو٤َا اٜسَّ ا َو َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ َتَح  َّ َِ َٞ َی١ٔي٥ٔطٔ َنَى٢ِ  َِإَٔذا ٤ََمَز َٔٔب  َٟ ا َٔ ؤَزْة 

 َ ُٞ َؼٔحَک َوإَٔذا ٤ ُِٝت یَا ٔجبِْٔی ُٔ  َٟ ا َٔ أٜٔح  أٜٔح َوأِلب٦ِٔ اٜعَّ َٟ ٠َزَِحّبا بٔا٥َّٜٔييِّ اٜعَّ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َٞ ٔش١َأٜطٔ بَکَی  َٟ َمَز َٔٔب ا َٔ ٦ِ٠َ َصَذا 

ؤَزةُ َو٦ِ ی١َٔي٥ٔطٔ َوَو٦ِ ٔش١َأٜطٔ َنَس٢ُ ب٥َٔيطٔ  َِ َ ٢َ َوصَٔذظٔ اِل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ؤَزةُ  َصَذا آَز٣ُ َظل َِ َ َِٜح٥َّٔة َواِل ُٞ ا َِٜي١ٔئن أَصِ ُٞ ا أَصِ َِ

َٟ ث٢َُّ  ا َٔ َٞ ٔش١َأٜطٔ بَکَی  َٞ َی١ٔي٥ٔطٔ َؼٔحَک َوإَٔذا ٤ََمَز َٔٔب إَٔذا ٤ََمَز َٔٔب َِ ُٞ ا٥َّٜارٔ  ًَّٜٔي َو٦ِ ٔش١َأٜطٔ أَصِ َِ ا ١َا َّي أَتَی اٜسَّ ُٞ َحً َد بٔی ٔجبِْٔی  َُعَ

َٟ َٜٔدازٔ  ا َٕ َِ ا٤َٔيَة  ٔ اٜثَّ َٟ أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َاٜ ا َٕ َِ َتَح  َّ َِ ٤َِيا  ِٔ اٜسُّ ١َا َٟ َخاز٧ُٔ اٜسَّ ا َٔ َٞ ٠َا  َُٜط َخاز٤َُٔضا ٠ِٔث  َٟ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َِِتِح  ٕک ٤َٔضا ا

َِٝيض٢ِٔ أَجِ  ََٝواُت اهَّللٔ َو ١َاَوأت آَز٣َ َوإِٔزرٔیَس َوؤيَسي َو٠ُوَسي َوإٔبَِزاصٔي٢َ َظ َُّط َوَجَس فٔی اٜسَّ َْ ١َ ََِذََکَ أ٤َ ِي َ٘ ٢ِ یُِثبِٔت  َٜ ٔىيَن َو

٤َِيا َوإٔبَِزاصٔي٢َ فٔی ِٔ اٜسُّ ١َا ََل٣ فٔی اٜسَّ َِٝيطٔ اٜسَّ ِس َوَجَس آَز٣َ َو َٔ َّطُ  َُّط َذََکَ أ٤َ َْ أ٤َ ِ ٌَي ا ٠َزَّ  ٥َ٠َازُُٜٔض٢ِ  َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ ٔة  ََ ٔ از ِٔ اٜسَّ ١َا اٜسَّ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٞ َوَر َٟ ٔجبِْٔی ا َٔ أٜٔح  أٜٔح َواِلَٔر اٜعَّ َٟ ٠َزَِحّبا بٔا٥َّٜٔييِّ اٜعَّ ا َٔ َِٝيطٔ  ََٝواُت اهَّللٔ َو ٢َ بٔإِٔزرٔیَس َظ َّٝ

 ٔ َٟ ٠َزَِحّبا ب ا َٕ َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ َٟ ث٢َُّ ٠ََزِرُت ب١ُٔوَسي َو ا َٔ َٟ َصَذا إِٔزرٔیُس  ا َٕ َِ ُِٝت ٦ِ٠َ َصَذا  ُٕ َِ ٔ ث٢َُّ ٠َزَّ  اٜ ٔح َواِلَٔر ا٥َّٜٔييِّ اٜعَّ

أٜٔح  َٟ ٠َزَِحّبا بٔا٥َّٜٔييِّ اٜعَّ ا َٕ َِ َٟ ث٢َُّ ٠ََزِرُت بٔٔىيَسي  ا َٔ َٟ صََذا ٠ُوَسي  ا َٔ ُِٝت ٦ِ٠َ َصَذا  ُٔ  َٟ ا َٔ أٜٔح  ُِٝت  اٜعَّ ُٔ أٜٔح  َواِلَٔر اٜعَّ

َِٝيطٔ  َٟ ث٢َُّ ٠ََزِرُت بٔإٔبَِزاصٔي٢َ َو ا َٔ َٟ َصَذا ؤيَسي اب٦ُِ ٠َزِی٢ََ  ا َٔ أٜٔح  ٦ِ٠َ َصَذا  أٜٔح َوأِلب٦ِٔ اٜعَّ َٟ ٠َزَِحّبا بٔا٥َّٜٔييِّ اٜعَّ ا َٕ َِ ََل٣  اٜسَّ

ٕ أ٧ََّ اب٦َِ َوبَّإس َوأَبَا  َْنٔی اب٦ُِ َحز٣ِ َ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب َوأَِخب ا َٔ َٟ صََذا إٔبَِزاصٔي٢ُ  ا َٔ ُِٝت ٦ِ٠َ َصَذا  ُٔ  َٟ ا َحبََّة اِلَِنَعارٔیَّ کَا٤َا َٔ

 ُٟ و َُ َٟ َر ا َٔ وَِل٧ٔ  ُٕ َٔ  َي ََل٣ٔ  ِٔ َ َْ اِل ٔی َْ ١َُي ِٔيطٔ  َِ َّي َلَضزُِت ١ُِٜٔسَتّوی أَ َد بٔی َحً ٢َ ث٢َُّ َُعَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اب٦ُِ َحز٣ِٕ اهَّللٔ َظل ا

ًٔي َخ١ِ  َؿ اهَّللُ َولَی أ٠َُّ َََِفَ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َّي َوأ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک  َجِىُت بَٔذَٜٔک َحً َٟ ََفَ ا َٔ ٔسيَن َظََلّة 

َِٝيض٢ِٔ َخ١ِٔس  َؿ َو ُِٝت ََفَ ُٔ  َٟ ا َٔ تَٔک  َؿ َربَُّک َولَی أ٠َُّ ََل٣ ٠َاَذا ََفَ َِٝيطٔ اٜسَّ َٟ ٠ُوَسي َو ا َٕ َِ َٟ لٔی أ٠َُزَّ ب١ُٔوَسي  ا َٔ يَن َظََلّة 



 

َتَک  إ٧َّٔ أ٠َُّ َِ أجِي َربََّک  ََل٣ ََفَ َِٝيطٔ اٜسَّ ٔلَی ٠ُوَسي  ٠ُوَسي َو َجِىُت إ َٟ ََفَ ا َٔ َصا  َوَؼَي َشِْطَ َِ ِّی  اَجِىُت َرب َٟ ََفَ ا َٔ ُٖ َذَٜٔک  َِل تُٔفي

 َٟ ا َٕ َِ ِّی  اَجِىُت َرب َٟ ََفَ ا َٔ ُٖ َذَٜٔک  َتَک َِل تُٔفي إ٧َّٔ أ٠َُّ َِ َٟ َرأجِي َربََّک  ا َٔ أَِخبَِْتُُط  َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ هَٔی َخ١ِْس َوهَٔی َخ١ُِسو٧َ َِل  َو

َٟ یُ  ا َٔ ِّی  َتِحَيِيُت ٦ِ٠ٔ َرب َِ ِس ا َٔ ُِٝت  ُٕ َِ َٟ َرأجِي َربََّک  ا َٕ َِ ٔلَی ٠ُوَسي  َجِىُت إ َٟ ََفَ ا َٔ ََٜسیَّ   ُٟ ِو َٕ ِٜ ُٟ ا ُٞ  َبسَّ َٖ بٔی ٔجبِْٔی َٝ ث٢َُّ ا٤َِف

 ِٝ َٟ ث٢َُّ أُِزخٔ ا َٔ َِٜوا٧ْ َِل أَِزرٔی ٠َا هَٔی  ٔصَيَضا أَ ٍَ َِ ٥ِ١َُِٜتَهی  ِسَرَة ا َٔ ِتَٔی  َّي ٤َأ ِؤَُٜؤ َوإَٔذا تَُزابَُضا َحً ُّٝ إَٔذا ِٔيَضا َج٥َابُٔذ اٜ َِ َِٜح٥ََّة  ُت ا

١ِِٜٔسُک   ا

ی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ی

ین ی ج

 

ت

رحہلم نب ییحی 

  تھ وھکیل یئگ رھپ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ارتے اوہنں ےن ریما ہنیس فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ہکم ںیم اھت ہک ریمے رھگ یک

اچک ایک رھپ اےس ززمؾ ےک اپین ےس دوھای رھپ ا ک وسےن اک تشط تمکح افر اامیؿ ےس رھب رک الےئ اس وک ریمے ہنیس ںیم راھک رھپ 

ڑچےھ رھپ بج مہ لامسؿ داین رپ لےئ وت ربجالیئ ےن  اس وک وجڑ دای، رھپ رضحت ربجالیئ ےن ریما اہھت ڑکپا افر رھپ لامسؿ یک رطػ

لامسؿ ےک رہپے دار ےس اہک درفازہ وھک ےئ اس ےن اہک وکؿ؟ اہک ربجالیئ اس ےن وپاھچ ایک ریتے اسھت وکیئ ےہ؟ اہک اہں ریمے 

 درفازہ وھکال لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ اسھت دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںی اس ےن وپاھچ ایک اؿ وک البای ایگ ےہ؟ اہک اہں رھپ رفےتش ےن

فملس ےن رفامای ہک بج مہ لامسؿ داین رپ ےچنہپ وت داھکی ہک ا ک لدیم ےہ اس ےک داںیئ رطػ یھب تہب یس ولخمؼ ےہ افر اس ےک ابںیئ 

 وت رفات ےہ اس ےن رطػ یھب تہب یس ولخمؼ ےہ بج فہ لدیم اےنپ داںیئ رطػ داتھکی ےہ وت اتسنہ ےہ افر اےنپ ابںیئ رطػ داتھکی ےہ

ےھجم دھکی رک رفامای وخش لدمدی اے کین یبن افر اے کین ےٹیب! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ربجالیئ ہیلع االسلؾ 

فزیخ ےس اہک ہک  ہ وکؿ ںی رضحت ربجالیئ ےن اہک ہک  ہ لدؾ ہیلع االسلؾ ںی افر اؿ ےک داںیئ رطػ یتنج افر ابںیئ رطػ فاےل د

ںی اس  ےئ بج داںیئ رطػ دےتھکی ںی وت ےتسنہ ںی افر ابںیئ رطػ دےتھکی ںی وت رفےت ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک 

رھپ رضحت ربجالیئ ےھجم دفرسے لامسؿ یک رطػ ےل ےئگ افر اس ےک رہپے دار ےس اہک درفازہ وھک ےئ لپ ےن رفامای ہک 

ر ےن یھب فیہ ھچک اہک وج لامسؿ داین ےک رہپے دارے ےن اہک اھت رھپ اس ےن درفازہ وھکال رضحت اسن دفرسے لامسؿ ےک رہپے دا

نب امکل رفامےت ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لامسونں رپ رضحت لدؾ ہیلع االسلؾ رضحت ادرسی رضحت ٰیسیع رضحت 

رفامای ہک سک لامسؿ رپ سک یبن ےس الماقت وہیئ اہتبل  ہ التبای ہک ےلہپ ومٰیس افر رضحت اربامیہ ےس الماقت وہیئ افر  ہ ذرک ںیہن 

لامسؿ رپ رضحت لدؾ ےس افر ےٹھچ لامسؿ رپ رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےس الماقت وہیئ رھپ بج رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ افر 

 اوہنں ےن کین یبن افر کین اھبیئ وک وخش لدمدی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رضحت ادرسی ہیلع االسلؾ ےک اپس ےس سگرے وت

اہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےس وپاھچ ہک  ہ وکؿ ںی ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن اہک  ہ 



 

ےک اپس ےس سگرا لپ یلص اہلل ہیلع رضحت ادرسی ہیلع االسلؾ ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ ںیم رضحت ومٰیس 

 فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےس اہک ہک  ہ وکؿ ںی ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن اہک  ہ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ںی

 فل ہ فملس ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رھپ ںیم رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک اپس ےس سگرا لپ یلص اہلل ہیلع

کین یبن افر کین اھبیئ وک وخش لدمدی وہ! ںیم ےن ربجالیئ ےس وپاھچ  ہ وکؿ ںی ربجالیئ ےن اہک  ہ رضحت ٰیسیع نب رممی ںی لپ یلص 

 اھبیئ وک وخش اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ ںیم رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک اپس ےس سگرا لپ ےن رفامای کین یبن افر کین

لدمدی وہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ےن ربجالیئ ےس وپاھچ ہک  ہ وکؿ ںی ربجالیئ ےن اہک ہک  ہ رضحت اربامیہ ںی 

 ا ک دفرسی دنس ںیم انب اہشب افر انب زحؾ ےن اہک ہک انب ابعس افر اوبہبح ااصنری دفونں رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فل ہ فملس ےن رفامای ےھجم رعماج رکایئ یئگ اہیں کت ہک ےھجم ا ک دنلب ومہار اقمؾ رپ ڑچاھای ایگ فاہں ںیم ےن دقومں یک لفاز ینس انب 

زحؾ افر رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن ریمی اتم رپ 

امنزںی رفض رفامںیئ لپ ےن رفامای ہک ںیم اؿ امنزفں وک ےل رک ولاٹ وت رضحت ومٰیس ےک اپس ےس سگرا وت اوہنں ےن رفامای ہک اچپس 

لپ ےک رب ےن لپ یک اتم رپ ایک رفض ایک ےہ؟ ںیم ےن اہک اؿ رپ اچپس امنزںی رفض رفامںیئ یئگ ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 االسلؾ ےن اہک ہک اےنپ رب یک رطػ فاسپ اجےیئ ویکہکن لپ یک اتم ںیم اس یک اطتق ںیہن لپ یلص ےن رفامای ہک ےھجم ومٰیس ہیلع

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اےنپ رب یک رطػ فاسپ ایگ وت اہلل ےن اس ںیم ےس ھچک امنزںی مک رکدںی رھپ بج ومٰیس ہیلع 

ں ےن رھپ اہک ہک اےنپ رب یک رطػ اجےیئ لپ یک اتم اس یک یھب اطتق ںیہن ریتھک االسلؾ یک رطػ فاسپ لای وت اؿ وک اتبای وت اوہن

رھپ ںیم اےنپ رب یک رطػ ایگ وت اہلل اعتیل ےن اپچن امنزںی رکدںی افر وثاب ںیم اچپس امنزفں اک یہ  ےل اگ اہلل زعفلج ےن رفامای 

یک رطػ فاسپ لای وت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن رھپ اہک ہک اےنپ  ریمے وقؽ ںیم دبتیلی ںیہن لیت رھپ بج ںیم رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ

رب یک رطػ اجےیئ وت ںیم ےن اہک ہک اب ےھجم اےنپ رب ےس یرؾ لیت ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ ےھجم ربجالیئ 

وہےئ ےھت ہک مہ ںیہن اجؿ ےکس ہک فہ ایک ہیلع االسلؾ ےل ےئگ اہیں کت ہک مہ دسرۃ ایہتنمل رپ لےئگ اہجں اےسی اےسی رگن اھچےئ 

 ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رھپ ےھجم تنج ںیم داہ  ایک ایگ اہجں ومویتں ےک دبنگ افر ایکس یٹم کشم یک یھت۔

ی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبذر :  رافی ی

ین ی ج
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 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿ

     416    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س اب٦ ابووسی، َىيس، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ، حَّضت ٠اٜک ب٦  :  راوی

 ظىعىہ

َى  َٜ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َٔ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ َحسَّ ا َٔ َّٝطُ 

ِٜبَِئت بَ َظ  ٢َ بَِي٥َا أ٤ََا و٥َِٔس ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ا َٔ  َٟ ا َٔ ِو٠ٔطٔ  َٔ  ٦ِ٠ٔ ٕٞ ١ِٔىُت ِىَعَىَة َرُج ََ َما٧ٔ إٔذِ  ِٕ َي ِٜ يَِن ا٥َّٜائ٢ٔٔ َوا

 َِ َٖ بٔی  ٔ َِا٤ُِفٝ أُتٔيُت  َِ َٝئِن  ََلثَةٔ بَيَِن اٜزَُّج ُٟ أََحُس اٜثَّ و ُٕ ائَّٔل َي َح َٔ ََُِّشٔ ِٔ َز٠ِز٣ََ  ِٕ ِٔيَضا ٦ِ٠ٔ ٠َا أُتٔيُت بَٔفِسٕت ٦ِ٠ٔ َذَص

 َٔ َد  ُتِْخٔ َِ ا َِ ٞٔ بَِف٥ٔطٔ  َّ َِ َ ٔلَی أ َٟ إ ا َٔ َّٝٔذی ٠َعٔی ٠َا َيِىىٔي  ٔ ُِٝت ٜ ُٕ َِ َتاَزةُ  َٔ  َٟ ا َٔ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ ٔلَی  ِٔ َز٠ِز٣ََ َظِسرٔی إ َٞ ب١َٔا ٔس ٍُ َِ ِٝٔيي 

ُي ث٢َُّ أُؤيَس ٠َکَا٤َطُ ث٢َُّ حُ  َٕ ٞٔ َي ٍِ َب ِٜ ِٜٔح١َارٔ َوزُو٧َ ا َٗ ا ِو َِ  ُٗ َْا ُ ِٜب ُط ا َٜ  ُٟ ا َٕ  َخِفُوُظ ٔشَي إٔی١َا٤ّا َوح١َِّٙٔة ث٢َُّ أُتٔيُت بَٔسابَّٕة أَبَِيَؾ ُي

 ِ َتَح ٔجب ِّ َت َِ ا َِ ٤َِيا  َِ اٜسُّ ١َا َّي أََتِي٥َا اٜسَّ ٥َا َحً ِٕ َٝ َِٝيطٔ ث٢َُّ ا٤َِف ُِٝت َو ُح١ٔ َِ ِٔطٔ  َصي ََطِ ِٔ َٞ و٥َِٔس أَ ٕٔي َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٞ َظل ْٔی

َِٜيطٔ  ٔ ِس بُٔىَث إ َٔ َٞ َو ٢َ ٔٔي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْس َظل َٟ ٠َُح١َّ ا َٔ َٞ َو٦ِ٠َ ٠ََىَک  ُٞ ٔٔي َٟ ٔجبِْٔی ا َٔ ٥ََٜا  ٦ِ٠َ َصَذا  َتَح  َّ َِ  َٟ ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ

١َِٜحٔيُئ َجا ٥َِٜٔى٢َ ا َٟ ٠َزَِحّبا بٔطٔ َو ا َٔ َٜقَٔی َو َُّط  تٔطٔ َوَذََکَ أ٤َ َِٜحٔسیَث بٕٔٔعَّ َٗ ا ا ََ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أََتِي٥َا َولَی آَز٣َ َظل َِ  َٟ ا َٔ  َِ

 ٔ َْ َوفٔی اٜزَّابَٔىٔة إِٔزرٔیَس َوف َُ أَٜثٔة یُو ََل٣ َوفٔی اٜثَّ َِٝيَضا اٜسَّ ا٤َٔئة ؤيَسي َوَیِحٌَي َو ِٔ اٜثَّ ١َا َِٜدا٠ٔ فٔی اٜسَّ َسٔة َصاُرو٧َ ی ا

أََتِيُت َولَی ٠ُوَس  َِ ٔة  ََ ٔ از ِٔ اٜسَّ ١َا ٔلَی اٜسَّ َّي ا٤َِتَضِي٥َا إ ٥َا َحً ِٕ َٝ َٟ ث٢َُّ ا٤َِف ا َٔ َِٝيض٢ِٔ  ََٝواُت اهَّللٔ َو َِٝيطٔ َظ ١ُِت َو َّٝ ََِس ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ ي َو

ا جَ  َّ١َٝ َِ أٜٔح  أٜٔح َوا٥َّٜٔييِّ اٜعَّ َٟ ٠َزَِحّبا بٔاِلَٔر اٜعَّ ا َٕ َٟ َربِّ صََذا ٌََُل٣ْ َبَىِثَتُط َبِىسٔی َِ ا َٔ ٙٔيَک  ٥ُوزَٔی ٠َا یُِب َِ اَوِزتُُط بَکَی 

ٔلَی  َّي ا٤َِتَضِي٥َا إ ٥َا َحً ِٕ َٝ َٟ ث٢َُّ ا٤َِف ا َٔ ًٔي  ُٞ ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ا یَِسُخ ثَُْ ١٠َّٔ ِ٘ َِٜح٥ََّة أَ تٔطٔ ا ُٞ ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ أََتِيُت َولَی یَِسُخ َِ ابَٔىٔة  ِٔ اٜسَّ ١َا اٜسَّ

َُّط َرأَی أَِرَبَىَة أ٤ََِضارٕ إٔبِ  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َث ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َِٜحسٔیٔث َوَحسَّ َٟ فٔی ا ا َٔ ُد ٦ِ٠ٔ أَِظَٝٔضا ٤َِضَزا٧ٔ َلاصٔزَا٧ٔ َزاصٔي٢َ َو  یَِْخُ

ا ا َٟ أ٠ََّ ا َٔ ُٞ ٠َا صَٔذظٔ اِل٤ََِضاُر  ُِٝت یَا ٔجبِْٔی ُٕ َِ ُٞ َو٤َِضَزا٧ٔ بَاـ٥َٔا٧ٔ  ا٥ِّٜي َِ اصَٔزا٧ٔ  ا اٜمَّ َِٜح٥َّٔة َوأ٠ََّ ٥َِضَزا٧ٔ فٔی ا َِ َِٜباـ٥َٔا٧ٔ  ٥َِّٜضَزا٧ٔ ا

١َِِٜى١ُوُر یَِس  ِٜبَِيُت ا َٟ صََذا ا ا َٔ ُٞ ٠َا صََذا  ُِٝت یَا ٔجبِْٔی ُٕ َِ ١َِِٜى١ُوُر  ِٜبَِيُت ا اُت ث٢َُّ ُرَِٔي لٔی ا َُِٜفَ َْ َوا ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ  ٕ َّٞ یَِو٣ ُ ُخُٝطُ ک

َٕٝک  ٠َ َ ب َٜ َِٝيض٢ِٔ ث٢َُّ أُتٔيُت بٔإ٤َٔائَئِن أََحُسص١َُا َخ١ِْز َواِْلَِخُ  ٢ِ َيُىوزُوا ِٔيطٔ آِٔخُ ٠َا َو َٜ ُجوا ٥ِ٠ٔطُ  اِخََُِّْت إَٔذا َِخَ َِ ُىزَٔؼا َولَیَّ  َِ ْن 



 

َؼِت َولَیَّ  ٔ ث٢َُّ َُفٔ ة ِّْٔطَ ِٜ ُتَک َولَی ا َٞ أََظِبَت أََظاَب اهَّللُ بَٔک أ٠َُّ َِٕٔي َّٝبََن  ٔلَی آِٔخٔ  اٜ َتَضا إ ٕ َخ١ُِسو٧َ َظََلّة ث٢َُّ َذََکَ ٔٔعَّ َّٞ یَِو٣ ُ ک

َِٜحٔسیٔث   ا

صعہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 
ضع
دمحم نب ینثم، دمحم انب اوبدعی، دیعس، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت امکل نب 

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم تیب اہلل ںیم وسےن افر اج ےن یک درایمین  اینپ وقؾ ےک ا ک لدیم ےس انس ہک اس ےن اہک ہک یبن یلص اہلل

احتل ںیم اھت وت ںیم ےن ا ک ےنہک فاےل وک انس ہک فہ ہہک راہ اھت ہک  ہ مہ دفونں لدویمں ںیم ا ک رسیتے ںی رھپ ا ک وسےن اک تشط 

اہیں کت( رافی اتقدہ ےتہک ںی ہک ںیم ےن اس ےک ینعم ےک ابرے ںیم  الای ایگ اس ںیم زؾ زؾ اک اپین اھت ریما ہنیس وھکال ایگ )اہیں ےس

اےنپ اسیھت ےس وپاھچ وت اس ےن اہک ٹیپ ےک ےچین کت ریچا ایگ رھپ ریما دؽ اکنؽ رک اےس ززمؾ ےک اپین ےس دوھای ایگ رھپ اےس اس یک 

 ا ک اجونر الای ایگ ےسج رباؼ اہک اجات ےہ دگےھ ےس افاچن افر ہگج رپ ولاٹ دای ایگ رھپ اامیؿ افر تمکح ےس اےس رھب دای ایگ رھپ دیفس رگن اک

لےئ  رچخ ےس وھچاٹ اھت اہجں کت اس یک رظن یتچنہپ فاہں فہ دقؾ راتھک اھت ےھجم اس رپ وسار رکاای ایگ رھپ مہ پ ے اہیں کت ہک لامسؿ داین رپ

؟ اہک ربجالیئ وپاھچ ایگ افر لپ ےک اسھت وکؿ ںی؟ اہک دمحم رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن درفازہ وھکےنل ےک  ےئ اہک وپاھچ ایگ وکؿ

دی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وپاھچ ایگ ہک ایک اںیہن البای ایگ ےہ؟ اہکں اہں رھپ امہرے  ےئ درفازہ وھکؽ دای ایگ رفںوتں ےن اہک وخش لدم

ری الماقت رضحت لدؾ ہیلع االسلؾ ےس وہیئ افر رھپ ابیق لپ اک رشتفی الان ابمرک وہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ امہ

فاہعق ایس رطح ےہ سج رطح اسہقب دحثی ںیم سگرا افر  ہ یھب ذرک ایک ہک دفرسے لامسؿ ںیم رضحت ٰیسیع افر رضحت ییحی ےس 

االسلؾ اپوچنںی ںیم  الماقت وہیئ افر رسیتے لامسؿ ںیم رضحت ویفس ےس الماقت وہیئ افر وچےھت لامسؿ ںیم رضحت ادرسی ہیلع

رضحت اہرفؿ ےس الماقت وہیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ مہ ےٹھچ لامسؿ رپ لےئ فاہں ریمی الماقت رضحت 

ومٰیس ہیلع االسلؾ ےس وہیئ ںیم ےن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک السؾ ایک ومٰیس ےن رفامای وخش لدمدی اے کین اھبیئ رھپ بج ںیم 

اھ وت فہ رفےن ےگل لفاز لیئ اے ومٰیس ویکں رفےت وہ ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن رعض ایک اے ریمے رپففرداگر اس ونوجاؿ وک لےگ ڑب

وت ےن ریمے دعب  ثوعث رفامای افر ریمی اتم یک ہب ةسن اس یک اتم ےک زایدہ ولگ تنج ںیم اجںیئ ےگ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

اہیں کت ہک اسوتںی لامسؿ رپ چنہپ ےئگ فاہں رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےس الماقت وہیئ افر ا ک فملس ےن رفامای رھپ مہ لرگ ڑبےھ 

ںی دحثی ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک فاہں ںیم ےن اچر رہنںی دںیھکی وج دسرۃ ایہتنمل یک ڑج ےس یتلکن ںی دف ابینط رہن

ںیم ںی افر اظرہی رہنںی لین افر رفات ںی رھپ ےھجم تیب اومعملر یک رطػ ااھٹای ایگ ںیم ےن افر دف اظرہی رہنںی ابینط رہنںی وت تنج 

ربجالیئ ےس اہک ہک  ہ ایک ےہ؟ ربجالیئ ےن اہک ہک  ہ تیب اومعملر ےہ سج ںیم رہ رفز رتس زہار رفےتش داہ  وہےت ںی بج فہ اس 

ے ںی وت رھپ دفابرہ یھبک اس ںیم داہ  ںیہن وہےت

 

کلی

 

ت
 رثکبت دعتاد رھپ ریمے اپس دف ربنت الےئ ےئگ ا ک ںیم یراب یھت افر ےس 

دفرسی ںیم دفدھ ںیم ےن دفدھ وک  دنس ایک رھپ اہک ایگ ہک لپ ےن رطفت وک اپ ایل اہلل اعتیل ےن لپ یک فہج ےس لپ یک اتم وک رطفت 



 

  دحثی کت ذرک رفامای۔اطع رفامیئ رھپ رہ رفز ھجم رپ اچپس امنزںی رفض یک ںیئگ رھپ اس فاہعق وک لرخ

صعہ :  رافی
ضع
 دمحم نب ینثم، دمحم انب اوبدعی، دیعس، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت امکل نب 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿاہلل ےک روسؽ یلص اہلل

     417    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک، حَّضت ٠اٜک ب٦ ظىعىہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُ١ِٜ ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک َو٦ِ َحسَّ َتاَزَة َحسَّ َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ َّي َحسَّ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ  َثى

أُتٔيُت بَٔفِسٕت ٠ٔ  َِ ََِذََکَ ٤َِحَوُظ َوَزاَز ِٔيطٔ   َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٕ ١ِ٠َُتٕٝٔئ ح١َِّٙٔة ٦ِ َظِىَعَىَة أ٧ََّ َر َذَص

ِٔ َز٠ِز٣ََ ث٢َُّ ٠َُٝٔئ ح١َِّٙٔة َوإٔی١َا٤ّا َٞ ب١َٔا ٔس ٍُ َِ َِٜبِف٦ٔ  ِّٗ ا ٔلَی ٠ََزا َّٖ ٦ِ٠ٔ ا٥ََِّٜحٔ إ ُص َِ  َوإٔی١َا٤ّا 

صعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
ضع
 یلص اہلل دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت امکل نب 

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رھپ اس رطح ذموکرہ دحثی یک رطح ذرک رفامای افر اس ںیم اانت ااضہف ےہ ہک ریمے اپس وسےن اک تشط 

تمکح افر اامیؿ ےس رھبا وہا الای ایگ رھپ ریمے ےنیس وک ٹیپ ےک ےچین کت وھکال ایگ اےس ززمؾ ےک اپین ےس دوھای افر اامیؿ ےس رھب دای 

 ایگ۔

صعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ضع
 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت امکل نب 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

  رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿاہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ

     418    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ :  راوی

ث٥ََا ٠َُح١َّ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َتاَزَة  َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ

 َٟ ا َٔ ٢ََّٝ َيِىىٔي اب٦َِ َوبَّإس  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ثَىٔي اب٦ُِ َو٢ِّ ٤َبٔي٢ُِِّٙ َظل ُٟ َحسَّ و ُٕ َِٜىأَٜيةٔ َي َِٝيطٔ أَبَا ا َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َذََکَ َر

 ُ ٢ََّٝ حٔيَن أ ََ ًْ َوَذََکَ ٠َأٜکّا َخ َو َٟ ؤيَسي َجِىْس ٠َزِبُو ا َٔ ٟٔ َش٥ُوئََة َو َّطُ ٦ِ٠ٔ رَٔجا أ٤َ َ٘  ْٟ َٟ ٠ُوَسي آَز٣ُ ـَُوا ا َٕ َِ َی بٔطٔ  از٧َٔ َِسٔ

 َٟ ا جَّ  َجَض٢ََّ٥ َوَذََکَ اٜسَّ

ےئ انس ہک ھجم ےس اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ ےتہک ںی ہک ںیم ےن اوبااعلہیل وک  ہ ےتہک وہ

فل ہ فملس ےک اچچ زاد اھبیئ ینعی رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رعماج اک ذرک رکےت 

 افر رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک وہےئ رفامای ہک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےبمل دق ےک ےھت وگای ہک فہ ہلیبق ونشات ےک ا ک لدیم ںی

ابرے ںیم رفامای ہک فہ درایمہن دق افر رگنھگایےل ابولں فاےل ںی افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امکل دارفن  منہج افر داجؽ ےک 

 ابرے ںیم ذرک رفامای۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿ

     419    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ح١يس، یو٤س ب٦ ٠ح١س، شيبا٧ اب٦ وبساٜزح٦١، ٔتازہ، ابوواٜيہ، حَّضت اب٦ وباس وبس ب٦ :  راوی



 

َتاَزةَ  َٔ ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ  ٕس َحسَّ ٤ََْا یُو٤ُُس ب٦ُِ ٠َُح١َّ َ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َحسَّ َِٜىأَٜئة َحسَّ  َو٦ِ أَبٔی ا

َٜ َو٢ِّ ٤َبٔيُِّٙ  ٢َ ٠ََزِرُت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٢َ اب٦ُِ َوبَّإس  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َی بٔی َولَی ٠ُوَسي ٢ِ َظل َة أَُِسٔ َٝ ِي

ٟٔ َش٥ُوئََة َوَر  َّطُ ٦ِ٠ٔ رَٔجا أ٤َ َ٘ ْٟ َجِىْس  ْٞ آَز٣ُ ـَُوا ََل٣ َرُج َِٝيطٔ اٜسَّ ٔلَی ب٦ِٔ و١َِٔزا٧َ َو ٖٔ إ ِٝ َِٜد ًَ ا أَیُِت ؤيَسي اب٦َِ ٠َزِی٢ََ ٠َزِبُو

َٟ فٔی آیَإت أََراص٦َُّ اهَّللُ إٔیَّ  ا جَّ بَٔق اٜزَّأِٔس َوأُرَٔی ٠َأٜکّا َخاز٧َٔ ا٥َّٜارٔ َواٜسَّ ََ ِٜبََيأؿ  ُِٜح١َِزةٔ َوا ائٔطٔ ا َٕ ٔ َََِل َت٦ُِٙ فٔی ٠ٔزِیَٕة ٦ِ٠ٔ ٜ اُظ 

 ُ َسِّ َّ َتاَزةُ ُي َٔ َٟ کَا٧َ  ا ََل٣َٔ َِٝيطٔ اٜسَّ َٜقَٔی ٠ُوَسي َو ِس  َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َصا أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل

دبع نب دیمح، ویسن نب دمحم، ابیشؿ انب دبعارلنمح، اتقدہ، اوباعہیل، رضحت انب ابعس رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 نب رمعاؿ ہیلع االسلؾ رپ ریما سگر وہا وت فہ ےبمل دق افر رگنھگایےل ابولں فاےل لدیم ےھت وگای ہک فملس ےن رفامای ہک رعماج یک رات ومٰیس

فہ ہلیبق ونشء ےک ا ک لدیم ںی افر ںیم ےن رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ وک داھکی ہک فہ درایمہن دق افر رسخ ف دیفس رگن فاےل افر دیسےھ 

منہج افر داجؽ وک داھکای ایگ اؿ دنچ اشنوینں ںیم ےس وج اہلل ےن ےھجم داھکںیئ، لپ یک وج الماقت ابولں فاےل ےھت افر ےھجم امکل دارفن  

 ومٰیس ہیلع االسلؾ افر ٰیسیع ےس وہیئ وت اس ںیم کش ہن رک رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس یک ریسفت ںیم  ہ رفامای رکےت ےھت ہک یبن

 ہیلع االسلؾ ےس الب کش فہبش الماقت وہیئ۔ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رضحت ومٰیس

 دبع نب دیمح، ویسن نب دمحم، ابیشؿ انب دبعارلنمح، اتقدہ، اوباعہیل، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿاہلل ےک روسؽ یلص 

     420    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ ح٥بٞ، َسیخ ب٦ یو٤س، ہصي٢، زاُز ب٦ ابی ہ٥س، ابوواٜيہ، اب٦ وباس :  راوی

یُِخ  ٕٞ َوَُسَ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َح٥َِب َِٜىأَٜيةٔ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ َحسَّ ٤ََْا َزاُوزُ ب٦ُِ أَبٔی ص٥ِٕٔس َو٦ِ أَبٔی ا َ ث٥ََا صَُصِي٢ْ أَِخب اَِل َحسَّ َٔ  ب٦ُِ یُو٤َُس 

اُٜوا َصَذا َوازٔی َٕ َِ َٟ أَیُّ َوازٕ صََذا  ا َٕ َِ  ٔٗ ٢َ ٠َزَّ بَٔوازٔی اِلَِزَر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َ  َر ٔلَی ٠ُوَسي اِل ِّی أ٤َُِمزُ إ َن أ َ٘  َٟ ا َٔ  ٔٗ ِزَر



 

ٔة َصزَِش  ِٝبَٔئة ث٢َُّ أَتَی َولَی ث٥َٔيَّ ٔلَی اهَّللٔ بٔاٜتَّ ُط ُجَؤاْر إ َٜ ٔة َو ٥ٔيَّ ََل٣ َصابّٔفا ٦ِ٠ٔ اٜثَّ َِٝيطٔ اٜسَّ ُة َصزَِشي َو اُٜوا ث٥َٔيَّ َٔ  ٔ ٕة َصٔذظ َٟ أَیُّ ث٥َٔيَّ ا َٕ َِ ي 

 ٔ ِّی أ٤َُِمزُ إ َن أ َ٘  َٟ ا َٔ ِٝ تٔطٔ ُخ َٔ ٕٓ خَٔفا٣ُ ٤َا َِٝيطٔ ُجبَّْة ٦ِ٠ٔ ُظو ٕ َو َِ َجِىَسة ٕة َح١َِزا َٔ ََل٣ َولَی ٤َا َِٝيطٔ اٜسَّ َّي َو َبْة َوصَُو لَی یُو٤َُس ب٦ِٔ ٠ًَ

ا ّّ َٟ صَُصِي٢ْ َيِىىٔي ٜٔي ا َٔ ٕٞ فٔی َحسٔیثٔطٔ  َٟ اب٦ُِ َح٥َِب ا َٔ ي  َٝيِّ  یُ

یب دنہ، اوباعہیل، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک سگر ادمح نب لبنح، رسجی نب ویسن، میشہ، داؤد نب ا

فادی ازرؼ ےس وہا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ وکؿ یس فادی ےہ؟ احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک فہ فادی 

 ںیم رضحت ومٰیس وک وچیٹ ےس ارتات وہا افر دنلب لفاز ےس  کیب اتہک وہا دھکی راہ ازرؼ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وگای ہک

وہں اس ےک دعب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہپڑ یک وچیٹ رپ ےچنہپ وت وپاھچ  ہ فادی وکیسن ےہ؟ احصہب ےن رعض ایک ہک  ہ رہش یک وچیٹ 

ت ویسن نب ع ی ہیلع االسلؾ وک ومیٹ افینٹن رپ وسار افر ابولں فاال پ ہ ےن ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وگای ہک ںیم رضح

 وہےئ دھکی راہ وہں اؿ یک افینٹن یک لیکن وجھکر یک اھچؽ یک ےہ افر فہ ہیبلت ہہک رےہ ںی انب لبنح ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ رفاتی ںیم

 اھچؽ۔ ےتہک ںی ہک میشہ ےن اہک ہک افیل ینعی وجھکر ےک درتخ یک

 ادمح نب لبنح، رسجی نب ویسن، میشہ، داؤد نب ایب دنہ، اوباعہیل، انب ابعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿاہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل 

     421    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، زاُ ز، ابوواٜيہ، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ٟٔ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ٤َا ٠ََي َر َٟ َٔسِ ا َٔ َِٜىأَٜئة َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  أَبٔی َوسٔٓیٕ َو٦ِ َزاُوَز َو٦ِ أَبٔی ا

 ٔ اُٜوا َواز َٕ َِ َٟ أَیُّ َوازٕ صََذا  ا َٕ َِ ١ََزِر٤َا بَٔوازٕ  َِ ١َِٜٔسی٥َةٔ  ََّٙة َوا ٢َ بَيَِن ٠َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َ َظل أ َ٘  َٟ ا َٕ َِ  ٔٗ ٔلَی ٠ُوَسي ی اِلَِزَر ِّی أ٤َُِمزُ إ ن

ِمُط َزاُوزُ َوأؼّىا إِٔظَبَىِيطٔ فٔی َّ ٢َِٜ َیِح َِٜو٤ٔطٔ َوَشَىزٔظٔ َشِيّئا  ََِذََکَ ٦ِ٠ٔ   ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٝبَٔيةٔ  َظل ٔلَی اهَّللٔ بٔاٜتَّ ُط ُجَؤاْر إ َٜ أُذ٤َُِيطٔ 



 

٤َا حَ  َٟ ث٢َُّ َٔسِ ا َٔ َِٜوازٔی  ا بَٔضَذا ا ٔلَی یُو٠َارًّ ِّی أ٤َُِمزُ إ أَن َ٘  َٟ ا َٕ َِ ِّْت  ٔ اُٜوا َصزَِشي أَِو ٜ َٔ ٕة صَٔذظٔ  َٟ أَیُّ ث٥َٔيَّ ا َٕ َِ ٕة  َّي أََتِي٥َا َولَی ث٥َٔيَّ ٤َُس ً

ّيا َٝبِّ َِٜوازٔی ٠ُ ا بَٔضَذا ا َِٝبْة ٠َارًّ ْْ ُخ تٔطٔ ٜٔي َٔ ٕٓ خَٔفا٣ُ ٤َا َِٝيطٔ ُجبَُّة ُظو َِ َو ٕة َح١َِزا َٔ  َولَی ٤َا

، انب ایب دعی، داؤ د، اوباعہیل، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ دمحم نب ینثم

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ہکم افر دمہنی ےک درایمؿ ا ک فادی ےس سگرے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وپاھچ  ہ وکیسن 

 رعض ایک  ہ ارزؼ یک فادی ےہ، رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وگای ہک ںیم رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ فادی ےہ؟ احصہب ےن

ہیلع  وک دھکی راہ وہں رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےک رگن افر ابولں ےک ابرے ںیم ھچک رفامای وج رافی داؤد وک اید ہن راہ ومٰیس

اکونں ںیم رےھک دنلب لفاز ےس  کیب ےتہک وہےئ اس فادی ےس سگر رےہ ںی، رضحت انب ابعس رفامےت ںی ہک  االسلؾ اایلگنں اےنپ

رھپ مہ ےتلچ وہےئ ا ک وچیٹ رپ لےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وپاھچ  ہ وکیسن وچیٹ ےہ؟ احصہب ےن رعض ایک رہ  یر ای تفل یک 

 رفامای وگای ہک ںیم رضحت ویسن ہیلع االسلؾ وک ا ک رسخ افینٹن رپ ابولں اک پ ہ ےن وہےئ دھکی وچیٹ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 راہ وہں اؿ یک افینٹن یک لیکن وجھکر ےک درتخ یک اھچؽ یک ےہ افر فہ اس فادی ےس  کیب ےتہک وہےئ سگر رےہ ںی۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب ایب دعی، داؤ د، اوباعہیل، انب ابعس  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿ

     422    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، اب٦ وو٧، ٠حاہس، اب٦ وباس حَّضت ٠حاہس :  راوی

٥َّا و٥َِٔس ابِ  ُ٘  َٟ ا َٔ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوِو٧ٕ َو٦ِ ٠َُحاصٕٔس  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ ٦ٔ وَ َحسَّ ا جَّ وا اٜسَّ ََِذََکُ بَّإس 

 َٟ ا َٔ ٥َّٔٙطُ  َٟ َذاَک َوَل ا َٔ ١َِىُط  َِ ٢َِٜ أَ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس  ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َّطُ ٠َُِٙتوْب بَيَِن َوِي٥َِيطٔ کَأَفْ  َٟ إ٤ٔ ا َٕ ٔلَی َِ َِا٤ُِمزُوا إ ا إٔبَِزاصٔي٢ُ   أ٠ََّ

 ٕٞ ْٞ آَز٣ُ َجِىْس َولَی َج١َ ُج ا ٠ُوَسي ََفَ ي َظاحٔب٢ُِٙٔ َوأ٠ََّ َٝيِّ َِٜوازٔی یُ َِٜيطٔ إَٔذا ا٤َِحَسَر فٔی ا ٔ ِّی أ٤َُِمزُ إ َن أ َ٘ َِٝبٕة   أَِح١ََز ٠َِدُفو٣ٕ بُٔد



 

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب وعؿ، اجمید، انب ابعس رضحت اجمید ےتہک ںی ہک مہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دختم 

رکےت وہےئ اہک ہک اس یک دفونں لوھکنں ےک درایمؿ اکرف اھکل وہا وہاگ رضحت انب ںیم وموجد ےھت ہک ولوگں ےن داجؽ اک ذرک 

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن وت  ہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ںیہن انس رگم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ

رضحت ومٰیس دنگؾ وگں رگن افر رگنھگایےل ابولں فاےل لدیم ںی  رضفر رفامای ہک رضحت اربامیہ وج اہمترے اصبح ےسیج ںی افر

 افر فہ اےسی رسخ افٹن رپ وسار ںی سج اک دبؿ اھٹگ وہ افر اس یک لیکن وجھکر یک اھچؽ یک ےہ وگای ہک ںیم اںیہن اس رطح دھکی راہ وہ ہک

 فہ فادی ںیم  کیب ےتہک وہےئ ارت رےہ ںی۔

 ی، انب وعؿ، اجمید، انب ابعس رضحت اجمیددمحم نب ینثم، انب ایب دع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿ

     423    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ابوزبيْ، جابز :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ أَبٔی اٜ ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٕ أ٧ََّ َر َحسَّ ٔ َو٦ِ َجابٔز َٟ اهَّللٔ زُّبَيِْ و َُ

َُّط ٦ِ٠ٔ رٔ أ٤َ َ٘  ٟٔ ْب ٦ِ٠ٔ اٜزَِّجا إَٔذا ٠ُوَسي َْضِ َِ  ُِ َؿ َولَیَّ اِل٤َِبَٔيا َٟ ُُعٔ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ َش٥ُوئََة َوَرأَیُِت ؤيَسي َظل َجا

َو  ُب ٦ِ٠َ َرأَیُِت بٔطٔ َشَبّضا ُُعِ إَٔذا أَِْقَ َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ ُب اب٦َِ ٠َزَِی٢َ َو َِإَٔذا أَِْقَ َِٝيطٔ  ََٝواُت اهَّللٔ َو ةُ ب٦ُِ ٠َِسُىوزٕ َوَرأَیُِت إٔبَِزاصٔي٢َ َظ

ُب ٦ِ٠َ َرأَیُِت  إٔذَا أَِْقَ َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ َٞ َو َسطُ َوَرأَیُِت ٔجبِْٔی ِّ  بٔطٔ َشَبّضا َزِحَيُة َوفٔی رَٔواَیٔة ٦ِ٠َ َرأَیُِت بٔطٔ َشَبّضا َظاحٔب٢ُُِٙ َيِىىٔي َن

ةَ  اب٦ِٔ  َّ  ُر٠ِٕح َزِحَيُة ب٦ُِ َخٝٔي

االسلؾ ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اایبن رکاؾ ہیلع 

یم ںی افر ںیم ےن رضحت ٰیسیع ریمے اسےنم الےئ ےئگ وت رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ درایمےن ااسنؿ ےھت وگای ہک فہ ہلیبق ونشء ےک لد

نب رممی وک داھکی وت اؿ ےک بس ےس زایدہ ہاشہب رعفہ نب وعسمد رظن لےئ ںی ںیم ےن رضحت اربامیہ وک داھکی وت اؿ ےک بس ےس 



 

زایدہ  زایدہ ہاشہب اہمترے اصبح ینعی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںی افر ںیم ےن رضحت ربجالیئ وک داھکی وت ےھجم اؿ ںیم بس ےس

 ہاشہب رضحت دہیح ریض اہلل اعتٰیل ہنع رظن لےئ افر انب رحم یک رفاتی ںیم ےہ ہک دہیح نب ہفیلخ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

  ایبؿاامیؿ اک :   ابب

 اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لامسونں رپ رشتفی ےل اجان افر رفض امنزفں اک ایبؿ

     424    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اهَّلل  ٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، اب٦ راِي، وبس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہ رِضي :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َٟ وَ  ا َٔ ث٥ََا َو َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ ٔن  ِّ َّٝ اَربَا فٔی اٜ َٕ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َوَت ثَىٔي ٠َُح١َّ ٗٔ َحسَّ ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ِبْس أَِخب

١َُِٜسيَّ  ٔىيُس ب٦ُِ ا ََ َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  َ ٢ََّٝ حٔيَن أَِخب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ  َٟ ا َٔ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ْٞ َحٔسبِتُ  إَٔذا َرُج َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥ََىَتطُ ا٥َّٜٔييُّ َظل َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ َٜٕٔيُت ٠ُوَسي َو َی بٔی  ُٞ اٜزَّأِٔس أَُِسٔ ْب َرٔج َٟ ٠ُِؽَْطٔ ا َٔ طُ 

 َ أ إَٔذا َربَِىْة َ٘ َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥ََىَتُط ا٥َّٜٔييُّ َظل َِ َٜٕٔيُت ؤيَسي  َٟ َو ا َٔ ٟٔ َش٥ُوئََة  َُّط ٦ِ٠ٔ رَٔجا َد ٦ِ٠ٔ زٔی١َإس ٤ ١ََّا َِخَ أ٤َ َ٘ أَِح١َزُ 

َِٝيطٔ َوأ٤ََا أَِشبَ  ََٝواُت اهَّللٔ َو َٟ َوَرأَیُِت إٔبَِزاصٔي٢َ َظ ا َٔ ا٠ّا  َٜبَْن َوفٔی اِْلَِخٔ َيِىىٔي َح١َّ أُتٔيُت بٔإ٤َٔائَئِن فٔی أََحٔسص١َٔا  َِ  َٟ ا َٔ َٜسٔظٔ بٔطٔ  ُط َو

ِّْٔطَ  ِٜ َة أَِو أََظِبَت ا ِّْٔطَ ِٜ َٟ صُٔسیَت ا ا َٕ َِ بُِتطُ  ََّشٔ َِ َّٝبََن  أََخِذُت اٜ َِ َٞ لٔی ُخِذ أَیَُّض١َا ٔشئَِت  ٕٔي َِ َِٜد١ِزَ َخ١ِْز  ِو أََخِذَت ا َٜ ََّک  ا إ٤ٔ َة أ٠ََّ

ُتَک ٌَ   َوِت أ٠َُّ

دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

فل ہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رعماج یک رات رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےس ریمی الماقت وہیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن اؿ یک لکش ف وصرت ےک ابرے ںیم رفامای ریما ایخؽ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رطح رفامای رافی وک کش 



 

ےہ ہک فہ دیسےھ ابولں فاےل ہلیبق ونشء ےک لدویمں ےسیج ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریمی الماقت رضحت ٰیسیع نب 

ہ درایمہن دق رسخ رگن فاےل ےھت وگ ای ہک ایھب ایھب امحؾ ےس ےلکن وہں افر ںیم ےن رضحت اربامیہ وک داھکی افر ںیم رممی ےس وہیئ وت ف

اؿ یک افالد ںیم اؿ ےس بس ےس زایدہ ہاشہب وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ ریمے اپس دف ربنت الےئ ےئگ اؿ 

 یراب یھت اس ےک دعب ھجم ےس اہک ایگ ہک دفونں ںیم ےس سج وک اچوہ  دنس رکول ںیم ےن ںیم ےس ا ک ںیم دفدھ افر دفرسے ںیم

دفدھ وک  دنس رکایل افر اےس ایپ ربجالیئ ےن اہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک راہ رطفت بیصن وہیئ ای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم رمگاہ وہ اجیت۔رطفت کت چنہپ ےئگ افر ارگ لپ یراب  دنس رفامےت وت لپ 

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...نب رممی افر حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیمحیسم 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 حیسم نب رممی افر حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     425    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک ٤اِي، وبساهَّلل ب٦ و١ز :  راوی

 َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر َٟ َْقَ َٟ ا ا َٔ  ٢َ

َُٜط ١َّٜٔ   ٟٔ ٔ اٜزَِّجا ِٕ ٦ِ٠ٔ أُِز٣ أَِحَس٦ٔ ٠َا أ٤ََِت َرا َ٘ أَیُِت َرُجَّل آَز٣َ  َِٙىَبةٔ ََفَ َّٝة و٥َِٔس اِل ِي َٜ ِٕ ٦ِ٠ٔ أََرانٔی  أَِحَس٦ٔ ٠َا أ٤ََِت َرا َ٘ ْة 

ِٜبَيِ  ُٓ بٔا َٝئِن یَُفو ٖٔ َرُج ٔ َٝئِن أَِو َولَی َوَوات ّٙٔئا َولَی َرُج ِّ ٠ُتَّ ُْطُ ٠َا ِٕ َِهَٔی َت ََٝضا  ِس َرجَّ َٔ  ٢ٔ١َِّٝ َٞ اٜ ٕٔي َِ ُِٜت ٦ِ٠َ َصَذا  َ َسأ َِ ٔت 

ٕٞ جَ  ١َِٜٔسيُح اب٦ُِ ٠َزِی٢ََ ث٢َُّ إَٔذا أ٤ََا بَٔزُج َٞ َصَذا َصَذا ا ٕٔي َِ ُِٜت ٦ِ٠َ صََذا  َ َسأ َِ ََّضا و٥ََٔبْة ـَأَِيْة  أ٤َ َ٘ ُِٜي١ِىَي  َِٜىئِن ا َفٕق أَِوَورٔ ا َٔ ِىٕس 

 ُٟ ا جَّ ١َِٜٔسيُح اٜسَّ  ا

ہک  ییحی نب ییحی، امکل انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ےھجم ا ک رات داھکای ایگ



 

ںیم تیب اہلل ےک اپس وہں ںیم ےن ا ک دنگؾ وگں لدیم وک داھکی ےسیج مت ےن یسک وخوصبرت دنگیم رگن فاےل لدیم وک داھکی وہ 

دنکوھں کت اس ےک ابؽ وہں ےسیج مت ےن یسک اےھچ دنکوھں کت ابولں فاےل وک داھکی وہ افر ابولں ںیم یھگنک یک وہیئ یھت افر وگای اؿ 

 راہ اھت فہ  کی اگلےئ وہےئ ںی دف لدویمں رپ ای اؿ ےک دنکوھں رپ افر تیب اہلل اک وطاػ رک رےہ ںی ںیم ےن ےک ابولں ےس اپین کپٹ

ر فہ وپاھچ  ہ وکؿ ںی وت اتبای ایگ ہک  ہ حیسم نب رممی ںی افر اےکس دعب ںیم ےن ا ک لدیم وک داھکی ہک اےکس ابؽ زایدہ رگنھگایےل ےھت اف

 افر ایکس لھکن وھپےل وہےئ اوگنر یک رطح یھت ںیم ےن وپاھچ  ہ وکؿ ےہ وت اہک ایگ ہک  ہ حیسم داجؽ ےہ۔ داںیئ لھکن ےس اکان اھت

 ییحی نب ییحی، امکل انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 حیسم نب رممی افر حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     426    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ اَحاٗ ٠سييي، ا٤س، اب٦ وياؿ، ٠وسٰي اب٦ وٕبہ، ٤اِي، اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔييُّ َحسَّ  ١َُِٜسيَّ َٖ ا َح َِ ٔ ُس ب٦ُِ إ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َوِبُس َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ َبَة َو٦ِ ٤َإِٔي  ِٕ ث٥ََا أ٤ََْس َيِىىٔي اب٦َِ ؤَيإؿ َو٦ِ ٠ُوَسي َوصَُو اب٦ُِ وُ

١َِٜٔسيَح ا ٢َ یَِو٠ّا بَيَِن َلِضَزانَِی ا٥َّٜأس ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ إ٧َّٔ اهَّلَلاهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز َذََکَ َر ا َٕ َِ  َٟ ا جَّ  َتَباَرَک ٜسَّ

أ٧ََّ َوِي٥َُط و٥ََٔبْة ـَأَِيْة  َ٘ ُِٜي١ِىَي  َٟ أَِوَوُر َوئِن ا ا جَّ ١َِٜٔسيَح اٜسَّ َِٜيَس بٔأَِوَوَر أََِل إ٧َّٔ ا َّی اهَّللُ َوَتَىالَی  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َٟ َو ا َٔ  

َِٙى  ٔ و٥َِٔس اِل ٥َ١َِٜا٣ َة فٔی ا َٝ ِي َّٝ ٢َ أََرانٔی اٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُتُط بَيَِن َو ُب ١َّٜٔ ٟٔ َتَِّضٔ ٔ اٜزَِّجا أَِحَس٦ٔ ٠َا َتَزی ٦ِ٠ٔ أُِز٣ َ٘ ْٞ آَز٣ُ  إَٔذا َرُج َِ َبٔة 

 ُٓ َٝئِن َوصَُو بَِي٥َُض١َا یَُفو َيِي َرُج ٔٙ ِّ َوأؼّىا یََسیِطٔ َولَی ٥ِ٠َ طُ ٠َا َُ ِ ُْطُ َرأ ِٕ ٔ َي ِىز ُٞ اٜصَّ ٙٔبَِيطٔ َرٔج ُِٝت ٦ِ٠َ َصَذا ٥ِ٠َ ُٕ َِ ِٜبَِئت   بٔا

أَِشَبطٔ ٦ِ٠َ َرأَ َِ  َ٘ ُِٜي١ِىَي  َفّفا أَِوَوَر َوئِن ا َٔ ١َِٜٔسيُح اب٦ُِ ٠َزِی٢ََ َوَرأَیُِت َوَرائَطُ َرُجَّل َجِىّسا  اُٜوا ا َف٦ٕ َٕ َٔ یُِت ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس بٔاب٦ِٔ 

اُٜوا صَ  َٔ ُِٝت ٦ِ٠َ َصَذا  ُٕ َِ ِٜبَِئت  ُٓ بٔا َٝئِن یَُفو َٙٔيِي َرُج ُٟ َوأؼّىا یََسیِطٔ َولَی ٥ِ٠َ ا جَّ ١َِٜٔسيُح اٜسَّ  َذا ا

ی، اسن، انب تداض، ومٰیس انب ہبقع، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ی

شن ی
م

دمحم نب ااحسؼ 



 

، لاگہ روہ ہک حیسم داجؽ فل ہ فملس ےن ا ک دؿ ولوگں ےک اسےنم حیسم داجؽ ےک ابرے ںیم ذرک رفامای وت ایبؿ ایک ہک اہلل اعتیل اکان ںیہن

 داںیئ لھکن ےس اکان ےہ وگای اس یک ل لھکن وھپال وہا اوگنر ےہ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فاولں اسیج فل ہ فملس ےن رفامای ہک ےھجم ا ک رات وخاب ںیم تیب اہلل ےک اپس ا ک لدیم داھکای ایگ وت فہ وخوصبرت دنگیم رگن

دنگیم رگن اک لدیم اھت دنکوھں کت اس ےک ابؽ ےھت افر ابولں ںیم یھگنک یک وہیئ یھت اس ےک رس ےس اپین ےک رطقے کپٹ رےہ 

ےھت اس ےک دفونں اہھت دف لدویمں ےک دنکوھں رپ ےھت افر فہ اؿ دفونں لدویمں ےک دنکوھں رپ اہھت رےھک وہےئ تیب اہلل اک 

 وپاھچ  ہ وکؿ ںی ولوگں ےن اہک ہک  ہ رضحت حیسم نب رممی ںی افر ےھجم اؿ ےک ےھچیپ ا ک افر لدیم رظن لای وطاػ رک راہ اھت ںیم ےن

سج ےک ابؽ ےب دح رگنھگایےل ےھت افر فہ داںیئ لھکن ےس اکان اھت ریمے دےھکی وہےئ ولوگں ںیم ینب نطق اس ےس زایدہ ہاشہب ےہ فہ 

 رےھک وہےئ تیب اہلل اک وطاػ رک راہ اھت ںیم ےن وپاھچ ہک  ہ وکؿ ےہ ولوگں ےن اہک ہک  ہ یھب دفونں اہھت دف لدویمں ےک دنکوھں رپ

 حیسم داجؽ ےہ۔

ی، اسن، انب تداض، ومٰیس انب ہبقع، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی ی

شن ی
م

 دمحم نب ااحسؼ 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 حیسم نب رممی افر حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     427    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ح٥مٝہ، َا٢ٜ، اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ ث٥ََا أَب ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٟ َرأَیُِت َحسَّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٢ٕٜٔ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر ََ َُٝة َو٦ِ  ث٥ََا َح٥َِم و٥َِٔس  ی َحسَّ

َس  َِ ُط  َُ ِ ُْطُ َرأ ِٕ طُ أَِو َي َُ ِ ُِ َرأ َٝئِن َيِسُٙ بَٔق اٜزَّأِٔس َوأؼّىا یََسیِطٔ َولَی َرُج ََ َِٙىَبةٔ َرُجَّل آَز٣َ  اُٜوا ؤيَسي اِل َٕ َِ ُِٜت ٦ِ٠َ َصَذا  َ أ

َٟ َوَرأَیُِت َوَرائَطُ َرُجَّل أَِح١ََز َجِىَس اٜزَّ  ا َٔ ١َِٜٔسيُح اب٦ُِ ٠َزَِی٢َ َِل ٤َِسرٔی أَیَّ َذَٜٔک  ُِٜي١ِىَي أَِشَبطُ اب٦ُِ ٠َزَِی٢َ أَِو ا َِٜىئِن ا أِٔس أَِوَوَر ا

ُِٜت ٦ِ٠َ صَ  َ ََِسأ َف٦ٕ  َٔ ُٟ ٦ِ٠َ َرأَیُِت بٔطٔ اب٦ُِ  ا جَّ ١َِٜٔسيُح اٜسَّ اُٜوا ا َٕ َِ  َذا 

ہلل انب ریمن، ہلظنح، اسمل، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن تیب ا



 

وھں رپ رےھک وہےئ ےھت ےک اپس ا ک دنگؾ وگں لدیم وک داھکی اس ےک ابؽ ےلکن وہےئ ےھت اس ےک دفونں اہھت دف لدویمں ےک دنک

اس ےک رس ےس اپین ہہب راہ اھت ای اس ےک رس ےس اپین ےک رطقے کپٹ رےہ ےھت ںیم ےن وپاھچ  ہ وکؿ ےہ وت ولوگں ےن اہک ہک  ہ ٰیسیع 

 لپ نب رممی ںی ای اس رطح رفامای ہک  ہ حیسم نب رممی ںی ولعمؾ ںیہن ہک اؿ ںیم ےس وکؿ اس ظفل اہک دحثی ےک رافی ےتہک ںی ہک

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اؿ ےک ےھچیپ ا ک دفرسا لدیم رظن لای سج اک رگن رسخ، ابؽ رگنھگایےل افر داںیئ لھکن ےس اکان اھت

ںیم ےن پ  ولوگں وک داھکی ےہ اؿ ںیم اس ےس بس ےس زایدہ ہاشہب انب نطق اھت ںیم ےن وپاھچ ہک  ہ وکؿ ےہ ولوگں ےن اہک ہک  ہ 

 ؽ ےہ۔حیسم داج

 انب ریمن، ہلظنح، اسمل، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 حیسم نب رممی افر حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     428    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، وٕيٞ، زہزی، ابو١َٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ، وبساٜزح٦١، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

١َََٝة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح١َ  ََ ٕٞ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  ِي َٕ َِٜيْث َو٦ِ وُ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ ٦ٔ وَ َحسَّ ٦ِ َجابٔز

ََِحََل اهَّللُ لٔی  ٔ ِٜٔحِحز ١ُُِٔت فٔی ا یِْض  بَِتىٔي ُْقَ ذَّ َ٘ ا  َّ١َٜ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُت أُِخبُْٔص٢ُِ  َر ِٕ ّٔ َف َِ سٔٔس  ِٕ ١َِٜ بَِيَت ا

َِٜيطٔ  ٔ  َو٦ِ آَیاتٔطٔ َوأ٤ََا أ٤َُِمزُ إ

، ثیل، لیقع، زرہی، اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دبعارلنمح، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہبیتق نب دیعس

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج رقشی ےن ےھجم الٹھجای افر ںیم میطح ںیم ڑھکا وہا اھت وت اہلل اعتیل ےن تیب ادقملس وک ریمے اسےنم رک

 رک اس یک اشناینں التبےن اگل۔دای افر ںیم دھکی 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دبعارلنمح، اجرب نب دبعاہلل :  رافی



 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیمحیسم نب رممی افر حیسم

     429    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س ب٦ یزیس، اب٦ شہاب، َا٢ٜ، اب٦ و١ز ب٦ خفاب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ ٠َ ثَىٔي َِحِ ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١َُزَ َحسَّ ََ َْنٔی یُو٤ُُس ب٦ُِ َیزٔیَس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ 

ُٟ بَِي١َ٥َا أ٤ََا ٤َائ٢ْٔ  و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ أب َو٦ِ أَبٔيطٔ  َِٜدفَّ ٔ ب٦ِٔ ا إ َِ َِٙىَبةٔ  ُٓ بٔاِل َذا  َرأَیُِتىٔي أَـُو

اُٜ  َٔ ُِٝت ٦ِ٠َ َصَذا  ُٔ  ِّ طُ ٠َا َُ ِ ُٗ َرأ ِّ أَِو یَُضَزا طُ ٠َا َُ ِ ُْ َرأ َٝئِن ی٥َِٔف ٔ بَيَِن َرُج ِىز بُٔق اٜصَّ ََ ْٞ آَز٣ُ  وا َصَذا اب٦ُِ ٠َزَِی٢َ ث٢َُّ َرُج

أ٧ََّ  َ٘ َِٜىئِن  ْٞ أَِح١َزُ َجٔسي٢ْ َجِىُس اٜزَّأِٔس أَِوَوُر ا إَٔذا َرُج َِ ُّٔت  َِٜت ُٟ َذَصِبُت أَ ا جَّ اُٜوا اٜسَّ َٔ ُِٝت ٦ِ٠َ َصَذا  ُٔ َوِي٥َطُ و٥ََٔبْة ـَأَِيْة 

َف٦ٕ  َٔ ُب ا٥َّٜأس بٔطٔ َشَبّضا اب٦ُِ   أَِْقَ

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، اسمل، انب رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی 

ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس، اس دفراؿ ہک ںیم وس راہ اھت ںیم ےن اےنپ لپ وک تیب اہلل اک  ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

وطاػ رکےت وہےئ داھکی اف ا ک دیسےھ ےبمل ابولں فاےل لدیم وک دف لدویمں ےک درایمؿ داھکی اس ےک رس ےس اپین کپٹ راہ اھت ای 

وکؿ ےہ ولوگں ےن اتبای ہک  ہ رضحت رممی ےک ےٹیب ںی رھپ ںیم اجےت وہےئ وتمہج وہا  اس ےک رس ےس اپین ہہب راہ اھت ںیم ےن وپاھچ  ہ

ا وت ا ک رسخ رگن اھبری رھب مک لدیم وک داھکی ہک سج ےک ابؽ رگنھگایےل ےھت افر فہ داںیئ لھکن ےس اکان اھت وگای ہک اس یک لھکن وھپال وہ

 ہک  ہ داجؽ ےہ ولوگں ںیم بس ےس زایدہ اس ےک ہاشہب انب نطق ےہ۔اوگنر یھت ںیم ےن وپاھچ ہک  ہ وکؿ ےہ ولوگں ےن اہک 

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، اسمل، انب رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 امیؿ اک ایبؿا :   ابب



 

 حیسم نب رممی افر حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     430    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، ححين ب٦ ٠ثىي، وبساٜىزیز )اب٦ ابی ١َٝہ(، وبساهَّلل ب٦ ِؽٞ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ث ١ََة َو٦ِ وَ َحسَّ َٝ ََ ٔ َوصَُو اب٦ُِ أَبٔی  َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ث٥ََا حَُحيُِن ب٦ُِ ا ٕب َحسَّ ٞٔ َو٦ِ أَبٔی ىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِؽ َّ ِٜ ِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا

َّی ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ١ََة ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٝ یِْض َتِسأَُٜىٔي ََ ٔ َوُْقَ ِٜٔحِحز ِس َرأَیُِتىٔي فٔی ا َٕ َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ َو

َٝطُ  بُِت ٠ِٔث بَّة ٠َا َُکٔ بُِت َُکِ ُْکٔ َِ ٢ِ أُثِبِٔتَضا  َٜ سٔٔس  ِٕ ١َِٜ َِ ٦ِ٠ٔ بَِئت ا َِٜتىٔي َو٦ِ أَِشَيا َ َسأ َِ اَی  َىُط اهَّللُ لٔی َو٦ِ ٠ََِسَ َِ َٟ ََفَ ا َٔ قُّ  َٔ  

 َٜ ٔ إَٔذا ٠ُوأ٤َُِمزُ إ َِ  ِٔ ِس َرأَیُِتىٔي فٔی َج١َاَوٕة ٦ِ٠ٔ اِل٤َِبَٔيا َٔ ْٞ ِيطٔ ٠َا َيِسأَُٜونٔی َو٦ِ َشِيٕئ إِٔلَّ أ٤ََِبأِتُُض٢ِ بٔطٔ َو إَٔذا َرُج َِ ِّی  ائ٢ْٔ ُيَعل َٔ َسي 

ََل  َِٝيطٔ اٜسَّ ٟٔ َش٥ُوئََة َوإَٔذا ؤيَسي اب٦ُِ ٠َزَِی٢َ َو َُّط ٦ِ٠ٔ رَٔجا أ٤َ َ٘ ْب َجِىْس  َوةُ ب٦ُِ َْضِ ُب ا٥َّٜأس بٔطٔ َشَبّضا ُُعِ ِّی أَِْقَ ائ٢ْٔ يَُعل َٔ  ٣

ِّی أَِشَبطُ ا٥َّٜأس بٔطٔ َظاحٔب٢ُُِٙ َيِىىٔي نَ  ائ٢ْٔ ُيَعل َٔ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ فٔیُّ َوإٔذَا إٔبَِزاصٔي٢ُ َو َٕ أ١ِ٠ََُتُض٢ِ ٠َِسُىوزٕ اٜثَّ َِ ََلةُ  ََِحا٤َِت اٜعَّ َسُط  ِّ

ٌُِت ٦ِ٠ٔ ا ا ََفَ َّ١َٝ َبَسأَنٔی بٔاَِ َِ َِٜيطٔ  ٔ تُّ إ َّ َِٜت ا َِ َِٝيطٔ  ٢ِِّٝ َو َس َِ ُِ ا٥َّٜارٔ  ٔ ُس َصَذا ٠َأْٜک َظاح ْٞ یَا ٠َُح١َّ ٔ ائ َٔ  َٟ ا َٔ ََلةٔ  ٔ ٜعَّ ََل٣  ٜسَّ

 نب ینثم، دبعازعلسی )انب ایب ہملس(، دبعاہلل نب لضف، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

 

ن
 
ین ج
ج

 زریہ نب رحب، 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن اےنپ لپ وک میطح ںیم داھکی افر رقشی ھجم ےس ریمے رعماج 

رپ اجےن ےک ابرے ںیم وساؽ رک رےہ ےھت وت رقشی ےن ھجم ےس تیب ادقملس یک دنچ ایسی زیچفں ےک ابرے ںیم وپاھچ پ  وک ںیم 

تیل ےک ابثع وفحمظ ہن رھک اکس اھت، ےھجم اس اک اانت زایدہ اوسفس وہا ہک اانت اس ےس ےلہپ یھبک ہن وہا اھت اس دفرسی امہ زیچفں ںیم وغشم

ےک دعب اہلل اعتیل ےن تیب ادقملس ےک درایمؿ رپدے ااھٹ رک ریمے اسےنم رکدای ںیم ےن اےس دھکی رک سج ےک ابرے ںیم وساؽ 

پ وک اایبنء ہیلع االسلؾ یک ا ک امجتع ںیم داھکی افر رضحت ومٰیس وک ڑھکے وہےئ امنز رکےت فہ اںیہن التب داتی افر ںیم ےن اےنپ ل

ڑپےتھ داھکی وگای ہک فہ ےھٹگ وہےئ مسج افر رگنھگایےل ابولں فاےل لدیم ںی وگ ای ہک فہ ہلیبق ونشء ےک ا ک لدیم ںی افر رضحت ٰیسیع 

بس ےس زایدہ اؿ ےس ہاشہب رعفہ نب وعسمد یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںی نب رممی وک ڑھکے وہےئ امنز ڑپےتھ داھکی وت ولوگں ںیم 

افر رضحت اربامیہ وک ڑھکے وہےئ امنز ڑپےتھ داھکی ولوگں ںیم ےس ےس زایدہ اؿ ےک ہاشہب اہمترے اصبح ںی اس ےک دعب امنز 

ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہ امکل دارفن   اک فتق لای وت ںیم اامؾ انب رھپ ریمے امنز ےس افرغ وہےن رپ ا ک ےنہک فاےل ےن اہک



 

 منہج ےہ اس رپ السؾ ےئجیک ںیم اس یک رطػ وتمہج وہا وت ےلہپ اس ےن ےھجم السؾ ایک۔

 نب ینثم، دبعازعلسی )انب ایب ہملس(، دبعاہلل نب لضف، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 

ن
 
ین ج
ج

زریہ نب رحب، 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...دسرہ ایہتنمل اک ایبؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دسرہ ایہتنمل اک ایبؿ

     431    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠اٜک ب٦ ٠ٍوٟ، اب٦ ١٤يْ، زہيْ ب٦ ِحب، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، زبيْ ب٦ وسی، ـٝحہ  ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، :  راوی

 ب٦ ٠َّصٓ، ٠زہ، وبساهَّلل حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا اب٦ُِ  ٟٕ ح و َحسَّ َو ٍِ ث٥ََا ٠َأُٜک ب٦ُِ ٠ٔ ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ ١ُ٤َ َحسَّ ٕ َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ يِْ

 ٍِ ث٥ََا ٠َأُٜک ب٦ُِ ٠ٔ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ ارٔبَْة  َٕ اُلُض٢ِ ٠َُت َّ ِٜ ٕ َوأَ َِٝحَة َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ َ ٔ ب٦ِٔ َؤسٓیٕ َو٦ِ ـ ٟٕ َو٦ِ اٜزُّبَيِْ َو

 َٟ ا َٔ ٥ِ١َُِٜتَهی َوهَٔی فٔی اٜسَّ َو٦ِ ٠ُزََّة َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ  ٔ ا ِسَرة َٔ ٔلَی  ٢ََّٝ ا٤ُِتهَٔی بٔطٔ إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َی بَٔز ا أَُِسٔ َّ١َٜ ِٔ ١َا

ِيَضا ی٥ََِتهٔی ٠َا یُِضَبُق بٔطٔ  َٜ ٔ َبُؾ ٥ِ٠َٔضا َوإ ِٕ ُي َِ ِيَضا ی٥ََِتهٔی ٠َا ُيِىَزُد بٔطٔ ٦ِ٠ٔ اِلَِرٔؿ  َٜ ٔ ةٔ إ ََ ٔ از َٟ  اٜسَّ ا َٔ َبُؾ ٥ِ٠َٔضا  ِٕ ُي َِ ِؤَٔضا  َِ  ٦ِ٠ٔ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أُِؤفَی َر َِ  َٟ ا َٔ  ِٕ اْط ٦ِ٠ٔ َذَص َٟ ََفَ ا َٔ َشي  ٍِ ِسَرَة ٠َا َي َشي اٜسِّ ٍِ َوأت إٔذِ َي َٝ ٢َ ثَََلثّا أُِؤفَی اٜعَّ

ةٔ َو  َِٜبَُقَ وَرةٔ ا َُ َِٜد١َِس َوأُِؤفَی َخَواتٔي٢َ  ح١َٔاُت ا ِٕ ١ُ ِٜ تٔطٔ َشِيّئا ا ِک بٔاهَّللٔ ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ٢َِٜ يَُِّشٔ  ٌَُٔفَ ٦ِ١َٜٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، امکل نب وغمؽ، انب ریمن، زریہ نب رحب، دبعاہلل نب ریمن، زریب نب دعی، ہحلط نب رصمػ، رمہ، دبعاہلل 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج ےک  ےئ ریس رکایئ یئگ وت لپ یلص رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک بج روسؽ 

لین اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دسرۃ ایہتنمل کت ےل اجای ایگ وج ہک ےٹھچ لامسؿ ںیم فاعق ےہ زنیم ےس افرپ ڑچےنھ فایل زیچ افر افرپ ےس ےچین 



 

ی( ہک ڈاھکن یتیل ےہ فہ زیچںی ہک وج فایل زیچ اہیں لرک رک اجیت ےہ رھپ اےس ےل اجای اجات ےہ اہلل 
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ےن رفامای )ِاْذ 

 ڈاھکن یتیل ںی رضحت دبعاہلل ےن رفامای ینعی وسےن ےک ےگنتپ۔ رافی ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک نیت زیچںی اطع یک

پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم ںیم رہ ا ک اےسی لدیم وک شخب دای ایگ وج اہلل ںیئگ اپچن امنزںی وسرة ارقبلہ یک لرخی لںیتی افر ل

 ےک اسھت یسک وک یر ک ہن رکے افر ریبکہ انگوہں ےس اچب رےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، امکل نب وغمؽ، انب ریمن، زریہ نب رحب، دبعاہلل نب ریمن، زریب نب دعی، ہحلط نب رصمػ،  :  رافی

 دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رمہ،

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

  

 ...اہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فلس

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہ اےک ایبؿ ںیم اہلل اعتیل ےک رفامؿ

     432    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ں ےن حَّضت زر ب٦ حبيضابوربيي، زہزانی، وباز، اب٦ ووا٣، شيبانی، حَّضت ََٝمي٧ شيبانی ٘ہتے ہيں ٘ہ ٠ي :  راوی

 َ أ ََ  َٟ ا َٔ ِيَبانٔیُّ  ث٥ََا اٜصَّ ٔ َحسَّ ا٣ َِٜىوَّ ث٥ََا َوبَّاْز َوصَُو اب٦ُِ ا َّصَِزانٔیُّ َحسَّ ثَىٔي أَبُو اٜزَّبٔئي اٜز ٟٔ اهَّللٔ َوزَّ َحسَّ ِو َٔ ُِٜت زٔرَّ ب٦َِ حُبَِيٕض َو٦ِ 

 َ َٟ أَِخب ا َٔ ئِن أَِو أَِزنَی  ََ ِو َٔ اَب  َٔ کَا٧َ  َِ  َّٞ تُّ ٠ٔائَةٔ َوَج َٔ ُط  َٜ  َٞ ٢َ َرأَی ٔجبِْٔی َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َْنٔی اب٦ُِ ٠َِسُىوز

 َج٥َاحٕ 

ا َؿ 
َ
اوبرعیب، زرہاین، ابعد، انب وعاؾ، ابیشین، رضحت امیلسؿ ابیشین ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت زر نب شیبح ےس اہلل ےک رفامؿ )فَک

 
َ
ِ أ

 

ْ َ
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ْ
و
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 ق
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( ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رفامای ہک ھجم ےس رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ف

َ

 

ن
ْ
د
َ
 أ
ْ
ف

 رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ وک داھکی ہک اؿ ےک ھچ وس ابزف ںی۔



 

  ےن رضحت زر نب شیبحاوبرعیب، زرہاین، ابعد، انب وعاؾ، ابیشین، رضحت امیلسؿ ابیشین ےتہک ںی ہک ںیم :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہ اےک ایب

     433    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ ب٦ ٌياث، شيبانی، حَّضت وبساهَّلل :  راوی

ِيَبانٔیِّ َو٦ِ زٓٔرٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ُغ ب٦ُِ ٌَٔيإث َو٦ِ اٜصَّ ِّ ث٥ََا َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َُّؤازُ ٠َا َرأَی َحسَّ ِٜ َذَب ا َ٘ َٟ ٠َا  ا َٔ  

تُّ ٠ٔائَٔة َج٥َاحٕ  َٔ َُٜط  ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ َٞ َو َٟ َرأَی ٔجبِْٔی ا َٔ 

ی ںیم د
َ
أ
َ
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َ
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ُ
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َ
و

ے

و
لْفُ
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َ
ب َ 

 

َ
  ک
َ
ےنھکی ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، ابیشین، رضحت دبعاہلل رفامےت ںی ہک اہلل اعتیل ےک رفامؿ ا

الیئ ہیلع االسلؾ وک دانھکی ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ وک داھکی ہک اؿ ےک ھچ وس رپ رماد رضحت ربج

 ںی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، ابیشین، رضحت دبعاہلل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہ اےک ایب

     434    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ی، شىبہ، ََٝمي٧، شيبانی، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠سىوزوبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ وبنْ :  راوی



 

ِيَبانٔیِّ  ٧َ اٜصَّ ََٝمِيَ َُ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ١َٔي زٔرَّ ب٦َِ حُبَِيٕض َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  َحسَّ ََ

ِس َرأَی ٦ِ٠ٔ آیَأت َربِّ  َٕ َٜ  َٟ ا تُّ ٠ٔائَٔة َج٥َاحٕ َٔ َٔ َٜطُ  َٞ فٔی ُظوَرتٔطٔ  َٟ َرأَی ٔجبِْٔی ا َٔ َْی  ِ  طٔ اِلُٙب

ی(
َ
ْرد
ی ب
ُ
لْک
ِة ا
ِ
ّ
ی ی َ
 ِت ر
َ
ی نِْم لب 

َ
أ
َ
ڈ ْ ر
ََ َ ردی، ہبعش، امیلسؿ، ابیشین، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںی )ل

 

بیب
ع

ینعی لپ  دیبع اہلل نب اعمذ 

اینں دںیھکی اس دےنھکی ےس رماد  ہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رب یک ڑبی اشن

 ربجالیئ ہیلع االسلؾ وک اؿ یک الص وصرت ںیم داھکی ہک اؿ ےک ھچ وس ابزف ںی۔

ردی، ہبعش، امیلسؿ، ابیشین، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 

بیب
ع

 دیبعاہلل نب اعمذ 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہ اےک ایب

     435    سیثح                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ولی ب٦ ٠سہز، وبسا١ٜٝک، وفاء، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

 ٔ ِٕ َو٦ِ أَب ١َِٜٝٔٔک َو٦ِ َوَفا ٕ َو٦ِ َوِبٔس ا ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ی  َّٜة أُِِخَ ِ ِس َرآُظ ٤َز َٕ َٜ ی صَُزیَِزَة َو

 َٞ  َرأَی ٔجبِْٔی

ڈ ْ  ََ
َ ل
َ
ـُ  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دبعاکلمل، اطعء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ) ف ل

َ
ر

ی( ےک ابرے ںیم رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع
َ
د
ْ

 

ج
ُ
ً أ

 

لَة ْ
د

 

َ

 

 فل ہ فملس ےن رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ وک داھکی۔ ی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دبعاکلمل، اطعء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہ اےک ایب

     436    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ک، وفاء، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ، وبسا١ٜٝ :  راوی

َٟ َر  ا َٔ ٚٔ َو٦ِ َوَفإء َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ٔ ٝ١َِٜ ِّْغ َو٦ِ َوِبسٔ ا ث٥ََا َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِٝبٔطٔ َحسَّ َٕ  آُظ بٔ

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اہلل اعتیل وک اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح، دبعاکلمل، اطعء، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی

 اےنپ دؽ ےس داھکی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح، دبعاکلمل، اطعء، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿاامیؿ اک ایب :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہ اےک ایب

     437    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ، وبسا١ٜٝک، وفاء، اب٦ وباس رِضي :  راوی

 ٔ ث٥ََا َو٘ َٟ اِلََشخُّ َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس اِلََشخُّ َج١ٔيّىا َو٦ِ َو٘ٔيٕي  ََ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو  ٔ َحسَّ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ زٔیَاز يْي َحسَّ

َِٜىأَٜئة َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ُِٜحَعئِن أَبٔی َجِض١ََة َو٦ِ أَبٔی ا َٟ َرآُظ  ب٦ِٔ ا ا َٔ ی  َّٜة أُِِخَ ِ ِس َرآُظ ٤َز َٕ َٜ َُّؤازُ ٠َا َرأَی َو ِٜ َذَب ا َ٘ َٟ ٠َا  ا َٔ

ٔ ٠َزََّتئِن  َُّؤازٔظ  بٔ
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ی اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح، دبعاکلمل، اطعء، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اہلل اعتیل ےک رفامؿ )ا
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ی( ےس رماد  ہ ےہ ہک اہلل زعفلج ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اہلل اعتیل وک اےنپ دؽ ںیم دف رمہبت داھکیف

َ
د
ْ

 

ج
ُ
ً أ
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ـُ ی  ۔ل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح، دبعاکلمل، اطعء، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہ اےک ایب

     438    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَىيس اشخ، و٘يي، او١ض، زیاز ب٦ حعين، ابی جہ١ہ، ابوواٜيہ :  یراو

ث٥ََا أَبُو َجِض١ََة بَٔضَذا ُِّغ ب٦ُِ ٌَٔيإث َو٦ِ اِلَِو١َٔض َحسَّ ث٥ََا َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔ  َحسَّ ٥َاز َِ ٔ  اِْل

 مہ ےن ایس دنس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش، ف
جیہ

 مہ، اوباعہیل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےس رضحت اوب
جیہ

عیک، اشمع، زاید نب نیصح، ایب 

 ےک اسھت رفاتی لقن رفامیئ۔

 مہ، اوباعہیل :  رافی
جیہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، زاید نب نیصح، ایب 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہ اےک ایب

     439    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، ا١َاويٞ اب٦ ابزاہي٢، زاٗوز، شىيي، حَّضت ٠َسوٗ ٘ہتے ہيں ٘ہ ٠يں ا٣ ا١ٜو٥٠ين حَّضت وائصہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا



 

 َٟ ا َٔ  ٕٗ و ِىٔييِّ َو٦ِ ٠ََِسُ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َزاُوَز َو٦ِ اٜصَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٥ُِت ٠ُتَّ َحسَّ ّٙٔئا و٥َِٔس َوائَٔصَة ُ٘

ُِٝت ٠َ  ُٔ یََة  َِٜٔفِ ِس أَِوَم٢َ َولَی اهَّللٔ ا َٕ َِ ٢ََّٝ بَٔواحَٔسةٕ ٥ِ٠ُٔض٦َّ  َ َِٜت یَا أَبَا َوائَٔصَة ثَََلْث ٦ِ٠َ َتک ا َٕ ّسا َِ َِٜت ٦ِ٠َ َزَو٢َ أ٧ََّ ٠َُح١َّ ا َٔ ا ص٦َُّ 

ِس أَِوَم٢َ  َٕ َِ ٢َ َرأَی َربَُّط  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن أ٤َِٔمزٔیىٔي  َظل ُِٝت یَا أ٣َُّ ا ُٕ َِ َِٝسُت  ََِح ّئا  ٔٙ ٥ُِت ٠ُتَّ ُ٘ َٟ َو ا َٔ َیَة  َِٜٔفِ َولَی اهَّللٔ ا

ی  َّٜة أُِِخَ ِ ِس َرآُظ ٤َز َٕ َٜ ١ُِٜبٔئن َو ٖٔ ا ُِ ُ ِس َرآُظ بٔاِل َٕ َٜ َّٞ َو ِٞ اهَّللُ َوزَّ َوَج ُٕ ٢َِٜ َي َِٜت أ٤ََا أَوَّ َوَِل َتِىَحٝٔيىٔي أَ ا َٕ َِ َٟ
َ أ ََ ٔة  ٔ اِل٠َُّ ُٟ َصٔذظ

 َّٜ ٢ِ أََرُظ َولَی ُظوَرتٔطٔ ا َٜ  ُٞ ١ََّا صَُو ٔجبِْٔی َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َصاَتئِن َو٦ِ َذَٜٔک َر ِ ٌَي ِيَضا  َٝ َٖ َو ٔ ًٔي ُخٝ

ازًّا  ََ  ِٔ ١َا ١َِٜزََّتئِن َرأَیُِتطُ ٥ِ٠َُضبّٔفا ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ُٟ َِل ا و ُٕ ٢َِٜ َتِس١َِي أ٧ََّ اهَّلَل َي َِٜت أََو  ا َٕ َِ ٔلَی اِلَِرٔؿ  ِٔ إ ١َا ِٕٝٔطٔ ٠َا بَيَِن اٜسَّ ؤَم٢ُ َخ

ُٟ َو  و ُٕ ٢ِ َتِس١َِي أ٧ََّ اهَّللَ َي َٜ َِٜدبٔيُْ أََو  ُْ ا ٔفي َّٝ ُط اِلَبَِعاُر َوصَُو یُِسرُٔک اِلَبَِعاَر َوصَُو اٜ ُ٘ ١َُِّٝط اهَّللُ إِٔلَّ  ٠َا کَا٧َ َٜٔبََّشٕ أ٧َِ تُِسرٔ َ یُک

َِٜت َو٠َ  ا َٔ ٙٔي٢ْ  َُّط َولٔیٌّ َح ُِ إ٤ٔ ُيوؤَی بٔإٔذ٤ِٔطٔ ٠َا َيَصا َِ وِّل  َُ َٞ َر َٔ ِٔ حَٔحإب أَِو یُزِ َّی َوِحّيا أَِو ٦ِ٠ٔ َوَرا َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ِ َزَو٢َ أ٧ََّ َر

َت٢َ َشِيّئا ٦ِ٠ٔ َ٘ٔتأب اهَّللٔ  َ٘  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِٜيَک ٦ِ٠ٔ  اهَّللُ َو ٔ َٟ إ ٔ َِ ٠َا أ٤ُِز ِّٝ ُٟ بَ و َُ ُٟ یَا أَیَُّضا اٜزَّ و ُٕ یََة َواهَّللُ َي َِٜٔفِ ِس أَِوَم٢َ َولَی اهَّللٔ ا َٕ َِ

ِس  َٕ َِ َُّط یُِدبُْٔ ب١َٔا یَُٙو٧ُ فٔی ٌَٕس  َِٜت َو٦ِ٠َ َزَو٢َ أ٤َ ا َٔ َتطُ  َٜ ا ََ َت رٔ ٍِ َّٝ ١َا بَ َِ  ِٞ َى ِّ ٢ِ َت َٜ ُٟ أَِوَم٢َ وَ  َربَِّک َوإ٧ِٔ  و ُٕ یََة َواهَّللُ َي َِٜٔفِ لَی اهَّللٔ ا

َِ إِٔلَّ اهَّللُ  ِي ٍَ ِٜ ١ََوأت َواِلَِرٔؿ ا ٢ُ ٦ِ٠َ فٔی اٜسَّ َٝ ِٞ َِل َيِى ُٔ 

زریہ نب رحب، اامسلیع انب اربامیہ، داٗفد، یبعش، رضحت قورفؼ ےتہک ںی ہک ںیم اؾ اوملنینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک 

اھٹیب اھت اوہنں ےن رفامای اے اوباعدص  ) ہ ایکن تینک ےہ( نیت ابںیت ایسی ںی ہک ارگ وکیئ اؿ اک اقلئ وہ اجےئ وت اس اپس ہیکت اگلےئ 

ےن اہلل رپ تہب ڑبا وھجٹ ابدناھ ںیم ےن رعض ایک فہ نیت ابںیت وکیسن ںی رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتیل اہنع ےن رفامای ا ک وت 

 ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رب وک داھکی ےہ وت اس ےن اہلل رپ ڑبا وھجٹ ابدناھ قورفؼ ےتہک ںی  ہ ےہ ہک سج ےن ایخؽ ایک

ایک  ہک ںیم ہیکت اگلےئ اھٹیب اھت ںیم ےن  ہ انس وت اھٹ رک ھٹیب ایگ ںیم ےن رعض ایک اے اؾ اوملنینم ےھجم ابت رکےن دںی افر دلجی ہن رکںی

ی( رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتیل اہنع رفامےن ںیگل ہک اس اتم ںیم بس ےس ےلہپ اہلل ےن ںیہن رفامای 
َ
د
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ںیم ےن اؿ لایت ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اؿ لوتیں ےس 

ںیم ےن اںیہن اؿ یک الص وصرت ںیم ںیہن داھکی وساےئ دف رمہبت ےک سج اک اؿ لوتیں ںیم ذرک ےہ رماد ربجالیئ ہیلع االسلؾ ںی 

ںیم ےن داھکی ہک فہ لامسؿ ےس ارت رےہ ےھت افر اؿ ےک نت فوتش یک ڑبایئ ےن لامسؿ ےس زنیم کت وک ریھگ راھک ےہ اس ےک دعب 

  رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ایک وت ےن ںیہن
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ٌم( ینعی اس یک لںیھکن اےس ںیہن دھکی ںیتکس افر فہ لوھکنں اک ادراک رک اتکس ےہ افر فیہ فیطل فریبخ ےہ
 

کِی
َ
خ

 
ٌ
ّ 
ِ  لَعَ
ُ
َة
ّ

 

َ ئُ ِإی

ث

َ
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فر دفرسی لتی  ہ ےہ ہک وج وکیئ ایخؽ ااسنؿ ےک  ےئ  ہ انمبس ںیہن ہک فہ اہلل ےس ابںیت رکے رگم فیح ای رپ دے ےک ےھچیپ ےس ا

یل رکے ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اہلل یک اتکب ںیم ےس ھچک اپھچ ایل ےہ وت اس ےن اہلل رپ تہب ڑبا اتہبؿ ابدناھ اہلل اعت
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( اے روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وج لپ یلص ےن رفامای )ب 
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 اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رب یک رطػ ےس ارتا ےہ اس یک غیلبت ےئجیک ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااسی

ابت  ہ ہک وج لدیم  ہ ےہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لدنئہ  ہن رکںی ےگ وت لپ قح راستل ادا ہن رکںی ےگ افر رسیتی

لپ  وہےن فایل ابوتں وک اجےتن ےھت وت اس ےن اہلل اعتیل رپ تہب ڑبا وھجٹ ابدناھ افر اہلل رفامات ےہ ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

  اہلل ےک وسا وکیئ بیغ یک ابںیت ںیہن اجاتن۔یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفام د ےئج ہک لامسونں افر زونیمں ںیم

زریہ نب رحب، اامسلیع انب اربامیہ، داٗفد، یبعش، رضحت قورفؼ ےتہک ںی ہک ںیم اؾ اوملنینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

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

  

 ...اہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فلس

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہا ےک ایب

     440    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب، زاُز :  راوی

ٔ ٤َِحَو َحٔسیٔث ابِ  ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا َزاُوزُ بَٔضَذا اِْل َِٜوصَّأب َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ِو کَا٧َ َحسَّ َٜ َِٜت َو ا َٔ َة َوَزاَز  َٝيَّ ٦ٔ وُ

َّٝ ٠ُحَ  ٔ ٜ ُٟ و ُٕ ٔ اِْلیََة َوإٔذِ َت ََٙت٢َ صَٔذظ َِٝيطٔ َل َٟ َو ٔ ا أ٤ُِز ٢َ کَات١ّٔا َشِيّئا ١٠َّٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْس َظل َِٝيطٔ َوأَِنَى١َِت ١َّ ٔذی أَِنَى٢َ اهَّللُ َو

ٔسَک ٠َا اهَّللُ ِّ ٖٔ اهَّللَ َوتُِدفٔی فٔی َن َِٝيَک َزِوَجَک َواتَّ َِٝيطٔ أ٠َِٔسِک َو ُّٖ أ٧َِ َتِدَصاظُ َو   ٠ُِبٔسیطٔ َوَتِدَشي ا٥َّٜاَس َواهَّللُ أََح



 

دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، داؤد ےن ایس دنس ےک اسھت انب ہیلع یک دحثی یک رطح رفاتی یک ےہ افر اس ںیم اانت زادئ ےہ ہک ارگ دمحم یلص 

ِة اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ںیم ےس ھچک اپھچےن فاےل وہےت وج لپ رپ انزؽ وہ
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فل ہ فملس اس لدیم ےس رفام رےہ ےھت سج رپ اہلل ےن ااعنؾ ایک افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن یھب ااعنؾ ایک ہک اینپ زفہج رہطمہ 

زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک اینپ زفتیج ںیم رےنہ دے افر اہلل ےس ڈر افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ دؽ ںیم فہ ابت یھب 

وہےئ ےھت وکسج اہلل لرخ ںیم اظرہ رکےن فاال اھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں ےک نعط ےس ڈر رےہ ےھت افر ڈران وت  اپھچےئ

 اہلل یہ ےس زسافار ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، داؤد :  رافی

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

  

 ...اہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فلس

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہ اےک ایب

     441    حسیث                               ٝس اوٟج  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ا١َاويٞ، شىيي، ٠َسوٗ :  راوی

ُِٜت َوائَٔصَة صَ  َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕٗ و ِىٔييِّ َو٦ِ ٠ََِسُ ُٞ َو٦ِ اٜصَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َّی اهَّللُ َحسَّ ْس َظل ِٞ َرأَی ٠َُح١َّ

 َٝ تٔطٔ َوَحٔسیُث َو َِٜحٔسیَث بٕٔٔعَّ َٗ ا ا ََ َِٝت َو ُٔ َّْ َشَىزٔی ١َٜٔا  َٔ ِس  َٕ َٜ ِبَحا٧َ اهَّللٔ  َُ َِٜت  ا َٕ َِ ٢ََّٝ َربَُّط  ََ ُٟ  ِيطٔ َو  َزاُوَز أََت٢ُّ َوأَـَِو

ہک ایک دمحم یلص اہلل ہیلع انب ریمن، اامسلیع، یبعش، قورفؼ ےتہک ںی ہک ںیم ےن اؾ اوملنینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ 

ِ لپ یک  ہ ابت نس رک ریمے رفےٹگن 
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ج ْ
یی
ُ
ش
فل ہ فملس ےن اےنپ رب وک داھکی ےہ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای 

 ڑھکے وہ ےئگ افر رھپ فاہعق اس رطح ایبؿ ایک افر داؤد یک رفاتی زایدہ وپری افر یبمل ےہ۔



 

 لیع، یبعش، قورفؼانب ریمن، اامس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ فدقل راہ زن ہ ارخی ےک ینعم افر یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رعماج یک رات اےنپ رب اک ددیار وہ اےک ایب

     442    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ا١َىيٞ شىيي، ٠َسوٗ :  راوی

 ٕٗ و ٕ َو٦ِ ٠ََِسُ ًَ َو٦ِ َوا٠ٔز ُِ َو٦ِ اب٦ِٔ أَِشَو یَّا ث٥ََا َزََکٔ ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َ َحسَّ أ َِ ُِٝت َٜٔىائَٔصَة  ُٔ  َٟ ا ِوٜط َٔ َٔ ی٦َِ 

 ِ ١ََّا ذَاَک ٔجب َِٜت إ٤ٔ ا َٔ ٔ ٠َا أَِووَی  ٔلَی َوِبٔسظ أَِووَی إ َِ ئِن أَِو أَِزنَی  ََ ِو َٔ اَب  َٔ َِکَا٧َ  َّی  َتَسل َِ ٢َ کَا٧َ ث٢َُّ َز٤َا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٞ َظل ْٔی

١َِٜزَّةٔ  ٔ ا َّطُ أََتاُظ فٔی صَٔذظ ٟٔ َوإ٤ٔ ِٔ َیأِتٔيطٔ فٔی ُظوَرةٔ اٜزَِّجا ١َا َٖ اٜسَّ ُِ ُ َسسَّ أ َِ ًَّٜٔي هَٔی ُظوَرتُُط   فٔی ُظوَرتٔطٔ ا

انب ریمن، اامسلیع یبعش، قورفؼ ےتہک ںی ہک ںیم ےن اؾ اوملنینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رعض ایک ہک اہلل اعتیل ےک 
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 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رقبی وہ ےئگ افر دف امکونں ای اس ےک یھب رقبی اک افہلص رہ ایگ اےکس دعب اہلل ےن اےنپ دنبہ یک رطػ فیح یک وج

اد رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ںی فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس رمدفں یک یھب یک، رضحت اعدص  رفامیت ںی ہک اس ےس رم

 وصرت ںیم لےت ےھت افر اس رمہبت اینپ الص وصرت ںیم لےئ ںی سج ےس لامسؿ اک اسرا انکرہ رھب ایگ۔

 انب ریمن، الیعمس یبعش، قورفؼ :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ہک فہ وت ونر ےہ ںیم اےس ےسیک دھکی اتکس ہ



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ر داھکی ےہ ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ہک فہ وت ونر ےہ ںیم اےس ےسیک دھکی اتکس وہں افر اس رفامؿ ہک ںیم ےن ا ک ون

     443    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، یزیس ب٦ ابزاہي٢، ٔتازہ، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔيْي وَ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٖٕ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ  َتاَزَة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي َٔ ٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ 

َّی أََراظُ  َٟ ٤ُوْر أَن ا َٔ ِٞ َرأَیَِت َربََّک  ٢ََّٝ َص ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ أ ََ 

ہ، دبعاہلل نب قیقش، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، سیدی نب اربامیہ، اتقد

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ہک ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رب وک داھکی ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 رفامای فہ وت ونر ےہ ںیم اس وک ےسیک دھکی اتکس وہں۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، سیدی نب اربامیہ، اتقدہ، دبعاہلل نب قیقش، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 فہ وت ونر ےہ ںیم اےس ےسیک دھکی اتکس وہں افر اس رفامؿ ہک ںیم ےن ا ک ونر داھکی ےہ ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ہک 
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 ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، ححاد، ب٦ شاُع، وّا٧ ب٦ ٠س٢ٝ، ٔتازہ، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ، ابوذر رِضي اهَّلل :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

أُعٔ حَ  ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ا٧ُ ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو سَّ

 َٟ ا َٔ  ٕٖ َتاَزَة َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي َٔ ص١َُا َو٦ِ  ا٣ْ لَٔکَ ث٥ََا َص١َّ ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِو َرأَیُِت َر َٜ ُِٝت ٔلَبٔی َذٓرٕ  ُٔ



 

ِس  َٔ َٟ أَبُو َذٓرٕ  ا َٔ ِٞ َرأَیَِت َربََّک  أَُُٜط َص َِ ٥ُِت أَ ُ٘  َٟ ا َٔ ٥َِت َتِسأَُُٜط  ُ٘ َٟ َو٦ِ أَیِّ َشِيٕئ  ا َٕ َِ ُتُط  ِٜ َ َٟ َرأَیُِت ٤ُوّرا ََٜسأ ا َٕ َِ ُِٜت  َ أ ََ 

، اعمذ نب اشہؾ، اجحج، نب اشرع، افعؿ نب ملسم، اتقدہ، دبعاہلل نب قیقش، اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن دمحم نب اشبر

رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک مت سک ابت ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپھچ رےہ وہ اوہنں 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ےہ ہک ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رب وک داھکی ےہ وت ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ا ک ونر داھکی ےہ۔

 ذر ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اجحج، نب اشرع، افعؿ نب ملسم، اتقدہ، دبعاہلل نب قیقش، اوب :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ہک اہلل وسات ںیہن افر اس رفامؿ ککہ اس اک

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

ؿ ہک اہلل وسات ںیہن افر اس رفامؿ ککہ اس اک اجحب ونر ےہ ارگ فہ اےس وھکؽ دے وت اس ےک رہچے یک اعشںیع اہجں کت اس یک اگنہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفام

 یتچنہپ ےہ اینپ ولخمؼ وک الج ڈاےل ےک ایبؿ ںیم
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یِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، و١زو ب٦ ٠زہ، ابووبيسہ، ابو٠وسي، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ حَّضت ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَک :  راوی

 ابو٠وسي

ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ أَبٔی َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ أَبٔی وُبَِيَسَة َو٦ِ َحسَّ

َّ َو  َٟ إ٧َّٔ اهَّلَل َوز ا َٕ َِ ٢ََّٝ بَٔد١ِٔس ک١ََٔٝإت  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ ِٔي٥َا َر َٔ  َٟ ا َٔ َٜطُ أ٧َِ ٠ُوَسي  َّٞ َِل ی٥ََا٣ُ َوَِل ی٥ََِبغٔی  َج

 َٞ ِب َٔ  ٔٞ ِي َّٝ ُٞ اٜ َِٜيطٔ َو١َ ٔ ُي إ َِ ُىُط یُزِ َِ ِِٜٕٔسَق َوَیزِ ُّٔؾ ا ٞٔ حَٔحابُُط ا٥ُّٜوُر َوفٔی  َی٥َا٣َ َیِد ِي َّٝ ٞٔ اٜ َٞ َو١َ ِب َٔ ُٞ ا٥ََّٜضارٔ  ٞٔ ا٥ََّٜضارٔ َوَو١َ َو١َ

ِٕٝٔطٔ َو  ُظ ٦ِ٠ٔ َخ َِٜيطٔ َبََّصُ ٔ بَُحاُت َوِجضٔطٔ ٠َا ا٤َِتَهی إ َُ ِت  َٔ ُط َلَِِحَ َّ َص َ٘ ِو  َٜ  فٔی رَٔوایَٔة أَبٔی بَِْکٕ َو٦ِ اِلَِو١َٔض رَٔواَیٔة أَبٔی بَِْکٕ ا٥َّٜاُر 

ث٥ََا ِٞ َحسَّ ُٕ ٢ِ َي َٜ  َو



 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، رمعف نب رمہ، اوبدیبعہ، اوبومیس، دبعاہلل نب قیقش رضحت اوبومیس رفامےت ںی ہک 

یک اشؿ ےہ زیماؿ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مہ ںیم ڑھکے وہ رک اپچن ابںیت رفامںیئ ہک اہلل وسات ںیہن افر ہن یہ وسان اس

اامعؽ وک اکھجات افر دنلب رکات ےہ اس یک رطػ رات اک ل دؿ ےک ل ےس ےلہپ افر دؿ اک ل رات ےک ل ےس ےلہپ دنلب ایک اجات ےہ 

افر اس اک اجحب ونر ےہ افر اوبرکب یک رفاتی ںیم ےہ ہک اس اک اجحب لگ ےہ ارگ فہ اےس وھکؽ دے وت اس ےک رہچے یک اعشںیع 

 کت اس یک اگنںی یتچنہپ ںی ولخمؼ وک الج دںی۔اہجں 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، رمعف نب رمہ، اوبدیبعہ، اوبومیس، دبعاہلل نب قیقش رضحت اوبومیس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

یک اعشںیع اہجں کت اس یک اگنہ  یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ہک اہلل وسات ںیہن افر اس رفامؿ ککہ اس اک اجحب ونر ےہ ارگ فہ اےس وھکؽ دے وت اس ےک رہچے

 یتچنہپ ےہ اینپ ولخمؼ وک الج ڈاےل ےک ایبؿ ںیم
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 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، او١ض حَّضت او١ض :  راوی

ُٟ اهَّللٔ و َُ ا٣َ ِٔي٥َا َر َٔ  َٟ ا َٔ  ٔ ٥َاز َِ ٔ ٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 ُ َٟ حَٔحابُُط ا٥ُّٜوُر بٔأَِربَٔي ک١ََٔٝإت ث ا َٔ ِٕٝٔطٔ َو ٢َِٜ یَِذَُکِ ٦ِ٠ٔ َخ ٞٔ َحٔسیٔث أَبٔی ٠َُىاؤَیَة َو  ٢َّ َذََکَ ب١ِٔٔث

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع رضحت اشمع ےس  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ رگم اس ںیم اچر ابوتں اک ذرک ےہ افر ولخمؼ 

 ر ےہ۔اک ذرک ںیہن افر رفامای اس اک اجحب ون

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع رضحت اشمع :  رافی

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ فہ اےس وھکؽ دے وت اس ےک رہچے یک اعشںیع اہجں کت اس یک اگنہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ہک اہلل وسات ںیہن افر اس رفامؿ ککہ اس اک اجحب ونر ےہ

 یتچنہپ ےہ اینپ ولخمؼ وک الج ڈاےل ےک ایبؿ ںیم

     447    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 سي٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ ٠زہ، ابووبيسہ، حَّضت ابو٠و :  راوی

ثَىٔي ُشِىَبُة وَ  َٟ َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ  ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ أَبٔی وُبَِيَسَة َحسَّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ ِٔي٥َا َر َٔ  َٟ ا َٔ ِِٜٕٔسَق َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي  ُي ا َِ َُٜط أ٧َِ ی٥ََا٣َ یَزِ ٢َ بٔأَِربَٕي إ٧َّٔ اهَّلَل َِل ی٥ََا٣ُ َوَِل ی٥ََِبغٔی 

ٞٔ بٔا٥ََّٜضارٔ  ِي َّٝ ُٞ اٜ ٞٔ َوَو١َ ِي َّٝ ُٞ ا٥ََّٜضارٔ بٔاٜ َِٜيطٔ َو١َ ٔ ُي إ َِ ُّٔؽُط َویُزِ  َوَیِد

رضحت اوبومیس ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، اوبدیبعہ،

وک مہ ںیم ڑھکے وہ رک اچر ابںیت اراشد رفامںیئ ہک اہلل اعتیل وسات ںیہن افر ہن یہ وسان اس یک اشؿ ےک القئ ےہ اہلل اعتیل زیماؿ اامعؽ 

 ےنم شیپ ےئک اجےت ںی۔افاچن اچین رکات ےہ دؿ ےک اامعؽ رات افر رات ےک اامعؽ دؿ وک اس ےک اس

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، اوبدیبعہ، رضحت اوبومیس :  رافی

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

  

 ...ؿ ںیملرخت ںیم ومونمں ےک  ےئ اہلل احبسہن فاعتیل ےک ددیار ےک ایب

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 لرخت ںیم ومونمں ےک  ےئ اہلل احبسہن فاعتیل ےک ددیار ےک ایبؿ ںیم

     448    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٧، جونی، ب٦ ولی جہؽِم، ابوٌسا٧، ٠س١عی، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبساٜىزیز ب٦ وبساٜع١س، ابوٌسا٧، ابوو١زا نَّص :  راوی



 

 ابوبْک ب٦ وبساهَّلل ب٦ ٔيس

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ َوبِ  َح َِ ٔ ١َِِٜس١َعٔیُّ َوإ ا٧َ ا َِٜحِضَؽِٔمُّ َوأَبُو ٌَسَّ ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ُِّن َحسَّ َّٝ ١َٔس َواٜ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜعَّ َِٜىزٔیز ٔس ا

ث٥ََا أَبُو َوِبٔس اٜ َٟ َحسَّ ا َٔ ا٧َ  ِيٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ ٔلَبٔی ٌَسَّ َٔ َِٜحِونٔیُّ َو٦ِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا أَبُو و١َِٔزا٧َ ا ١َٔس َحسَّ  عَّ

ِٕ آ٤َٔيُتضُ  ٕة آ٤َٔيُتُض١َا َو٠َا ِٔيض١َٔا َوَج٥ََّتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ َذَص َٟ َج٥ََّتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ ِٔؽَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِو٣ٔ  ١َاَظل َٕ ِٜ َو٠َا ِٔيض١َٔا َو٠َا بَيَِن ا

ِٔ َولَی َوِجضٔطٔ فٔی َج٥َّةٔ َوِس٧ٕ  ٙٔبِْٔیَا ُِ اِل ٔلَی َربِّض٢ِٔ إِٔلَّ رَٔزا  َوبَيَِن أ٧َِ ی٥َُِمزُوا إ

ی، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دبعادمصل، اوباسغؿ، اوبرمعاؿ، وجین، اوبرکب نب دبع

مع
مش

ی، اوباسغؿ، 

م

 

یہ ض
ج

اہلل نب رصن نب یلع 

سیق ےس رفاتی رکےت ںی ہک دف ںیتنج وت اچدنی یک وہں یگ افر دفونں ےک ربنت افر اؿ ںیم وج ھچک وہاگ فہ یھب اچدنی اک وہاگ افر ایس 

رطح دف ںیتنج وسےن یک وہں یگ اؿ دفونں ےک ربنت افر اؿ ںیم وج ھچک وہاگ فہ وسےن اک وہاگ افر الہ تنج ےک افر اہلل اعتیل ےک ددیار 

  درایمؿ یرباییئ یک اچدر وہیگ وج تنجِ دعؿ ںیم اہلل ےک رہچے رپ وہیگ۔ےک

ی، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دبعادمصل، اوباسغؿ، اوبرمعاؿ، وجین، اوبرکب نب  :  رافی

مع
مش

ی، اوباسغؿ، 

م

 

یہ ض
ج

رصن نب یلع 

 دبعاہلل نب سیق

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 لرخت ںیم ومونمں ےک  ےئ اہلل احبسہن فاعتیل ےک ددیار ےک ایبؿ ںیم

     449    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

از ب٦ ١َٝہ، ثابت ب٥انی، وبساٜزح٦١ وبيساهَّلل ب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ٠يَسہ، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، ح١ :  راوی

 ب٦ ابی ٜيلی حَّضت ظہيِ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ١َٝ ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ثَىٔي َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضسٔٓیٕ َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ َة  ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِيََسَ ِٜب٥َُانٔیِّ َو٦ِ َوِبسٔ َحسَّ َة َو٦ِ ثَابٕٔت ا

ِٜحَ اٜزَِّح٦ٔ١َ  َِٜح٥َّٔة ا ُٞ ا َٞ أَصِ َٟ إَٔذا َزَخ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜيلَی َو٦ِ ُظَضِي ُٟ اهَّللُ ب٦ِٔ أَبٔی  و ُٕ َٟ َي ا َٔ ٥ََّة 



 

٢ِ تُِس  َٜ ٢ِ تُبَيِِّؾ ُوُجوَص٥َا أَ َٜ وُٜو٧َ أَ ُٕ َي َِ  ٢ِ ُ٘ ُْ َتَباَرَک َوَتَىالَی تُزٔیُسو٧َ َشِيّئا أَزٔیُس َيِٙٔص َِ  َٟ ا َٔ ٥َا ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  َِٜح٥ََّة َوت٥َُحِّ ٥َِٝا ا خٔ

 َّٞ ٔلَی َربِّض٢ِٔ َوزَّ َوَج ٔ إ َِٜيض٢ِٔ ٦ِ٠ٔ ا٥ََّٜمز ٔ َِّ إ ١َا أُِوُفوا َشِيّئا أََح َِ ِٜٔحَحاَب   ا

رضحت بیہص ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبع اہلل نب رمع نب ئآ رہ، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس، اثتب انبین، دبعارلنمح نب ایب ، یل 

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج امتؾ تنج فاےل تنج ںیم پ ے اجںیئ ےگ وت اس فتق اہلل اعتیل اؿ 

ایک وت ےن ںیمہ  ےس رفامںیئ ےگ ہک ایک مت زمدی ھچک اچےتہ وہ فہ یتنج رعض رکںی ےگ اے اہلل ایک وت ےن امہرے رہچفں وک رفنش ںیہن ایک

تنج ںیم داہ  ںیہن ایک ایک وت ےن مہ وک دفزخ ےس اجنت ںیہن دی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ اہلل اؿ ےک افر 

 اےنپ درایمؿ ےس رپدے ااھٹ دے اگ افر یتنج اہلل اک ددیار رکںی ےگ وت اوکن اس ددیار ےس زایدہ وکیئ زیچ ایپری ںیہن وہ یگ۔

دیبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ئآ رہ، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس، اثتب انبین، دبعارلنمح نب ایب ، یل  :  رافی

 رضحت بیہص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ایبؿ اامیؿ اک :   ابب

 لرخت ںیم ومونمں ےک  ےئ اہلل احبسہن فاعتیل ےک ددیار ےک ایبؿ ںیم

     450    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یزیس ب٦ ہارو٧، ح١از ب٦ ١َٝہ، ظہيِ، حَّضت ح١از ب٦ ١َٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ  ٥َازٔ َوَزاَز ث٢َُّ َتََل صَذٔ  َحسَّ َِ ٔ ١ََة بَٔضَذا اِْل َٝ ََ ازٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ َو٦ِ َح١َّ َّٝٔذی٦َ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔ ظٔ اِْلیََة ٜ

ُِٜحِسىَي َوزٔیَاَزةْ   أَِحَس٥ُوا ا

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ایس دنس ےک اسھت  ہ دحثی  اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، بیہص، رضحت امحد نب ہملس
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، بیہص، رضحت امحد نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...اہلل اعتیل ےک ددیار یک تیفیک اک ایبؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  اعتیل ےک ددیار یک تیفیک اک ایبؿاہلل

     451    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ شہاب، وفاء ب٦ یزیس، ٜيثي، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

وُب ب٦ُِ  ُٕ ث٥ََا َيِى ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َِّٝيثٔيِّ أ٧ََّ أَبَا صَُزیِزََة  َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس اٜ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َوَفا إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ

ِٞ ٤ََزی َرب٥ََّا یَ  َٟ اهَّللٔ َص و َُ ٢ََّٝ َیا َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ اُٜوا َٜٔز َٔ ا  َّ َُْظ أ٧ََّ ٤َا َ َِٜٕٔيا٠َٔة أَِخب َّی ِو٣َ ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ

َٟ صَ  ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا َِل یَا َر َٔ َِٜبِسرٔ  ََٝة ا ِي َٜ  ٔ ١َز َٕ ِٜ َیٔة ا ُِ و٧َ فٔی ُر ِٞ ُتَؽارُّ ٢َ َص َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِٜيَس اهَّللُ َو ١ِٔس  و٧َ فٔی اٜصَّ ِٞ ُتَؽارُّ

 ُ َّٙ إ٤ٔ َِ  َٟ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا َِل َیا َر َٔ َحاْب  ََ ُٟ ٦ِ٠َ کَا٧َ َيِىبُُس َشِيّئا زُو٤ََضا  و ُٕ َي َِ َِٜٕٔيا٠َٔة  َذَٜٔک َیِح١َُي اهَّللُ ا٥َّٜاَس یَِو٣َ ا َ٘ ٢ِ َتزَِو٤َُط 

 َّ ١ََز َویَت َٕ ِٜ ١ََز ا َٕ ِٜ َّبُٔي ٦ِ٠َ کَا٧َ َيِىبُُس ا ١َِس َویَت ١َِس اٜصَّ َّبُٔي ٦ِ٠َ کَا٧َ َيِىبُُس اٜصَّ َيت َِ َّبِٔىُط  َِٝيت َوأٌيَت بُٔي ٦ِ٠َ کَا٧َ َيِىبُ َِ ُس اٜفَّ

 ٔ ٌَيِْ َيأِتٔيض٢ِٔ اهَّللُ َتَباَرَک َوَتَىالَی فٔی ُظوَرةٕ  َِ وَصا  ُٕ ٔ ُة ِٔيَضا ٥َ٠ُاِ َوأٌيَت َوَتِبَقی َصٔذظٔ اِل٠َُّ ُٟ أ٤ََا اٜفَّ و ُٕ َي َِ ُِو٧َ  ٔ ًَّٜٔي َيِىز ُظوَرتٔطٔ ا

وُٜو٧َ َنُىوذُ بٔاهَّللٔ ٥ِ٠َٔک َصَذا ٠َکَا٥َُ٤ا حَ  ُٕ َي َِ  ٢ُِ َيأِتٔيض٢ِٔ اهَّللُ َتَىالَی فٔی ُظوَرتٔطٔ َربُّٙ َِ ٥َاُظ  ِِ َِ َرب٥َُّا َُعَ إَٔذا َجا َِ َّي َیأِتَٔي٥َا َرب٥َُّا  ً

اُك بَيَِن َلضِ  َ ُب اَّٜصِّ َّبُٔىو٤َطُ َوُيَِّضَ َيت َِ وُٜو٧َ أ٤ََِت َرب٥َُّا  ُٕ َي َِ  ٢ُِ ُٟ أ٤ََا َربُّٙ و ُٕ َي َِ ُِو٧َ  ٔ ًَّٜٔي َيِىز و٧ُ ا ُ٘ َ أ َِ َٟ َزِی َجَض٢ََّ٥  ًٔي أَوَّ أ٤ََا َوأ٠َُّ

٢ِِّٝ َوفٔی جَ  ََ  ٢ِِّٝ ََ ُض٢َّ  َّٝ ٞٔ یَِو٠َئٕٔذ اٜ َُ ُٞ َوَزِوَوی اٜزُّ َُ ٢ُ َیِو٠َئٕٔذ إِٔلَّ اٜزُّ َّٝ َ ِىَسا٧ٔ ٦ِ٠َ یُحٔيزُ َوَِل یََتک ُٞ َشِؤک اٜسَّ ُِ ٠ِٔث ٜٔي َض٢ََّ٥ لََکَ

َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا َنَى٢ِ یَا َر َٔ ِىَسا٧َ  ِٞ َرأَیُِت٢ِ اٜسَّ ِسُر ؤَم١َٔضا إِٔلَّ اهَّللُ َص َٔ ٢َُٝ ٠َا  َُّط َِل َيِى َْ أ٤َ ِ ِىَسا٧ٔ ٌَي ُٞ َشِؤک اٜسَّ ََّضا ٠ِٔث إ٤ٔ َِ  َٟ ا َٔ  

َّي إٔذَ  ی َحً َّي ی٥َُجَّ ١َُِٜحاَزی َحً ١ُِِٜؤ٦ُ٠ٔ بَقَٔی بَٔى١َٝٔطٔ َو٥ِ٠ُٔض٢ِ ا ٥ِٔ١َُِض٢ِ ا ُْ ا٥َّٜاَس بٔأَِو١َأٜض٢ِٔ  َُ اهَّللُ ٠ٔ َتِدَف ِٔ بَيَِن ا ََفَ َؽا َٕ ِٜ ٦ِ ا

ُجوا ٦ِ٠ٔ  ََٙة أ٧َِ یُِْخٔ ٔ ١َََِٜلئ ٞٔ ا٥َّٜارٔ أ٠َََز ا َد بَٔزِح١َتٔطٔ ٦ِ٠َ أََراَز ٦ِ٠ٔ أَصِ ٔ َوأََراَز أ٧َِ یُِْخٔ ِٜٔىَباز ُک بٔاهَّللٔ ا ا٥َّٜارٔ ٦ِ٠َ کَا٧َ َِل يَُِّشٔ



 

٦ِ يَ  ٦ِ أََراَز اهَّللُ َتَىالَی أ٧َِ َیزَِح١َطُ ١٠َّٔ ُٞ ا٥َّٜاُر َشِيّئا ١٠َّٔ ُ ٔ َتأِک حُوز ٔ اٜسُّ ُِو٤َُض٢ِ فٔی ا٥َّٜارٔ َيِىزُِٔو٤َُض٢ِ بٔأَثَز ٔ َيِىز َِ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ ُٟ َِل إ و ُٕ

ُجو٧َ ٦ِ٠ٔ ا ُيِْخَ َِ  ٔ حُوز َٞ أَثََز اٜسُّ ُ ٣َ اهَّللُ َولَی ا٥َّٜارٔ أ٧َِ َتأِک ٔ َِحَّ حُوز ِس ٦ِ٠ٔ اب٦ِٔ آَز٣َ إِٔلَّ أَثََز اٜسُّ َٔ ُِّ  ٥َّٜارٔ َو ُيَع َِ ا٠َِتَحُصوا 

ُ اهَّللُ َتَىا ُ ٞٔ ث٢َُّ َيَِفُ ِي ٞٔ اٜسَّ ِٜٔحبَُّة فٔی َح١ٔي ١َا َت٥ِبُُت ا َ٘ َي٥ِبُُتو٧َ ٥ِ٠ٔطُ  َِ  ٔ َِٜحَياة ُِ ا َِٝيض٢ِٔ ٠َا ٔ َو ِٜٔىَباز ِٔ بَيَِن ا َؽا َٕ ِٜ لَی ٦ِ٠ٔ ا

 ٔٞ ْٞ بَٔوِجضٔطٔ َولَی ا٥َّٜارٔ َوصَُو آِٔخُ أَصِ ٔ ب ِٕ ٠ُ ْٞ َّطُ  َوَیِبَقی َرُج إ٤ٔ َِ ِٓ َوِجهٔی َو٦ِ ا٥َّٜارٔ  ٔ ِْ ُٟ أَِی َربِّ ا و ُٕ َي َِ َِٜح٥ََّة  َِٜح٥َّةٔ زُُخوِّل ا ا

ُٟ اهَّللُ تَ  و ُٕ َِ اهَّللُ أ٧َِ یَِسوَُوُظ ث٢َُّ َي َيِسوُو اهَّلَل ٠َا َشا َِ ُُصَا  ىٔي َذکَا َٔ َصَبىٔي رٔیُحَضا َوأَِِحَ َٔ ِس  ِٞ َوَسِيَت إ٧ِٔ َٔ  َباَرَک َوَتَىالَی َص

َٖ ٠َا ٕ َو٠ََواثٔي َُْظ َويُِىٔفی َربَّطُ ٦ِ٠ٔ وُُضوز ِ أََُٜک ٌَي َِ ُٟ َِل أَ و ُٕ َي َِ َُْظ  ِ ٌَي  َٟ
َ َٔک بَٔک أ٧َِ َتِسأ ُِٝت ذَٜ َى ُٓ اهَّللُ  َِ ََِيَِّصٔ َِ اهَّللُ  َشا

َِ اهَّللُ أ٧َِ  ََٙت ٠َا َشا ََ َِٜح٥َّةٔ َوَرآصَا  َٞ َولَی ا َب ِٔ إَٔذا أَ َِ َِٜح٥َّٔة َوِجَضطُ َو٦ِ ا٥َّٜارٔ  ٔلَی بَأب ا ٠ِىٔي إ سِّ َٔ ُٟ أَِی َربِّ  و ُٕ َيِسَُٙت ث٢َُّ َي

ََٝک  َّٜٔذی أَِوَفِيُتَک َویِ َْ ا ِ َک َِل َتِسأَُٜىٔي ٌَي َٕ ِس أَِوَفِيَت وُُضوَزَک َو٠ََواثٔي َٔ َِٜيَس  ُط أَ َٜ ُٟ اهَّللُ  و ُٕ َي یَا اب٦َِ آَز٣َ ٠َا أٌََِسَرَک  َِ

ُٟ أَِی َربِّ َویَِسوُو  و ُٕ َي َِيُِىفٔ َِ ُٟ َِل َوؤزَّتَٔک  و ُٕ َي َِ َُْظ  ِ ٌَي  َٟ
َ ِٞ َوَسِيَت إ٧ِٔ أَِوَفِيُتَک َذَٜٔک أ٧َِ َتِسأ َض َِ ُط  َٜ  َٟ و ُٕ َّي َي ی َربَُّط اهَّللَ َحً

َِٜح٥َّٔة انِ  ا٣َ َولَی بَأب ا َٔ إَٔذا  َِ ٔة  َِٜح٥َّ ٔلَی بَأب ا ٠ُُط إ سِّ َٕ ُي َِ  َٖ ٕ َو٠ََواثٔي َِ اهَّللُ ٦ِ٠ٔ وُُضوز أَی ٠َا ِٔيَضا ٠َا َشا َِٜح٥َُّة ََفَ ُط ا َٜ ِت  َٕ َض َّ

 ُٕ َي َِ َِٜح٥ََّة  ِٝىٔي ا ُٟ أَِی َربِّ أَِزخٔ و ُٕ َِ اهَّللُ أ٧َِ َيِسَُٙت ث٢َُّ َي َيِسُُٙت ٠َا َشا َِ ورٔ  ُ ٔ َواَٜسُّ َِٜديِْ َٜطُ ٦ِ٠ٔ ا ُٟ اهَّللُ َتَباَرَک َوَتَىالَی  و

َک  َٕ ِس أَِوَفِيَت وُُضوَزَک َو٠ََواثٔي َٔ َِٜيَس  و٧ُ  أَ ُ٘ ُٟ أَِی َربِّ َِل أَ و ُٕ َي َِ ََٝک َیا اب٦َِ آَز٣َ ٠َا أٌََِسَرَک  َْ ٠َا أُِؤفيَت َویِ ِ َٟ ٌَي
َ أ٧َِ َِل َتِسأ

إَٔذا َؼحَٔک اهَّللُ ٥٠ِٔ  َِ َّي َيِؽَحَک اهَّللُ َتَباَرَک َوَتَىالَی ٥ِ٠ٔطُ  ُٟ یَِسوُو اهَّللَ َحً ََل یَزَا َِ َِٕٝٔک  ِٞ أَِشَقی َخ َٟ اِزُخ ا َٔ إَٔذا  طُ  َِ َِٜح٥ََّة  ا

َذا  َ٘ َذا َو َ٘ ُظ ٦ِ٠ٔ  ُ
َُٜيَذَکِّ َّي إ٧َّٔ اهَّلَل  َّي َحً ُٟ َربَّطُ َویََت١َى

َ ََِيِسأ َٜطُ َت٥١ََِّط  َٟ اهَّللُ  ا َٔ ََٝضا  َٟ اهَّللُ َزَخ ا َٔ َفَىِت بٔطٔ اِل٠ََانٔیُّ  َٕ َّي إَٔذا اِن َحً

 ُِ َٟ َوَفا ا َٔ ََٜک َو٠ِٔثُٝطُ ٠ََىُط  َّي َتَىالَی َذَٜٔک  َِٝيطٔ ٦ِ٠ٔ َحٔسیثٔطٔ َشِيّئا َحً ُِٜدِسرٔیُّ ٠ََي أَبٔی صَُزیَِزَة َِل یَزُزُّ َو ٔىيٕس ا ََ ب٦ُِ َیزٔیَس َوأَبُو 

ةُ أ٠َِثَ  ٔىيٕس َوَوََّشَ ََ َٟ أَبُو  ا َٔ ٞٔ َو٠ِٔثُٝطُ ٠ََىطُ  َٟ َٜٔذَٜٔک اٜزَُّج ا َٔ َث أَبُو صَُزیَِزَة أ٧ََّ اهَّللَ  َٟ أَبُو  أٜطٔ ٠ََىطُ یَاإَٔذا َحسَّ ا َٔ أَبَا صَُزیَِزَة 

و َُ ِّٔمُت ٦ِ٠ٔ َر ِّی َح ٔىيٕس أَِشَضُس أَن ََ َٟ أَبُو  ا َٔ ََٜک َو٠ِٔثُُٝط ٠ََىُط  َٔک  َُٜط ذَٜ ِو َٔ ِّٔمُت إِٔلَّ  ٢ََّٝ صَُزیَِزَة ٠َا َح ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل

َٟ أَبُو  ا َٔ ةُ أ٠ََِثأٜطٔ  ََٜک َوَوََّشَ ُط َذَٜٔک  َٜ ِو َِٜح٥َّةَ  صَُزیَِزَة َوَذَٜٔک َٔ َِٜح٥َّةٔ زُُخوِّل ا ٞٔ ا ُٞ آِٔخُ أَصِ  اٜزَُّج

زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، اطعء نب سیدی، یثیل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھچک 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک مہ ایقتم ےک دؿ اےنپ ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک ہک اے اہلل ےک 

رپفرداگر وک دںیھکی ےگ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک ںیہمت وچدوہدںی رات ےک اچدن ےک دےنھکی ںیم وکیئ 



 

پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دوشاری شیپ لیت ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایک ںیہن اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! ل

ہک ایک سج فتق ابدؽ ہن وہں ایک ںیہمت وسرج ےک دےنھکی ںیم وکیئ دوشاری وہیت ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایک ںیہن، لپ یلص اہلل ہیلع 

 ےگ وج سج یک فل ہ فملس ےن رفامای وت رھپ مت ایس رطح اےنپ رب اک ددیار رکف ےگ اہلل ایقتم ےک دؿ ولوگں وک عمج رک ےک رفامںیئ

ابعدت رکات اھت فہ اس ےک اسھت وہ اجےئ وج وسرج یک ابعدت رکات اھت فہ اس ےک اسھت وہ اجےئ افر وج وتبں افر اطیشونں یک ابعدت 

رکات اھت فہ ایہن ےک اسھت وہ اجےئ افر اس ںیم اس اتم ےک انمقف یھب وہں ےگ اہلل اعتیل ایسی وصروتں ںیم اؿ ےک اسےنم لےئ اگ 

روتں ںیم فہ اےس ںیہن ناچہےتن وہں ےگ، رھپ فہ ںیہک ےگ ہک مہ ھجت ےس اہلل یک انپہ اچےتہ ںی بج کت امہرا رب ہن لےئ ہک پ  وص

مہ اس ہگج رہھٹےت ںی رھپ بج امہرا رب لےئ اگ وت مہ اےس ناچہؿ ںیل ےگ رھپ اہلل اعتیل اؿ ےک اپس ایسی وصرت ںیم لںیئ ےگ ےسج 

ےگ ہک ںیم اہمترا رب وہں فہ وجاب دںی ےگ ےب کش وت امہرا رب ےہ رھپ بس اس ےک اسھت وہ اجںیئ فہ ناچہےتن وہں ےگ افر ںیہک 

ےگ افر منہج یک تشپ رپ لپ رصاط ےس سگرںی ےگ روسولں ےک العفہ اس دؿ یسک وک ابت رکےن یک ااجزت ںیہن وہیگ افر روسولں یک 

ر منہج ںیم دعساؿ اخردار اھجڑی یک رطح اس ںیم اکےٹن وہں ےگ اہلل ابت یھب اس دؿ امہلل ملس ملس )اے اہلل السع ی رھک( وہیگ اف

اعتیل ےک العفہ اؿ اک ںوں وک وکیئ ںیہن اجاتن ہک ےنتک ڑبے وہں ےگ ولگ اےنپ اےنپ اامعؽ ںیم ےکھج وہےئ وہں ےگ افر ضعب ومنم 

 اگ افر ضعب لپ رصاط ےس سگر رک اجنت اپ اجںیئ اےنپ کین اامعؽ یک فہج ےس چب اجںیئ ےگ افر وضعبں وک اؿ ےک اامعؽ اک دب ہ دای اجےئ

ےگ اہیں کت ہک بج اہلل اعتیل اےنپ دنبفں ےک درایمؿ ہلصیف رک ےک افرغ وہ اجںیئ ےگ افر اینپ رتمح ےس دفزخ فاولں ںیم ےس 

رہھٹاای افر اؿ ںیم  ےسج اچںی ےگ رفںوتں وک مکح دںی ےگ ہک اؿ وک دفزخ ےس اکنؽ دںی وہنجں ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن

ُ اتہک وہاگ رفےتش اےسی ولوگں وک ناچہؿ ںیل ےگ افر اوسیں وک یھب ناچہ
َ
  اّلّل
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ؿ ںیل ےگ ہک ےس سج رپ اہلل اانپ رمح رفامںیئ افر وج ل

وک اھکےئ رھپ اؿ ولوگں  اےکن رہچفں رپ دجسفں ےک اشنؿ وہں ےگ اہلل اعتیل ےن دفزخ یک لگ رپ رحاؾ رک دای ےہ ہک فہ دجسہ ےک اشنؿ

وک ےلج وہےئ مسج ےک اسھت اکنال اجےئ اگ رھپ اؿ رپ لب ایحت اہبای اجےئ اگ سج یک فہج ےس  ہ ولگ اس رطح رت فاتزہ وہ رک اںیھٹ 

ہک سج اک ےگ ہک ےسیج ڑچیک ںیم ڑپا وہا داہن اگ ڑپات ےہ رھپ اہلل اےنپ دنبفں ےک درایمؿ ہلصیف ےس افرغ وہاگ وت ا ک صخش رہ اجےئ اگ 

رہچا دفزخ یک رطػ وہاگ افر فہ تنج فاولں ںیم ےس لرخی وہاگ وج تنج ںیم داہ  وہاگ فہ اہلل ےس رعض رکے اگ اے ریمے 

رپفرداگر ریما رہچہ دفزخ یک رطػ ےس ریھپ دے اس یک دبوب ےس ےھجم فیلکت وہیت ےہ افر اس یک شپت ےھجم الج ریہ ےہ رھپ بج کت 

رےہ اگ رھپ اہلل اس یک رطػ وتمہج وہ رک رفامںیئ ےگ ہک ارگ ںیم ےن ریتا  ہ وساؽ وپرا رکدای وت رھپ وت افر وکیئ  اہلل اچںی ےگ فہ داع رکات

وساؽ وت ںیہن رکے اگ فہ ےہک اگ ہک اس ےک العفہ وکیئ وساؽ لپ ےس ںیہن رکفں اگ رھپ رپف رداگر اس ےس اس ےک فدعہ یک یگتخپ رپ 

 ےگ رھپ اہلل اس ےک رہچے وک دفزخ ےس ریھپ دںی ےگ افر تنج یک رطػ رک دںی ےگ افر بج فہ اینپ اشنم ےک  قبقم دہع ف امیپؿ ںیل

تنج وک اےنپ اسےنم دےھکی اگ وت بج کت اہلل اچںی ےگ فہ اخومش رےہ اگ رھپ ےہک اگ اے ریمے رپفرداگر! ےھجم تنج ےک درفازے 



 

امیپؿ ںیہن دای اھت ہک ںیم اس ےک العفہ افر یسک زیچ اک وساؽ ںیہن رکفں اگ کت اچنہپ دے وت اہلل اس ےس ںیہک ےگ ہک ایک وت ےن ےھجم دہع ف 

فہ اہلل ےس ام اتگ رےہ اگ اہیں کت ہک رپفرداگر رفامںیئ ……. اوسفس انب لدؾ وت ڑبا فدعہ نکش ےہ فہ رھپ رعض رکے اگ اے رپفرداگر

 اگ فہ ےہک اگ ںیہن ریتی زعت یک مسق، اہلل اعتیل اس ےس وج اچںی ےگ ایک ارگ ںیم ریتا  ہ وساؽ وپرا رکدفں وت رھپ افر وت ھچک ںیہن امےگن

ےگ ےئن فدعہ یک یگتخپ ےک  قبقم دہع ف امیپؿ ںیل ےگ افر اس وک تنج ےک درفازے رپ ڑھکا رکدںی ےگ بج فاہں ڑھکا وہاگ وت اسری 

 کت اہلل اچںی ےگ اخومش رےہ اگ رھپ تنج لےگ رظن لےئ یگ وج یھب اس ںیم سیفن افر وخایشں ںی بس اےس رظن لںیئ یگ رھپ بج

ےہک اگ اے رپفرداگر ےھجم تنج ںیم داہ  رک دے وت اہلل اعتیل اس ےس رفامںیئ ےگ ہک ایک وت ےن ھجم ےس  ہ دہع فامیپؿ ںیہن ایک اھت ہک 

رپفرداگر ںیم یہ ریتی  اس ےک دعب افر یسک زیچ اک وساؽ ںیہن رکفں اگ اوسفس انب لدؾ وت  انت دوھ ےک ابز ےہ فہ ےہک اگ اے ریمے

ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ دب تخب، فہ ایس رطح اہلل ےس ام اتگ رےہ اگ اہیں کت ہک اہلل اعتیل سنہ ڑپںی ےگ بج اہلل اعتیل وک یسنہ 

 لاجےئ یگ وت رفامںیئ ےگ تنج ںیم داہ  وہ اج افر بج اہلل اےس تنج ںیم داہ  رفام دںی ےگ وت اہلل اس ےس رفامںیئ ےگ ہک اینپ

 انمتںیئ افر لرزفںیئ اظرہ رک رھپ اہلل اعتیل اےس تنج یک وتمعنں یک رطػ وتمہج رفامںیئ ےگ افر اید دالںیئ ےگ الفں زیچ امگن الفں زیچ

امگن بج اس یک اسری لرزفںیئ متخ وہ اجںیئ یگ وت اہلل اس ےس رفامںیئ ےگ ہک  ہ ںیتمعن یھب ےل ول افر اؿ یسیج افر ںیتمعن یھب ےل 

اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب اس دحثی وک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ےک  قبقم ایبؿ  ول۔ رضحت

ایک رصػ اس ابت ںیم االتخػ وہا ہک بج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  ہ ایبؿ ایک ہک مہ ےن  ہ زیچںی دںی افر اس یسیج 

ری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک دس انگ زادئ دںی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای افر یھب دںی وت رضحت اوبدیعس دخ

ہک ےھجم وت یہی اید ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رطح رفامای ےہ ہک مہ ےن  ہ بس زیچںی دںی افر اس یسیج افر دںی 

 رفامےت ںی ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مہ ےن  ہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

بس دںی افر اس ےس دس انگ افر زایدہ دںی رضحت اوبرہریہ رفامےت ںی ہک  ہ فہ لدیم ےہ وج بس ےس لرخ ںیم تنج ںیم داہ  

 وہاگ۔

 اطعء نب سیدی، یثیل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک ددیار یک تیفیک اک ایبؿ
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وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، ابوی١ا٧، شىيِ، زہزی، َىيس ب٦ ٠سيِ، وفاء ب٦ یزیس، ٜيثي، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ِْ َو٦ِ اٜزُّصِ  ٤ََْا ُشَىِي َ ٧ٔ أَِخب َِٜمَيَ ٤ََْا أَبُو ا َ ارٔمٔیُّ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ ٔ َحسَّ ِٔ ز ١َُِٜسيَّ ٔىيُس ب٦ُِ ا ََ َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ یِّ 

َّی اهَّللُ وَ  اُٜوا ٥َّٜٝٔٔييِّ َظل َٔ َْص١َُا أ٧ََّ ا٥َّٜاَس  َ َِّٝيثٔيُّ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخب ُِ ب٦ُِ َیزٔیَس اٜ ِٞ ٤ََزی َرب٥ََّا َوَوَفا َٟ اهَّللٔ َص و َُ ٢َ َیا َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو

ا ََ َِٜٕٔيا٠َٔة َو ِىسٕ َیِو٣َ ا ََ ٞٔ ٠َِىىَي َحٔسیٔث إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  َِٜحٔسیَث ب١ِٔٔث  َٗ ا

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، اطعء نب سیدی، یثیل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک مہ  ےہ ہک احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض

 ایقتم ےک دؿ اےنپ رپفرداگر وک دںیھکی ےگ رھپ اس ےک دعب فیہ دحثی ےہ وج سگر یکچ ےہ۔

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ، بیعش، زرہی، دیعس نب بیسم، اطعء نب سیدی، یثیل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک ددیار یک تیفیک اک ایبؿ
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 ٥بہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣، اب٦ ٠ :  راوی

َٟ َصَذا ا َٔ طٕ  ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٟٔ  َحسَّ و َُ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ َر ٠َا َحسَّ

ََِذََکَ   ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ِ ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ َظل ُ٘ َىسٔ أََحٔس ِٕ ٢َ إ٧َّٔ أَِزنَی ٠َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو

َٜطُ   ُٟ و ُٕ َي َِ ُٟ َنَى٢ِ  و ُٕ َي َِ ِٞ َت٥١ََِّيَت  َٜطُ َص  ُٟ و ُٕ َي َِ َّي  َّي َویََت١َى َيَت١َى َِ َُٜط َت٦١ََّ   َٟ و ُٕ َِٜح٥َّةٔ أ٧َِ َي ََٜک ا إ٧َّٔ  َِ َُٝط ٠ََىطُ    ٠َا َت٥١ََِّيَت َو٠ِٔث



 

ےن دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، انب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ے اگ رھپ اہلل اس ےس رفامںیئ ےگ ایک رفامای ہک تنج ںیم بس ےس مک درہج اک فہ یتنج وہاگ سج ےس اہلل رفامےئ اگ ہک مت انمت رکف فہ انمت رک

 وت ےن انمت رکیل ےہ فہ ےہک اگ اہں رھپ اہلل اس ےس رفامںیئ ےگ ہک ریتے  ےئ ےہ فہ وج وت ےن انمت یک افر اس انتج افر یھب ےل ول۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، انب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک ددیار یک تیفیک اک ایبؿ
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 حَّضت ابوَىيس خسری َویس ب٦ َىيس، حّغ ب٦ ٠يَسہ، زیس ب٦ ا٢َٝ، وفاء ب٦ يسار، :  راوی

ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر  ٢ََٝ َو٦ِ َوَفا َِ َ َة َو٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ أ ُِّغ ب٦ُِ ٠َِيََسَ ثَىٔي َح َٟ َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس  ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ثَىٔي  ٔىيٕس َحسَّ ََ َو٦ِ أَبٔی 

اُٜو َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ا فٔی َز٦ٔ٠َ َر َّ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ ٤َا ُٟ ا و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜٕٔيا٠َةٔ  ِٞ ٤ََزی َرب٥ََّا یَِو٣َ ا َٟ اهَّللٔ َص و َُ ا یَا َر

َِٜيَس  ٔ َظِحّوا  َْة ضٔي ١ِٔس بٔاٜمَّ یَةٔ اٜصَّ ُِ و٧َ فٔی ُر ِٞ ُتَؽارُّ َٟ َص ا َٔ ٢ََّٝ َنَى٢ِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٞ اهَّللٔ َظل َحاْب َوَص ََ ٠ََىَضا 

 َ١ َٕ ِٜ َیٔة ا ُِ و٧َ فٔی ُر َیٔة اهَّللُٔتَؽارُّ ُِ و٧َ فٔی ُر َٟ ٠َا ُتَؽارُّ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا َِل َیا َر َٔ َحاْب  ََ َِٜيَس ِٔيَضا  َِٜبِسرٔ َظِحّوا  َة ا َٝ ِي َٜ  ٔ  ز

 َ َِٜٕٔيا٠َٔة أ یَةٔ أََحٔسص١َٔا إَٔذا کَا٧َ یَِو٣ُ ا ُِ و٧َ فٔی ُر ١َا ُتَؽارُّ َ٘ َِٜٕٔيا٠َٔة إِٔلَّ  ٕة ٠َا کَا٤َِت  ذ٧ََّ َتَباَرَک َوَتَىالَی َیِو٣َ ا ُّٞ أ٠َُّ ُ َّبِٔي ک ٠َُؤذ٧ِّْ َٜٔيت

ُفو٧َ  َٔ ِبَحا٤َطُ ٦ِ٠ٔ اِلَِظ٥َا٣ٔ َواِلَِنَعأب إِٔلَّ َیَتَسا َُ َْ اهَّللٔ  ِ ََل یَِبَقی أََحْس کَا٧َ َيِىبُُس ٌَي َِ َٖ إِٔلَّ ٦ِ٠َ َتِىبُُس  ٢َِٜ یَِب َّي إَٔذا   فٔی ا٥َّٜارٔ َحً

٥َّا َنِىبُ کَا٧َ َيِىبُُس اهَّللَ ٦ِ٠ٔ بَ  ُ٘ اُٜوا  َٔ ٥ُِت٢ِ َتِىبُُسو٧َ  ُ٘ َُٜض٢ِ ٠َا   ُٟ ا َٕ ُي َِ َِٜيُضوزُ  ُيِسعَی ا َِ َٙٔتأب  ٞٔ اِل ٔ أَصِ َّْ ٕ َوٌُب أجز َِ ٕ َو ُس وُزَیَِز اب٦َِ زٓ

اُٜوا َؤفِص  َٔ و٧َ  ٍُ ١َاَذا َتِب َِ َٜٕس  َذبُِت٢ِ ٠َا اتََّدَذ اهَّللُ ٦ِ٠ٔ َظاحَٔبٕة َوَِل َو َ٘  ُٟ ا َٕ ُي َِ َِٜيض٢ِٔ أََِل َتزٔزُو٧َ اهَّللٔ  ٔ ُيَصاُر إ َِ ٥َٕٔا  َِ ا َِ ٥َا یَا َرب٥ََّا 

ُفو٧َ فٔی ا٥َّٜارٔ ث٢َُّ یُِسعَی ا٥ََّٜع  َٔ َيَتَسا َِ اْب َیِحٔف٢ُ َبِىُؽَضا َبِىّؽا  ََّضا ََسَ أ٤َ َ٘ ٔلَی ا٥َّٜارٔ  و٧َ إ ُيِحََّشُ ٥ُِت٢ِ َِ ُ٘ ُض٢ِ ٠َا  َٜ  ُٟ ا َٕ ُي َِ اَری 

٥َّا َنِى  ُ٘ اُٜوا  َٔ ُض٢ِ ٠َ َتِىبُُسو٧َ  َٜ  ُٟ ا َٕ يُ َِ َٜٕس  َذبُِت٢ِ ٠َا اتََّدَذ اهَّللُ ٦ِ٠ٔ َظاحَٔبٕة َوَِل َو َ٘ َُٜض٢ِ   ُٟ ا َٕ ُي َِ ١َِٜٔسيَح اب٦َِ اهَّللٔ  اذَا بُُس ا



 

ٔلَی َجضَ  و٧َ إ ُيِحََّشُ َِ َِٜيض٢ِٔ أََِل َتزٔزُو٧َ  ٔ ُيَصاُر إ َِ  َٟ ا َٔ ٥َٕٔا  َِ ا َِ وُٜو٧َ َؤفِص٥َا یَا َرب٥ََّا  ُٕ َي َِ و٧َ  ٍُ اْب َیِحٔف٢ُ َبِىُؽَضا َتِب ََّضا ََسَ أ٤َ َ٘  ٢ََّ٥

اجٔ  َِ ٕ َو َٖ إِٔلَّ ٦ِ٠َ کَا٧َ َيِىبُُس اهَّلَل َتَىالَی ٦ِ٠ٔ بَزٓ ٢ِ یَِب َٜ َّي إَٔذا  ُفو٧َ فٔی ا٥َّٜارٔ َحً َٔ َيَتَسا َِ ِبَحا٤َطُ َبِىّؽا  َُ ١َٜٔيَن  َِٜىا ٕ أََتاص٢ُِ َربُّ ا ز

 ًٔ َّٜ ٥َا ا٥َّٜ َوَتَىالَی فٔی أَِزنَی ُظوَرةٕ ٦ِ٠ٔ ا ِٔ َِاَر اُٜوا یَا َرب٥ََّا  َٔ ٕة ٠َا کَا٤َِت َتِىبُُس  ُّٞ أ٠َُّ ُ ١َا َت٥َِتٔمزُو٧َ َتتَِبُي ک َِ  َٟ ا َٔ اَس ي َرأَِوُظ ِٔيَضا 

وُٜو٧َ َنُىوذُ بٔاهَّللٔ ٠ٔ  ُٕ َي َِ  ٢ُِ ُٟ أ٤ََا َربُّٙ و ُٕ َي َِ ٢َِٜ نَُعاحِٔبُض٢ِ  َِٜيض٢ِٔ َو ٔ ٥َّا إ ُ٘ َُِِقَ ٠َا  ٤َِيا أَ ُک بٔاهَّللٔ َشِيّئا ٠َزََّتئِن أَِو ٥ِ فٔی اٜسُّ َک َِل نَُِّشٔ

 َِ ُِو٤َُط بَٔضا  ٔ َتِىز َِ ِٞ بَِي٢ُِٙ٥َ َوبَِي٥َُط آَیْة  ُٟ َص و ُٕ َي َِ  َِ ٔ ٝ َٕ ََٜيکَازُ أ٧َِ ی٥َِ َّي إ٧َّٔ َبِىَؽُض٢ِ  َََِل ثَََلثّا َحً  ٕٗ ا ََ ُْ َو٦ِ  ُيَِٙص َِ وُٜو٧َ َنَى٢ِ  ُٕ َي

ِّ إِٔلَّ َیِبَقی ٦ِ٠َ کَا٧َ َيِسحُُس ِهَّلِل ِّ َورٔیَا ا َٕ ُحوزٔ َوَِل یَِبَقی ٦ِ٠َ کَا٧َ َيِسحُُس اتِّ ُط بٔاٜسُّ َٜ ٔسطٔ إِٔلَّ أَذ٧َٔ اهَّللُ  ِّ ِٔ َن ا َٕ ِٝ ٔ َٞ  ٦ِ٠ٔ ت  َجَى

 َٔ ُض٢ِ َو ََ ُُ َُِىو٧َ ُر اُظ ث٢َُّ َیزِ َّ َٔ ١ََّٝا أََراَز أ٧َِ َيِسُحَس َِخَّ َولَی  ُ ّة َواحَٔسّة ک َٕ َٟ اهَّللُ َلِضَزُظ ـََب ًَّٜٔي َرأَِوُظ ِٔيَضا أَوَّ َٟ فٔی ُظوَرتٔطٔ ا ِس َتَحوَّ

اَوُة  َّ ُّٞ اٜصَّ ِٜحَِٔسُ َولَی َجَض٢ََّ٥ َوَتٔح ُب ا وُٜو٧َ أ٤ََِت َرب٥َُّا ث٢َُّ يَُِّضَ ُٕ َي َِ  ٢ُِ َٟ أ٤ََا َربُّٙ ا َٕ َِ َٞ َیا ٠َزَّةٕ  ٢ِِّٝ ٔٔي ََ  ٢ِِّٝ ََ ُض٢َّ  َّٝ وُٜو٧َ اٜ ُٕ َوَي

َٟ اهَّللٔ َو٠َا و َُ ََٜضا اٜسَّ  َر  ُٟ ا َٕ َْٙة ُي ُِ َوَحَسْک َتُٙو٧ُ ب٥َِٔحٕس ِٔيَضا ُشَویِ ٜٔي ُْ َولََکَ َّْٜة ِٔيطٔ َخَفاـٔي ٔ َٟ َزِحْؾ ٠َز ا َٔ ِٜحَِٔسُ  ِىَسا٧ُ ا

ٞٔ َواٜزِّکَأب  َِٜدِي أََجاؤیٔس ا َ٘ ٔ َو يِْ ٗٔ َوکَاٜزِّیٔح َوکَاٜفَّ ِٜبَِْ َِٜىئِن َوکَا ٓٔ ا َْطِ َ٘ ١ُِِٜؤ٥٠ُٔو٧َ  َي١ُزُّ ا َِ  ْٞ ََ ٢َّْٝ َو٠َِدُسوْط ٠ُزِ ٥َإد ٠َُس َِ

ٔ ٠َا ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ٠ٔ  ٔسي بَٔيسٔظ ِّ َّٜٔذی َن َوا َِ ١ُِِٜؤ٥٠ُٔو٧َ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  ََٝغ ا َّي إَٔذا َخ ٦ِ أََحٕس بٔأََشسَّ ٥َ٠ُاَشَسّة َو٠َُِٙسوْس فٔی ٤َارٔ َجَض٢ََّ٥ َحً

١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن ِهَّلِل ِّٖ ٦ِ٠ٔ ا َِٜح ِٔ ا َعا ِٕ ٔ ت َِ وُٜو٧َ َرب٥ََّا کَا٤ُوا َيُعو٠ُو٧َ ٠ََى٥َا ِهَّلِل فٔی ا ُٕ َّٜٔذی٦َ فٔی ا٥َّٜارٔ َي َِٜٕٔيا٠َٔة ْٔلِٔخَوا٤ٔض٢ِٔ ا  َیِو٣َ ا

 ِٝ ُجو٧َ َخ َِيُِْخٔ ٣ُ ُظَوُرص٢ُِ َولَی ا٥َّٜارٔ  َُِتََحَّ ُت٢ِ  ِِ ُجوا ٦ِ٠َ َُعَ َُٜض٢ِ أَِِخٔ  ُٟ ا َٕ ُي َِ و٧َ  و٧َ َوَیُححُّ ُّٝ ِس أَ َوُيَع َٔ ّْا  ثٔي َ٘ ا  َخَذِت ا٥َّٜاُر ّٕ

 ُٕ َي َِ ٦ِ أ٠ََزَِت٥َا بٔطٔ  وُٜو٧َ َرب٥ََّا ٠َا بَقَٔی ِٔيَضا أََحْس ١٠َّٔ ُٕ بَتَِيطٔ ث٢َُّ َي ِ٘ ٔلَی ُر ِيطٔ َوإ َٔ ا ََ  ْٔ ٔلَی نِٔع ِٝبٔطٔ إ َٔ ٦ِ١َ َوَجِست٢ُِ فٔی  َِ ُٟ اِرٔجُىوا  و

 َ٘ ا  ّٕ ِٝ ُجو٧َ َخ ُيِْخٔ َِ ُجوُظ  َِأَِِخٔ  ٕ َٟ زٔی٥َإر ٦ِ٠ٔ َخيِْ ا َٕ ُٟ ٠ِٔث و ُٕ ٦ِ أ٠ََزَِت٥َا ث٢َُّ َي ٢َِٜ ٤ََذِر ِٔيَضا أََحّسا ١٠َّٔ وُٜو٧َ َرب٥ََّا  ُٕ ّْا ث٢َُّ َي ثٔي

 ُ ّْا ث ثٔي َ٘ ا  ّٕ ِٝ ُجو٧َ َخ ُيِْخٔ َِ ُجوُظ  أَِِخٔ َِ  ٕ ْٔ زٔی٥َإر ٦ِ٠ٔ َخيِْ َٟ نِٔع ا َٕ ِٝبٔطٔ ٠ِٔث َٔ ٦ِ١َ َوَجِست٢ُِ فٔی  َِ ٢َِٜ ٤ََذِر اِرٔجُىوا  وُٜو٧َ َرب٥ََّا  ُٕ ٢َّ َي

أَِِخٔ  َِ  ٕ ٕ ٦ِ٠ٔ َخيِْ ة َٟ َذرَّ ا َٕ ِٝبٔطٔ ٠ِٔث َٔ ٦ِ١َ َوَجِست٢ُِ فٔی  َِ ُٟ اِرٔجُىوا  و ُٕ ٦ِ أ٠ََزَِت٥َا أََحّسا ث٢َُّ َي ّْا ِٔيَضا ١٠َّٔ ثٔي َ٘ ا  ّٕ ِٝ ُجو٧َ َخ ُيِْخٔ َِ ُجوُظ 

 ُٕ ُِٜدِسرٔیُّ َي ٔىيٕس ا ََ ّْا َوکَا٧َ أَبُو  ِ ٢َِٜ ٤ََذِر ِٔيَضا َخي وُٜو٧َ َرب٥ََّا  ُٕ ُُا إ٧ِٔ ٔشئُِت٢ِ إ٧َّٔ ث٢َُّ َي َِاِْقَ َِٜحٔسیٔث  ُٔونٔی بَٔضَذا ا ٢ِ ُتَعسِّ َٜ ُٟ إ٧ِٔ  و

ُٟ اهَّللُ و ُٕ َي َِ َُٜس٤ِطُ أَِجّزا َؤمَمّي  َضا َویُِؤٔت ٦ِ٠ٔ  ِّ ٔ ٕ َوإ٧ِٔ َتُک َحَس٥َّة ُيَؽاو ة َٟ َذرَّ ا َٕ َُٙة اهَّلَل َِل َیِم٢ُٔٝ ٠ِٔث ٔ ١َََِٜلئ َىِت ا َّ َّٞ َش َّ َوَج  َوز

َي  َّ ُد  َوَش ُيِْخٔ َِ ِبَؽّة ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  َٔ بُٔؾ  ِٕ َي َِ َٖ إِٔلَّ أَِرَح٢ُ اٜزَّاح١ٔٔيَن  ٢ِ َیِب َٜ ١ُِِٜؤ٥٠ُٔو٧َ َو َي ا َّ و٧َ َوَش ٢َِٜ َيِى١َُٝوا ا٥َّٜبٔيُّ ِو٠ّا  َٔ  ٥ِ٠َٔضا 

 َٜ  ُٟ ا َٕ َِٜح٥َّٔة ُي ٔ ا َِِواظ ٕ فٔی أَ ِٕٝٔيض٢ِٔ فٔی ٤ََضز ُي َِ ِس َوازُوا ح١ّ١َُا  َٔ قُّ  َٔ ّْا  ِ ٞٔ َخي ِي ٞٔ اٜسَّ ِٜحٔبَُّة فٔی َح١ٔي ُد ا ١َا َتِْخُ َ٘ ُجو٧َ  َيِْخُ َِ َِٜحَياةٔ  طُ ٤ََضزُ ا



 

١ِٔس أَُظِئَفُ َوأَُخِئَّضُ َو٠َا یَُٙ  ٔلَی اٜصَّ ٔ ٠َا یَُٙو٧ُ إ َحز ٔلَی اٜصَّ ٔ أَِو إ َِٜحَحز ٔلَی ا ِّٞ یَُٙو٧ُ أَبَِيَؾ أََِل َتَزِو٤ََضا َتُٙو٧ُ إ ٔلَی اٜمِّ و٧ُ ٥ِ٠َٔضا إ

 َٕ َِ ٔ َِٜدَوات ابٔض٢ِٔ ا َٔ ِؤُٜؤٔ فٔی رٔ ُّٝ ُجو٧َ کَاٜ ََِيِْخُ  َٟ ا َٔ َِٜبازٔیَةٔ  ٥َِت َتزِعَی بٔا ُ٘ ََّک  أ٤َ َ٘ َٟ اهَّللٔ  و َُ ِٔ اُٜوا یَا َر َِٜح٥َّٔة َصُؤَِل ُٞ ا ُُِض٢ِ أَصِ ٔ ٢ُ َيِىز

ٕٞ َو١ُٔٝوُظ  ٔ َو١َ يِْ ٍَ َِٜح٥ََّة بٔ َُٝض٢ِ اهَّللُ ا َّٜٔذی٦َ أَِزَخ ُِ اهَّللٔ ا ا َٕ ُضَو َل٢ُِٙ وَُت َِ ١َا َرأَیُِت١ُوُظ  َِ َِٜح٥ََّة  ُٟ اِزُخُٝوا ا و ُٕ ٠ُوُظ ث٢َُّ َي سَّ َٔ  ٕ َوَِل َخيِْ

 َِ ُٞ ٦ِ٠ٔ صََذا  َِِؽ ُٟ َل٢ُِٙ و٥ِٔٔسی أَ و ُٕ َي َِ ١َٜٔيَن  َِٜىا ٢ِ ُتِىٔق أََحّسا ٦ِ٠ٔ ا َٜ وُٜو٧َ َرب٥ََّا أَِوَفِيت٥ََا ٠َا  ُٕ َي وُٜو٧َ یَا َرب٥ََّا أَیُّ َشِيٕئ َِ ُٕ َي

َِٝي٢ُِٙ َبِىَسُظ أَبَّسا َدُق َو َِ ََل أَ َِ ُٟ رَٔؼاَی  و ُٕ َي َِ ُٞ ٦ِ٠ٔ َصَذا  َؽ ِِ  أَ

وسدی نب دیعس، صفح نب ئآ رہ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ولوگں ےن )احصہب رکاؾ 

 ںیم رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک ریض اہلل اعتٰیل مہنع( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم

ایقتم ےک دؿ مہ اےنپ رب وک دںیھکی ےگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک 

 ںیہمت وکیئ دوشاری وہیت ےہ؟ افر بج ںیہمت بج وسرج  فص ااہنلر رپ وہ اس ےک اسھت ابدؽ یھب ہن وہں اس ےک دےنھکی ںیم

ہب وچدوہںی ےک اچدن یک رات لامسؿ رپ اچدن ولجہ لرا وہ افر ابدؽ یھب ہن وہں وت ایک اچدن وک دےنھکی ںیم ںیہمت وکیئ دوشاری وہیت ےہ؟ احص

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سپ سج  ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک ہک ںیہن اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس۔ وت روسؽ یلص اہلل

تیفیک ےک اسھت مت داین ںیم وسرج ای اچدن وک دےتھکی وہ ایس تیفیک ےک اسھت مت ایقتم ےک دؿ اہلل اعتیل وک دوھکی ےگ ایقتم ےک دؿ 

 ولگ یھب اہلل ا ک اکپرےن فاال اکپرے اگ ہک فہ رگفہ اس یک ریپفی رکے سج یک ریپفی فہ داین ںیم رکات اھت اس االعؿ ےک دعب ےنتج

احبسہن فاعتیل ےک وسا وتبں فریغہ وک وپےتج ےھت بس منہج ںیم اجرگںی ےگ افر رصػ فہ ولگ چب اجںیئ ےگ وج ولگ رصػ اہلل یہ یک 

ابعدت رکےت ےھت اچےہ فہ کین وہں ای ربے افر ھچک ولگ الہ اتکب ںیم ےس یھب ابیق چب اجںیئ ےگ وج اہلل یک ابعدت رکےت ےھت 

وہں ای ربے رھپ وہیدویں وک الب رک اؿ ےس وپ اھج اجےئ اگ ہک مت داین ںیم سک یک ابعدت رکےت ےھت فہ ںیہک ےگ ہک مہ داین اچےہ فہ کین 

ںیم اہلل ےک ےٹیب رضحت زعری ہیلع االسلؾ یک ابعدت رکےت ےھت اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک مت وھجٹ ےتہک وہ اہلل یک ہن وت وکیئ ویبی ےہ افر 

مت ایک اچےتہ وہ! فہ ںیہک ےگ اے امہرے رپفرداگر مہ ایپےس ںی ںیمہ اپین الپ دںی رھپ اںیہن ااشرے ےس اہک اجےئ  ہن یہ وکیئ اٹیب، اب

اگ ہک مت اپین یک رطػ ویکں ںیہن اجےت رھپ اںیہن دفزخ یک رطػ دالیکھ اجےئ اگ فہ منہج رساب اپین یک ہگج یک رطح داھکیئ دے یگ 

ری وک البای اجےئ اگ افر اؿ ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک مت داین ںیم سک یک ابعدت رکےت ےھت فہ ںیہک ےگ رھپ فہ منہج ںیم اج ڑپںی ےگ رھپ اصن

 ہک مہ اہلل ےک ےٹیب رضحت حیسم ہیلع االسلؾ یک ابعدت رکےت ےھت رھپ اؿ ےس اہک اجےئ ئاھ ہک مت وھجٹ ےتہک وہ اہلل اعتیل یک ہن وت وکیئ

اؿ ےس اہک اجےئ اگ اب مت ایک اچےتہ وہ! فہ ںیہک ےگ ہک مہ تہب ایپےس ںی ںیمہ اپین الپ دایؿ ےس  ویبی ےہ افر ہن اس اک وکیئ اٹیب ےہ رھپ

ااشرے ےس اہک اجےئ اگ مت اپین یک رطػ ویکں ںیہن اجےت رھپ اںیہن دفزخ یک رطػ دالیکھ اجےئ اگ فہ دفزخ ںیہن رساب یک رطح 



 

فہ ولگ چب اجںیئ ےگ وج داین ںیم رصػ اہلل یک ابعدت رکےت ےھت اچےہ فہ داھکیئ دے اگ رھپ فہ دفزخ ںیم اج رگںی ےگ اہیں کت ہک 

کین وہں ای ربے رھپ اؿ ےک اپس اہلل اعتیل ا ک ایسی وعرت ںیجیھب ےگ سج وعرت وک فہ داین ںیم یسک ہن یسک فہج ےس ناچہےتن وہں 

یل رفامںیئ ےگ ہک اب مت سک زیچ اک ااظتنر رکےت وہ رہ رگفہ ےگ داین ںیم اؿ وک داھکی وہاگ تیثیحب ولخمؼ ےک ہن ہک وبعمد ےک۔ رھپ اہلل اعت

اےنپ وبعمد )داین ںیم سج سج یک ابعدت ای سج سج یک ریپفی رکےت ےھت( ےک اسھت الچ ایگ ےہ فہ رعض رکںی ےگ اے امہرے 

ولوگں ےک اسھت یھب ںیہن رپفرداگر مہ داین ںیم اؿ ولوگں ےس دحیلعہ رےہ احالہکن مہ اؿ ےک بس ےس زایدہ اتحمج ےھت افر مہ اؿ 

رےہ اس وعرت ےس لفاز لےئ یگ ہک ںیم اہمترا رب وہں فہ ںیہک ےگ ہک مہ مت ےس اہلل یک انپہ ںیم لےت ںی مہ اہلل ےک اسھت یسک وک 

اپس  یر ک ںیہن رکےت فہ دف ای نیت رمہبت ںیہک ےگ اہیں کت ہک اؿ ےک دؽ ڈاگمگےن ںیگل ےگ رھپ اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ ایک اہمترے

 وکیئ ایسی اشنین ےہ سج ےس اےنپ اہلل وک ناچہؿ ول فہ ںیہک ےگ اہں رھپ اہلل اعتیل اینپ ڈنپیل فشکنم رفامںیئ ےگ اس رظنم وک دھکی رک وج

لدیم یھب داین ںیم رصػ اہلل ےک وخػ افر اس یک راض ےک  ےئ دجسہ رکات اھت اےس دجسہ رکےن یک ااجزت دی اجےئ یگ افر وج لدیم 

وخػ ای دالھکفے ےک  ےئ داین ںیم دجسہ رکات اھت اےس دجسہ یک ااجزت ںیہن دی اجےئ یگ اس یک تشپ ا ک ہتخت یک رطح وہ  یسک دوینی

اجےئ یگ افر بج یھب دجسہ رکان اچےہ اگ اینپ تشپ ےک لب رگ اجےئ اگ رھپ ناملسؿ اانپ رس دجسہ ےس ااھٹںیئ ےگ افر اہلل اس وصرت 

ےن یلہپ رمہبت اےس داھکی وہاگ اہلل رفامںیئ ےگ ںیم اہمترا رب وہں ناملسؿ ںیہک ےگ ہک وت امہرا ںیم وہں ےگ سج وصرت ںیم اوہنں 
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اہلل السع ی رفام( لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ایگ ہک فہ لپ اسیک وہاگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  )اے اہلل السع ی رفام اے

ےن رفامای ا ک ایسی زیچ سج ںیم نلسھپ وہیگ افر اس ںیم داےن دار اکےٹن وہں ےگ فہ ولےہ ےک اکےٹن وہں ےگ فہ ولےہ ےک اکےٹن 

ضعب ناملسؿ اس لپ ےس کلپ ےتکپھج ںیم سگر اجںیئ ےگ ضعب یلجب یک رطح ضعب  دعس اؿ اھجڑی ےک اک ںوں یک رطح وہں ےگ

ردح ضعب زیت راتفر ایلع لسن ےک وھگڑفں یک رطح افر ضعب اف ںوں یک رطح  ہ بس حیحص الستم 
کی غ
لدن ی یک رطح ضعب رپدنفں 

افر ضعب اک ںوں ےس زیمخ وہ رک دفزخ لپ رصاط ےس سگر اجںیئ ےگ افر ضعب ناملسؿ اک ںوں ےس اےتھجل وہےئ فاہں ےس سگرںی ےگ 

ںیم رگ ڑپںی ےگ افر مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ وج ومنم اجنت اپ رک تنج ںیم پ ے اجںیئ ےگ فہ اےنپ 

ناملسؿ اھبویئں وک وج دفزخ ںیم رگے ڑپے وہں ےگ اؿ وک ڑھچاےن ےک  ےئ اہلل اعتیل ےس اس رطح ڑگھجںی سج رطح ہک وکیئ 

 قح امےنگن ےک  ےئ یھب ںیہن ڑگھجات افر اہلل اعتیل یک ابراگہ ںیم رعض رکںی ےگ اے امہرے رب  ہ ولگ امہرے اسھت رفزے اانپ

رہ ےت ےھت امہرے اسھت امنزںی ڑپےتھ ےھت امہرے اسھت جح رکےت ےھت اؿ ےس اہک اجےئ اگ پ  وک مت ناچہےتن وہ اؿ وک دفزخ ےس 

دی اجےئ یگ رھپ یتنج ناملسؿ تہب یس دعتاد ںیم اؿ ولوگں وک دفزخ ےس ولکنا الںیئ ےگ پ  ںیم  اکنؽ ول اؿ ولوگں رپ دفزخ رحاؾ رک

ےس ضعب یک لد ی ڈنپویلں وک افر ضعب وک ونٹھگں کت دفزخ یک لگ ےن الج ڈاال وہاگ رھپ یتنج ولگ ںیہک ےگ اے اہلل اب اؿ ولوگں 



 

ےن مکح دای اھت رھپ اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ اجؤ افر سج ےک دؽ ںیم ا ک دانیر ےک ںیم ےس وکیئ ابیق ںیہن اچب پ  وک دفزخ ےس اکنےنل اک وت 

ربارب یھب وکیئ الھبیئ ےہ اےس یھب دفزخ ےس اکنؽ الؤ رھپ یتنج ولگ تہب یس دعتاد ںیم ولوگں وک دفزخ ےس اکنؽ الںیئ ےگ رھپ اہلل یک 

ےس اکنےنل وک مکح دای اھت مہ ےن اؿ ںیم ےس یسک وک ںیہن وھچڑا رھپ  ابراگہ ںیم رعض رکںی ےگ اے اہلل پ  ولوگں وک وت ےن ںیمہ دفزخ

اہلل رفامںیئ ےگ اجؤ سج ےک دؽ ںیم لدےھ دانیر ےک ربارب یھب ارگ وکیئ الھبیئ ےہ اےس یھب دفزخ ےس اکنؽ الؤ یتنج ولگ رھپ اجںیئ 

دفزخ ےس اکنےنل وک مکح دای اھت مہ ےن اؿ ںیم یسک وک  ےگ افر رھپ اہلل یک ابراگہ ںیم رعض رکںی ےگ اے اہلل پ  ولوگں وک وت ےن ںیمہ

ںیہن وھچڑا رھپ اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ ہک سج ےک دؽ ںیم مت ا ک ذرہ ےک ربارب یھب وکیئ الھبیئ اپؤ اےس یھب دفزخ ےس اکنؽ الؤ یتنج 

اہلل یک ابراگہ ںیم رعض رکںی ےگ اے اہلل ولگ رھپ اجںیئ ےگ افر دفزخ ےس تہب ڑبی دعتاد ںیم اہلل یک ولخمؼ وک اکنؽ الںیئ ےگ رھپ 

اب دفزخ ںیم الھبیئ اک ا ک ذرہ یھب ںیہن ےہ۔ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ارگ مت ےھجم اس دحثی ںیم اچس ہن 
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ںیہن رفامںیئ ےگ افر وج یکین وہیگ اےس دفانگ رفامںیئ ےگ افر اےنپ اپس ےس تہب اس وثاب اطع رفامںیئ ےگ اس ےک دعب رھپ اہلل اعتیل 

 ےک رفامںیئ ےگ رفںوتں ےن افشتع رک دی اایبنء ہیلع االسلؾ ےن افش
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تع رفام دی ومونمں ےن افشتع رک دی افر أ

العفہ وکیئ ذات یھب ابیق ہن ریہ۔ انچہچن اہلل اعتیل ا ک یھٹم رھب لدویمں وک منہج ےس اکنںیل ےگ  ہ فہ لدیم وہں ےگ وہنجں ےن وکیئ 

ؿ ولوگں وک ا ک رہن ںیم ڈاںیل ےگ وج تنج ےک درفازفں رپ الھبیئ ںیہن یک وہیگ افر  ہ ولگ لج رک وکہلئ وہ ےئگ وہں ےگ اہلل اعتیل ا

وہیگ سج اک انؾ رہن اایحلة ےہ اس ںیم اینت دلجی رت فاتزہ وہں ےگ سج رطح ہک داہن اپین ےک اہبؤ ںیم وکڑے رچکے یک ہگج اگ لات 

رخ رپ وہات ےہ فہ زرد ای زبس ااتگ ےہ افر ےہ مت دےتھکی وہ یھبک فہ داہن رھتپ ےک اپس وہات ےہ افر یھبک درتخ ےک اپس افر وج وسرج ےک 

وج اسےئ ںیم وہات ےہ فہ دیفس راتہ ےہ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وت اےسی ایبؿ رفام رےہ ںی 

فملس ےن رفامای فہ ولگ اس رہن  وگای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لگنج ںیم اجونرفں وک رچاےت رےہ وہں رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

ے وہں ےگ افر اؿ یک رگدونں ںیم وسےن ےک ےٹپ ڑپے وہےئ وہں ےگ پ  یک فہج ےس تنج 

 

کلی

 

ت
ےس ومویتں یک رطح ےتکمچ وہےئ 

فاےل اؿ وک ناچہؿ ںیل ےگ افر اؿ ےک ابرے ںیم ںیہک ےگ ہک  ہ فہ ولگ ںی پ  وک اہلل اعتیل ےن ریغب یسک ل ےک دفزخ ےس لزاد 

 امای ےہ افر رھپ اہلل اعتیل اؿ ےس رفامںیئ ےگ تنج ںیم داہ  وہ اجؤ افر مت سج زیچ وک یھب دوھکی ےگ فہ زیچ اہمتری وہ اجےئ یگ فہ ولگرف

ںیہک ےگ اے امہرے رپفرداگر وت ےن ںیمہ فہ ھچک اطع رفامای ےہ وج اہجں فاولں ںیم ےس یسک وک یھب اطع ںیہن رفامای اہلل اعتیل رفامںیئ 

رے  ےئ ریمے اپس اس ےس الضف زیچ ےہ وج اس ےس یھب الضف ےہ اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ فہ الضف زیچ ےہ ریمی راض اب ےگ اہمت

 لج ےک دعب ںیم مت رپ یھبک انراض ںیہن وہں اگ۔
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 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک ددیار یک تیفیک اک ایبؿ

     455    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىيس ب٦ ابوہَلٟ، زیس ب٦ ا٢َٝ، وفاء ب٦ ٠س٢ٝ، ويسٰي ب٦ ح١از، ٜيث ب٦ َىس، ويسٰي ب٦ ح١از، خاٜس ب٦ یزیس، َ :  راوی

 يسار، ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٜطُ أَُحسِّ  ُِٝت  ُٔ اَوةٔ َو َّ َِٜحٔسیَث فٔی اٜصَّ یِّ َصَذا ا ١َِِّٜٔصٔ ازٕ ُزٌَِبَة ا أُِت َولَی ؤيَسي ب٦ِٔ َح١َّ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ َْقَ ا َِٜحٔسیٔث َو٥َِک َٔ ُث بَٔضَذا ا

١ِٔىَت ٦َ٠ٔ اٜ ََ ََّک  ِىٕس َو٦ِ َخأٜسٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس أ٤َ ََ َِّٝيُث ب٦ُِ  ٢ُ اٜ ُ٘ َْ َ ٕ أَِخب از ُِٝت ٜٔٔىيَسي ب٦ِٔ َح١َّ ُٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٕ َِ ِىٕس  ََ َو٦ِ  َِّٝئث ب٦ِٔ 

 َٟ ا َٔ َّطُ  ُِٜدِسرٔیِّ أ٤َ ٔىيٕس ا ََ ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ أَبٔی  ٢َ َو٦ِ َوَفا َٝ َِ ٟٕ َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی صََٔل َٟ اهَّللٔ أ٤َََزی ََ و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٔ

١ِٔس إَٔذا کَا٧َ یَِو٣ْ َظ  یَةٔ اٜصَّ ُِ و٧َ فٔی ُر ِٞ ُتَؽارُّ ٢ََّٝ َص ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜحٔسیَث َرب٥ََّا  ُت ا ِٕ َُ ٥َِٝا َِل َو ُٔ ِحْو 

ِّٔغ ب٦ِٔ  ُظ َوصَُو ٤َِحُو َحٔسیٔث َح َضي آِٔخُ َٕ َّي اِن َُٜض٢ِ َل٢ُِٙ  َحً  ُٟ ا َٕ ُي َِ ٠ُوُظ  سَّ َٔ َس٣ٕ  َٔ ٕٞ َو١ُٔٝوُظ َوَِل  ٔ َو١َ يِْ ٍَ ِؤٜطٔ بٔ َٔ َة َوَزاَز َبِىَس  ٠َِيََسَ

يِ  ٔ َوأََحسُّ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ِىَزة ُّٗ ٦ِ٠ٔ اٜصَّ ِٜحَِٔسَ أََز ىٔي أ٧ََّ ا ٍَ َٝ ٔىيٕس بَ ََ َٟ أَبُو  ا َٔ َِٜيَس فٔی َحسٔ ٠َا َرأَیُِت٢ِ َو٠ِٔثُُٝط ٠ََىُط  َِّٝئث ْٔ َو یٔث اٜ

أََْقَّ بٔطٔ ؤيَسي ب٦ُِ َح١َّ  َِ ١َٜٔيَن َو٠َا َبِىَسُظ  َِٜىا ٢َِٜ ُتِىٔق أََحّسا ٦ِ٠ٔ ا وُٜو٧َ َرب٥ََّا أَِوَفِيت٥ََا ٠َا  ُٕ َي َِ ٕ  از

 دخری ریض ملسم، ٰیسیع نب امحد، ثیل نب دعس، ٰیسیع نب امحد، اخدل نب سیدی، دیعس نب اوبالہؽ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک مہ اےنپ رب وک دںیھکی ےگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

بج دؿ اصػ وہ وت ایک ںیہمت وسرج ےک دےنھکی ںیم وکیئ دوشرای لیت ےہ؟ مہ ےن رعض ایک ںیہن افر ابیق دحثی ایس رطح ےہ نکیل 

 ںیم  ہ زادئ ےہ ہک بج اہلل اعتیل اؿ وک اعمػ رفام دے اگ وہنجں ےن وکیئ کین ل ںیہن ایک وہاگ وت اؿ ےس اہلل رفامےئ اگ اس دحثی

 ہک تنج ںیم وج ھچک مت ےن داھکی فہ یھب ےل ول افر اس اسیج اانت افر یھب ےل ول رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک

اہلل ہیلع فل ہ فملس یک  ہ دحثی یچنہپ ےہ ہک لپ رصاط ابؽ ےس ابر ک افر ولتار ےس زیت وہاگ افر ثیل یک دحثی ںیم  ہ  ھجم کت یبن یلص



 

 اافلظ ںیہن ںی ہک فہ ںیہک ےگ اے امہرے رپفرداگر وت ےن ںیمہ فہ ھچک دای وج امتؾ اہجں فاولں وک ںیہن دای۔

نب امحد، اخدل نب سیدی، دیعس نب اوبالہؽ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری  ملسم، ٰیسیع نب امحد، ثیل نب دعس، ٰیسیع :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک ددیار یک تیفیک اک ایبؿ

     456    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، جىَف ب٦ وو٧، ہصا٣ ب٦ َىس، زیس ب٦ ا٢َٝ :  راوی

ث٥ََا َزیُِس  ِىٕس َحسَّ ََ ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ  ث٥ََا َجِىََفُ ب٦ُِ َوِو٧ٕ َحسَّ ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِ  َحسَّ ٥َازٔص١َٔا ٤َِحَو ب٦ُِ أَ َِ ٔ ٢َ بٔإ َٝ

َغ َشِيّئا َٕ ِس َزاَز َوَن َٔ ٔ َو ظ ٔلَی آِٔخٔ َة إ ِّٔغ ب٦ِٔ ٠َِيََسَ  َحٔسیٔث َح

اوبرکب نب ایب ہبیش، رفعج نب وعؿ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس ےس ا ک دفرسی دنس ےک اسھت ھچک یمک یشیب ےک اسھت ایس رطح یک 

 ا ک رفاتی لقن یک یئگ ےہ ۔

 رکب نب ایب ہبیش، رفعج نب وعؿ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املساوب :  رافی

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

  

 ...افشتع ےک وبثت افر ومدحفں وک دفزخ ےس اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 خ ےس اکنےنل ےک ایبؿ ںیمافشتع ےک وبثت افر ومدحفں وک دفز



 

     457    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ٠اٜک ب٦ ا٤س، و١زو ب٦ یحٌي ب٦ و١ارہ، ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ  :  راوی

 حَّضت و١زو ب٦ یحٌي

ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ  ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َٟ َحسَّ ا َٔ َْنٔی ٠َأُٜک ب٦ُِ أ٤ََٕس َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ یَِحٌَي ب٦ِٔ و١َُاَرَة  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ َحسَّ

ُٞ اهَّللُ َٟ یُِسخٔ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َر ٔىيٕس ا ََ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ أَبٔی  َِٜح٥َّٔة اَحسَّ َٞ ا ُٞ ٦ِ٠َ  أَصِ َِٜح٥ََّة یُِسخٔ

َٟ َحبَّ  ا َٕ ِٝبٔطٔ ٠ِٔث َٔ ُٟ ا٤ُِمزُوا ٦ِ٠َ َوَجِست٢ُِ فٔی  و ُٕ َٞ ا٥َّٜارٔ ا٥َّٜاَر ث٢َُّ َي ُٞ أَصِ ُِ بَٔزِح١َتٔطٔ َویُِسخٔ ٟٕ ٦ِ٠ٔ إٔی١َا٧ٕ َيَصا َز ٕة ٦ِ٠ٔ َِخِ

 ٔ ِو٧َ ف َٕ ِٝ ُي َِ ِس ا٠َِتَحُصوا  َٔ ُجو٧َ ٥ِ٠َٔضا ح١ّ١َُا  ُيِْخَ َِ ُجوُظ  أَِِخٔ َِ ِٔ ٔ ٔلَی َجا٤ ِٜٔحبَُّة إ ١َا َت٥ِبُُت ا َ٘ َي٥ِبُُتو٧َ ِٔيطٔ  َِ َِٜحَيا  َِٜحَياةٔ أَِو ا ٔ ا ی ٤ََضز

َِٝتؤیَّة  ٠ُ َِ ا ُد َظَِفَ َْ َتِْخُ ِي َ٘ ٢ِ َتَزِوَصا  َٜ ٞٔ أَ ِي  اٜسَّ

 رضحت رمعف نب ییحی ےس اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، امکل نب اسن، رمعف نب ییحی نب امعرہ، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل اینپ رتمح ےس ےسج اچںی ےگ تنج ںیم داہ  رفامںیئ ےگ افر 

ارب یھب اامیؿ دفزخ فاولں وک دفذخ ںیم داہ  رفامںیئ ےگ افر رھپ اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ ہک دوھکی سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک رب

وہ اےس دفزخ ےس اکنؽ ول انچہچن فہ ولگ وکہلئ یک رطح ےلج وہےئ وہں ےگ رھپ اںیہن رہن اویحلۃ ای ایحء رافی وک کش ےہ ںیم ڈاال اجےئ 

 اگ فہ اس ںیم اس رطح اںیگ ےگ سج رطح داہن اپین ےک اہبؤ فایل یٹم ےس زردی املئ وہ رک اگ ڑپات ےہ۔

 ، انب فبہ، امکل نب اسن، رمعف نب ییحی نب امعرہ، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رمعف نب ییحیاہرفؿ نب دیعس ایلی :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمافشتع ےک وبثت افر ومدحفں وک دفزخ ےس اکنےنل ےک ایب

     458    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وّا٧، وہيِ، ححاد ب٦ شاُع، و١زو ب٦ وو٧، خاٜس، و١زو ب٦ یحٌي، حَّضت ابوَىيس خسری :  راوی



 

ث٥ََا ُوصَيِ  ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا َحسَّ َ ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ َوِو٧ٕ أَِخب أُعٔ َحسَّ ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ِْ ح و َحسَّ

َِٜحَياةُ َو  َٜطُ ا  َٟ ا َٕ ٕ ُي ِو٧َ فٔی ٤ََضز َٕ ِٝ ُي َِ اَِل  َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َیِحٌَي بَٔضَذا اِْل ١َا َخأْٜس لَٔکَ َ٘ َّا َوفٔی َحٔسیٔث َخأٜٕس  ٢َِٜ َيُصک

ٞٔ َت٥ِ  ِي ٔة اٜسَّ َٝ ِٜحٔبَُّة فٔی َح١َٔئٕة أَِو َح١ٔي ١َا َت٥ِبُُت ا َ٘  ِٕ ٞٔ َوفٔی َحٔسیٔث ُوَصِي ِي ِٔ اٜسَّ ٔ َثائَُة فٔی َجا٤ ٍُ ِٜ  بُُت ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، فبیہ، اجحج نب اشرع، رمعف نب وعؿ، اخدل، رمعف نب ییحی، رضحت اوبدیعس دخری ےس اس دنس ےک اسھت  ہ 

 ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم داہن ےک اجبےئ وکڑا رکٹک ےک ا ےن اک ذرک ےہ۔رفاتی یھب 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، فبیہ، اجحج نب اشرع، رمعف نب وعؿ، اخدل، رمعف نب ییحی، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع ےک وبثت افر ومدحفں وک دفزخ ےس اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

     459    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 نَّص ب٦ ولی جہؽِم، بَّش اب٦ ٠ّؽٞ، ابو٠س١ٝہ، ابونَّضہ ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي  َة َو٦ِ َحسَّ ١َََٝة َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ ٞٔ َو٦ِ أَبٔی ٠َِس ؽَّ َّ ١ُ ِٜ ث٥ََا بَِّٔشْ َيِىىٔي اب٦َِ ا َِٜحِضَؽِٔمُّ َحسَّ َٟ َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔىيٕس  ََ  أَبٔی 

 َّ إ٤ٔ َِ َّٜٔذی٦َ ص٢ُِ أَصَُِٝضا  ُٞ ا٥َّٜارٔ ا ا أَصِ ٢َ أ٠ََّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ِٔٙ ٤َاْس أََظابَِتُض٢ِ َر ُض٢ِ َِل ی١َُوتُو٧َ ِٔيَضا َوَِل َیِحَيِو٧َ َوَل

 َِ اَؤة  َّ ِح١ّا أُذ٧َٔ بٔاٜصَّ َِ َّي إَٔذا کَا٤ُوا  أ٠ََاَتُض٢ِ إ٠َٔاَتّة َحً َِ َٟ بَٔدَفاَیاص٢ُِ  ا َٔ وا َولَی ا٥َّٜاُر بُٔذ٤ُوبٔض٢ِٔ أَِو  َِبُثُّ حٔيَئ بٔض٢ِٔ َؼَبائَٔز َؼَبائَٔز 

ٞٔ اٜأ٤َِضَ  ِٜٔحبَّةٔ َتُٙو٧ُ فٔی َح١ٔي ََِي٥ِبُُتو٧َ ٤ََباَت ا َِٝيض٢ِٔ  َِٜح٥َّةٔ أَِٔيُؽوا َو َٞ ا َٞ یَا أَصِ َِٜح٥َّٔة ث٢َُّ ٔٔي ِو٣ٔ ارٔ ا َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َٟ َرُج ا َٕ َِ  ٔٞ ِي سَّ

َِٜبازٔیَةٔ  ِس کَا٧َ بٔا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أ٧ََّ َر َ٘ 

ی، رشب انب لضفم، اوب،ہملس، اوبرضنہ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رصن نب یلع

م

 

یہ ض
ج

 

فل ہ فملس ےن رفامای ہک فہ ولگ وج دفزخ فاےل ںی اکرف فہ اس ںیم ہن وت رمںی ےگ افر ہن زدنہ رںی ےگ نکیل ھچک ولگ وج اےنپ انگوہں 

اجںیئ ےگ لگ اںیہن الج رک وکہلئ انبدے یگ اس ےک دعب افشتع یک ااجزت دی اجےئ یگ وت  ہ ولگ رگفہ در یک فہج ےس دفزخ ںیم 



 

رگفہ الےئ اجںیئ ےگ رھپ اںیہن تنج یک رہنفں ںیم ڈاال اجےئ اگ رھپ تنج فاولں ےس اہک اجےئ اگ ہک اے تنج فاول اؿ رپ اپین ڈاول سج 

ح اپین ےک اہبؤ ےس لےن فایل یٹم ںیم ےس داہن رسزبس ف اشداب وہ رک لکن لات ےہ  ہ ےس فہ رت اتزہ وہ رک اھٹ ڑھکے وہں ےگ سج رط

نس رک احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ںیم ےس ا ک لدیم ےن رعض ایک ہک اےسی ولعمؾ وہات ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داہیت 

 ںیم رےہ وہں۔

ی، رشب انب لضفم، اوب،ہملس :  رافی

م

 

یہ ض
ج

 ، اوبرضنہ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعرصن نب یلع 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 افشتع ےک وبثت افر ومدحفں وک دفزخ ےس اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

     460    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابو٠س١ٝہ، ابونَّضہ، ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ  :  راوی

 حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز

ث٥ََا ُشِىبَ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ ١ِٔىُت أَبَا َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ١ََة  َٝ ُة َو٦ِ أَبٔی ٠َِس

ِؤٜطٔ فٔی َح١ٔ  َٔ ٔلَی  ٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٜدِسرٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔىيٕس ا ََ َة َو٦ِ أَبٔی  ٢َِٜ یَِذَُکِ ٠َا َبِىَسظُ َنَِّضَ ٞٔ َو ِي ٞٔ اٜسَّ  ي

، اوب،ہملس، اوبرضنہ، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دبعاہلل نب وعسمد ا ک افر دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش

 دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ اس ںیم داہن ا ےن کت اک ذرک ےہ اس ےک دعب وکیئ ذرک ںیہن۔

 اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دبعاہلل نب وعسمد دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب،ہملس، اوبرضنہ، :  رافی

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

  

 ...دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیمدفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم

     461    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ ح٥ملی، جزیز، ٥٠عور، ابزاہي٢، وبيسہ، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز :  راوی

 ٔ ُٖ ب٦ُِ إ َح َِ ٔ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ َحسَّ َٟ وُِث١َا٧ُ َحسَّ ا َٔ  ٕ ص١َُا َو٦ِ َجزٔیز َِٜح٥َِملٔیُّ لَٔکَ بَِزاصٔي٢َ ا

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ ٢َُٝ آِٔخَ أَ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َوبٔيَسَة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوز ِّی َلَِو ٔن ٞٔ ا٥َّٜارٔ إ صِ

ُٟ اهَّللُ َتَباَر  و ُٕ َي َِ ُد ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ َحِبّوا  ْٞ یَِْخُ َِٜح٥ََّة َرُج َِٜح٥َّةٔ زُُخوِّل ا ٞٔ ا وّجا ٥ِ٠َٔضا َوآِٔخَ أَصِ ِٞ ُِخُ َِاِزُخ  ِِ َٜطُ اذَِص َک َوَتَىالَی 

 ُٕ َي َِ ئَِْجُي  َِ ََّضا ٠َِْلَی  ِيطٔ أ٤َ َٜ ٔ ُٞ إ ُيَديَّ َِ َيأِتٔيَضا  َِ َة  َِٜح٥َّ ِِ ا ُط اذَِص َٜ ُٟ اهَّللُ َتَباَرَک َوَتَىالَی  و ُٕ َي َِ ُٟ یَا َربِّ َوَجِستَُضا ٠َِْلَی  و

ُٟ یَا َربِّ َوَجِستَُضا ٠َِْلَ  و ُٕ َي َِ ئَِْجُي  َِ ََّضا ٠َِْلَی  َِٜيطٔ أ٤َ ٔ ُٞ إ ُيَديَّ َِ َيأِتٔيَضا  َِ  َٟ ا َٔ َة  َِٜح٥َّ ِٞ ا اِزُخ َِ ِٞ اِزُخ َِ  ِِ َٜطُ اذَِص ُٟ اهَّللُ  و ُٕ َي َِ  ی 

و ُٕ َي َِ  َٟ ا َٔ ٤َِيا  ٟٔ اٜسُّ َة أ٠ََِثا ََٜک َوََّشَ َة أ٠ََِثأَٜضا أَِو إ٧َّٔ  ٤َِيا َوَوََّشَ َٞ اٜسُّ ََٜک ٠ِٔث إ٧َّٔ  َِ َِٜح٥ََّة  ُٟ أََتِسَْخُ بٔی أَِو أََتِؽَحُک بٔی َوأ٤ََِت ا

٢َ َؼ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس َرأَیُِت َر َٕ َٜ  َٟ ا َٔ ١َُِٜٝٔک  ٞٔ ا ُٟ َذاَک أَِزنَی أَصِ ا َٕ َِکَا٧َ ُي  َٟ ا َٔ َّي بََسِت ٤ََوأجُذُظ  ٔحَک َحً

َّٜة  ٔ َِٜح٥َّةٔ ٥ِ٠َز  ا

امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ًانیقی اجاتن وہں ہک بس ےس لرخ ںیم دفزخ ںیم ےس وکؿ ےلکن اگ افر تنج فاولں ںیم ےس بس  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم

ےس لرخ ںیم وکؿ تنج ںیم داہ  وہاگ فہ ا ک لدیم وہاگ وج رس ںونں ےک لب اتٹسھگ وہا ےلکن اگ اہلل اس ےس رفامںیئ ےگ اج تنج ںیم 

تنج رھبی وہیئ ےہ فہ فاسپ ولٹ لےئ اگ افر اہلل ےس ےہک اگ اے داہ  وہ اج فہ تنج ےک رقبی لےئ اگ وت اےس اوسفس وہاگ ہک 

ریمے رب تنج وت رھبی وہیئ ےہ اہلل رھپ رفامںیئ ےگ اج تنج ںیم داہ  وہ اج فہ رھپ لےئ اگ اس ےک ایخؽ ںیم  ہ ابت ڈاؽ دی 

ےہ وت اہلل اس ےس رفامںیئ  اجےئ یگ ہک تنج رھبی وہیئ ےہ فہ فاسپ ولٹ لےئ اگ افر ےہک اگ اے ریمے رب تنج وت رھبی وہیئ

ےگ اج تنج ںیم الچ اج ریتے  ےئ داین افر دس انگ داین ےک ربارب ےہ وت فہ ےہک اگ ہک لپ ریمے اسھت ذماؼ رک رےہ ںی ای سنہ رےہ ںی 

فل ہ فملس وک داھکی ہک افر لپ وت ابداشہ ںی! رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےسنہ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اےلگ داتن اظرہ وہ ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 



 

 فملس ےن رفامای ہک رھپ اس ےس اہک اجےئ اگ ہک  ہ تنج فاولں ےک  ےئ بس ےس مک رت درہج ےہ۔

 ؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، وصنمر، اربامیہ، دیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمدامثعؿ نب ایب ہبیش، ااحس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     462    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابزاہي٢، وبيسہ، وبساهَّلل، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز :  راوی

ث٥ََ  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ُن ٔلَبٔی َُکَ ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َحسَّ

ٞٔ اٜ ُٓ آَِخُ أَصِ ِّی َلَُِعٔ ٔن ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ْٞ َوبٔيَسَة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  وّجا ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ َرُج ٥َّارٔ ُِخُ

 ُٟ ا َٕ ُي َِ ا  ّّ ُد ٥ِ٠َٔضا َزِح َٟ  َیِْخُ ٥َ١َِٜازٔ ِس أََخُذوا ا َٔ ََِيحُٔس ا٥َّٜاَس  َِٜح٥ََّة  ُٞ ا َيِسُخ َِ  ُِ َيِذَص َِ  َٟ ا َٔ َِٜح٥ََّة  ِٞ ا اِزُخ َِ  ِٖ ٔ َُٜط ا٤َِفٝ

َٜطُ   ُٟ ا َٕ ُي َِ َّي  َيَت١َى َِ َٜطُ َت٦١ََّ   ُٟ ا َٕ ُي َِ ُٟ َنَى٢ِ  و ُٕ َي َِ ٥َِت ِٔيطٔ  ُ٘ َّٜٔذی  َٜطُ أََتِذَُکُ اٜز٠ََّا٧َ ا  ُٟ ا َٕ ُي َِ  َّٜ َة ََٜک ا ٔذی َت٥١ََِّيَت َوَوََّشَ

َّی اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس َرأَیُِت َر َٕ َٝ َِ  َٟ ا َٔ ١َُِٜٝٔک  ُٟ أََتِسَْخُ بٔی َوأ٤ََِت ا و ُٕ َي َِ  َٟ ا َٔ ٤َِيا  ٓٔ اٜسُّ َّي  أَِؼَىا ٢ََّٝ َؼٔحَک َحً ََ َِٝيطٔ َو َو

 بََسِت ٤ََوأجُذظُ 

میہ، دیبعہ، دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اربا

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اس لدیم وک ناچہ اتن وہں وج دفزخ فاولں ںیم ےس بس لرخ ںیم دفزخ ےس ےلکن اگ، ا ک لدیم 

 تنج ںیم الچ اج فہ اجےئ اگ رھپ تنج ںیم داہ  وہاگ وت دےھکی اگ وج رسنی ےک لب اتٹسھگ وہا دفزخ ےس ےلکن اگ اہلل اس ےس رفامںیئ ےگ ہک

اس  ہک بس وہگجں رپ یتنج ںی اس ےس اہک اجےئ اگ ہک ایک ےھجت فہ زامہن اید ےہ سج ںیم وت اھت )دفزخ ںیم( فہ ےہک اگ یج اہں اید ےہ وت رھپ

ےس رفامںیئ ےگ ہک سج دقر وت ےن انمت یک فہ یھب ریتے  ےئ افر اس ےس اہک اجےئ اگ ہک اینپ انمت رکف افر فہ انمت رکے اگ ہک وت اہلل اس 

ےس دس انگ داین ےک ربارب یھب فہ ےہک اگ ہک ایک لپ ریمے اسھت ذماؼ رک رےہ ںی افر لپ وت ابداشوہں ےک ابداشہ ںی رضحت 



 

 فملس یھب سنہ ڑپے اہیں کت ہک لپ یلص اہلل دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

 ہیلع فل ہ فملس ےک داتن ابمرک اظرہ وہ ےئگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     463    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وّا٧ ب٦ ٠س٢ٝ، ح١از ب٦ ١َٝہ، ثابت، ا٤س، اب٦ ٠سىوز حَّضت ابوَىيسخسری :  راوی

 َ ث٥ََا ث ١َََٝة َحسَّ ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ا٧ُ ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٕ َحسَّ ابْٔت َو٦ِ أ٤ََٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ٠َِسُىوز

َِٜح٥َّةَ  ُٞ ا َٟ آِٔخُ ٦ِ٠َ یَِسُخ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُىُط ا٥َّٜاُر ٠َزَّّة  أ٧ََّ َر َّ ِضَو ی١َِٔشي ٠َزَّّة َویَِٙبُو ٠َزَّّة َوَتِس َِ  ْٞ َرُج

ِس أَِوَفانٔی اهَّللُ َشِيّئا ٠َا أَ  َٕ َٜ انٔی ٥ِ٠ٔٔک  َّٜٔذی ٤َحَّ َٟ َتَباَرَک ا ا َٕ َِ َِٜيَضا  ٔ َت إ َّ َِٜت إَٔذا ٠َا َجاَوَزصَا ا ٜٔيَن َِ ِوَفاُظ أََحّسا ٦ِ٠ٔ اِلَوَّ

 َِ ی٦َ  ٔ َواِْلِٔخٔ َب ٦ِ٠ٔ ٠َائ َِّٝضا َوأََِشَ َّٞ بٔٔم َتٔم َِ ْٔلَ َِ َحَزةٔ  ُٟ أَِی َربِّ أَِز٤ٔىٔي ٦ِ٠ٔ َصٔذظٔ اٜصَّ و ُٕ َي َِ ُط َشَحَزْة  َٜ ُي  َِ َُِّْ َّ ُٟ اهَّللُ َوز و ُٕ َي َِ َضا 

ُٟ َِل یَا َربِّ َو  و ُٕ َي َِ َْصَا  ِ ٌَي َِٜتىٔي  َ أ ََ ََٙضا  ِّی إ٧َّٔ أَِوَفِيُت ََٜىل َّٞ یَا اب٦َِ آَز٣َ  َّطُ َوَج ََْصا َوَربُُّط َيِىٔذُرُظ ٔل٤َ ِ ٌَي َٜطُ  َ ُيَىاصُٔسُظ أ٧َِ َِل َيِسأ

ُط  َٜ ُي  َِ ُب ٦ِ٠ٔ ٠َائَٔضا ث٢َُّ تُزِ َِّٝضا َوَيَِّشَ ُّٞ بٔٔم َيِسَتٔم َِ ُيِس٤ٔيطٔ ٥ِ٠َٔضا  َِ َِٝيطٔ  َُٜط َو  َْ ِ َشَحَزْة هَٔی أَِحَس٦ُ ٦ِ٠ٔ اِلُولَی َیَزی ٠َا َِل َظب

ُٟ أَِی َربِّ  و ُٕ َي ُٟ یَا اب٦َِ آَز٣َ أَ  َِ و ُٕ َي َِ ََْصا  ِ أََُٜک ٌَي َِ َ َِّٝضا َِل أ َّٞ بٔٔم َتٔم َِ َ َب ٦ِ٠ٔ ٠َائَٔضا َوأ ٔ ٔلََِشَ ٢ِ ُتَىاصِٔسنٔی أَِز٤ٔىٔي ٦ِ٠ٔ َصٔذظ َٜ

ُيَىاصُٔسظُ  َِ ََْصا  ِ ٌَي ِّی إ٧ِٔ أَِز٤َِيُتَک ٥ِ٠َٔضا َتِسأَُٜىٔي  ََٜىل  ُٟ و ُٕ َي َِ َْصَا  ِ ٌَي َٜىٔي  َ َّطُ  أ٧َِ َِل َتِسأ ََْصا َوَربُّطُ َيِىٔذُرُظ ٔل٤َ ِ َُٜط ٌَي َ أ٧َِ َِل َيِسأ

ُط  َٜ ُي  َِ ُب ٦ِ٠ٔ ٠َائَٔضا ث٢َُّ تُزِ َِّٝضا َوَيَِّشَ ُّٞ بٔٔم َيِسَتٔم َِ ُيِس٤ٔيطٔ ٥ِ٠َٔضا  َِ َِٝيطٔ  ُط َو َٜ  َْ ِ َِٜح٥َّٔة هَٔی َیَزی ٠َا َِل َظب َشَحَزْة و٥َِٔس بَأب ا

 َِ ََٜيئِن  ُٟ أَِحَس٦ُ ٦ِ٠ٔ اِلُو و ُٕ َي َِ ََْصا  ِ ٌَي أََُٜک  َِ َ َب ٦ِ٠ٔ ٠َائَٔضا َِل أ َِّٝضا َوأََِشَ َّٞ بٔٔم َتٔم َِ َ ٔ ٔل ُٟ أَِی َربِّ أَِز٤ٔىٔي ٦ِ٠ٔ صَٔذظ و ُٕ یَا اب٦َِ  َي

ََْصا َوَربُّطُ  ِ ٌَي أََُٜک  َِ ٔ َِل أَ َٟ بَلَی یَا َربِّ َصٔذظ ا َٔ ََْصا  ِ ٌَي َٜىٔي  َ ٢ِ ُتَىاصِٔسنٔی أ٧َِ َِل َتِسأ َٜ َٜطُ  آَز٣َ أَ  َْ ِ َُّط یََزی ٠َا َِل َظب َيِىٔذُرُظ ٔل٤َ



 

 ٔ ٥ِٝ ُٟ أَِی َربِّ أَِزخٔ و ُٕ َي َِ َِٜح٥َّةٔ  ٞٔ ا َيِس١َُي أَِظَواَت أَصِ َِ إَٔذا أَِز٤َاُظ ٥ِ٠َٔضا  َِ ُيِس٤ٔيطٔ ٥ِ٠َٔضا  َِ ِيَضا  َٝ ُٟ یَا اب٦َِ آَز٣َ ٠َا َو و ُٕ َي َِ يَضا 

یىٔي ٥ِ٠َٔک أَیُزِٔؼيَک أ٧َِ أُِؤفَيَک ا َؽٔحَک اب٦ُِ َيَِّصٔ َِ ١َٜٔيَن  َِٜىا ُِ ٠ٔىِّي َوأ٤ََِت َربُّ ا ٔ َٟ یَا َربِّ أََتِسَتِضز ا َٔ ََٝضا ٠ََىَضا  ٤َِيا َو٠ِٔث ٜسُّ

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٙذا َؼٔحَک َر َٟ َص ا َٔ اُٜوا ٢٠َّٔ َتِؽَحُک  َٕ َِ َٟ أََِل َتِسأَُٜونٔی ٢٠َّٔ أَِؼَحُک  ا َٕ َِ َّٝ ٠َِسُىوزٕ  ََ َِٝيطٔ َو اُٜوا ٢٠َّٔ  َو َٕ َِ  ٢َ

 ٔ١ َٜ َِٜىا ُِ ٠ٔىِّي َوأ٤ََِت َربُّ ا ٔ َٟ أََتِسَتِضز ا َٔ ١َٜٔيَن حٔيَن  َِٜىا َٟ ٦ِ٠ٔ ٔؼِحٔک َربِّ ا ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ِّی َِل َتِؽَحُک یَا َر ٔن ُٟ إ و ُٕ َي َِ يَن 

ازْٔر  َٔ  ُِ ٙٔىِّي َولَی ٠َا أََشا ُِ ٥ِ٠َٔک َوَل ٔ َتِضز َِ  أَ

ملسم، امحد نب ہملس، اثتب، اسن، انب وعسمد رضحت اوبدیعسدخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج لدیم بس ےس لرخ ںیم تنج ںیم داہ  وہاگ فہ رگات ڑپات افر اتٹسھگ وہا دفزخ ےس اس احؽ ںیم ےلکن اگ 

 لکن اجےئ اگ وت رھپ دفزخ یک رطػ  ٹل رک دےھکی اگ افر دفزخ ےس اخمبط وہ ہک دفزخ یک لگ اےس الج ریہ وہیگ رھپ بج دفزخ ےس

رک ےہک اگ ہک ڑبی ابربتک ےہ فہ ذات سج ےن ےھجم ھجت ےس اجنت دی افر اہلل اعتیل ےن ےھجم فہ تمعن اطع رفامیئ ےہ ہک افنیل فلرخنی 

دنلب ایک اجےئ اگ فہ لدیم ےہک اگ ہک اے ریمے رپفرداگر ےھجم ںیم ےس یسک وک یھب فہ تمعن اطع ںیہن رفامیئ رھپ اس ےک  ےئ ا ک درتخ 

اس درتخ ےک رقبی رک د ےئج اتہک ںیم اس ےک اس ہ وک احلص رک وکسں افر اس ےک ولھپں ےس اپین ویپں اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ اے 

ے اگ ہک ںیہن اے ریمے رپفرداگر، اہلل انب لدؾ ارگ ںیم ےھجت  ہ دے دفں وت رھپ اس ےک العفہ افر ھچک وت ںیہن امےگن اگ فہ رعض رک

 اعتیل اس ےس اس ےک العفہ افر ہن امےنگن اک اعمیدہ رفامںیئ ےگ افر اہلل اعتیل اس اک ذعر وبقؽ رفامںیئ ےگ ویکہکن فہ تنج یک ایسی ایسی

 اسےئ ںیم لراؾ رکے اگ ںیتمعن دھکی اکچ وہاگ ہک سج رپ اےس ربص ہن وہاگ اہلل اعتیل اےس اس درتخ ےک رقبی رکدںی ےگ فہ اس ےک

افر اس ےک ولھپں ےک اپین ےس ایپس اھجبےئ اگ رھپ اس ےک  ےئ ا ک افر درتخ اظرہ ایک اجےئ اگ وج ےلہپ درتخ ےس ںیہک زایدہ 

وخوصبرت وہاگ فہ لدیم رعض رکے اگ اے ریمے رپفرداگر ےھجم اس درتخ ےک رقبی رفام د ےئج اتہک ںیم اس اک اس ہ احلص 

اک اپین ویپں افر اس ےک دعب ںیم افر وکیئ وساؽ ںیہن رکفں اگ اہلل رفامںیئ ےگ اے انب لدؾ ایک وت ےن ھجم ےس فدعہ رکوکسں افر اس 

ںیہن ایک اھت ہک وت ھجم ےس افر وکیئ وساؽ ںیہن رکے اگ افر اب ارگ ےھجت اس درتخ ےک رقبی اچنہپ دای وت رھپ وت افر وساؽ رکے اگ اہلل 

 فدعہ ںیل ےگ ہک فہ افر وکیئ وساؽ ںیہن رکے اگ اتمہ اہلل اعتیل ےک ملع ںیم فہ ذعمفر وہاگ ویکہکن فہ ایسی اعتیل رھپ اس ےس اس ابت اک

ایسی ںیتمعن دےھکی اگ ہک سج رپ فہ ربص ہن رک ےکس اگ رھپ اہلل اعتیل اس وک درتخ ےک رقبی رکدںی ےگ فہ اس ےک اس ہ ںیم لراؾ رکے 

 ےک درفزاے رپ ا ک درتخ داھکای اجےئ اگ وج ےلہپ دفونں در ںوں ےس زایدہ وخوصبرت وہاگ فہ اگ افر اس اک اپین ےئپ اگ رھپ اےس تنج

وں 

ے

 
 
لدیم ےہک اگ اے ریمے رب ےھجم اس درتخ ےک رقبی رفام د ےئج اتہک ںیم اس ےک اس ہ ںیم لراؾ رکفں افر رھپ اس اک اپین پ

اس لدیم ےس رفامںیئ ےگ اے انب لدؾ ایک وت ےن ھجم ےس  ہ فدعہ ںیہن ایک  افر اس ےک العفہ وکیئ افر وساؽ ںیہن رکفں اگ رھپ اہلل اعتیل



 

اھت ہک وت اس ےک دعب افر وکیئ وساؽ ںیہن رکے اگ فہ رعض رکے اگ اہں اے ریمے رپفرداگر اب ںیم اس ےک دعب اس ےک العفہ افر 

 ںیتمعن دےھکی اگ ہک سج رپ فہ ربص ںیہن رک ےکس اگ وکیئ وساؽ ںیہن رکفں اگ اہلل اےس ذعمفر ںیھجمس ےگ۔ ویکہکن فہ تنج یک ایسی ایسی

رھپ اہلل اعتیل اےس اس درتخ ےک رقبی رکدںی ےگ بج فہ اس درتخ ےک رقبی ےچنہپ اگ وت تنج فاولں یک لفازںی ےنس اگ وت فہ رھپ 

یس زیچ رفک یتکس رعض رکے اگ اے ریمے رب ےھجم اس ںیم داہ  رک دے وت اہلل رفامںیئ ےگ اے انب لدؾ ریتے وساؽ وک وکؿ 

ن وت ھجم ےس ذماؼ رکات ےہ 
 
من
ل

ےہ ایک وت اس رپ رایض ےہ ہک ےھجت داین افر داین ےک ربارب دے دای اجےئ فہ ےہک اگ اے رب اے رب ااعل

 ہ دحثی ایبؿ رک ےک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع سنہ ڑپے افر ولوگں ےس رفامای ہک مت ھجم ےس ویکں ںیہن وپےتھچ ہک ںیم 

ں  اسن ولوگں ےن اہک ہک لپ سک فہج ےس ےسنہ؟ رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایس رطح ےسنہ ےھت رفامای اہلل رب ااعلنیم ویک

ن وہےن ےک ابفوجد ھجم ےس ذماؼ رفام رےہ ںی وت اہلل رفامںیئ ےگ ہک ںیم 
 
من
ل

ےک ےنسنہ یک فہج ےس بج فہ لدیم ےہک اگ ہک لپ رب ااعل

 ؼ ںیہن رکات رگم وج اچوہں رکےن رپ اقدر وہں۔ھجت ےس ذما

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم، امحد نب ہملس، اثتب، اسن، انب وعسمد رضحت اوبدیعسدخری :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیمدفزویخں 
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي ب٦ بٙيْ، زہيْ ب٦ ٠ح١س، َہٞ ب٦ ابی ظاٜح، نى١ا٧ ب٦ ابی وياط، ابوَىيس خسری :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َش  ِى َحسَّ ٞٔ ب٦ِٔ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ ا٥ُّٜ َضِي َُ ٕس َو٦ِ  ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ َٙيِْ ُ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی ب ١َا٧ٔ ب٦ِٔ ِيَبَة َحسَّ

َٟ إ٧َّٔ أَزِ  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َر ٔىيٕس ا ََ َٓ اهَّللُ أَبٔی َويَّإط َو٦ِ أَبٔی  َ َْ  ْٞ َّٜة َرُج ٔ َِٜح٥َّةٔ ٥ِ٠َز ٞٔ ا نَی أَصِ

ٔ اٜصَّ  ٔلَی صَٔذظ ٠ِىٔي إ سِّ َٔ َٟ أَِی َربِّ  ا َٕ َِ  ٕٓٞ ٔ ُط َشَحَزّة َذاَت ل َٜ  َٞ َِٜح٥َّٔة َو٠َثَّ َٞ ا َٗ َوِجَضُط َو٦ِ ا٥َّٜارٔ َٔٔب ا ََ َِّٝضا َو ٔ و٧ُ فٔی ل ُ٘ ٔ أَ َحَزة

ٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ ٠َِسىُ  َِٜحٔسیَث ب٥َِٔحو ُظ ا ُ
َِٜحٔسیٔث َوَزاَز ِٔيطٔ َویَُذَکِّ ٔلَی آِٔخٔ ا یىٔي ٥ِ٠َٔک إ ُٟ یَا اب٦َِ آَز٣َ ٠َا َيَِّصٔ و ُٕ َي َِ ٢َِٜ یَِذَُکِ  وزٕ َو

َٟ ث٢َُّ  ا َٔ ةُ أ٠ََِثأٜطٔ  ََٜک َوَوََّشَ َٟ اهَّللُ صَُو  ا َٔ َفَىِت بٔطٔ اِل٠ََانٔیُّ  َٕ إَٔذا اِن َِ َذا  َ٘ َذا َو َ٘  ِٞ ََ ُٞ بَيِ اهَّللُ  َِٝيطٔ یَِسُخ ُٞ َو َتِسُخ َِ َتُط 



 

 ٠َ ُٟ و ُٕ َي َِ  َٟ ا َٔ ََٜک  ٥ََٜا َوأَِحَيا٤َا  َّٜٔذی أَِحَياَک  َِٜح١ُِس ِهَّلِل ا وَِل٧ٔ ا ُٕ َت َِ ِٜٔىئن  ُِٜحورٔ ا َٞ ٠َا أُِؤفيُت َزِوَجَتاُظ ٦ِ٠ٔ ا  ا أُِؤفَی أََحْس ٠ِٔث

امعنؿ نب ایب تداش، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ریکب، زریہ نب دمحم، لہس نب ایب اصحل، 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک تنج فاولں ںیم ےس بس ےس مک درےج اک فہ یتنج وہاگ سج اک رہچہ اہلل منہج ےس ریھپ رک تنج یک 

ریمے رپفرداگر ےھجم اس درتخ ےک  رطػ رفام دںی ےگ افر اس ےک  ےئ ا ک اس ہ دار درتخ انب دںی ےگ فہ لدیم ےہک اگ اے

رقبی رفام د ےئج اتہک ںیم اس ےک اس ہ ںیم روہں ابیق دحثی ایس رطح ےہ وج سگر یکچ نکیل اس ںیم  ہ ذرک ںیہن ہک اے انب لدؾ 

 وساؽ رک ریتی لرزؤں وک ایک زیچ متخ رک یتکس ےہ افر اس ںیم  ہ زادئ ےہ ہک اہلل اس ےس رفامںیئ ےگ ہک الفں الفں زیچ ےک ابرے ںیم

رھپ بج اس یک اسری لرزفںیئ متخ وہ اجںیئ یگ وت اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ ہک  ہ یھب ریتے  ےئ افر اس ےس دس انگ زادئ یھب ریتے  ےئ 

ےہ رھپ اہلل اےس اس ےک رھگ ںیم داہ  رفام دںی ےگ افر وخوصبرت لوھکنں فایل دف وحرںی اس یک زفتیج ںیم داہ  وہ رک اس ےک 

افر ںیہک ںیگ ہک اس اہلل اک رکش ےہ سج ےن ےھجت امہرے  ےئ زدنہ ایک افر ںیمہ ریتے  ےئ زدنہ ایک فہ لدیم ےہک اگ ہک  اپس لںیئ یگ

 اہلل اعتیل ےن ےھجم اانت اطع رفامای ےہ ہک یسک وک یھب اانت ںیہن اطع رفامای۔

 امعنؿ نب ایب تداش، اوبدیعس دخری اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ریکب، زریہ نب دمحم، لہس نب ایب اصحل، :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم
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َىيس ب٦ و١زو اشىثي، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ٠ْطٓ، اب٦ ابحز، شىيي، ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ، اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، ٠ْطٓ  :  راوی

 ب٦ َطیْ، وبسا١ٜٝک ب٦ َىيس، شىيي، ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ

َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ ٠َُْطِّ  ِّ َُ ث٥ََا  ٔىيُس ب٦ُِ َو١ِزٕو اِلَِشَىثٔيُّ َحسَّ ََ ث٥ََا  ١ٍُِٜٔيََْة َحسَّ ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٔ ِىٔييِّ  ٕٓ َواب٦ِٔ أَبَِحَز َو٦ِ اٜصَّ

ُٓ ب٦ُِ ََطٔ  ث٥ََا ٠َُْطِّ َيا٧ُ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َِ اهَّللُ ح و َحسَّ ٔىيٕس ب٦َِ ُشِىَبَة رَٔوایَّة إ٧ِٔ َشا ََ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ  ْٕ َوَوِبُس ا ی

ِىٔييَّ یُ  ١َٔىا اٜصَّ ََ َٝ َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ُىُط إ َِ ٔ َیزِ ٥ِٔ١ِٜبَْ ١ِٔىُتُط َولَی ا ََ  َٟ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة  َْة ١ٍُِٜٔي َٟ و ِدبُْٔ َو٦ِ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ِيطٔ َو



 

 ْٓ ث٥ََا ٠َُْطِّ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ٢َٔٙ َواٜ َِٜح ثَىٔي بَِّٔشُ ب٦ُِ ا ١ِٔىُت  َحسَّ ََ  ُٟ و ُٕ ِىٔييَّ َي ١َٔىا اٜصَّ ََ َواب٦ُِ أَبَِحَز 

َىُط أََحُسص١َُا أَُراُظ اب٦َِ أَبِحَ  َِ َيا٧ُ َر ِّ َُ  َٟ ا َٔ  ٔ ٥ِٔ١ِٜبَْ ََْة ب٦َِ ُشِىَبَة یُِدبُْٔ بٔطٔ ا٥َّٜاَس َولَی ا ١ٍُِٜٔي َٟ ٠ُوَسي َربَُّط ٠َا أَِزنَی ا
َ أ ََ  َٟ ا َٔ َز 

ا َٔ ّة  َٜ ٔ َِٜح٥َّٔة ٥ِ٠َز ٞٔ ا ُٟ أَِی َربِّ أَصِ و ُٕ َي َِ َة  َِٜح٥َّ ِٞ ا َُٜط اِزُخ  ُٟ ا َٕ ُي َِ َة  َِٜح٥َّ َِٜح٥َّٔة ا ُٞ ا َٞ أَصِ ْٞ َیحٔيُئ َبِىَس ٠َا أُِزخٔ َْ َٟ صَُو َرُج ِي َ٘  

 ٔ ِٝٔک ٠َٝ ٠ُ ُٞ ََٜک ٠ِٔث َٜطُ أََتزَِِضي أ٧َِ یَُٙو٧َ   ُٟ ا َٕ ُي َِ ُض٢ِ َوأََخُذوا أََخَذاتٔض٢ِٔ  َٜ َٟ ا٥َّٜاُس ٥َ٠َازٔ َ ِس ٤َز َٔ ُٟ َو و ُٕ َي َِ ٤َِيا  ٕک ٦ِ٠ٔ ٠ُُٝؤک اٜسُّ

 ُٕ َي َِ َِٜدا٠َٔسةٔ َرٔؼيُت َربِّ  َٟ فٔی ا ا َٕ َِ ََٜک َذَٜٔک َو٠ِٔثُٝطُ َو٠ِٔثُٝطُ َو٠ِٔثُٝطُ َو٠ِٔثُُٝط   ُٟ و ُٕ َي َِ ةُ َرٔؼيُت َربِّ  ََٜک َوَوََّشَ ُٟ َصَذا  و

 ُٕ َي َِ ِت َوِي٥َُک  َٜذَّ ُسَک َو ِّ ََٜک ٠َا اِشَتَضِت َن َّٜٔذی٦َ أََرِزُت أ٠ََِثأٜطٔ َو َٜئَٔک ا َٟ أُو ا َٔ ّة  َٜ ٔ أَِوََلص٢ُِ ٥ِ٠َز َِ َٟ َربِّ  ا َٔ ُٟ َرٔؼيُت َربِّ  و

ِٔ بَ  ِٝ َٔ ٢ِ یَِدُْطِ َولَی  َٜ ٢ِ َتِس١َِي أُذ٧ُْ َو َٜ ٢ِ َتَز َويِْن َو َٝ َِ ِيَضا  َٝ ا٠ََتُض٢ِ بَٔئسی َوَخَت١ُِت َو ُت ََکَ َِ ُُٔط فٔی ََغَ َٟ َو٠ِٔعَسا ا َٔ ََّشٕ 

ةٔ أَِويُٕن اِْلیَةَ َ٘ٔتأب اهَّللٔ َُٜض٢ِ ٦ِ٠ٔ ُْقَّ ْس ٠َا أُِخفَٔی  ِّ ٢َُٝ َن ََل َتِى َِ  َّٞ َّ َوَج   َوز

ی، ایفسؿ نب ہنییع، رطمػ، انب ارجب، یبعش، ریغمہ نب ہبعش، انب ایب رمع، ایفسؿ، رطمػ نب رطفی، دبعاکلمل نب 

ث

عی

ث

ش

دیعس نب رمعف ا

فی رےھک( رفام رےہ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک دیعس، یبعش، ریغمہ نب ہبعش ا ک رمہبت ربنم رپ )رشت

رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن ا ک رمہبت اےنپ رب ےس وپاھچ ہک تنج فاولں ںیم ےس بس مک درہج اک وکاسن لدیم وہاگ اہلل اعتیل ےن 

 تنج ںیم داہ  وہاگ اس لدیم ےس اہک اجےئ اگ ہک اجؤ رفامای فہ ا ک لدیم وہاگ وج اسرے ویتنجں ےک تنج ںیم داہ  وہےن ےک دعب

تنج ںیم داہ  وہ اجؤ فہ لدیم رعض رکے اگ اے ریمے رب ںیم ےسیک اجؤں فاہں وت بس ولوگں ےن اےنپ اےنپ رمابت اینپ اینپ 

ہلل رفامںیئ ےگ ہک ایک وت وہگجں وک نیعتم رکایل ےہ ینعی تنج ےک امتؾ الحمت رپ بس ویتنجں ےن ہضبق رکایل ےہ وت رھپ اس لدیم ےس ا

اس ابت رپ رایض ےہ ہک ےھجت اانت کلم دای اجےئ انتج داین ےک ابداشہ ےک اپس اھت فہ ےہک اگ اے ریمے رپفرداگر ںیم رایض وہں 

 یہ افر، اپوچنںی رپفرداگر اس ےس رفامںیئ ےگ اجؤ اانت کلم مہ ےن ےھجت دے دای افر اانت یہ افر، اانت یہ افر، اانت یہ افر، اانت یہ افر، اانت

رمہبت فہ لدیم ےہک اگ ںیم رایض وہایگ اے ریمے رپفرداگر! اہلل اعتیل اس ےس رفامںیئ ےگ وت  ہ یھب ےل ول افر اس اک دس انگ افر ےل 

ٰیس افر وج ریتی تعیبط اچےہ افر ریتی لوھکنں وک ایپرا ےگل فہ یھب ےل ول فہ ےہک اگ رپفرداگر ںیم رایض وہایگ اس ےک دعب رضحت وم

ہیلع االسلؾ ےن وپاھچ ہک بس ےس ڑبے درےج فاال یتنج وکاسن ےہ اہلل ےن رفامای فہ وت فہ ولگ ںی پ  وک ںیم ےن وخد بختنم ایک ےہ افر 

 اؿ یک رزریگ افر زعت وک اےنپ دتس دقرت ےس دنب رک دای افر رھپ اس رپ رہم یھب اگل دی وت  ہ زیچںی ہن وت یسک لھکن ےن دںیھکی افر ہن یسک

اکؿ ےن ںینس افر ہن یہ یسک ااسنؿ ےک دؽ رپ اؿ وتمعنں افر رموبتں اک ایخؽ سگرا افر اس زیچ یک دصتقی یک وج اہلل اعتیل یک اتکب ںیم 

( ینعی یسک وک ولعمؾ ںیہن ہک اؿ ےک  ےئ اؿ یک لوھکن ٍ
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ڈنھٹک اک وج اسامؿ ں یک ےہ فہ اتہک ےہ )ف



 

 اپھچ رک راھک ےہ۔

ی، ایفسؿ نب ہنییع، رطمػ، انب ارجب، یبعش، ریغمہ نب ہبعش، انب ایب رمع، ایفسؿ، رطمػ نب رطفی،  :  رافی

ث

عی

ث

ش

دیعس نب رمعف ا

 دبعاکلمل نب دیعس، یبعش، ریغمہ نب ہبعش

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     466    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، وبيساهَّلل اشحعی، وبسا١ٜٝک ب٦ ابحز، ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ :  راوی

 ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ١ِٔىُت اَحسَّ ََ  ُٟ و ُٕ ِىٔييَّ َي ١ِٔىُت اٜصَّ ََ  َٟ ا َٔ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ أَبَِحَز  ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ اِلَِشَحعٔیُّ َو٦ِ َوِبسٔ ا ََْة ب٦َِ َحسَّ ١ٍُِٜٔي

َّٞ َو٦ِ أََخسِّ أَصِ  َٟ اهَّلَل َوزَّ َوَج
َ أ ََ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ ٔ إ٧َّٔ ٠ُوَسي َو ٥ِٔ١ِٜبَْ وُِل َولَی ا ُٕ َِٜحٔسیَث ُشِىَبَة َي َٗ ا ا ََ ا َو َِٜح٥َّٔة ٥ِ٠َٔضا َحمًّ ٞٔ ا

 ٔ  ب٥َِٔحؤظ

اوبرکبی، دیبع اہلل ایعجش، دبعاکلمل نب ارجب، ریغمہ نب ہبعش ربنم رپ رفام رےہ ےھت ہک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن اہلل ےس تنج 

 یکچ ےہ۔فاولں ںیم ےس بس ےس مک درےج ےک یتنج ےک ابرے ںیم وپاھچ ابیق فیہ دحثی ےہ وج ذگر 

 اوبرکبی، دیبعاہلل ایعجش، دبعاکلمل نب ارجب، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم



 

     467    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابواو١ض، ٠ىزور، اب٦ َویس، ابوذر :  راوی

َویِسٕ  َُ ١َِِٜىزُورٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ُٟ اهَّللٔ   َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ

و ٞٔ ا٥َّٜارٔ ُِخُ َِٜح٥ََّة َوآِٔخَ أَصِ َِٜح٥َّٔة زُُخوِّل ا ٞٔ ا ٢َُٝ آِٔخَ أَصِ ِّی َلَِو ٔن ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜٕٔيا٠َٔة َظل ْٞ یُِؤتَی بٔطٔ یَِو٣َ ا ّجا ٥ِ٠َٔضا َرُج

اَر ذ٤ُُوبٔطٔ َو  ٍَ َِٝيطٔ ٔظ ُؼوا َو ُٟ اُِعٔ ا َٕ ُي َذا َِ َ٘ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ َِٝت یَِو٣َ  ُٟ َو١ٔ ا َٕ ُي َِ اُر ذ٤ُُوبٔطٔ  ٍَ َِٝيطٔ ٔظ ُتِىَزُؿ َو َِ ُىوا َو٥ُِط َ٘ٔباَرَصا  َِ اِر

ْٖ ٦ِ٠ٔ ٘ٔبَ  ّٔ ُٟ َنَى٢ِ َِل َيِسَتٔفيُي أ٧َِ ی٥ُِْٔکَ َوصَُو ٠ُِص و ُٕ َي َِ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ َِٝت یَِو٣َ  َذا َوَو١ٔ َ٘ َِٝيطٔ  ارٔ ذ٤ُُوبٔطٔ أ٧َِ َو ُتِىَزَؿ َو

 َِ َِ َِل أََراَصا َصا ص٥َُا  ُِٝت أَِشَيا ِس َو١ٔ َٔ ُٟ َربِّ  و ُٕ َي َِ َئٕة َحَس٥َّة  يِّ ََ  ِّٞ ُ ََٜک ٠َکَا٧َ ک إ٧َّٔ  َِ َٜطُ   ُٟ ا َٕ ُي َّی َِ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس َرأَیُِت َر َٕ َٝ

َّي بََسِت ٤ََوأجُذظُ  ٢ََّٝ َؼٔحَک َحً ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

اہلل نب ریمن، اوباشمع، رعمفر، انب وسدی، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اس دمحم نب دبع

لدیم وک اجاتن وہں وج تنج ںیم داہ  وہےن فاولں ںیم بس ےس لرخ ںیم تنج ںیم داہ  وہاگ افر بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےلکن 

ےک دؿ الای اجےئ اگ افر اہک اجےئ اگ ہک اس ےک وھچےٹ انگہ شیپ رکف افر ڑبے انگہ تم شیپ رکف اگ فہ ا ک لدیم وہاگ وج ایقتم 

ار انچہچن اس رپ اس ےک وھچےٹ انگہ شیپ ےئک اجںیئ ےگ افر اہک اجےئ اگ ہک الفں دؿ وت ےن  ہ اکؾ ایک افر الفں دؿ ااسی ایک فریغہ، فہ ارق

ے انگوہں ےس ڈرے اگ ہک ںیہک فہ یھب شیپ ہن وہ اجںیئ مکح وہاگ ہک مہ ےن ےھجت رہ ا ک رکے اگ افر ااکنر ہن رک ےکس اگ افر اےنپ ڑب

انگہ ےک دبےل ا ک یکین دے فہ ےہک اگ اے ریمے رپفرداگر ںیم ےن وت افر یھب تہب ےس انگہ ےک اکؾ ےئک ںی  ںیہن ںیم لج اہیں 

فل ہ فملس وک داھکی ہک لپ ےسنہ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ  ںیہن دھکی راہ رافی ےتہک ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فملس ےک اسےنم فاےل داتن اظرہ وہ ےئگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباشمع، رعمفر، انب وسدی، اوبذر :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   باب



 

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     468    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ابو٠ىاویہ، و٘يي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، حَّضت ح١از ب٦ زیس :  راوی

 َ ث ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ یِ َحسَّ ث٥ََا أَبُو َُکَ ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا ٥َا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َوَو٘ٔيْي ح و َحسَّ ِٕ َحسَّ

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل  أَبُو ٠َُىاؤَیَة لَٔکَ

وبرکبی، رضحت امحد نب زدی ا ک افر دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک انب ریمن، اوباعمف ہ، فعیک، اوبرکب نب ایب ہبیش، ا

 یئگ ےہ۔

 انب ریمن، اوباعمف ہ، فعیک، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، رضحت امحد نب زدی :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     469    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ َىيس، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، روح ب٦ وبازہ ٔيسي، اب٦ جزیخ، ابوزبيْ :  راوی

ٔىيسٕ  ََ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  َ  َحسَّ ث ِئسيُّ َحسَّ َٕ ِٜ ث٥ََا َرِوُح ب٦ُِ وَُباَزَة ا َٟ وُبَِيُس اهَّللٔ َحسَّ ا َٔ ص١َُا َو٦ِ َرِوٕح  ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر لَٔکَ َح َِ ٔ ٥َا َوإ

 َٟ ا َٕ َِ ُِٜوُروزٔ  ُٟ َو٦ِ ا
َ ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ ُيِسأ ََ َُّط  ٔ أ٤َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَيِْ َ َٟ أَِخب ا َٔ َذا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ  َ٘ َِٜٕٔيا٠َٔة َو٦ِ   ٤َحٔيُئ ٤َِح٦ُ َیِو٣َ ا

 َ اِل َِ  ُٟ ُتِسعَی اِل٢ُ٠َُ بٔأَِوثَا٤َٔضا َو٠َا کَا٤َِت َتِىبُُس اِلَوَّ َِ  َٟ ا َٔ َٗ ا٥َّٜأس  ِو َِ َذا ا٤ُِمزِ أَِی َذَٜٔک  َ٘ َٔک َو ُٟ ث٢َُّ َیأِتٔي٥َا َرب٥َُّا َبِىَس ذَٜ وَّ

وُٜ  ُٕ َي َِ ُٟ ٦ِ٠َ َت٥ُِمزُو٧َ  و ُٕ َي يَ َِ َِ  َٟ ا َٔ َُٜض٢ِ َيِؽَحُک  َّی  َيَتَحل َِ َِٜيَک  ٔ َّي ٥َِ٤ُمَز إ وُٜو٧َ َحً ُٕ َي َِ  ٢ُِ ُٟ أ٤ََا َربُّٙ و ُٕ َي َِ ُٖ و٧َ ٥َِ٤ُمزُ َرب٥ََّا  ٔ ٥َِفٝ

َّبُٔىو٤َُط َوَولَی ٔجَِسٔ  ٖٕ أَِو ٠ُِؤ٦ٕ٠ٔ ٤ُوّرا ث٢َُّ یَت ٔ ُّٞ إِٔنَسا٧ٕ ٥ِ٠ُٔض٢ِ ٥َ٠ُاِ ُ َّبُٔىو٤َطُ َوُيِىَفی ک ُِ َوَحَسْک َتأُِخُذ ٦ِ٠َ بٔض٢ِٔ َویَت ٜٔي  َجَض٢ََّ٥ لََکَ



 

 َٕ ِٜ ٕ ُوُجوصُُض٢ِ کَا ُٟ ُز٠َِزة َِت٥َُِحو أَوَّ ١ُِِٜؤ٥٠ُٔو٧َ  ٥َ١ُِٜإِٔٔيَن ث٢َُّ ی٥َُِحو ا ُ ٤ُوُر ا أ َّ َِ اهَّللُ ث٢َُّ یُِف ا َِل َشا ّّ ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ َِٜبِسرٔ  ََٝة ا ِي َٜ  ٔ ١َز

 َ َّٜٔذی٦َ یَُٝو٤ بُو٧َ ث٢َُّ ا ََ َد ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ ٠َ یَُحا َّي یَِْخُ ُىو٧َ َحً َّ اَوُة َوَيِص َّ ُّٞ اٜصَّ َذَٜٔک ث٢َُّ َتٔح َ٘ ِٔ ث٢َُّ  ١َا ٔ ٤َِح٢ٕ فٔی اٜسَّ أَِؼَوإ َ٘ ٦ِ ُض٢ِ 

َِٜح٥َّٔة َو  ِٔ ا ٥َا ّٔ ُيِحَىُٝو٧َ بٔ َِ َّْة  ٔ ٠َا َیز٧ُٔ َشٔىي َِٜديِْ ِٝبٔطٔ ٦ِ٠ٔ ا َٔ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوکَا٧َ فٔی  ٔ َٟ َِل إ ا َِٝيض٢ِٔ یَ َٔ و٧َ َو َِٜح٥َّٔة یَزُشُّ ُٞ ا ُٞ أَصِ ِحَى

٤ِيَ  َُٜط اٜسُّ  َٞ َّي تُِحَى ُٟ َحً
َ ُُٔط ث٢َُّ َيِسأ ا ُِ ُِحَ ٞٔ َویَِذَص ِي ِئئ فٔی اٜسَّ َّي َی٥ِبُُتوا ٤ََباَت اٜصَّ َِ َحً ١َِٜا ةُ أ٠ََِثأَٜضا ٠ََىَضاا  ا َوَوََّشَ

، انب رججی، اوبزریب ےتہک ںی ہک اوہنں ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس انس ہک دیبع اہلل نب دیعس، ااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ یسیق

اؿ ےس ولگ ایقتم ےک دؿ ولوگں ےک احؽ ےک ابرے ںیم وپھچ رےہ ےھت اوہنں ےن رفامای ہک مہ ایقتم ےک دؿ امتؾ اوتمں ےس 

ای اجےئ اگ اس ےک دعب امہرا رب ولجہ ارففز وہاگ، دنلبی رپ وہں ےگ رھپ ابیق اوتمں وک رتبیت ےک احلظ ےس اؿ ےک وتبں ےک اسھت الب

اہلل رفامںیئ ےگ ہک مت ےسک دھکی رےہ وہ فہ ںیہک ےگ ہک مہ اےنپ رپفرداگر وک دھکی رےہ ںی اہلل اعتیل اےنپ اشایؿ اشؿ اؿ ےک اسھت لچ 

ومنم وہ ای انمقف وہ افر ولگ اس ونر ڑپںی ےگ افر اسرے ولگ یھب اےکن ےھچیپ لچ ڑپںی ےگ افر رہ ا ک وک ا ک ونر  ےل اگ اچےہ فہ 

ےک ےھچیپ ںیلچ ےگ لپ رصاط رپ اکےٹن وہں ےگ ےسج اہلل اعتیل اچںی ےگ ڑکپںیل ےگ رھپ انموقفں اک ونر ھجب اجےئ اگ افر ومنم اجنت اپ 

 افر  ہ رتس زہار اجںیئ ےگ ومونمں اک الہپ رگفہ وج اجنت اپ اجےئ اگ اےکن رہچے وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطح کمچ رےہ وہں ےگ

وہں ےگ پ  ےس وکیئ اسحب ںیہن ایل اجےئ اگ رھپ اؿ ےک دعب ا ک رگفہ وخب ےتکمچ وہےئ اترفں ےک رطےقی رپ وہاگ رھپ ایس رطح 

ُ اہک وہاگ افر اؿ ےک دؽ ںیم ا ک 
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
افشتع اک فتق لےئ اگ افر کین ولگ افشتع رکںی ےگ اہیں کت ہک پ  ولوگں ےن ل

 وج ےک داہن ےک ربارب یھب ارگ وکیئ الھبیئ وہیگ وت اںیہن دفزخ ےس اکنؽ ایل اجےئ اگ افر اںیہن تنج ےک اسےنم ڈاؽ دای اجےئ اگ افر تنج

فاےل اؿ رپ اپین ڑھچںیک ےگ سج ےس فہ اس رطح رتفاتزہ وہ اجںیئ ےگ ےسیج الیسب ےک اپین یک یٹم ںیم ےس داہن رہا رھبا اگ ڑپات 

ےک اسرے لاثر اجےت رںی ےگ رھپ اؿ ےس وپاھچ اجےئ اگ رھپ رہ ا ک وک داین افر دس انگ داین ےک ربارب اںیہن تنج  ےہ اؿ ےس ےنلج

 ںیم اقمؾ دای اجےئ اگ۔

 دیبعاہلل نب دیعس، ااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ یسیق، انب رججی، اوبزریب :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم



 

     470    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، و١ز، جابز :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَ  ١َٔىطُ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ ََ وُِل  ُٕ ١َٔي َجابّٔزا َي ََ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ َو١ِزٕو  ِّ َُ ث٥ََا  َِٝيطٔ ِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی اهَّللُ َو َظل

َِٜح٥َّةَ  ُض٢ِ ا َٝ ُيِسخٔ َِ ا ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  َّ ُد ٤َا ُٟ إ٧َّٔ اهَّلَل یُِْخٔ و ُٕ ٢َ بٔأُذ٤ُٔطٔ َي َّٝ ََ  َو

 ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمع، اجرب رفامےت ںی ہک ںیم ےن اےنپ اکونں ےس اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس وک  ہ رفامےت اوبرکب نب

 وہےئ انس ہک اہلل اعتیل ھچک ولوگں وک منہج ےس اکنؽ رک تنج ںیم داہ  رفامںیئ ےگ ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمع، اجرب :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     471    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜکابوربيي، ح١ازاب٦ زیس  :  راوی

١ِٔىَت َجابَٔز ب٦َِ َوبِ  ََ ُِٝت َٜٔى١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر أَ ُٔ  َٟ ا َٔ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس  ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي َحسَّ ٟٔ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ُث َو٦ِ َر ٔس اهَّللٔ یَُحسِّ

ِو٠ّا ٦ِ٠ٔ اٜ َٔ ُد  ٢َ إ٧َّٔ اهَّلَل یُِْخٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َنَى٢ِ َظل ا َٔ اَؤة  َّ  ٥َّارٔ بٔاٜصَّ

اوبرعیب، امحدانب زدی رضحت اسن نب امکل رفامےت ںی ہک ںیم ےن رمعف نب دانیر ےس اہک ہک ایک لپ ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض 

 یک انب رپ ھچک ولوگں وک اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ دحثی ینس ےہ سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل افشتع

 منہج ےس اکنؽ رک تنج ںیم داہ  رفامںیئ ےگ! اوہنں ےن رفامای اہں۔



 

 اوبرعیب، امحدانب زدی رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیمدفزویخں ںیم 

     472    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ححاد ب٦ شاُع، ابواح١س، زبيْی، ٔيس اب٦ َٝي٢، و٥بْی، یزیس ِٕيْ، جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

أُعٔ َحسَّ  ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ َ َحسَّ ث ٕٔيُْ َحسَّ َّ ِٜ ثَىٔي َیزٔیُس ا َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜى٥ِبَْٔیُّ  ِي٢ٕ ا َٝ َُ ِيُس ب٦ُِ  َٔ ث٥ََا  ٥َا ث٥ََا أَبُو أَِح١ََس اٜزُّبَئِْیُّ َحسَّ

ُجو٧َ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜ  ِو٠ّا یُِْخَ َٔ ٢َ إ٧َّٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٔو٧َ ِٔيَضا إِٔلَّ َزاَرأت َجابٔزُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ  ٔ ارٔ َیِحََّْ

َِٜح٥َّةَ  َّي یَِسُخُٝو٧َ ا  ُوُجوصٔض٢ِٔ َحً

 اجحج نب اشرع، اوبادمح، زریبی، سیق انب میلس، ربنعی، سیدی ریقف، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص

ےس اکنؽ رک تنج ںیم اس احتل ںیم داہ  ےئک اجںیئ ےگ ہک اؿ ےک رہچفں ےک العفہ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ھچک ولگ منہج 

 اؿ اک اسرا مسج لج اکچ وہاگ۔

 اجحج نب اشرع، اوبادمح، زریبی، سیق انب میلس، ربنعی، سیدی ریقف، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     473    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ححاد ب٦ شاُع، ِؽٞ ب٦ ز٘ين، ابوواظ٢، ٠ح١س ب٦ ابی ایوب، یزیس ِٕيْ :  راوی

َس ب٦َِ أَبٔی  ث٥ََا أَبُو َوأظ٢ٕ َيِىىٔي ٠َُح١َّ يِٕن َحسَّ َ٘ ُٞ ب٦ُِ زُ ِؽ َّ ِٜ ث٥ََا ا أُعٔ َحسَّ ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ٕٔيُْ َحسَّ َّ ِٜ ثَىٔي یَزٔیُس ا َٟ َحسَّ ا َٔ أَیُّوَب 

ِج٥َا فٔی ؤَعابَٕة  َْخَ َِ َِٜدَوارٔٔد  ىٔي َرأِْی ٦ِ٠ٔ َرأِٔی ا َّ ٍَ ِس َش َٔ ٥ُِت  ُ٘  َٟ ا َٔ َٟ ا َٔ َد َولَی ا٥َّٜأس  ٕ ٤ُزٔیُس أ٧َِ ٤َُحخَّ ث٢َُّ ٤َِْخُ َذؤی َوَسز

ٟٔ ا و َُ ارٔیَٕة َو٦ِ َر ََ ٔلَی  ِو٣َ َجأْٜس إ َٕ ِٜ ُث ا َِإَٔذا َجابٔزُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ یَُحسِّ ١َِٜٔسی٥َٔة  ١ََزِر٤َا َولَی ا َِ َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو هَّللٔ َظل

 َٔ إَٔذا صَُو  َِ ُٟ و ُٕ ثُو٧َ َواهَّللُ َي َّٜٔذی تَُحسِّ ٟٔ اهَّللٔ ٠َا َصَذا ا و َُ َِ َر ٔ َُٜط یَا َظاح ُِٝت  ُٕ َِ  َٟ ا َٔ َِٜحَض١َّ٥ٔيِّيَن  ِٞ  ِس َذََکَ ا ََّک ٦ِ٠َ تُِسخٔ إ٤ٔ

 َّٜ ١َا َصَذا ا َِ ُجوا ٥ِ٠َٔضا أُؤيُسوا ِٔيَضا  ١ََّٝا أََرازُوا أ٧َِ یَِْخُ ُ ِس أَِخزَیَِتطُ َو ک َٕ َِ ُِٝت ا٥َّٜاَر  ُٔ آ٧َ  ُُِٜقِ ُ ا أ َٟ أََتُِقَ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ وُٜو٧َ  ُٕ ٔذی َت

 َٔ ُِٝت َنَى٢ِ  ُٔ َّٜٔذی یَِبَىُثطُ اهَّللُ ِٔيطٔ  ََل٣ َيِىىٔي ا َِٝيطٔ اٜسَّ ٕس َو ا٣ٔ ٠َُح١َّ َٕ ١ِٔىَت ب١َٔ ََ  ِٞ َض َِ  َٟ ا َٔ َّی َنَى٢ِ  ٕس َظل ا٣ُ ٠َُح١َّ َٕ َُّط ٠َ إ٤ٔ َِ  َٟ ا

١َِٜحِ  ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٟ َوأََخ اهَّللُ َو ا َٔ َِٝيطٔ  أك َو٠َزَّ ا٥َّٜأس َو َ َٟ ث٢َُّ َنَىَت َوِؼَي اَّٜصِّ ا َٔ ُد  ُد اهَّللُ بٔطٔ ٦ِ٠َ یُِْخٔ َّٜٔذی یُِْخٔ ُٓ أ٧َِ ١ُوزُ ا ا

ُجو٧َ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ َبِىَس أ٧َِ یَُٙو٤ُوا ِو٠ّا یَِْخُ َٔ ِس َزَو٢َ أ٧ََّ  َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ َٟ ٌَي ا َٔ ُن َذاَک  َّ و٧َ أَِح ُ٘ َُّض٢ِ  َِل أَ أ٤َ َ٘ ُجو٧َ  َيِْخُ َِ َٟ َيِىىٔي  ا َٔ ِٔيَضا 

َُّض٢ِ ا أ٤َ َ٘ ُجو٧َ  َيِْخُ َِ َتٔسُٝو٧َ ِٔيطٔ  ٍِ َي َِ ٔة  َِٜح٥َّ َيِسُخُٝو٧َ ٤ََضّزا ٦ِ٠ٔ أ٤ََِضارٔ ا َِ  َٟ ا َٔ  ٢ٔ َٔ ١َا ٥َِٝا ؤيَسا٧ُ اٜسَّ ُٔ َجِى٥َا  اـٔيُس ََفَ َُِٜقَ

 َُ ِيَذ یَِٙٔذُب َولَی َر ٕٞ َواحٕٔس أَِو َویَِح٢ُِٙ أَتَُزِو٧َ اٜصَّ ٌَيُِْ َرُج َد ٥٠َّٔا  َََِل َواهَّللٔ ٠َا َِخَ َجِى٥َا  ٢َ ََفَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و

َٟ أَبُو نَُىِي٢ٕ  ا َٔ ١َا  َ٘ 

ریمے  اجحج نب اشرع، لضف نب دنیک، اوباعمص، دمحم نب ایب اویب، سیدی ریقف رفامےت ںی ہک اخرویجں یک ابوتں ںیم ےس ا ک ابت

دؽ ںیم مج یئگ ہک انگہ ریبکہ اک رم بکت ہشیمہ دفزخ ںیم رےہ اگ انچہچن مہ ا ک ڑبی امجتع ےک اسھت جح ےک ارادہ ےس ےلکن ہک رھپ اس 

ےک دعب اخرویجں فایل اس ابت وک ولوگں ںیم الیھپںیئ سیدی ےتہک ںی ہک بج مہ دمہنی ونمرہ ےس سگرے وت مہ ےن داھکی ہک رضحت 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ک وتسؿ ےس  کی اگلےئ ولوگں وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دحںیثی ایبؿ رفام رےہ اجرب نب دبعاہلل

ںی افر بج اوہنں ےن دفزویخں اک ذرک ایک وت ںیم ےن اؿ ےس اہک اے احصیب روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس!  ہ لپ ولوگں ےس یسیک 

ہکن اہلل اعتیل وت  ہ رفامےت ںی اے رب ےب کش وت ےن ےسج دفزخ ںیم داہ  رکدای وت وت ےن اےس روسا دحںیثی ایبؿ رک رےہ ںی احال

رکدای دفرسے اقمؾ رپ  ہ رفامات ےہ بج دفزیخ ولگ دفزخ ےس ےنلکن اک ارادہ رکںی ےگ وت اںیہن رھپ ایس ںیم داہ  رک دای اجےئ اگ، اس 

ت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ایک مت ےن رقلؿ ڑپاھ ےہ ںیم ےن رعض ایک ہک اہلل ےک رفامؿ ےک دعب اب مت ایک ےتہک وہ؟ رضح

 اہں اوہنں ےن رفامای ہک ایک وت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اقمؾ ےک ابرے ںیم انس وج اہلل اعتیل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک رھپ یہی وت فہ اقمؾ ومحمد ےہ سج یک فہج ےس اہلل فملس وک ایقتم ےک دؿ اطع رفامںیئ ےگ رضحت اجرب ریض 



 

اعتیل دفزخ ےس ےسج اچںی ےگ اکنؽ دںی ےگ اےکس دعب اوہنں ےن لپ رصاط افر ولوگں اک اس ےک افرپ ےس سگرےن ےک ابرے ںیم 

اتمہ اوہنں ےن  ہ رفامای ہک ھچک ولگ دفزخ ںیم داہ   ذترکہ رفامای رضحت سیدی ےتہک ںی ہک ںیم اس وک ایھچ رطح اید ںیہن رھک اکس

وہےن ےک دعب دفزخ ےس اکنؽ  ےئ اجںیئ ےگ اوبمیعن ےن اہک ہک فہ ولگ دفزخ ےس اس احؽ ںیم ںیلکن ےگ ہک سج رطح لونبس یک 

ںیئ ےگ افر رھپ اس رہن یلج وہیئ ڑکلایں وہیت ںی رھپ فہ ولگ تنج یک رہنفں ںیم ےس یسک رہن ںیم داہ  وہں ےگ افر اس ںیم  ہ اہن

ےس اکذغ یک رطح دیفس وہ رک ںیلکن ےگ  ہ دحثی نس رک رھپ مہ فاہں ےس ولےٹ افر مہ ےن اہک اوسفس مت اخریج ولوگں رپ ایک اہمتر 

یک مسق مہ اایخؽ ےہ ہک خیش اجرب نب دبعاہلل اسیج صخش یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ وھجٹ ابدنھ اتکس ےہ رہسگ ںیہن اہلل 

 ںیم ےس ا ک لدیم ےک العفہ بس اخریج ےھت اقعدئ ےس اتبئ وہ ےئگ اسیج اہک اوبمیعن ےن اہک۔

 اجحج نب اشرع، لضف نب دنیک، اوباعمص، دمحم نب ایب اویب، سیدی ریقف :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   باب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     474    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہساب ب٦ خاٜس اززی، ح١از ب٦ ١َٝہ، ابی و١زا٧، ثابت، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

اُب ب٦ُِ َخأٜٕس اِلَِززٔیُّ  ث٥ََا َصسَّ َّی  َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َََٝة َو٦ِ أَبٔی و١َِٔزا٧َ َوثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َر ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ َحسَّ

 ُٕ َي َِ ُّٔت أََحُسص٢ُِ  َِٝت َي َِ ُيِىَزُؼو٧َ َولَی اهَّللٔ  َِ ُد ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ أَِرَبَىْة  َٟ یَِْخُ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُٟ أَِی اهَّللُ َو ََل و َِ ِجَتىٔي ٥ِ٠َٔضا  َربِّ إٔذِ أَِِخَ

َِي٥ُِحٔيطٔ اهَّللُ ٥ِ٠َٔضا  ُتٔىِسنٔی ِٔيَضا 

یداب نب اخدل ازدی، امحد نب ہملس، ایب رمعاؿ، اثتب، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اچر 

 اؿ ںیم ےس ا ک لدیم دفزخ یک رطػ دھکی رک ےہک اگ اے ریمے لدیم دفزخ ےس اکنؽ رک اہلل ےک اسےنم شیپ ےئک اجںیئ ےگ

رپفرداگر بج لپ ےن ےھجم اس دفزخ ےس اکنؽ ایل ےہ وت اب اس ںیم دفابرہ ہن ولاٹان وت اہلل اعتیل اےس دفزخ ےس اجنت اطع رفام دںی 



 

 ےگ۔

 یداب نب اخدل ازدی، امحد نب ہملس، ایب رمعاؿ، اثتب، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     475    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 جحسری، ٠ح١س ب٦ وبيساهَّلل و٥بْی، ابوکا٠ٞ، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک ابوکا٠ٞ، ِؽيٞ ب٦ حسين :  راوی

ُن ٔلَبٔی کَا ِّ َّٝ بَْٔیُّ َواٜ ٍُ ِٜ ُس ب٦ُِ وُبَِيٕس ا َِٜحِحَسرٔیُّ َو٠َُح١َّ ُٞ ب٦ُِ حَُسيِٕن ا َُِؽِي  ٕٞ ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕٞ ٠ٔ

 َ َتاَزَة َو٦ِ أ٤َ َٔ َِ َِٜٕٔيا٠َٔة  ٢َ یَِح١َُي اهَّللُ ا٥َّٜاَس یَِو٣َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ و٧َ َٜٔذَٜٔک و ٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َيِضَت١ُّ

َّي یُزٔیحَ  ِى٥َا َولَی َرب٥َِّا َحً َّ َتِص َِ ِو ا َٜ وُٜو٧َ  ُٕ َي َِ َِٝض١ُو٧َ َٜٔذَٜٔک  ُي َِ َٟ اب٦ُِ وُبَِيٕس  ا َّی َٔ َيأِتُو٧َ آَز٣َ َظل َِ  َٟ ا َٔ ٥َا ٦ِ٠ٔ ٠َکَا٥َٔ٤ا َصَذا 

َذ ِٔيَک ٦ِ٠ٔ ُروحٔطٔ َو  َّ ٔ َوَن َک اهَّللُ بَٔئسظ َٕ َٝ ٖٔ َخ ِٝ َِٜد وُٜو٧َ أ٤ََِت آَز٣ُ أَبُو ا ُٕ َي َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ََٜک اهَّللُ َو ََِسَحُسوا  ََٙة  ٔ ١َََِٜلئ أ٠َََز ا

َّي ٥ََٜا و٥َِٔس َربَِّک َحً ِي  َّ َيِسَتِحٌٔي َربَّطُ  اِش َِ ًَّٜٔي أََظاَب  َيِذَُکُ َخٔفيَئَتطُ ا َِ  ٢ِ ُ٘ َِٜسُت ص٥َُا  ُٟ و ُٕ َي َِ یُزٔیَح٥َا ٦ِ٠ٔ ٠َکَا٥َٔ٤ا صََذا 

 َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََِيأِتُو٧َ ٤ُوّحا َظل  َٟ ا َٔ ٟٕ َبَىَثُط اهَّللُ  و َُ َٟ َر ٦ِٔٙ ائُِتوا ٤ُوّحا أَوَّ ُٟ ٥ِ٠َٔضا َوَل و ُٕ َيِذَُکُ َي َِ  ٢ِ ُ٘ َِٜسُت ص٥َُا

 َّٜ ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٦ِٔٙ ائُِتوا إٔبَِزاصٔي٢َ َظل َيِسَتِحٌٔي َربَُّط ٥ِ٠َٔضا َوَل َِ ًَّٜٔي أََظاَب  َيأِتُو٧َ َخٔفيَئَتطُ ا َِ ٔذی اتََّدَذُظ اهَّللُ َخٝٔيَّل 

 َٜ  ُٟ و ُٕ َي َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٦ِٔٙ ائُِتوا إٔبَِزاصٔي٢َ َظل َيِسَتِحٌٔي َربَُّط ٥ِ٠َٔضا َوَل َِ ًَّٜٔي أََظاَب  ٢ِ َویَِذَُکُ َخٔفيَئَتُط ا ُ٘ ِسُت ص٥َُا

َّی ا َيأِتُو٧َ ٠ُوَسي َظل َِ  َٟ ا َٔ ِوَراَة  ١ََُّٝط اهَّللُ َوأَِوَفاُظ اٜتَّ َ َّٜٔذی ک ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو يَ ٠ُوَسي َظل َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِٜسُت هَّللُ َو  ُٟ و ُٕ

٦ِٔٙ ائُِتوا ؤيَسي ُروَح اهَّللٔ َوک١ََٔٝ  َيِسَتِحٌٔي َربَّطُ ٥ِ٠َٔضا َوَل َِ ًَّٜٔي أََظاَب  ٢ِ َویَِذَُکُ َخٔفيَئَتطُ ا ُ٘ َيأِتُو٧َ ؤيَسي ُروَح اهَّللٔ ص٥َُا َِ َتطُ 

َّی اهَّللُ  ّسا َظل ٦ِٔٙ ائُِتوا ٠َُح١َّ ٢ِ َوَل ُ٘ َِٜسُت ص٥َُا  ُٟ و ُٕ َي َِ َ َوک١َََٔٝتطُ 
٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ َو٠َا َتأَِخَّ سَّ َٕ ُط ٠َا َت َٜ ِس ٌَُٔفَ  َٔ ٢ََّٝ َوِبّسا  ََ َِٝيطٔ َو  َو

َِإَٔذا ُيِؤَذ٧ُ لٔی  َِ ِّی  َتأِذ٧ُٔ َولَی َرب َِ
َ أ َِ َيأِتُونٔی  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا يَ  َٔ َِ أجّسا  ََ ِىُت  َٔ َسوُىٔي أ٤ََا َرأَیُِتُط َو



 

 َِ َُِي َرأِٔسي  أَِر َِ ِي  َّّ ِي ُتَص َّ ِٞ ُتِىَفِط اِش ََ ِٞ ُتِس١َِي  ُٔ َک  ََ ِ َِِي َرأ ُس اِر ُٟ یَا ٠َُح١َّ ا َٕ ُي َِ َِ اهَّللُ  ِّی بَٔتِح١ٔيٕس ٠َا َشا أَِح١َُس َرب

ُجُض٢ِ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ َوأُزِ  أُِِخٔ َِ ا  َيُحسُّ لٔی َحسًّ َِ ُي  َّ ِّی ث٢َُّ أَِش ٥١ُِّٝٔيطٔ َرب َِ اهَّللُ ُيَى َيَسوُىٔي ٠َا َشا َِ أجّسا  ََ ُي  َٔ َ أ َِ َِٜح٥ََّة ث٢َُّ أَوُوزُ  خُُٔٝض٢ِ ا

ُي َرأِٔسي  َِ أَِر َِ ِي  َّّ ِي ُتَص َّ ِٞ ُتِىَفِط اِش ََ ِٞ ُتِس١َِي  ُٔ ُس  َک یَا ٠َُح١َّ ََ ِ ِي َرأ َِ ُٟ اِر ا َٕ ِّی بَٔتِح١ٔيٕس أ٧َِ یََسَوىٔي ث٢َُّ ُي أَِح١َُس َرب َِ

٥١ُِّٝٔيطٔ ث٢َُّ  أَٜثٔة أَِو  ُيَى ََل أَِزرٔی فٔی اٜثَّ َِ  َٟ ا َٔ َِٜح٥ََّة  َجُض٢ِ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ َوأُِزخُُٔٝض٢ِ ا أُِِخٔ َِ ا  َيُحسُّ لٔی َحسًّ َِ ُي  َّ َٟ أَِش ا َٔ  فٔی اٜزَّابَٔىٔة 

ُِٜدُٝ  َِٝيطٔ ا َِ َو آ٧ُ أَِی َوَج ُُِٜقِ ُٟ یَا َربِّ ٠َا بَقَٔی فٔی ا٥َّٜارٔ إِٔلَّ ٦ِ٠َ َحَبَسُط ا ُٔو َ أ َتاَزةُ أَِی َِ َٔ  َٟ ا َٔ َٟ اب٦ُِ وُبَِيٕس فٔی رَٔوایَتٔطٔ  ا َٔ وزُ 

ُِٜدُٝوزُ  َِٝيطٔ ا َِ َو  َوَج

جڈ ری، دمحم نب دیبع اہلل ربنعی، اوباکلم، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 
جی

اوباکلم، لیضف نب نیسح 

دؿ امتؾ ولوگں وک عمج رفامںیئ ےگ افر فہ اس رپاشیین ےس ےنچب یک وکشش رکںی ےگ افر  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ایقتم ےک

انب دیبع ےن اہک ےہ ہک  ہ وکشش اؿ ےک دولں ںیم ڈایل اجےئ یگ فہ ںیہک ےگ ہک مہ اےنپ رپفرداگر یک رطػ ارگ یسک ےس افشتع 

االسلؾ ےک اپس لںیئ ےگ افر اؿ ےس ںیہک ےگ ہک رکاںیئ اتہک اس ہگج ےس مہ لراؾ احلص رکںی وت بس ولگ رضحت لدؾ ہیلع 

لپ امتؾ ولخمؼ ااسنین ےک ابپ ںی لپ وک اہلل ےن اےنپ دتس دقرت ےس انبای ےہ افر اینپ دیپا یک وہیئ رفح لپ ںیم وھپیکن افر 

س ہگج ےس راتح احلص رفںوتں وک مکح دای ایگ ہک فہ لپ وک دجسہ رکںی لپ اےنپ رپفرداگر ےک اہں امہری افشتع رفامںیئ اتہک مہ ا

رکںی، رضحت لدؾ ہیلع االسلؾ رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں افر اینپ اطخ وک اید رکںی ےگ وج اؿ ےس وہیئ، اہلل اعتیل ےس 

ؾ یرامںیئ ےگ افر ںیہک ےگ ہک رضحت ونح ہیلع االسلؾ ےک اپس اجؤ فہ ےلہپ روسؽ ںی  ںیہن اہلل ےن اجیھب، فہ رضحت ونح ہیلع االسل

ےک اپس لںیئ ےگ فہ یھب رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں افر اینپ اطخ اید رکںی ےگ وج داین ںیم اؿ ےس رسزد وہیئ افر اےنپ 

رب ےس یرامںیئ ےگ افر رفامںیئ ےگ ہک مت رضحت اربامیہ ےک اپس اجؤ اؿ وک اہلل ےن اانپ لیلخ انبای فہ ولگ رضحت اربامیہ ےک اپس 

وج داین ںیم اؿ ےس وہیئ یھت اےنپ رب ےس   رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں فہ یھب اینپ اس اطخ وک اید رک ےکلںیئ ےگ فہ یھب

یرامںیئ ےگ افر رفامںیئ ےگ ہک مت رضحت ومٰیس ےک اپس اجؤ وج اہلل ےک میلک ںی  ںیہن اہلل اعتیل ےن وتراة اطع رفامیئ فہ ولگ رضحت 

یھب رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں افر اینپ اطخ وک اید رک ےک وج داین ںیم اؿ ےس وہیئ اےنپ رب  ومٰیس ےک اپس لںیئ ےگ فہ

 اہلل ںی انچہچن بس ولگ رضحت ٰیسیع رفح اہلل 

 

مة
کل
ےس یرامںیئ ےگ افر رفامںیئ ےگ ہک مت رضحت ٰیسیع ےک اپس اجؤ وج رفح اہلل افر 

ںیئ ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں نکیل مت رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اجؤ ۃملک اہلل ےک اپس لںیئ ےگ فہ یھب رفام

 پ  یک اشؿ  ہ ےہ ہک اہلل اعتیل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ایلگ یلھچپ امتؾ اطخؤں وک اعمػ رفام دای ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

لںیئ ےگ ںیم اےنپ رپفرداگر ےس افشتع یک ااجزت اموگنں اگ ےھجم ااجزت دی  فل ہ فملس ےن رفامای رھپ اسرے ولگ ریمے اپس



 

اجےئ یگ۔ رھپ ںیم اےنپ لپ وک دوھکیں اگ ہک ںیم دجسہ ںیم ںیم رگا ڑپا وہں، بج کت اہلل اچںی ےگ ےھجم اس احؽ ںیم رںیھک ےگ 

رفامےیئ! انس اجےئ اگ، امےئگن! دای اجےئ اگ، افشتع رفامےیئ!  رھپ ھجم ےس اہک اجےئ اگ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اانپ رس ااھٹےیئ،

افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ، رھپ ںیم اانپ رس ااھٹؤں اگ افر اےنپ رب یک اؿ املکت ےک اسھت دمح ایبؿ رکفں اگ وج فہ ےھجم اس فتق 

فملس اانپ رس ااھٹےیئ! رفامےیئ! انس اجےئ اگ،  اھکسےئ اگ رھپ ںیم افشتع رکفں اگ رھپ ھجم ےس اہک اجےئ اگ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ

 امےئگن! دای اجےئ اگ، افشتع ےئجیک! افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ، رھپ ںیم اانپ رس دجسہ ےس ااھٹؤں اگ رھپ ںیم اےنپ رب یک دمح ایبؿ رکفں اگ

 رکفں اگ رافی رفامےت ںی ریمے  ےئ ا ک دح رقمر یک اجےئ یگ سج ےک  قبقم ںیم ولوگں وک دفزخ ےس اکنؽ رک تنج ںیم داہ 

ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک رسیتی ای وچیھت رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افشتع رفام رک ولوگں وک دفزخ ےس اکنؽ رک تنج ںیم 

لؿ ےن داہ  رفامںیئ ےگ افر اےکس دعب اہلل اعتیل ےس رعض رکںی ےگ دفزخ ںیم رصػ فہ ولگ ابیق رہ ےئگ ںی پ  ےک قح ںیم رق

 ہشیمہ اک ذعاب الزؾ رک دای ےہ۔

جڈ ری، دمحم نب دیبعاہلل ربنعی، اوباکلم، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن نب امکل :  رافی
جی

 اوباکلم، لیضف نب نیسح 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیمدفزویخں ںیم

     476    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ بصار، اب٦ ابی وسی، َىيس، ٔتازہ، ا٤س :  راوی

 َ ث اَِل َحسَّ َٔ إر  ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس  َٔ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ٥َا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ 

و٧َ بَٔذَٜٔک أَِو  َيِضَت١ُّ َِ َِٜٕٔيا٠َٔة  ١ُِِٜؤ٥٠ُٔو٧َ یَِو٣َ ا ٢َ َیِحَت١ُٔي ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٞٔ َحٔسیٔث أَبٔی َر َِٝض١ُو٧َ َذَٜٔک ب١ِٔٔث یُ

 َٔ ِٜ َوَوا٤ََة َو ُٟ یَا َربِّ ٠َا بَقَٔی إِٔلَّ ٦ِ٠َ َحَبَسطُ ا ُٔو َ أ َِ َِٜحٔسیٔث ث٢َُّ آتٔيطٔ اٜزَّابَٔىَة أَِو أَوُوزُ اٜزَّابَٔىَة  َٟ فٔی ا آ٧ُ ا  ُُقِ

 ےک دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک  رش

دؿ اسرے ومنم عمج ےئک اجںیئ ےگ فہ اس دؿ ےس اجنت احلص رکےن یک وکشش رکںی ےگ ای اؿ ےک دؽ ںیم  ہ ابت ڈایل اجےئ 



 

یگ  ہ دحثی ذموکرہ دحثی یک رطح ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس دحثی ںیم  ہ یھب رفامای ہک وچیھت ابر ںیم اؿ 

 رعض رکفں اگ اے رپفرداگر اب دفزخ ںیم رصػ فہ ولگ ابیق فہ ےئگ ںی پ  وک رقلؿ ےن رفاک ےہ۔یک افشتع رکفں اگ افر  ہ 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  

  ایبؿاامیؿ اک :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     477    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

 َٔ ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ َحسَّ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  َٟ َحسَّ ا

ٞٔ َحٔسیثٔض١َٔا َوذَ  َِٝض١ُو٧َ َٜٔذَٜٔک ب١ِٔٔث ُي َِ َِٜٕٔيا٠َةٔ  ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن یَِو٣َ ا َٟ یَِح١َُي اهَّللُ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُٟ َو ُٔو َ أ َِ یَا َربِّ ٠َا ََکَ فٔی اٜزَّابَٔىٔة 

ُِٜدُٝوزُ  َِٝيطٔ ا َِ َو آ٧ُ أَِی َوَج ُُِٜقِ  بَقَٔی فٔی ا٥َّٜارٔ إِٔلَّ ٦ِ٠َ َحَبَسطُ ا

دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ایقتم ےک دؿ 

 ہ ابت ڈایل اجےئ یگ ہک فہ اس دؿ ےس اجنت احلص رکےن یک وکشش رکںی ابیق دحثی ومونمں وک عمج رفامںیئ ےگ اؿ ےک دؽ ںیم 

ایس رطح ےہ نکیل اس ںیم  ہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وچیھت رمہبت رفامںیئ ےگ اے رپفرداگر اب وت دفزخ ںیم 

 دفزخ ںیم رانہ ہشیمہ ےک  ےئ الزؾ ےہ۔ وکیئ یھب ابیق ںیہن وساےئ اؿ ےک پ  وک رقلؿ ےن رفک راھک ےہ ینعی اؿ رپ

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 ؿ ںیمدفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایب

     478    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٥٠ہاٟ ْضیز، یزیس ب٦ زریي، َىيس ب٦ ابی ُعوبہ، ہصا٣، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ٔىيُس بِ  ََ ث٥ََا  ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ یزُ َحسَّ ٔ ٟٕ اَّٜضَّ ُس ب٦ُِ ٥ِ٠َٔضا ث٥ََا ٠َُح١َّ َتَوائٔیِّ َو٦ِ َحسَّ َِ ُِ اٜسَّ ٔ وبََة َوصَٔصا٣ْ َظاح ٦ُ أَبٔی َُعُ

ا٧َ  ٌَسَّ ثَىٔي أَبُو  ٢ََّٝ ح و َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ُس ب٦ُِ َٔ ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َو٠َُح١َّ  ا

ث٥ََا ٠َُىاذْ  اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُِٜثى َٝ  ا َّی اهَّللُ َو ث٥ََا أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َتاَزَة َحسَّ َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ِيطٔ َوصَُو اب٦ُِ صَٔصا٣

ٔ ٠َا َیز٧ُٔ َش  َِٜديِْ ِٝبٔطٔ ٦ِ٠ٔ ا َٔ َط إِٔلَّ اهَّللُ َوکَا٧َ فٔی  َٜ ٔ َٟ َِل إ ا َٔ ُد ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ ٦ِ٠َ  َٟ َیِْخُ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َٟ َِل َو ا َٔ ُد ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ ٦ِ٠َ  َّْة ث٢َُّ یَِْخُ ٔىي

 َٜ ٔ َٟ َِل إ ا َٔ ُد ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ ٦ِ٠َ  ٔ ٠َا َیز٧ُٔ بُزَّّة ث٢َُّ یَِْخُ َِٜديِْ ِٝبٔطٔ ٦ِ٠ٔ ا َٔ َط إِٔلَّ اهَّللُ َوکَا٧َ فٔی  َٜ ٔ ٔ ٠َا َیز٧ُٔ إ َِٜديِْ ِٝبٔطٔ ٦ِ٠ٔ ا َٔ َط إِٔلَّ اهَّللُ َوکَا٧َ فٔی 

ّة َزازَ  ث٥ََا بٔطٔ  َذرَّ َٟ ُشِىَبُة َحسَّ ا َٕ َِ َِٜحٔسیٔث  ثُِتطُ بٔا َحسَّ َِ َٕٝٔيُت ُشِىَبَة  َِ َٟ یَزٔیُس  ا َٔ ٟٕ فٔی رَٔواَیتٔطٔ  َتاَزةُ َو٦ِ أ٤ََٔس اب٦ُِ ٥ِ٠َٔضا َٔ

 َ َٞ ٠َک َِٜحٔسیٔث إِٔلَّ أ٧ََّ ُشِىَبَة َجَى ٢ََّٝ بٔا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ ِٔيَضا أَبُو ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ َیزٔیُس َظحَّ ا َٔ ةٔ ذَُرّة  رَّ ا٧َ اٜذَّ

 بِٔسَفا٣َ 

 دمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زرعی، دیعس نب ایب رعفہب، اشہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

  
َ
ُ اہک وہاگ افر اس ےک دؽ ںیم وج ےک ربارب یھب یکین ےہ ےن رفامای ہک دفزخ ںیم ےس فہ لدیم اکنؽ ایل اجےئ اگ سج ےن یھب ل

َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
 ِإلَة

ُ اہک وہاگ افر اس ےک دؽ ںیم دنگؾ ےک ا ک ذرہ ےک ربارب یھب یکین
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
 اےس یھب دفزخ ےس اکنؽ ایل اجےئ اگ سج ےن یھب ل

 وہیگ اےس یھب دفزخ یک لگ ےس اکنؽ ایل اجےئ اگ۔

 دمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زرعی، دیعس نب ایب رعفہب، اشہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     479    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي وتکی، ح١از ب٦ زیس، ٠ىبس ب٦ ہَلٟ و٥زی، َىيس ب٦ ٥٠عور، ح١از ب٦ زیس، ٠ىبس ب٦ ہَلٟ :  راوی

 ٕٟ ث٥ََا ٠َِىَبُس ب٦ُِ صََٔل ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٥ََا َح١َّ َِٜىَتکٔیُّ َحسَّ ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي ا ُِّن َحسَّ َّٝ ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َواٜ ََ ث٥ََاظ  َِٜى٥َزٔیُّ ح و َحسَّ ا

 ٔ ٔلَی أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َاٜ ٥َا إ ِٕ َٝ َٟ ا٤َِف ا َٔ َِٜى٥َزٔیُّ  ٟٕ ا ث٥ََا ٠َِىَبُس ب٦ُِ صََٔل ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ُط َحسَّ ا٤َِتَضِي٥َا َٜ َِ ِى٥َا بَٔثابٕٔت  َّّ ٕک َوَتَص

ِّی َِٜيطٔ َوصَُو ُيَعل ٔ َٜطُ یَا أَبَا حَ  إ  َٟ ا َٕ َِ  ٔ یزٔظ ََٝس ثَابّٔتا ٠ََىُط َولَی ََسٔ َِٝيطٔ َوأَِج ٥َِٝا َو َسَخ َِ ٥ََٜا ثَابْٔت  َتأَِذ٧َ  َِ ا َِ َهی  ١ِزََة إ٧َّٔ اٜؽُّ

ْس  ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ اَؤة  َّ ثَُض٢ِ َحٔسیَث اٜصَّ ةٔ َيِسأَُٜو٤ََک أ٧َِ تَُحسِّ َِٜبَِّصَ ٞٔ ا َٟ إَٔذا کَا٧َ  إِٔخَوا٤ََک ٦ِ٠ٔ أَصِ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

و ُٕ َي َِ یَّتَٔک  ِي ُٜٔذرِّ َّ َٜطُ اِش وُٜو٧َ  ُٕ َي َِ َيأِتُو٧َ آَز٣َ  َِ ٔلَی َبِىٕؾ  َِٜٕٔيا٠َةٔ ٠َاَد ا٥َّٜاُس َبِىُؽُض٢ِ إ َِٝي٢ُِٙ َیِو٣ُ ا ٦ِٔٙ َو ََٜضا َوَل َِٜسُت   ُٟ

َّطُ  إ٤ٔ َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ ٔ  بٔإٔبَِزاصٔي٢َ َو َُّط کَٝ إ٤ٔ َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ َِٝي٢ُِٙ ب١ُٔوَسي َو ٦ِٔٙ َو ََٜضا َوَل َِٜسُت   ُٟ و ُٕ َي َِ َيأِتُو٧َ إٔبَِزاصٔي٢َ  َِ ُٞ اهَّللٔ  ي٢ُ َخٝٔي

 َ َّطُ ُروُح اهَّللٔ َوک إ٤ٔ َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ َِٝي٢ُِٙ بٔٔىيَسي َو ٦ِٔٙ َو ََٜضا َوَل َِٜسُت   ُٟ و ُٕ َي َِ ُيِؤتَی ٠ُوَسي  َِ َِٜسُت اهَّللٔ   ُٟ و ُٕ َي َِ ُيؤتَی ؤيَسي  َِ ١َُٔٝتطُ 

 ِ َتأ َِ
َ أ َِ  ُٖ ٔ أ٤ََِفٝ َِ ََٜضا  ُٟ أ٤ََا  ُٔو َ أ َِ أُوتَی  َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕس َظل َِٝي٢ُِٙ ب١َُٔح١َّ ٦ِٔٙ َو َضا َوَل ُٔو٣ُ بَيَِن َٜ َ أ َِ ُيِؤَذ٧ُ لٔی  َِ ِّی  ذ٧ُٔ َولَی َرب

أَِح١َُسُظ ب١ََٔحا٠َٔس َِل  َِ ِٞ یََسیِطٔ  ُٔ َک َو ََ ِ ِي َرأ َِ ُس اِر ُٟ لٔی یَا ٠َُح١َّ ا َٕ ُي َِ أجّسا  ََ َٜطُ  ِٝض٥١ُٔٔيطٔ اهَّللُ ث٢َُّ أَِٔخُّ  َِٝيطٔ اِْل٧َ یُ ٔسُر َو ِٔ َ  ُيِس١َِي أ

ِٝبٔطٔ  َٔ ٦ِ١َ کَا٧َ فٔی  َِ  ِٖ ٔ ُٟ ا٤َِفٝ ا َٕ ُي َِ ًٔي  ًٔي أ٠َُّ ُٟ َربِّ أ٠َُّ ُٔو َ أ َِ ِي  َّّ ِي ُتَص َّ ِٞ ُتِىَفِط َواِش ََ َْةٕ  ََٜک َو ُٟ َحبَّٕة ٦ِ٠ٔ بُزَّةٕ أَِو َشٔىي ا َٕ ٠ِٔث

١ََِٜحا٠ٔٔس ث٢َُّ  َِٝک ا ٔ أَِح١َُسُظ بٔت َِ ِّی  ٔلَی َرب ُٞ ث٢َُّ أَِرٔجُي إ َى ِِ َ أ َِ  ُٖ ٔ أ٤ََِفٝ َِ ِجطُ ٥ِ٠َٔضا  أَِِخٔ َِ ُٟ لٔی یَا ٦ِ٠ٔ إٔی١َا٧ٕ  ا َٕ ُي َِ أجّسا  ََ َٜطُ   أَِٔخُّ 

ِٞ يُِس١َِي  ُٔ َک َو ََ ِ َِِي َرأ ُس اِر ِٝبٔطٔ  ٠َُح١َّ َٔ ٦ِ١َ کَا٧َ فٔی  َِ  ِٖ ٔ ُٟ لٔی ا٤َِفٝ ا َٕ ُي َِ ًٔي  ًٔي أ٠َُّ ُٟ أ٠َُّ ُٔو َ أ َِ ِي  َّّ ِي ُتَص َّ ِٞ ُتِىَفِط َواِش ََ ََٜک َو

أَِح١َ  َِ ِّی  ٔلَی َرب ُٞ ث٢َُّ أَوُوزُ إ َى ِِ َ أ َِ  ُٖ ٔ أ٤ََِفٝ َِ ِجُط ٥ِ٠َٔضا  أَِِخٔ َِ ٟٕ ٦ِ٠ٔ إٔی١َا٧ٕ  َز ُٟ َحبَّٕة ٦ِ٠ٔ َِخِ ا َٕ ٔ ٠ِٔث َٜطُ ُسُظ بٔت ١ََِٜحا٠ٔسٔ ث٢َُّ أَِٔخُّ  َِٝک ا

ُٟ یَا  ُٔو َ أ َِ ِي  َّّ ِي ُتَص َّ ِٞ ُتِىَفِط َواِش ََ ََٜک َو ِٞ ُيِس١َِي  ُٔ َک َو ََ ِ ِي َرأ َِ ُس اِر ُٟ لٔی َیا ٠َُح١َّ ا َٕ ُي َِ أجّسا  ََ ُٟ ا َٕ ُي َِ ًٔي  ًٔي أ٠َُّ َربِّ أ٠َُّ

ِٝبٔطٔ أَِزنَی أَِزنَی أَزِ  َٔ ٦ِ١َ کَا٧َ فٔی  َِ  ِٖ ٔ ُٞ لٔی ا٤َِفٝ َى ِِ َ أ َِ  ُٖ ٔ أ٤ََِفٝ َِ ِجُط ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  أَِِخٔ َِ ٟٕ ٦ِ٠ٔ إٔی١َا٧ٕ  َز ٟٔ َحبَّٕة ٦ِ٠ٔ َِخِ ا َٕ نَی ٦ِ٠ٔ ٠ِٔث

 ِٝ ِو ٠ٔ َٜ ٥َِٝا  ُٔ َِٜحبَّا٧ٔ  ٔ ا ٥َّا بَٔمِضز ُ٘ ا  َّ١َٝ َِ  ٔ ِج٥َا ٦ِ٠ٔ و٥ِٔٔسظ َْخَ َِ َّٜٔذی أ٤ََِبأ٤ََا بٔطٔ  َس َصَذا َحٔسیُث أ٤ََٕس ا َِ َِٜحَس٦ٔ  ٔلَی ا َِٝيطٔ َوصَُو ٥َا إ ٥َ١َِّٝا َو

ٔىيٕس ٔجئ٥َِا ٦ِ٠ٔ  ََ ٥َِٝا یَا أَبَا  ُٕ َِ َِٝيطٔ  ٥َ١َِّٝا َو َس َِ َِٝيطٔ  ٥َِٝا َو َسَخ َِ  َٟ ا َٔ َة  َّ ْٕ فٔی َزارٔ أَبٔی َخٝٔي ٢ِ ٠ُِسَتِد َٝ َِ  و٥ِٔٔس أَخٔيَک أَبٔی َح١ِزََة 



 

َٟ صَٔيطٔ  ا َٔ اَوةٔ  َّ ث٥ََاُظ فٔی اٜصَّ َٞ َحٔسیٕث َحسَّ ث٥ََا بٔطٔ ٥٠ُُِذ َنِس١َِي ٠ِٔث ِس َحسَّ َٔ  َٟ ا َٔ ٥َِٝا ٠َا َزاَز٤َا  ُٔ َٟ صَٔيطٔ  ا َٕ َِ َِٜحٔسیَث  ث٥َِاُظ ا َحسَّ َِ

ثَُٙ  َظ أ٧َِ یَُحسِّ ِيُذ أَِو ََکٔ ِس َتَزَک َشِيّئا ٠َا أَِزرٔی أ٤ََٔسَي اٜصَّ َٕ َٜ ٥َّة َوصَُو یَِو٠َئٕٔذ َج١ٔيْي َو ََ ی٦َ  َُٜط َحسِّ ؤَِّشٔ ٥َِٝا  ُٔ کُٔٝوا  َِتَتَّ ث٥َِا ٢ِ 

ث١َُُٙوُظ ث٢َُّ  ُت َل٢ُِٙ صََذا إِٔلَّ َوأ٤ََا أُرٔیُس أ٧َِ أَُحسِّ ٕٞ ٠َا َذََکِ َٖ اِْلِٔنَسا٧ُ ٦ِ٠ٔ َوَح ٔ َٟ ُخٝ ا َٔ َؽٔحَک َو ِّی فٔی اٜزَّابَٔىةٔ  َِ ٔلَی َرب أَِرٔجُي إ

ُٟ لٔی یَا ٠ُحَ  ا َٕ يُ َِ أجّسا  ََ ُط  َٜ ١ََِٜحا٠ٔٔس ث٢َُّ أَِٔخُّ  َِٝک ا ٔ أَِح١َُسُظ بٔت ِي َِ َّ ِٞ ُتِىَق َواِش ََ ََٜک َو ِٞ ُيِس١َِي  ُٔ َک َو ََ ِ ِي َرأ َِ ُس اِر َّ١

َِٜيَس ذَ   َٟ ا َٔ ََٜک أَِو  َِٜيَس َذاَک   َٟ ا َٔ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ َٟ َِل إ ا َٔ ُٟ یَا َربِّ ائَِذ٧ِ لٔی ِٔي٦ِ١َ  ُٔو َ أ َِ ِي  َّّ ٦ِٔٙ َوؤزَّتٔی َو٘ٔبَِْٔیائٔی ُتَص َِٜيَک َوَل ٔ اَک إ

َّ َوَوَم١ًَٔي َو  ث٥ََا بٔطٔ أ٤َ َّطُ َحسَّ َِٜحَس٦ٔ أ٤َ أَِشَضُس َولَی ا َِ  َٟ ا َٔ َط إِٔلَّ اهَّللُ  َٜ ٔ َٟ َِل إ ا َٔ َج٦َّ ٦ِ٠َ  ١َٔي أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک ٔجبِْٔیَائٔی َلُِِخٔ ََ ُط 

٥َّة َوصَُو یَِو٠ٔئٕٔذ َج١ٔيْي  ََ ی٦َ  َٞ ؤَِّشٔ ِب َٔ  َٟ ا َٔ  أَُراُظ 

ی، امحد نب زدی، دبعم نب 

ک

 

عب

الہؽ زنعی، دیعس نب وصنمر، امحد نب زدی، دبعم نب الہؽ ےتہک ںی ہک مہ رضحت اسن نب امکل اوبرعیب 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انلم اچےتہ ےھت افر اؿ ےس الماقت ےک  ےئ مہ ےن رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک افسرش اچیہ بج مہ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امہرے  ےئ ادنر لےن یک ااجزت امیگن مہ ادنر اؿ کت ےچنہپ وت فہ اچتش یک امنز ڑپھ رےہ ےھت رضحت اثتب ر

داہ  وہےئ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےن اثتب وک اےنپ اسھت تخت رپ اھٹب رک رفامای اے اوبزمحہ  ہ اؿ یک تینک ےہ 

ف رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل ریتے رصبہ فاےل اھبیئ ھجت ےس وپےتھچ ںی ہک مت اؿ ےس افشتع فایل دحثی ایبؿ رک

ہک مہ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایبؿ رفامای ہک بج ایقتم اک دؿ وہاگ وت ولگ ربھگا رک ا ک دفرس ےک اپس اجںیئ ےگ 

رفامںیئ فہ ںیہک رھپ بس ےس ےلہپ رضحت لدؾ ےک اپس لںیئ ےگ افر اؿ ےس رعض رکںی ےگ ہک لپ اینپ افالد ےک  ےئ افشتع 

ےگ ہک ںیم اس اقلب ںیہن مت رضحت اربامیہ ےک اپس اجؤ فہ اہلل ےک لیلخ ںی ولگ رضحت اربامیہ ےک اپس لںیئ ےگ فہ یھب ںیہک 

ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں نکیل مت رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اپس اجؤ ویکہکن فہ میلک اہلل ںی بس ولگ رضحت ومٰیس ےک 

 اہلل ںی انچہچن بس اپس اجںیئ 

 

مة
کل
ےگ وت فہ یھب ںیہک ےگ ہک ںیم اس اقلب ںیہن رگم مت رضحت ٰیسیع ےک اپس اجؤ فہ رفح اہلل افر 

ولگ رضحت ٰیسیع ےک اپس لںیئ ےگ فہ یھب ںیہک ےگ ہک ںیم اس اقلب ںیہن وہں نکیل مت رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک 

 اؿ ےس وہکں اگ ہک اہں ںیم اس اک الہ وہں افر ںیم اؿ ےک اسھت لچ ڑپفں اگ افر اہلل اپس اجؤ فہ بس ریمے اپس لںیئ ےگ ںیم

ےس ااجزت اموگنں اگ ےھجم ااجزت  ےل یگ افر ںیم اس ےک اسےنم ڑھکا وہ رک اس یک ایسی دمح فانث ایبؿ رکفں اگ ہک لج ںیم اس رپ اقدر 

س ےک دعب ںیم دجسہ ںیم رگ اجؤں اگ ھجم ےس اہک اجےئ اگ ہک اے دمحم اانپ رس ںیہن وہں فہ دمح فانثء اہلل ایس فتق ااقلء رفامںیئ ےگ ا

ااھٹےیئ افر رفامےیئ انس اجےئ اگ افر امےئگن دای اجےئ اگ افر افشتع ےئجیک افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ ںیم رعض رکفں اگ اے رپفرداگر 

 وج ےک داےن ےک ربارب یھب اامیؿ وہ اےس دفزخ ےس اکنؽ ول ریمی اتم ریمی اتم وت رھپ اہلل رفامںیئ ےگ اجؤ سج ےک دؽ ںیم دنگؾ ای



 

ںیم اےسی بس ولوگں وک دفزخ ےس اکنؽ ولں اگ رھپ اےنپ رپفرداگر ےک اسےنم لرک ایس رطح دمح ایبؿ رکفں اگ افر دجسہ ںیم ڑپ اجؤں 

ےئ اگ افشتع ےئجیک وبقؽ یک اجےئ یگ ںیم رعض اگ رھپ ھجم ےس اہک اجےئ اگ اے دمحم اانپ رس ااھٹےیئ رفامےیئ انس اجےئ اگ امےئگن دای اج

رکفں اگ اے ریمے رپفرداگر ریمی اتم ریمی اتم ریمی اتم رھپ اہلل اپک ےھجم رفامںیئ ےگ ہک اجؤ سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک 

یس رطح دمح داےن ےک ربارب اامیؿ وہ اےس دفزخ ےس اکنؽ ول ںیم ااسی یہ رکفں ےگ افر رھپ ولٹ رک اےنپ رب ےک اپس لؤں ےگ افر ا

تع ایبؿ رکفں اگ رھپ دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ ھجم ےس اہک اجےئ اگ اے دمحم اانپ رس ااھٹےیئ افر رفامےیئ انس اجےئ اگ امےئگن دای اجےئ اگ افش

رکںی افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ ںیم رعض رکفں اگ اے ریمے رپفرداگر ریمی اتم ریمی اتم ریمی اتم رھپ اہلل اپک ےھجم 

ہک اجؤ سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داےن ےک ربارب یھب اامیؿ وہ اےس دفزخ ےس اکنؽ ول ںیم ااسی یہ رکفں اگ افر ایس رطح رفامںیئ ےگ 

 دمح ایبؿ رکفں اگ رھپ دجسہ ںیم رگ ڑپفں اگ ھجم ےس اہک اجےئ اگ اے دمحم رفامےیئ انس اجےئ اگ امےئگن دای اجےئ اگ افشتع رکںی وبقؽ یک

اے ریمے رپفرداگر ریمی اتم ریمی اتم ھجم ےس اہلل اپک رفامںیئ ےگ ہک اجؤ افر سج ےک دؽ  اجےئ یگ ںیم رعض رکفں اگ

ںیم رایئ ےک داہن ےس یھب مک تہب مک افر تہب یہ مک وہ اےس یھب دفزخ ےس اکنؽ ول ںیم ااسی یہ رکفں اگ۔ دبعم نب الہؽ ےتہک ںی ہک  ہ 

ےن مہ ےس ایبؿ یک بج مہ اؿ ےک اپس ےس ےلکن افر ةحؿ ربقاتسؿ یک  رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ےہ وج اوہنں

دنلبی رپ ےچنہپ وت مہ ےن اہک اکش ہک مہ رضحت نسح رصبی یک رطػ ںیلچ افر اںیہن السؾ رعض رکںی فہ اوبہفیلخ ےک رھگ ںیم ےپھچ 

اہک اے اوبدیعس مہ اہمترے اھبیئ اوبزمحہ وہےئ ےھت اجحج نب ویفس ےک وخػ ےس رھپ مہ اؿ ےک اپس ےئگ افر اںیہن السؾ اہک مہ ےن 

ےک اپس ےس لرےہ ںی اوہنں ےن افشتع ےک ابرے ںیم مہ ےس ا ک دحثی ایبؿ یک اس رطح یک دحثی مہ ےن ںیہن ینس اوہنں 

 ےن اہک ایبؿ رکف مہ ےن وجاب دای سب اس ےس زایدہ اوہنں ےن ایبؿ ںیہن یک اوہنں ےن اہک ہک  ہ دحثی وت مہ ےس رضحت اسن ریض

اہلل اعتٰیل ہنع ےن سیب اسؽ لبق ایبؿ یک یھت بج فہ اطوتقر ےھت اب اوہنں ےن ھچک وھچڑ دای ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ وھبؽ ےئگ ای مت ےس 

مہ ایبؿ رکان انمبس ںیہن اھجمس ااسی ہن وہ ہک مت ایس رپ رھبفہس رک وھٹیب افر کین اامعؽ ںیم یتسس رکےن  وگ مہ ےن اؿ ےس اہک ہک فہ ایک 

ایبؿ ےئجیک  ہ نس رک رضحت نسح رصبی ےسنہ افر ےنہک ےگل ہک ااسنؿ یک دیپاشئ ںیم دلجی ےہ ںیم ےن مت ےس  ہ فاہعق اس  ےئ  ےس

 ایبؿ ایک اھت ہک مت ےس اس ہصح وک وج اسن نب امکل ےن وھچڑ دای اھت فہ ایبؿ رکفں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رھپ ںیم

 ےک اپس فاسپ ولٹ رک اجؤں اگ ھجم ےس اہک اجےئ اگ ہک اے دمحم اانپ رس ااھٹےیئ رفامےیئ انس اجےئ اگ امےئگن دای اجےئ اگ وچیھت رمہبت اہلل

افشتع رکںی افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ اس فتق ںیم رعض رکفں اگ اے ریمے رپفرداگر اس لدیم وک یھب ےھجم منہج ےس اکنےنل 

 
َ
  ِإلَة
َ
ُ اک اقلئ وہ اہلل رفامںیئ ےگ ہک  ہ ریت ااکؾ ںیہن نکیل ریمی زعت فرزریگ افر اجہ ف الجؽ یک مسق یک ااجزت د ےئج وج ہملک ل

َ
  اّللّ
َ
ِإّل

ُ اہک وہاگ رضحت دبعم ےتہک ںی ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک
َ
  اّلّل
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
 ہ  ںیم دفزخ ےس اےسی لدیم وک یھب اکنؽ دفں اگ سج ےن ل

ایبؿ یک اس وک اوہنں ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ےہ افر ریما امگؿ  ہ ےہ ہک  دحثی وج اوہنں ےن مہ ےس



 

 اوہنں ےن سیب اسؽ لبق ینس وہیگ بج رضحت اسن وجاؿ ےھت۔

ی، امحد نب زدی، دبعم نب الہؽ زنعی، دیعس نب وصنمر، امحد نب زدی، دبعم نب الہؽ :  رافی
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 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     480    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ساهَّلل ب٦ ١٤يْ، یزیس، ٠ح١س ب٦ بَّش، ابوحيا٧، ابوزروہ، ابوہزیزہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ وب :  راوی

َِٜحسٔیٔث  ٗٔ ا َيا َٔ ا فٔی  َٕ َّ ٕ َواتَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ٓٔ َحسَّ ََِٜحِ إِٔلَّ ٠َا یَزٔیُس أََحُسص١َُا ٦ِ٠ٔ ا

اَِل  َٔ  ٔٓ ََِٜحِ ُٟ اهَّللٔ َبِىَس ا و َُ ُتَٔی َر َٟ أ ا َٔ ا٧َ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ث٥ََا أَبُو َحيَّ ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو  َظل

٥ََضَس ٥ِ٠َٔضا ٤َِضَسّة  َِ ًُ َوکَا٤َِت ُتِىحٔبُطُ  َرا َِٜيطٔ اٜذِّ ٔ َِٝح٢ٕ ََفَُِٔي إ ٔ ٢َ یَِو٠ّا ب َّٝ ََ ِٞ  َو َِٜٕٔيا٠َٔة َوَص يُِّس ا٥َّٜأس یَِو٣َ ا ََ َٟ أ٤ََا  ا َٕ َِ

َِيُِس١ُٔىُض٢ِ اٜسَّ  ی٦َ فٔی َظٔىيٕس َواحٕٔس  ٜٔيَن َواِْلِٔخٔ َِٜٕٔيا٠َٔة اِلَوَّ َِٜبََّصُ َوَتِس٤ُو َتِسُرو٧َ ب٢َٔ َذاَک یَِح١َُي اهَّللُ َیِو٣َ ا ُُّذص٢ُِ ا اعٔی َوی٥َِ

َُ ا٥َّٜاَس ٠ٔ  َيِبُٝ َِ ١ُِس  ُٟ َبِىُؾ ا٥َّٜأس َٜٔبِىٕؾ أََِل َتزَِو٧َ ٠َا أْمُتَْناٜصَّ و ُٕ َي َِ و٧َ َو٠َا َِل َیِحَت١ُٔٝو٧َ  ُٕ ٔب ٠َا َِل یُٔفي ٢ِّ َواِلَْکِ ٍَ ِٜ  ٦ِ ا

ُٟ َبِىُؾ ا٥َّٜأس ٜٔبَ  و ُٕ َي َِ  ٢ُِ ٔلَی َربِّٙ ُي َل٢ُِٙ إ َّ ٢ُِٙ أََِل َت٥ُِمزُو٧َ ٦ِ٠َ َيِص ٍَ َٝ ِس بَ َٔ َيأِتُو٧َ آَز٣َ ِٔيطٔ أََِل َتَزِو٧َ ٠َا  َِ ِىٕؾ ائُِتوا آَز٣َ 

 َِ ََٙة  ٔ ١َََِٜلئ َذ ِٔيَک ٦ِ٠ٔ ُروحٔطٔ َوأ٠َََز ا َّ َک اهَّللُ بَٔئسظٔ َوَن َٕ َٝ َِٜبََّشٔ َخ وُٜو٧َ یَا آَز٣ُ أ٤ََِت أَبُو ا ُٕ َي ٔلَی َربَِّک َِ ٥ََٜا إ ِي  َّ ََٜک اِش َسَحُسوا 

 َ ٔل ٔلَی ٠َا ٤َِح٦ُ ِٔيطٔ أََِل َتَزی إ ٦َِٜ أََِل َتَزی إ ُط َو َٝ َٝطُ ٠ِٔث ِب َٔ  ِِ َؽ ٍِ ٢َِٜ َي ٌََؽّبا  َِٜيِو٣َ  َِ ا ٌَٔؽ ِّی  ُٟ آَز٣ُ إ٧َّٔ َرب و ُٕ َي َِ ٥َا  ٍَ َٝ ِس بَ َٔ ی ٠َا 

ٌَئِْی اذَِصبُوا ٔلَی  ٔسي اذَِصبُوا إ ِّ ٔسي َن ِّ َىَعِيُتُط َن َِ َحَزةٔ  َُّط ٤ََضانٔی َو٦ِ اٜصَّ ُط َوإ٤ٔ َٝ َِ َبِىَسُظ ٠ِٔث َؽ ٍِ يَ  َي َِ ٔلَی ٤ُوٕح  وُٜو٧َ إ ُٕ َي َِ أِتُو٧َ ٤ُوّحا 

ٔلَی َربَِّک أََِل َتزَ  ٥ََٜا إ ِي  َّ اَک اهَّللُ َوِبّسا َشُٙوّرا اِش َّ١ ََ ٔلَی اِلَِرٔؿ َو ٞٔ إ َُ ُٟ اٜزُّ ِس َیا ٤ُوُح أ٤ََِت أَوَّ َٔ ی ٠َا ٤َِح٦ُ ِٔيطٔ أََِل َتَزی ٠َا 

َِٜيِو٣َ  َِ ا ٌَٔؽ ِس  َٔ ِّی  ُض٢ِ إ٧َّٔ َرب َٜ  ُٟ و ُٕ َي َِ ٥َا  ٍَ َٝ ِس کَا٤َِت لٔی َزِوَوْة بَ َٔ َّطُ  َٝطُ َوإ٤ٔ َِ َبِىَسُظ ٠ِٔث َؽ ٍِ ٦َِٜ َي َٝطُ َو َٝطُ ٠ِٔث ِب َٔ  ِِ َؽ ٍِ ٢َِٜ َي ٌََؽّبا 

َيأِتُو٧َ إٔبِزَ  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی إٔبَِزاصٔي٢َ َظل ٔسي اذَِصبُوا إ ِّ ِّٔسي َن ِومٔی َن َٔ وُٜو٧َ َزَوِوُت بَٔضا َولَی  ُٕ َي َِ أ٤ََِت ٤َٔييُّ اهَّللٔ اصٔي٢َ 



 

ِس بَ  َٔ ٔلَی ٠َا  ٔلَی ٠َا ٤َِح٦ُ ِٔيطٔ أََِل َتَزی إ ٔلَی َربَِّک أََِل َتَزی إ ٥ََٜا إ ِي  َّ ٞٔ اِلَِرٔؿ اِش ِّی َوَخٝٔيُُٝط ٦ِ٠ٔ أَصِ ُض٢ِ إٔبَِزاصٔي٢ُ إ٧َّٔ َرب َٜ  ُٟ و ُٕ َي َِ ٥َا  ٍَ َٝ

ُط ٠ٔثِ  َٝ ِب َٔ  ِِ َؽ ٍِ ٢ِ َي َٜ َِٜيِو٣َ ٌََؽّبا  َِ ا ٌَٔؽ ِس  ٔلَی ٌَئِْی َٔ ٔسي اذِصَبُوا إ ِّ ٔسي َن ِّ َذبَاتٔطٔ َن َ٘ ُط َوَذََکَ  َٝ ُِ َبِىَسُظ ٠ِٔث َؽ ٍِ َُٝط َوَِل َي

 َِ ُٟ اهَّللٔ  و َُ وُٜو٧َ یَا ٠ُوَسي أ٤ََِت َر ُٕ َي َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َيأِتُو٧َ ٠ُوَسي َظل َِ ٔلَی ٠ُوَسي  اَِلتٔطٔ اذَِصبُوا إ ََ ٔ ََٝک اهَّللُ بٔز ؽَّ

٥َا  ٍَ َٝ ِس بَ َٔ ٔلَی ٠َا ٤َِح٦ُ ِٔيطٔ أََِل َتَزی ٠َا  ٔلَی َربَِّک أََِل َتَزی إ ٥ََٜا إ ِي  َّ َِٝيطٔ َوبَٔتکِٝٔي١ٔطٔ َولَی ا٥َّٜأس اِش َّی اهَّللُ َو ُض٢ِ ٠ُوَسي َظل َٜ  ُٟ و ُٕ َي َِ

َٝطُ  َُٝط ٠ِٔث ِب َٔ  ِِ َؽ ٍِ ٢ِ َي َٜ َِٜيِو٣َ ٌََؽّبا  َِ ا ِس ٌَٔؽ َٔ ِّی  ٢َ إ٧َّٔ َرب َّٝ ََ ِتَٝٔضا  َو َٕ ٢َِٜ أُو٠َزِ بٔ ّسا  ِّ ُِٝت َن َت َٔ ِّی  ٔن ُط َوإ َٝ َِ َبِىَسُظ ٠ِٔث َؽ ٍِ ٦َِٜ َي َو

وُٜو٧َ یَا ؤيَسي أ٤ََِت َر  ُٕ َي َِ َيأِتُو٧َ ؤيَسي  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی ؤيَسي َظل ٔسي اذَِصبُوا إ ِّ ٔسي َن ِّ ١ََِّٝت ا٥َّٜاَس فٔی َن َ ُٟ اهَّللٔ َوک و َُ

 َ١ِٜ ٔلَی َربَِّک أََِل َتَزی ٠َا ٤َِح٦ُ ِٔيطٔ أَ ا ٥ََٜا إ ِي  َّ َِاِش ٔلَی ٠َزَِی٢َ َوُروْح ٥ِ٠ُٔط  اَصا إ َٕ ِٜ ُض٢ِ ِضسٔ َوک١ََْٔٝة ٥ِ٠ٔطُ أَ َٜ  ُٟ و ُٕ َي َِ ٥َا  ٍَ َٝ ِس بَ َٔ َِل َتَزی ٠َا 

 َٜ َِٜيِو٣َ ٌََؽّبا  َِ ا ٌَٔؽ ِس  َٔ ِّی  ٢ََّٝ إ٧َّٔ َرب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ِ یَِذَُکِ ؤيَسي َظل َٜ ُط َو َٝ َِ َبِىَسُظ ٠ِٔث َؽ ٍِ ٦َِٜ َي َٝطُ َو ُط ٠ِٔث َٝ ِب َٔ  ِِ َؽ ٍِ ٢ِ َي

 ِّ َيأِتُون َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕس َظل ٔلَی ٠َُح١َّ ٔلَی ٌَئِْی اذَِصبُوا إ ٔسي اذَِصبُوا إ ِّ ٔسي َن ِّ ُط َذ٤ِّبا َن ُٟ اهَّللَٜٔ و َُ ُس أ٤ََِت َر وُٜو٧َ یَا ٠َُح١َّ ُٕ َي َِ  ی 

ٔلَی َربَِّک أََِل  ٥ََٜا إ ِي  َّ َ اِش
٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبَٔک َو٠َا َتأَِخَّ سَّ َٕ ََٜک ٠َا َت ِٔ َوٌَََفَ اهَّللُ  ِس َوَخاَت٢ُ اِل٤َِبَٔيا َٔ َتَزی ٠َا ٤َِح٦ُ ِٔيطٔ أََِل َتَزی ٠َا 

تَ  ِّ ِّی ث٢َُّ َي أجّسا َٜٔزب ََ ُي  َٔ َ أ َِ َِٜىزِٔط  آتٔی َتِحَت ا َِ  ُٖ ٔ أ٤ََِفٝ َِ ٥َا  ٍَ َٝ َِٝيطٔ بَ ِٔ َو ٥َا ٔ َوحُِس٦ٔ اٜثَّ ِٝض١ُٔىٔي ٦ِ٠ٔ ٠ََحا٠ٔٔسظ ُح اهَّللُ َولَیَّ َویُ

 َِ أَِر َِ ِي  َّّ ِي ُتَص َّ ِٞ ُتِىَفِط اِش ََ َک  ََ ِ ِي َرأ َِ ُس اِر ُٟ َیا ٠َُح١َّ ا َٕ ِبلٔی ث٢َُّ ُي َٔ َتِحُط ٔلََحٕس  ِّ ٢َِٜ َي ًٔي َشِيّئا  ُٟ َیا َربِّ أ٠َُّ ُٔو َ أ َِ ُي َرأِٔسي 

 َِ ًٔي  َِٜبأب اِلَی٦ٔ١َِ ٦ِ٠ٔ أَبَِوأب اأ٠َُّ َِٝيطٔ ٦ِ٠ٔ ا تَٔک ٦ِ٠َ َِل حَٔساَب َو َِٜح٥ََّة ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ِٞ ا ُس أَِزخٔ ُٟ یَا ٠َُح١َّ ا َٕ ُِ ُي کَا َِٜح٥َّةٔ َوص٢ُِ َُشَ

 ِٜ ٔ إ٧َّٔ ٠َا بَيَِن ا ٕس بَٔئسظ ُس ٠َُح١َّ ِّ َّٜٔذی َن َوی َذَٜٔک ٦ِ٠ٔ اِلَبَِوأب َوا َٔ ١ََٙا بَيَِن ا٥َّٜأس َِمَٔي  َِٜح٥َّةٔ َل اَوئِن ٦ِ٠ٔ ٠ََعارٔیٔي ا ١َِّٔصَ

ی ١َا بَيَِن ٠َََّٙة َوبَُِّصَ َ٘ ٕ أَِو  ََّٙة َوَصَحز ٠َ 
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یک دختم ںیم وگتش شیپ ایک ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک د یت اک وگتش  دنس اھت اس  ےئ وپری د یت اہلل ہیلع فل ہ فملس 

شیپ یک یئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس اےنپ داوتنں ےس اھکان یرفع ایک رھپ رفامای ںیم ایقتم ےک دؿ بس اک رسدار وہں اگ 

 ےس وہاگ اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ افنیل فلرخنی وک ا ک اےسی ومہار دیماؿ ںیم عمج رفامںیئ ےگ ہک ایک مت اجےتن وہ ہک  ہ بس سک فہج

فہ بس لفاز دےنی فاےل یک لفاز ںینس ےگ افر رہ لدیم یک اگنہ ای اہلل یک رظن بس ےک اپر اجےئ یگ افر وسرج رقبی وہ اجےئ اگ افر 

اک اسانم وہاگ اس فتق ضعب ولگ دفرسے ولوگں ےس ںیہک ےگ ایک مت ںیہن دےتھکی ہک ولوگں وک ان اقلب ربداتش ربھگاٹہ افر رپ اشیین 

ںیم  اہمترا ایک احؽ ےہ افر ایک ںیہن وسےتچ ہک مت سک مسق یک رپاشیوینں ںیم التبم وہ ےکچ وہ لؤ اےسی لدیم یک التش رکںی وجاہلل یک ابراگہ



 

ںیہک ےگ ہک ولچ رضحت لدؾ ےک اپس ولچ رھپ ولگ رضحت امہرے افشتع رکے رھپ ضعب ولگ ا ک دفرسے ےس وشمرہ رکےک 

لدؾ ےک اپس لںیئ ےگ افر اؿ ےس رعض رکںی ےگ ہک اے لدؾ ہیلع االسلؾ لپ امتؾ ااسنونں ےک ابپ ںی اہلل ےن لوکپ اےنپ دتس 

  دای ایگ اھت لپ اہلل ےکدقرت ےس دیپا ایک ےہ افر لپ ںیم اینپ رفح وھپیکن ےہ افر امتؾ رفںوتں وک لپ ےک اسےنم دجسہ رکےن اک مکح

اہں امہری افشتع رفامںیئ ایک لپ ںیہن دھکی رےہ ہک مہ  ن رپ اشیوینں ںیم التبم ںی افر ایک لپ امہری وفیلکتں اک ہاشیدہ ںیہن رک 

 ہ رےہ؟ رضحت لدؾ رفامںیئ ےگ ہک لج ریما رب اس دقر الجؽ ںیم ےہ ہک یھبک اس ےس ےلہپ الجؽ ںیم ںیہن لای افر ابت درالص 

ےہ ہک اہلل ےن ےھجم درتخ ےک رقبی اجےن ےس رفاک اھت افر ںیم ےن اس یک ان رفامین یک لج وت ںیم یھب اینپ رکف ںیم التبم وہں مت ریمے 

العفہ یسک افر ےک اپس اجؤ ولگ رضحت ونح ےک اپس لںیئ ےگ افر رعض رکںی ےگ ہک لپ زنیم رپ بس ےس ےلہپ روسؽ ںی لپ اک 

دنبہ راھک ےہ لج اہلل ےک اہں امہری افشتع رک د ےئج ایک لپ ںیہن اجےتن ہک مہ سک احؽ ںیم ںی ایک لپ ںیہن  انؾ اہلل ےن رکش سگار

اجےتن ہک امہری فیلکت سک دح کت چنہپ یئگ ےہ رضحت ونح رفامںیئ ےگ ہک لج ریما رب اس دقر انبضغک ےہ ہک ہن اس ےس ےلہپ ااتن 

وہاگ ںیم ےن اینپ وقؾ ےک  ےئ دب داع یک یھت سج یک فہج ےس فہ ابتہ وہیئگ لج وت ںیم یھب انبضغک وہا افر ہن اس ےک دعب اانت انبضغک 

اینپ رکف ںیم التبم وہں مت اربامیہ ےک اپس اجؤ ولگ اربامیہ ےک اپس اج رک رعض رکںی ےگ لپ اہلل ےک یبن ںی افر اسری زنیم فاولں 

ںیئ ایک لپ ںیہن اجےتن ہک مہ سک احؽ ںیم ںی افر ایک لپ وک ولعمؾ ںیہن ںیم ےس اہلل ےک لیلخ ںی امہری اہلل ےک اہں افشتع رفام

ہک امہری فیلکت سک دح کت چنہپ یکچ ےہ رضحت اربامیہ رفامںیئ ےگ ہک لج ریما رپفرداگر اانت انبضغک ےہ ہن اس ےس ےلہپ اانت 

وک اید رک ےک رفامںیئ ےگ ہک لج وت ںیم یھب اینپ رکف انبضغک وہا افر ہن اس ےک دعب اانت انبضغک وہاگ رضحت اربامیہ اےنپ وھجٹ وبےنل 

ںیم التبم وہں مت ریمے العفہ یسک افر ےک اپس اجؤ، ومٰیس ےک اپس اجؤ ولگ ومٰیس ےک اپس لںیئ ےگ افر رعض رکںی ےگ ہک لپ 

افشتع رفامںیئ ایک لپ  اہلل ےک روسؽ ںی اہلل اعتیل ےن لپ وک راستل افر مہ الکیم دفونں ےس ونازا ےہ لپ اہلل ےک اہں امہری

ںیہن دھکی رےہ ہک مہ سک احؽ ںیم ںی افر ںیمہ ینتک ںیفیلکت چنہپ ریہ ںی رھپ اؿ ےس رضحت ومٰیس رفامںیئ ےگ ہک لج ریما رب اانت 

رکدای اھت  انبضغک ےہ ہک اانت انبضغک ہن اس ےس ےلہپ یھبک وہا افر ہن اس ےک دعب یھبک وہاگ افر ںیم ےن ریغب مکح ےک ا ک لدیم وک لتق

لج وت ںیم یھب اینپ رکف ںیم التبم وہں مت ٰیسیع ےک اپس اجؤ، ولگ ٰیسیع ےک اپس لںیئ ےگ افر رعض رکںی ےگ ہک اے ٰیسیع لپ اہلل 

 اہلل ںی رفح اہلل ںی لج اہلل ےک اہں امہری افشتع رفامںیئ ایک لپ ںیہن 

 

مة
کل
ےک روسؽ ںی لپ ےن وہگارے ںیم ابت یک لپ 

 احؽ ںیم ںی ایک لپ ںیہن اجےتن ہک ںیمہ ینتک ںیفیلکت چنہپ ریہ ںی رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ رفامںیئ ےگ ہک لج ریما اجےتن ہک مہ سک

رب اانت انبضغک ےہ اانت انبضغک ہن اس ےس ےلہپ یھبک وہ افر ہن اس ےک دعب یھبک وہاگ رضحت ٰیسیع ےن اےنپ وصقر اک ذرک ںیہن رفامای 

ںیم یھب اینپ رکف ںیم التبم وہں مت ریمے العفہ یسک افر ےک اپس اجؤ رضحت ٰیسیع رفامںیئ ےگ ہک اجؤ دمحم یلص  افر رفامںیئ ےگ ہک لج وت

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اجؤ، ولگ ریمے اپس لںیئ ےگ افر ںیہک ےگ ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 



 

االایبنء ںی اہلل ےن لپ ےک اےلگ ےلھچپ اسرے وصقر اعمػ رفام دےیئ ںی اےنپ رپفرداگر ےک اہں فملس اہلل ےک روسؽ ںی افر اخمت 

امہری افشتع رفامںیئ ایک لپ ںیہن اجےتن ہک مہ سک احؽ ںیم ںی ایک لپ ںی اجےتن ہک امہری فیلکت سک دح کت چنہپ یئگ ےہ رھپ 

اگ رھپ اہلل ریمے ہینس وک وھکؽ دے اگ افر ےھجم دمح فانثء ےک اےسی املکت ااقلء ںیم ولچں اگ رعش ےک ےچین لؤں اگ رھپ دجسہ ںیم ڑپ اجؤں 

افشتع رفامےئ اگ وج ےھجم ےلہپ ااقلء ںیہن ےئک ےئگ رھپ اہک اجےئ اگ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اانپ رس ااھٹےیئ امےئگن دای اجےئ اگ 

ں اگ رھپ رعض رکفں اگ اے ریمے رپفرداگر ریمی اتم ریمی اتم رھپ رکںی لپ یک افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ ںیم اانپ رس ااھٹؤ

اہک اجےئ اگ ہک اے دمحم اینپ اتم ںیم ےس پ  اک اسحب ںیہن ایل ایگ اںیہن تنج ےک داںیئ درفازفں ےس داہ  رکدف افر  ہ ولگ اس 

فدقرت ںیم دمحم یک اجؿ ےہ ہک تنج ےک العفہ دفرسے درفزافں ےس یھب داہ  وہ ےتکس ںی افر مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق 

 ےک درفازفں ےک وکاڑفں ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ انتج افہلص ہکم افر رجہ ےک درایمؿ ای ہکم افر رصبری ےک درایمؿ ےہ۔
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 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     481    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اً، ابوزروہ، ابوہزیزہزہيْ ب٦ ِحب، جزیز، و١ارہ ب٦ ٔىٕ :  راوی

ًٔ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ا َٕ ِى َٕ ِٜ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ا ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٟٔ  َحسَّ و َُ َٟ ُؤؼَىِت بَيَِن یََسِی َر ا َٔ

َِٜح٢ٕ  ِعَىْة ٦ِ٠ٔ ثَزٔیٕس َو َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو يُِّس  اهَّللٔ َظل ََ َٟ أ٤ََا  ا َٕ َِ ٥ََضَس ٤َِضَسّة  َِ َِٜيطٔ  ٔ اةٔ إ َِّ اٜصَّ ًَ َوکَا٤َِت أََح َرا َٟ اٜذِّ َِت٥ََاَو

ا َرأَی أَِظَحابَ  َّ١َٝ َِ َِٜٕٔيا٠َٔة  يُِّس ا٥َّٜأس َیِو٣َ ا ََ َٟ أ٤ََا  ا َٕ َِ ی  َِٜٕٔيا٠َةٔ ث٢َُّ ٤ََضَس أُِِخَ َٟ أََِل ا٥َّٜأس یَِو٣َ ا ا َٔ وُٜو٧َ طُ َِل َيِسأَُٜو٤َطُ  ُٕ  َت

َِٜحٔسیَث ب١َِٔىىَي َحٔسی َٗ ا ا ََ ١َٜٔيَن َو َِٜىا و٣ُ ا٥َّٜاُس َٜٔزبِّ ا ُٕ َٟ َي ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ِط یَا َر َّ ِي َ٘ اُٜوا  َٔ ِط  َّ ِي ٔث أَبٔی َحيَّا٧َ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َ٘

ِٔ صََذ  َ٘ َِٙو َٜطُ فٔی اِل ِو َٔ َٟ َوَذََکَ  ا َٕ َِ ةٔ إٔبَِزاصٔي٢َ  َٟ َوَزاَز فٔی ٔٔعَّ ا َٔ ٕٔي٢ْ  ََ ِّی  ٔن ِوٜط إ َٔ بٔيُْص٢ُِ َصَذا و  َ٘ ُط  َٝ َى َِ  ِٞ ِوٜط ْٔلَٜٔضتٔض٢ِٔ بَ َٔ ِّی و  ا َرب

َِٜبأب َل  ٔلَی ؤَؽاَزتَِی ا َِٜح٥َّةٔ إ اَوئِن ٦ِ٠ٔ ٠ََعارٔیٔي ا ١َِِّٜٔصَ ٕس بَٔئسظٔ إ٧َّٔ ٠َا بَيَِن ا ُس ٠َُح١َّ ِّ َّٜٔذی َن ٕ أَِو صَ َوا ََّٙة َوَصَحز ٕ ١ََٙا بَيَِن ٠َ َحز



 

 َٟ ا َٔ َٔک  َٟ َِل أَِزرٔی أَیَّ ذَٜ ا َٔ ََّٙة   َو٠َ

زریہ نب رحب، رجری، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم 

 د یت ااھٹیئ ویکہکن وگتش ںیم ےس رثدی افر وگتش اک ا ک ایپ ہ راھک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایپےل ںیم ےس رکبی یک ا ک

د یت یہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  دنس یھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس داوتنں ےس اھکان یرفع رکدای افر رفامای ایقتم 

ؾ ولوگں اک رسدار وہں اگ ےک دؿ ںیم امتؾ ولوگں اک رسدار وہں اگ رھپ دفابرہ لپ ےن فہ د یت اھکیئ رھپ رفامای ںیم ایقتم ےک دؿ امت

بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن داھکی ہک احصہب اس یک فہج ںیہن وپھچ رےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ویکں 

ےہ؟ لپ ںیہن ہہک رےہ ہک اس یک فہج ایک ےہ؟ رھپ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس یک ایک فہج 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج دؿ امتؾ ولگ اہلل رب ااعلنیم ےک اسےنم ڑھکے وہں ےگ رھپ اس ےک دعب فیہ دحثی ایبؿ 

 رفامیئ وج سگر یکچ اہتبل اس دنس ںیم اانت ااضہف ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک اپس بج ولگ

افر ایس رطح ںیم ےن اینپ وقؾ ےک وبعمد اؿ ابہلط ےک  وت فہ ںیہک ےگ ہک ںیم ےن اتسرفں وک دھکی رک اہک اھت ہک  ہ ریما رب ےہ اجںیئ ےگ

ابرے ںیم اہک اھت ہک  ہ اکؾ اؿ ےک ڑبے ےن ایک ےہ افر ںیم ےن  ہ یھب اہک اھت ہک اہں ںیم امیبر وہں افر تنج ےک درفازفں افر وکاڑفں 

 افہلص ےہ انتج ہکم افر رجہ ےک اقمؾ ںیم ےہ۔ےک درایمؿ اانت 

 زریہ نب رحب، رجری، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 فاےل ےک ایبؿ ںیم دفزویخں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم دفزخ ےس ےنلکن

     482    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ َطیْ ب٦ خٝيّہ بحلی، ٠ح١س ب٦ ِؽيٞ، ابو٠اٜک اشحعی، ابوحاز٣، ابوہزیزہ، ابو٠اٜک، ربعی ب٦  :  راوی

 ِحاط، حذيّہ

َِٜبَحلٔیُّ حَ  َة ا َّ ْٔ ب٦ِٔ َخٝٔي ی ُس ب٦ُِ ََطٔ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو ٠َأٜٕک اِلَِشَحعٔیُّ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ٕٞ َحسَّ َُِؽِي ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ سَّ



 

٢َ َیحِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ اَِل  َٔ َة  َّ َىالَی ا٥َّٜاَس ١َُي اهَّللُ َتَباَرَک َوتَ صَُزیَِزَة َوأَبُو ٠َأٜٕک َو٦ِ رٔبِعٓٔیٕ َو٦ِ حَُذِي

ِٜحَ  ٥ََٜا ا تِٔح  ِّ َت َِ وُٜو٧َ یَا أَبَا٤َا ا ُٕ َي َِ َيأِتُو٧َ آَز٣َ  َِ َِٜح٥َُّة  ُض٢ِ ا َٜ  َْ َٜ ِ َّي تُز ١ُِِٜؤ٥٠ُٔو٧َ َحً و٣ُ ا ُٕ َي َج٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ َِ ِٞ أَِِخَ ُٟ َوَص و ُٕ َي َِ ٥ََّة 

َٔک اذِصَ  ِٔ ذَٜ ٔ َِٜسُت بَٔعاح َِٜح٥َّةٔ إِٔلَّ َخٔفيَئُة أَبٔي٢ُِٙ آَز٣َ  ِٔ ا ٔ َِٜسُت بَٔعاح ُٟ إٔبَِزاصٔي٢ُ  و ُٕ َي َِ  َٟ ا َٔ ٞٔ اهَّللٔ  ٔلَی ابِىٔي إٔبَِزاصٔي٢َ َخٝٔي بُوا إ

 َ١َّٝ َ َّٜٔذی ک ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی ٠ُوَسي َظل َِ اِو١ُٔسوا إ َِ َوَرا ٥ُِت َخٝٔيَّل ٦ِ٠ٔ َوَرا ُ٘ ١ََّا  َيأِتُو٧َ ٠ُوَس َذَٜٔک إ٤ٔ َِ ي ُط اهَّللُ َتکَِٝمّٔي 

و ُٕ َي َِ ٔلَی ؤيَسي ک١ََٔٝةٔ اهَّللٔ َوُروحٔطٔ  ِٔ َذَٜٔک اذَِصبُوا إ ٔ َِٜسُت بَٔعاح  ُٟ و ُٕ َي َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ََّٝ َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ ؤيَسي َظل

يَ  َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ّسا َظل َيأِتُو٧َ ٠َُح١َّ َِ َٔک  ِٔ ذَٜ ٔ و٠َا٧ٔ َج٥ََبًَِي َِٜسُت بَٔعاح ُٕ َت َِ ُٞ اِل٠ََا٤َُة َواٜزَّح٢ُٔ  ََ َٜطُ َوتُزِ ُيِؤَذ٧ُ  َِ و٣ُ  ُٕ

 ِٜ ١َزِّ ا َ٘ ِّی أَیُّ َشِيٕئ  َبٔی أ٤ََِت َوأُم ُِٝت بٔأ ُٔ  َٟ ا َٔ  ٔٗ ِٜبَِْ ُل٢ُِٙ کَا َي١ُزُّ أَوَّ َِ أك ی١َٔي٥ّا َؤش١َاِّل  َ يِ اَّٜصِّ َ٘  ٔٗ ِٜبَِْ ٔلَی ا ٢َِٜ َتَزِوا إ َٟ أَ ا َٔ  ٔٗ َْ َی١ُزُّ بَِْ

ٟٔ َتِحزٔی بٔض٢ِٔ أَِو١َاُُٜض٢ِ  ٔ َوَشسِّ اٜزَِّجا يِْ ١َزِّ اٜفَّ َ٘ ١َزِّ اٜزِّیٔح ث٢َُّ  َ٘ ٔة َويِٕن ث٢َُّ  َِ ُٟ َربِّ  َوَیزِٔجُي فٔی ََطِ و ُٕ أك َي َ ائ٢ْٔ َولَی اَّٜصِّ َٔ  ٢ُِٙ َو٤َبٔيُّ

َّي َیحٔي ٔ َحً ِٜٔىَباز ُٟ ا َ أَِو١َا َّي َتِىحٔز ٢ِِّٝ َحً ََ  ٢ِِّٝ ََ ُِ ٜٔي أك لََکَ َ ًََِِي اَّٜصِّ َٟ َوفٔی َحا ا َٔ ا  ّّ َْ إِٔلَّ َزِح ِ ي َََِل َيِسَتٔفيُي اٜسَّ  ُٞ َئ اٜزَُّج

ُس أَبٔی صَُزیِزَ  ِّ َّٜٔذی َن ١َِدُسوْط ٤َإد َو٠َُِٙسوْس فٔی ا٥َّٜارٔ َوا َِ ْة ٠َأ٠ُِوَرْة بٔأَِخٔذ ٦ِ٠َ أ٠َُٔزِت بٔطٔ  َٕ َّٝ ِىَز َجَض٥َّ ٠َُى َٔ ٔ إ٧َّٔ  ٢َ َة بَٔئسظ

ا ّّ ي  ََٜسِبُىو٧َ َِخٔ

دمحم نب رطفی نب ہفیلخ یلجب، دمحم نب لیضف، اوبامکل ایعجش، اوباحزؾ، اوبرہریہ، اوبامکل، ر یع نب رحاش، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک 

ےک رقبی رک دی  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ایقتم ےک دؿ امتؾ ومونمں وک عمج رفامںیئ ےگ افر تنج اؿ

اجےئ یگ رھپ اسرے ومنم رضحت لدؾ ہیلع االسلؾ ےک اپس لںیئ ےگ افر رعض رکںی ےگ اے امہرے ابپ امہرے  ےئ تنج اک 

درافزہ ولھکاےیئ وت فہ رفامںیئ ےگ ہک اہمترے ابپ یک ا ک یہ اطخ ےن وت مت وک تنج ےس اکنال اھت ںیم اس اک الہ ںیہن وہں اجؤ ریمے 

اپس فہ اہلل ےک لیلخ ںی لپ ےن رفامای ہک رضحت اربامیہ رفامںیئ ےگ ہک ںیم وت اس اک الہ ںیہن وہں ریمے لیلخ  ےٹیب اربامیہ ےک

وہےن اک اقمؾ وت اس ےس تہب ےھچیپ ےہ اجؤ رضحت ومٰیس ےک اپس پ  وک اہلل ےن اےنپ الکؾ ےس ونازا ےہ رھپ ولگ رضحت ومٰیس ےک 

ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں اجؤ رضحت ٰیسیع ےک اپس فہ اہلل اک ہملک افر اس یک رفح ںی اپس لںیئ ےگ وت رضحت ومٰیس رفامںیئ ےگ 

 رضحت ٰیسیع رفامںیئ ےگ ہک ںیم اس اک الہ ںیہن وہں اجؤ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس فہ ولگ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک

وہں ےگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک افشتع یک ااجزت ددیی اجےئ  اپس لںیئ ےگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے

یگ افر اامتن افر رمح وک وھچڑ دای اجےئ اگ افر فہ دفونں لپ رصاط ےک داںیئ افر ابںیئ اجبن ڑھکے وہں اجںیئ ےگ مت ںیم ےس الہپ 

رطح سگر اجےئ یگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  لدیم یلجب یک رطح سگر اجےئ اگ ںیم ےن رعض ایک فہ وکیسن زیچ ےہ وج یلجب یک



 

رفامای ایک مت ےن یلجب یک رطػ ںیہن داھکی ہک سک رطح سگریت ےہ افر کلپ ےنکپھج ےس ےلہپ ولٹ لیت ےہ اس ےک دعب فہ ولگ لپ رصاط 

س ےک دعب لدویمں ےک ےس سگرںی ےگ وج لدن ی یک رطح سگر اجںیئ ےگ اس ےک دعب رپدنفں یک راتفر ےس سگرںی ےگ رھپ ا

دفڑےن یک راتفر ےس سگرںی ےگ رہ لدیم اےنپ اامعؽ ےک  قبقم راتفر ےس دفڑے اگ افر اہمترے یبن لپ رصاط رپ ڑھکے وہےئ رفام 

رےہ وہں ےگ اے ریمے رپفرداگر اںیہن السع ی ےس سگار دے رھپ ا ک فتق لےئ اگ ہک دنبفں ےک اامعؽ اںیہن اعزج رک دںی 

ےنلچ یک اطتق ںیہن وہیگ افر فہ اےنپ لپ وک لپ رصاط ےس ےتٹیسھگ وہےئ سگارںی ےگ افر لپ رصاط ےک دفونں ےگ افر ولوگں ںیم 

رطػ ولےہ ےک اکےٹن کٹل رےہ وہں ےگ افر سج لدیم ےک ابرے ںیم مکح وہاگ فہ اس وک ڑکپ ےل اگل ضعب اؿ ےس اھجل رک دفزخ ںیم 

امےت ںی ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم اوبرہریہ یک اجؿ ےہ منہج یک رگ اجںیئ ےگ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

 رہگایئ رتس اسؽ یک اسمتف ےک ربارب ےہ۔

 دمحم نب رطفی نب ہفیلخ یلجب، دمحم نب لیضف، اوبامکل ایعجش، اوباحزؾ، اوبرہریہ، اوبامکل، ر یع نب رحاش، ذحہفی :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ںیم ہک ںیم بس ےس ےلہپ تنج ںیم افشتع رکفں

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ء ہیلع االسلؾ ےس زایدہ ریمے اتاد دار وہں ےگ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ںیم ہک ںیم بس ےس ےلہپ تنج ںیم افشتع رکفں اگ افر امتؾ اایبن
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 ٔتيبہ ب٦ َىيس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٔتيبہ، جزیز، ٠دتار ب٦ ِّٝٞ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٔىيٕس َوإ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ َحسَّ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ُّ ِٝ ُِ ١ُِِٜدَتارٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ا ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ

 َ ثَُْ اِل ِ٘ َِٜح٥َّٔة َوأ٤ََا أَ ُي فٔی ا َّ ُٟ ا٥َّٜأس َيِص ٢ََّٝ أ٤ََا أَوَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا ِٔ َتَبّىأَ  ٤ِبَٔيا

ااحسؼ نب اربامیہ، ہبیتق، رجری، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہبیتق نب دیعس،

رفامای ہک اسرے ولوگں ںیم ےس بس ےس ےلہپ ںیم تنج ںیم افشتع رکفں اگ افر امتؾ اایبنء رکاؾ ےس زایدہ ریمے اتدعبار وہں 



 

 ےگ۔

 نب اربامیہ، ہبیتق، رجری، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکلہبیتق نب دیعس، ااحسؼ  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اایبنء ہیلع االسلؾ ےس زایدہ ریمے اتاد دار وہں ےگ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ںیم ہک ںیم بس ےس ےلہپ تنج ںیم افشتع رکفں اگ افر امتؾ 
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 ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، ٠ىاویہ ب٦ ہصا٣، َّيا٧، ٠دتار ب٦ ِّٝٞ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا ِٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕٞ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َحسَّ ُّ ِٝ ُِ َيا٧َ َو٦ِ ٠ُِدَتارٔ ب٦ِٔ  ِّ َُ ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ 

 َ َِٜٕٔيا٠َٔة َوأ٤َ ِٔ َتَبّىا یَِو٣َ ا ثَُْ اِل٤َِبَٔيا ِ٘ ٢َ أ٤ََا أَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا ِٜحَ َٔ ًُ بَاَب ا ُٟ ٦ِ٠َ َيُِقَ  ٥َّةٔ ا أَوَّ

اوبرکبی، دمحم نب العء، اعمف ہ نب اشہؾ، ایفسؿ، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ےن رفامای ہک ایقتم ےک دؿ امتؾ اایبنء رکاؾ ےس زایدہ ریمے اتدعبار وہں ےگ افر بس ےس الہپ ںیم وہں اگ وج تنج اک درفازہ 

 اٹھکٹھکؤں اگ۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، اعمف ہ نب اشہؾ، ایفسؿ، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  ںیم افشتع رکفں اگ افر امتؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےس زایدہ ریمے اتاد دار وہں ےگ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ںیم ہک ںیم بس ےس ےلہپ تنج
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حسين ب٦ ولی زائسہ، ٠دتار ب٦ ِّٝٞ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيبَ  َٟ َحسَّ ا َٔ َٟ أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک  ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕٞ ُّ ِٝ ُِ ١ُِِٜدَتارٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ َزائَٔسَة َو٦ِ ا َة َحسَّ

 ِٔ ِٗ ٤َٔييٌّ ٦ِ٠ٔ اِل٤َِبَٔيا ٢َِٜ ُيَعسَّ َِٜح٥َّةٔ  ّٔيٕي فٔی ا ُٟ َش ٢ََّٝ أ٤ََا أَوَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٔ ٤َبٔيًّا ٠َا ٠َا ُظسِّ ا٥َّٜٔييُّ َظل ُت َوإ٧َّٔ ٦ِ٠ٔ اِل٤َِبَٔيا ِٔ

ْٞ َواحْٔس  تٔطٔ إِٔلَّ َرُج ُُٔط ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ  ُيَعسِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع زادئہ، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

اگ افر امتؾ اایبنء رکاؾ ںیم ےس یسک یبن یک اینت دصتقی ںیہن یک یئگ ینتج ہک ریمی  ہک بس ےس ےلہپ تنج ںیم ںیم افشتع رکفں

دصتقی یک یئگ افر اہیں کت ہک اایبنء رکاؾ ںیم ےس ضعب یبن اےسی وہں ےگ ہک اؿ یک اتم ںیم ےس اؿ یک دصتقی رکےن فاال رصػ 

 ا ک لدیم وہاگ۔

 ر نب لفلف، اسن نب امکلاوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع زادئہ، اتخم :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ریمے اتاد دار وہں ےگ ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس رفامؿ ںیم ہک ںیم بس ےس ےلہپ تنج ںیم افشتع رکفں اگ افر امتؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےس زایدہ
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 و١زو ب٦ ٠ح١س ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، ہاش٢ ب٦ ٔا٢َ، ََٝمي٧ ب٦ ٠ٍيْہ، ثابت، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا َصأش٢ُ بِ  اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َْةٔ َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ َحسَّ ١ٍُِٜٔي ٧ُ ب٦ُِ ا ََٝمِيَ َُ ث٥ََا  ٢ٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ٦ُ ا

تُٔح  ِّ َت َِ
َ أ َِ َِٜٕٔيا٠َٔة  َِٜح٥َّٔة یَِو٣َ ا ٢َ آتٔی بَاَب ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َِٜداز٧ُٔ ٦ِ٠َ أ٤ََِت ٠َأٜٕک  ُٟ ا و ُٕ َي َِ  

 ُ٠ ُٟ ُٔو َ أ ََٝک َِ ِب َٔ َتُح ٔلََحٕس  ِِ ُٟ بَٔک أ٠ُٔزُِت َِل أَ و ُٕ َي َِ ْس   َح١َّ

رمعف نب دمحم اندق، زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اؤں اگ تنج اک دارفن  ےہک اگ لپ وکؿ ںی وت ںیم فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ایقتم ےک دؿ تنج ےک درفازہ رپ لؤں اگ افر اےس ولھک



 

 وہکں اگ دمحم فہ ےہک اگ ہک ےھجم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ےلہپ یسک ےک  ےئ درفازہ وھکےنل اک مکح ںیہن دای ایگ۔

 رمعف نب دمحم اندق، زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکںیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم 
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 یو٤س ب٦ وبساِلولی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ٠اٜک ب٦ ا٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ :  راوی

٤ََْا َوِبُس  َ ثَىٔي یُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی أَِخب ١ََة ب٦ِٔ َحسَّ َٝ ََ َْنٔی ٠َأُٜک ب٦ُِ أ٤ََٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ

ِّٞ ٤َٔيٓيٕ َزِووَ  ُ َٟ ٜٔک ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أُرٔیُس أ٧َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َِ أَِختَبَٔئ َزِوَوتٔی ْة یَِسوُوصَا 

َِٜٕٔيا٠َةٔ  ًٔي یَِو٣َ ا اَوّة ٔل٠َُّ َّ  َش

ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ےہ وت ںیم اچاتہ وہں ہک ںیم اینپ داع وک ایقتم ےک  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رہ یبن ےک  ےئ ا ک داع وہیت ےہ ےسج فہ ام اتگ

 دؿ اینپ اتم یک افشتع ےک  ےئ اھبنسؽ رک روھکں۔

 ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکں

     488    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ابزاہي٢، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ زہيْ ب٦ ِحب، وبس ب٦ ح١يس، زہيْ، يىٕوب :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ  وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ٕب َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ طٔ  َحسَّ أَخٔی اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َو١ِّ

١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَّ  ََ َْنٔی أَبُو  َ ِّٞ ٤َٔيٓيٕ َزِوَوْة َوأََرزِ أَِخب ُ ٢َ ٜٔک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُت إ٧ِٔ ِح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة 

َِٜٕٔيا٠َةٔ  ًٔي یَِو٣َ ا اَوّة ٔل٠َُّ َّ َِ اهَّللُ أ٧َِ أَِختَبَٔئ َزِوَوتٔی َش  َشا

اربامیہ، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، زریہ، وقعیب نب 

ا  وبقؽ وہیت ےہ افر ارگ اہلل ےن اچاہ وت ںیم اچوہں اگ  ً

 

 ب
ن  َ ہک ںیم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رہ یبن ےک  ےئ ا ک داع ےہ وج ہک ت

 رکفں۔اینپ  ہ داع اینپ اتم یک افشتع ےک  ےئ ایقتم ےک دؿ 

 زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، زریہ، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکں یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک

     489    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وبس ب٦ ح١يس، زہيْ، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ شہاب، و١زو ب٦ ابی َّيا٧ ب٦ اَيس ب٦ جاریہ ثٕفی :  راوی

ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ  ث٥ََا اب٦ُِ أَخٔی اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َحسَّ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ٕب َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  طٔ  َِحِ َو١ِّ

َٞ َذَٜٔک َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ  فٔیُّ ٠ِٔث َٕ ئس ب٦ِٔ َجارٔیََة اٜثَّ َٔ َيا٧َ ب٦ِٔ أَ ِّ َُ ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ أَبٔی  ٢ََّٝ  َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  َر



 

زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، زریہ، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، رمعف نب ایب ایفسؿ نب ادیس نب اجر ہ یفقث ا ک دفرسی دنس ےک 

  ےس ایس رطح ذرک یک ےہ۔اسھت  ہ رفاتی یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، زریہ، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، رمعف نب ایب ایفسؿ نب ادیس نب اجر ہ یفقث :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکںیبن یلص اہلل 

     490    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، و١زو ب٦ ابی َّيا٧ ب٦ اَيس ب٦ جاریہ ثٕفی، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ث َيا٧َ َحسَّ ِّ َُ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أ٧ََّ َو١ِزَو ب٦َِ أَبٔی  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ئس ب٦ِٔ َجارٔیََة ىٔي َِحِ َٔ َ  ب٦ِٔ أ

 َّ ِٔ اِلَِحَبارٔ إ٧َّٔ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل َِٙى ٔ َٟ ل ا َٔ َُْظ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة  َ فٔیَّ أَِخب َٕ أ٤ََا أُرٔیُس اٜثَّ َِ ِّٞ ٤َٔيٓيٕ َزِوَوْة یَِسوُوَصا  ُ َٟ ٜٔک ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

ِْ ٔلَبٔی صَُزیَِزَة أ٤ََِت  ِى َ٘  َٟ ا َٕ َِ َِٜٕٔيا٠َٔة  ًٔي یَِو٣َ ا اَوّة ٔل٠َُّ َّ َِ اهَّللُ أ٧َِ أَِختَبَٔئ َزِوَوتٔی َش َّ إ٧ِٔ َشا ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىَت َصَذا ٦ِ٠ٔ َر ََ ی  

َٟ أَبُو صَُزیَِزَة َنَى٢ِ  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رمعف نب ایب ایفسؿ نب ادیس نب اجر ہ یفقث، اوبرہریہ ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ا  وبقؽ وہیت ےہ وت ںیم اچاتہ وہں ہک ارگ  فل ہ فملس ےن رفامای ہک رہ یبن ےک  ےئ ا ک داع وہیت ےہ ےسج فہ ام اتگ ےہ ً

 

 ب
ن  َ افر فہ اہلل ےک اہں ت

اہلل ےن اچاہ وت ںیم  ہ داع ایقتم ےک دؿ اینپ اتم یک افشتع ےک  ےئ اھبنسؽ رک روھکں، رضحت  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

ےس ینس ےہ وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  رضحت اوبرہریہ ےس اہک ہک ایک لپ ےن  ہ دحثی وخد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 !اعتٰیل ہنع ےن رفامای اہں

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رمعف نب ایب ایفسؿ نب ادیس نب اجر ہ یفقث، اوبرہریہ :  رافی

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



 

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکں

     491    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابوظاٜح، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ َحسَّ  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ُن ٔلَبٔی َُکَ ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ

ِّٞ ٤َٔيٓيٕ  ُ ٢َ ٜٔک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِّی اِختََبأُِت َزِوَوتٔی  صَُزیَِزَة  ٔن ُّٞ ٤َٔيٓيٕ َزِوَوَتُط َوإ ُ َٞ ک َتَىحَّ َِ َزِوَوْة ٠ُِسَتَحابَْة 

ُک بٔاهَّللٔ  ًٔي َِل يَُِّشٔ َِ اهَّللُ ٦ِ٠َ ٠َاَت ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ َْٝة إ٧ِٔ َشا ٔ هَٔی ٤َائ َِ َِٜٕٔيا٠َٔة  ًٔي یَِو٣َ ا اَوّة ٔل٠َُّ َّ  َشِيّئاَش

اوباعمف ہ، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، 

وک رہ یبن رک  ےئ ا ک داع وہیت ےہ وج رضفر وبقؽ یک اجیت ےہ وت رہ یبن ےن دلجی یک ہک اینپ اس داع وک امگن ایل ےہ افر ںیم ےن اینپ داع 

  ےئ اھبنسؽ راھک ےہ افر ارگ اہلل ےن اچاہ وت ریمی افشتع ریمی اتم ےک رہ اس لدیم ےک ایقتم ےک دؿ اینپ اتم یک افشتع ےک

  ےئ وہیگ وج اس احؽ ںیم رم ایگ ہک اس ےن اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک ںیہن رہھٹاای وہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکں

     492    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، جزیز، و١ارہ ب٦ ٔىٕاً، ابوزروہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوہزیزہ :  اویر



 

ًٔ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ أَبٔی ا َٕ ِى َٕ ِٜ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ و١َُاَرَة َوصَُو اب٦ُِ ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی  َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ صَُزیَِزَة 

ِ اهَّللُ  ِّی اِختََبأ ٔن ُيِؤَتاَصا َوإ َِ َٜطُ  ُيِسَتَحاُب  َِ ِّٞ ٤َٔيٓيٕ َزِوَوْة ٠ُِسَتَحابَْة یَِسوُو بَٔضا  ُ ٢ََّٝ ٜٔک ََ َِٝيطٔ َو ًٔي یَِو٣َ  َو اَوّة ٔل٠َُّ َّ ُت َزِوَوتٔی َش

َِٜٕٔيا٠َةٔ   ا

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہبیتق نب دیعس، رجری، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرہریہ ےس

 رفامایرہیبن ےک  ےئ ا ک داع وہیت ےہ وج رضفر وبقؽ یک اجیت ےہ بج یھب فہ اینپ اتم ےئلیک اس داع وک ام اتگ ےہ وت اےس فہ دای اجات ےہ

 افر ںیم ےن )اینپ داع( ایقتم ےک دؿ اینپ اتم یک افشتع ےک  ےئ اھبنسؽ ریھک ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکںیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم 

     493    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، شىبہ، ٠ح١س ب٦ زیاز، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ ا َٟ  َحسَّ ا َٔ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ  َٟ ا َٔ ٕس َوصَُو اب٦ُِ زَٔیازٕ  ٠َُح١َّ

 ِّ ٔن َٜطُ َوإ  َِ ُتحٔي َِ ا َِ تٔطٔ  ِّٞ ٤َٔيٓيٕ َزِوَوْة َزَوا بَٔضا فٔی أ٠َُّ ُ ٢َ ٜٔک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر َ َزِوَوت ِخِّ َُ ُ َِ اهَّللُ أ٧َِ أ ی ی أُرٔیُس إ٧ِٔ َشا

َِٜٕٔيا٠َةٔ  ًٔي یَِو٣َ ا اَوّة ٔل٠َُّ َّ  َش

ا ک  دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رہ یبن ےک  ےئ

ر ںیم اچاتہ وہں ہک ارگ اہلل ےن اچاہ وت ںیم اینپ داع وہیت ےہ ےسج فہ اینپ اتم ےک قح ںیم ام اتگ ےہ وت اس یک فہ داع وبقؽ یک اجیت ےہ اف

 داع وک ایقتم ےک دؿ کت اینپ اتم ےک افشتع ےک  ےئ ؤمرخ رک دفں۔



 

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکں

     494    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوٌسا٧ ٠س١عی، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ابوٌسا٧ :  راوی

ثَىٔي أَ  اُٜوا حَ َحسَّ َٔ ا٧َ  ٌَسَّ ُن ٔلَبٔی  ِّ َّٝ ثَا٤َا َواٜ إر َحسَّ َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َو٠َُح١َّ ا٧َ ا ٌَسَّ ث٥ََا ٠َُىاْذ َيِى٥ُو٧َ بُو  سَّ

ث٥ََا أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َتاَزَة َحسَّ َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ِّٞ ٤َٔيٓيٕ َزِوَوْة  اب٦َِ صَٔصا٣ ُ َٟ ٜٔک ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

َِٜٕٔيا٠َةٔ  ًٔي یَِو٣َ ا اَوّة ٔل٠َُّ َّ ِّی اِختََبأُِت َزِوَوتٔی َش ٔن تٔطٔ َوإ  َزَواَصا ٔل٠َُّ

ی، دمحم نب ینثم، انب اشبر، اوباسغؿ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفام

مع
مش

ای ہک رہ یبن ےک  ےئ ا ک داع اوباسغؿ 

 وہیت ےہ ےسج فہ اینپ اتم ےک  ےئ ام اتگ ےہ افر ںیم ےن اینپ داع وک ایقتم ےک دؿ اینپ اتم یک افشتع ےک  ےئ وفحمظ رکایل ےہ۔

ی، دمحم نب ینثم، انب اشبر، اوباسغؿ :  رافی

مع
مش

 اوباسغؿ 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکں

     495    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ح، شىبہ، ٔتازہزہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ابوخْٝ، رو :  راوی



 

 ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ث٥ََا َرِوْح َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ْٕ َٝ ٕب َواب٦ُِ أَبٔی َخ ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔ حَحسَّ ٥َاز َِ 

 زریہ نب رحب، انب اوبفلخ، رفح، ہبعش، اتقدہ ےس یہی دحثی ا ک دفرسی دنس ےک اسھت لقن یک یئگ ےہ۔

 نب رحب، انب اوبفلخ، رفح، ہبعش، اتقدہزریہ  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکں

     496    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، و٘يي، ابزاہي٢ ب٦ َىيس، ابواَا٠ہ، ٠سىز، ٔتازہ :  راوی

ا ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ َِٜحِوَصزٔیُّ َحسَّ ٔىيٕس ا ََ ث٥َٔيطٔ إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ  ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕ َو٦ِ ٠ََة َج١ٔيّى َحسَّ ا َو٦ِ ٠ِٔسَىز

ا٠ََة َو٦ِ ا٥َّٜ  ََ ُ َٟ أُِؤفَی َوفٔی َحسٔیٔث أَبٔی أ ا َٔ  َٟ ا َٔ َْ أ٧ََّ فٔی َحٔسیٔث َو٘ٔيٕي  ِ ٔ ٌَي ٥َاز َِ ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٔ ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٔييِّ َظل

ت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ رفاتی لقن یک اوبرکبی، فعیک، اربامیہ نب دیعس، اوبااسہم، رعسم، اتقدہ اس دنس ےک اسھت رضح

 یئگ ےہ۔

 اوبرکبی، فعیک، اربامیہ نب دیعس، اوبااسہم، رعسم، اتقدہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکںیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس



 

     497    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبساِلولی، ٠ىت١ز، ا٤س َے روایت ےہ ٘ہ ٤يي ظلی اهَّلل وٝيہ وآٜہ و٢َٝ ےن َف٠ایا حَّضت ٔتازہ رِضي  :  راوی

 و٥ہ اهَّلل تىالٰی 

َّی اهَّللُ  ١ُِِٜىَت١ٔزُ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ََِذََکَ ٤َِحَو َحسَّ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس  َٔ  َحٔسیٔث 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی یک رطح ذرک ایک۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس ابت وک  دنس رکان ہک ںیم اینپ اتم ےک  ےئ افشتع یک داع اھبنسؽ رک روھکں

     498    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ اح١س ب٦ ابی خْٝ، روح، اب٦ جزیخ، ابوزبيْ :  راوی

َْنٔی أَبُو اٜزُّ  َ َٟ أَِخب ا َٔ ث٥ََا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ  ث٥ََا َرِوْح َحسَّ ْٕ َحسَّ َٝ ُس ب٦ُِ أَِح١ََس ب٦ِٔ أَبٔی َخ ثَىٔي ٠َُح١َّ ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ََ َّطُ  ٔ أ٤َ بَيِْ

وُِل َو٦ِ ا٥َّٜ  ُٕ اَوّة َي َّ تٔطٔ َوَخَبأُِت َزِوَوتٔی َش ِس َزَوا بَٔضا فٔی أ٠َُّ َٔ ِّٞ ٤َٔيٓيٕ َزِوَوْة  ُ ٢ََّٝ ٜٔک ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜٕٔيا٠َةٔ ٔييِّ َظل ًٔي یَِو٣َ ا   ٔل٠َُّ

 اعتٰیل ہنع وک  ہ رفامےت دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، رفح، انب رججی، اوبزریب ےتہک ںی ہک اوہنں ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل

داع وہےئ انس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رہ یبن ےک  ےئ ا ک داع ےہ وج اس ےن اینپ اتم ےک  ےئ امیگن افر ںیم ےن اینپ 

 اینپ اتم ےک  ےئ ایقتم ےک دؿ وطبر افشتع رفک ریھک ےہ۔



 

 اوبزریبدمحم نب ادمح نب ایب فلخ، رفح، انب رججی،  :  رافی

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

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اینپ اتم ےک  ےئ داع رفامان افر وطبر ر تق رفےن اک

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 امان افر وطبر ر تق رفےن اک ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اینپ اتم ےک  ےئ داع رف

     499    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یو٤س ب٦ وبساِلولی، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، بْک ب٦ َوازہ، وبساٜزح٦١ ب٦ جبيْ، وبساهَّلل ب٦ و١زو ب٦ واػ :  راوی

َسفٔیُّ أَ  ثَىٔي یُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبسٔ اِلَِولَی اٜعَّ ثَُط َو٦ِ َحسَّ َواَزَة َحسَّ ََ َِٜحارٔٔث أ٧ََّ بَِْکَ ب٦َِ  َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ِخب

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜىأػ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا َٟ اهَّللٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ُجَبيِْ ِو َٔ َّٞ فٔی إٔبَِزاصٔي٢َ ٢ََّٝ َتََل  َّ َوَج  َوز

ََل  َِٝيطٔ اٜسَّ َٟ ؤيَسي َو ا َٔ َّطُ ٠ٔىِّي اِْلَیَة َو إ٤ٔ َِ ٦ِ١َ َتبَٔىىٔي  َِ ّْا ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس  ثٔي َ٘  ٦َِٝ َٝ َُّض٦َّ أَِؼ َُّض٢ِ ؤَبازَُک َربِّ إ٤ٔ إ٤ٔ َِ بُِض٢ِ  ٣ إ٧ِٔ ُتَىذِّ

َِٜىزٔیزُ  ََّک أ٤ََِت ا إ٤ٔ َِ ُض٢ِ  َٜ َٔفِ  ٍِ ِِ َوإ٧ِٔ َت ُٞ اذَِص َّٞ یَا ٔجبِْٔی َّ َوَج َٟ اهَّللُ َوز ا َٕ َِ ًٔي َوبَکَی  ًٔي أ٠َُّ َُّٝض٢َّ أ٠َُّ َٟ اٜ ا َٔ ََِي یََسیِطٔ َو ٙٔي٢ُ ََفَ َِٜح ٔلَی  ا إ

ُٟ ا و َُ َُْظ َر َ أَِخب َِ َٜطُ  َ َسأ َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ ُٞ َو أََتاُظ ٔجبِْٔی َِ ٙٔيَک  ِٝطُ ٠َا یُِب َس َِ  ٢َُٝ ٕس َوَربَُّک أَِو ٢َ ب١َٔا ٠َُح١َّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو هَّللٔ َظل

تَٔک َوَِل َنُس  نُِْٔؼيَک فٔی أ٠َُّ ََ َّا  ِٞ إ٤ٔ ُٕ َِ ٕس  ٔلَی ٠َُح١َّ ِِ إ ُٞ اذَِص َٟ اهَّللُ یَا ٔجبِْٔی ا َٕ َِ  ٢ُ َٝ َٟ َوصَُو أَِو ا  وئَُک َٔ

اہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک یبن ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، رمعف نب احرث، رکب نب وسادہ، دبعارلنمح نب ریبج، دبع
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وگں وک رمگاہ رکدای ےہ وت سج ےن ریمی اتدعباری یک وت فہ ھجم 

 وہا ریما ےہ افر سج ےن انرفامین یک وت وت اس وک ےنشخب فاال رمح رکےن فاال ےہ افر  ہ لتی سج ںیم ٰیسیع اک رفامؿ ےہ ہک ارگ وت اںیہن ےس

اال ےہ رھپ اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ذعاب دے وت  ہ ریتے دنبے ںی افر ارگ وت اںیہن شخب دے وت وت اغبل تمکح ف

ےن اےنپ دتس ابمرک ااھٹےئ افر رفامای اے اہلل ریمی اتم ریمی اتم افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ رگ ہ اطری وہایگ وت اہلل 



 

اتن ےہ اؿ ےس وپھچ ہک لپ یلص اہلل اعتیل ےن رفامای اے ربجالیئ اجؤ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس احالہکن ریتا رب وخب اج

ہیلع فل ہ فملس ویکں رف رےہ ںی ربجالیئ ہیلع االسلؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ افر وج لپ یلص اہلل ہیلع 

ای اے ربجالیئ اجؤ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل وک اس یک  رب دی احالہکن فہ اہلل بس ےس زایدہ اجےنن فاال ےہ وت اہلل ےن رفام

فل ہ فملس یک رطػ افر اؿ ےس ہہک دف ہک مہ لپ وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم ےک ابرے ںیم رایض رک دںی ےگ افر مہ 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ںیہن وھبںیل ےگ۔

 ادہ، دبعارلنمح نب ریبج، دبعاہلل نب رمعف نب اعصویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، رمعف نب احرث، رکب نب وس :  رافی

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

  

 ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وج لدیم  رف رپ رما فہ دفزیخ ےہ اےس ہن یہ یسک یک افشتع افر

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ہک وج لدیم  رف رپ رما فہ دفزیخ ےہ اےس ہن یہ یسک یک افشتع افر ہن یہ رقمنیب یک رقاتب وکیئ افدئہ دے یگ ۔اس ابت ےک ایب

     500    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وّا٧، ح١از ب٦ ١َٝہ، ثابت، ا٤س :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ  َٟ  َحسَّ و َُ َٟ َیا َر ا َٔ ١َََٝة َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ َرُجَّل  ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو اهَّللٔ أَی٦َِ  أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ

َٟ إ٧َّٔ أَبٔی َوأَبَاَک فٔی ا٥َّٜارٔ  ا َٕ َِ َّی َزَواُظ  ف َٔ ا  َّ١َٝ َِ َٟ فٔی ا٥َّٜارٔ  ا َٔ  أَبٔی 

ؿ، امحد نب ہملس، اثتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، افع

فل ہ فملس ریما ابپ اہکں ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دفزخ ںیم بج فہ لدیم فاسپ اجےن اگل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ا ابپ افر ریتا ابپ دفونں دفزخ ںیم ںی۔فملس ےن اس وک البای افر رھپ رفامای ہک ریم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، اسن :  رافی

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



 

  

 ...اہلل ےک اس رفامؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ ۔

 اامیؿ اک ایبؿ :   باب

 اہلل ےک اس رفامؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ ۔

     501    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ، ٠وسٰي ب٦ ـٝحہ، ابوہزیزہ :  راوی

ُٔتَِيَبُة بِ  ث٥ََا  َِٝحَة َو٦ِ َحسَّ َ ٕ َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ ـ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ َوِبسٔ ا اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ٔىيٕس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََ  أَبٔی صَُزیَِزَة ٦ُ 

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ بٔيَن َزَوا َر ََْتَک اِلَِْقَ ٔ اِْلَیُة َوأ٤َِٔذِر َؤصي َِٜت صَٔذظ ٔ ا أ٤ُِز َّ١َٜ  َٟ ا ََِى٢َّ َوَخغَّ َٔ اِجَت١َُىوا  َِ ِيّصا  ٢َ ُْقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َُّسُٙ  ِٕ أَِنُٕٔذوا أَِن ِى َ٘ َُّس٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ یَا بَىٔي ٠ُزََّة ب٦ٔ  ِٔ ب٦ِٔ َُٜؤٓیٕ أَِنُٕٔذوا أَِن ِى َ٘ َٟ یَا بَىٔي  ا َٕ ٢ِ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ َیا بَىٔي َوِبٔس َِ

َُّس٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ  َُّس٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ  َش١ِٕس أَِنُٕٔذوا أَِن َُّس٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ َیا بَىٔي َصأش٢ٕ أَِنُٕٔذوا أَِن ٕٓ أَِنُٕٔذوا أَِن ا٥َّٜارٔ یَا بَىٔي َوِبٔس ٥َ٠َا

 َِ َسٔک ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  ِّ اـ١َُٔة أَِنٕٔٔذی َن َِ َُّس٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ َیا  ِٔ أَِنُٕٔذوا أَِن ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ِّی َِل ا٥َّٜارٔ یَا بَىٔي َوِبٔس ا  أ٠َُِٝٔک َل٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ إٔن

َضا بَٔبََلَٜٔضا ُّٝ ُ أَب ََ َْ أ٧ََّ َل٢ُِٙ َرح١ّٔا  ِ  َشِيّئا ٌَي

ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، دبعاکلمل نب ریمع، ومٰیس نب ہحلط، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک بج  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ، 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رقشی وک البای اعؾ فاخص بس وک عمج رفامای رھپ لپ یلص افر اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراےیئ، وت روسؽ 

وی ےک ہلیبق فاول! اےنپ لپ وک دفزخ ےس اچبؤ اے دبعسمش ےک ےلیبق فاول! اےنپ لپ وک 

ے

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے  بع نب ل

خ ےس اچبؤ اے ینب دبعابلطمل فاول! اےنپ لپ وک دفزخ ےس اچبؤ اے دفزخ ےس اچبؤ اے دبع انمػ ےک ہلیبق فاول! اےنپ لپ وک دفز

افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع اےنپ لپ وک دفزخ ےس اچب ےل ویکہکن ںیم اہمترے  ےئ اہلل ےس یسک زیچ اک اایتخر ںیہن راتھک وساےئ اس ےک 

 رہتش داری ےک ںیم مت ےس ہلص ریمح رکات

 

ی ت

ث

جن
تی

  روہں اگ۔ہک ںیم اہمترا رہتش دار وہں افر 

 ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، دبعاکلمل نب ریمع، ومٰیس نب ہحلط، اوبرہریہ :  رافی

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



 

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 فں وک ڈراںیئ ۔اہلل ےک اس رفامؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دار

     502    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ و١ز، ابوووا٤ہ، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ :  راوی

ٕ بَٔضَذ  ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ َوِبٔس ا َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َٕ ِٜ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ا ٕ أََت٢ُّ َوأَِشَبيُ  اَحسَّ ٔ َوَحٔسیُث َجزٔیز ٥َاز َِ ٔ  اِْل

 دیبع اہلل نب رمع، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب ریمع ےس اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 دیبعاہلل نب رمع، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب ریمع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک اس رفامؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ ۔

     503    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، و٘يي، یو٤س ب٦ بٙيْ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، وائصہ :  راوی

ث٥ََا صَٔصا٣ُ بِ  اَِل َحسَّ َٔ  ٕ َٙيِْ ُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َویُو٤ُُس ب٦ُِ ب ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َحسَّ ٦ُ ُُعِ

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٔ بٔيَن  ََْتَک اِلَِْقَ َِٜت َوأ٤َِٔذِر َؤصي ا ٤َزَ َّ١َٜ َِٜت  ا ٕس َٔ اـ١َُٔة ب٥َِٔت ٠َُح١َّ َِ َٟ یَا  ا َٕ َِ ا  َّ ٢َ َولَی اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

ُٝونٔی ٦ِ٠ٔ  ََ ِٔ َِل أ٠َُِٝٔک َل٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ َشِيّئا  ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ِٔ َیا بَىٔي َوِبسٔ ا ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ُة ب٥َِٔت َوِبٔس ا ّٔيَّ  ٠َالٔی ٠َا ٔشئُِت٢ِ  َیا َظ

، ویسن نب ریکب، اشہؾ نب رعفہ، اعدص  رفامیت ںی ہک بج لتی رکہمی انزؽ وہیئ، افر اےنپ رقیبی رہتش دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک

 دارفں وک ڈارےیئ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وکہ افص رپ ڑھکے وہےئ افر رفامای اے افہمط دمحم یک یٹیب اے ہیفص دبعابلطمل



 

 افالد ںیم اہلل ےک اسےنم اہمترے ابرے ںیم یسک زیچ اک اایتخر ںیہن راتھک اہتبل اہیں ریمے یک یٹیب ریمی وھپیھپ اے دبعابلطمل یک

 امؽ ںیم ےس وج اچوہ ےل ول۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، ویسن نب ریکب، اشہؾ نب رعفہ، اعدص  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک اس رفامؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ ۔

     504    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، اب٦ ٠سيِ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ :  راوی

َْنٔی ابِ  َ َٟ أَِخب ا َٔ َٟ أَِخبََْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ١َََٝة َحسَّ ََ ِٔ َوأَبُو  ١َُِٜسيَّ ٦ُ ا

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ بٔيَن یَا ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة  ََْتَک اِلَِْقَ َِٝيطٔ َوأ٤َِٔذِر َؤصي َٟ َو ٔ ٢ََّٝ حٔيَن أ٤ُِز ََ طٔ َو

 ِٔ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َُّس٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ َِل أٌُِىٔي َو٢ُِٙ٥ِ ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ َشِيّئا یَا بَىٔي َوِبسٔ ا یِٕض اِشََُّْوا أَِن َِل أٌُِىٔي َو٢ُِٙ٥ِ ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ َشِيّئا یَا  ٠َِىََّشَ ُْقَ

ٟٔ اهَّللٔ َِل أٌُِىٔي َو٥ِٔک َوبَّ  و َُ َة َر ُة َو١َّ ّٔيَّ ِٔ َِل أٌُِىٔي َو٥َِک ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ َشِيّئا َیا َظ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِاـ١َُٔة ب٥َِٔت  اَس ب٦َِ َوِبٔس ا ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ َشِيّئا َیا 

ٝٔيىٔي ب١َٔا ٔشئِٔت َِل أٌُِىٔي َو٥ِٔک ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ َشِيّئا ََ ٟٔ اهَّللٔ  و َُ  َر

، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رحہلم نب ییحی

فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج فتق  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ افر اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراےیئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 رک ےک رفامای اے رقشی یک امجتع مت اینپ اجونں وک کین اامعؽ ےک دب ہ ںیم اہلل ےس رخدی ول ںیم اہلل اےنپ اخدناؿ فاولں وک اخمبط

ےک اسےنم اہمترے یسک اکؾ ںیہن لاتکس اے ابعس نب دبعابلطمل ںیم اہلل ےک اسےنم اہمترے یسک اکؾ ںیہن لاتکس اے ہیفص روسؽ 

اسےنم ںیم اہمترے یسک اکؾ ںیہن لاتکس اے افہمط دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یٹیب ھجم اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک وھپیھپ اہلل ےک 

 ےس وج اچوہ ےل ول نکیل ںیم اہلل ےک اسےنم اہمترے یسک اکؾ ںیہن لاتکس۔



 

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک اس رفامؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ ۔

     505    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و زائسہ، وبساهَّلل ب٦ ذ٘وا٧، اُعد ایک زوَسی ٥َس ٘ے َات٪ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل و١زو ٤أس، ٠ىاویہ ب٦ و١ز :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َوا ِ٘ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َذ ث٥ََا َزائَٔسةُ َحسَّ ث٥ََا ٠َُىاؤَیُة ب٦ُِ َو١ِزٕو َحسَّ ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة وَ َحسَّ ٦ِ ٧َ َو٦ِ اِلَُِعَ

٢ََّٝ ٤َِحَو صََذا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

رمعف اندق، اعمف ہ نب رمعف زادئہ، دبعاہلل نب ذوکاؿ، ارعج ا ک دفرسی دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ 

 دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 اہلل نب ذوکاؿ، ارعج ا ک دفرسی دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق، اعمف ہ نب رمعف زادئہ، دبع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک اس رفامؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ ۔
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 ابو کا٠ٞ، یزیس ب٦ زریي تيِم، ابووث١ا٧، ٔبيعہ، ٠دارٗ، زہيْ ب٦ و١زو :  راوی



 

 َٔ َِّئِمُّ َو٦ِ أَبٔی وُِث١َا٧َ َو٦ِ  ث٥ََا اٜت ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٕٞ ا ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ ٔ ب٦ِٔ َحسَّ ٗٔ َوُزَصيِْ ١َُِٜدارٔ بٔيَعَة ب٦ِٔ ا

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َٖ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َٝ َٟ ا٤َِف ا َٔ بٔيَن  ََْتَک اِلَِْقَ َِٜت َوأ٤َِٔذِر َؤصي ا ٤َزَ َّ١َٜ اَِل  َٔ َىََل َو١ِزٕو  َِ  ٕٞ ٔلَی َرِؼ١َٕة ٦ِ٠ٔ َجَب ٢َ إ َّٝ ََ َو

َٝطُ أَِوََلَصا َحَحّزا ث٢َُّ ٤َاَزی َیا بَىٔي وَ  ُ أَصِ َٖ َیزِبَأ َٝ َِا٤َِف َِٜىُسوَّ  ٕٞ َرأَی ا ٞٔ َرُج ١ََث َ٘ ١ََّا ٠ََثلٔی َو٠ََث٢ُُِٙٝ  ِّی ٤َٔذیْز إ٤ٔ ٔن َِاِظ إ ِبٔس ٥َ٠َا

ُْ یَا َظَباَحاظِ  ٔ َٞ یَِضت َحَى َِ وُظ  ُٕ ٔ َدٔشَي أ٧َِ َيِسب َِ 

ںی ہک بج  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ، افر لپ یلص اہلل  اوب اکلم، سیدی نب زرعی یمیت، اوبامثعؿ، ہصیبق، اخمرؼ، زریہ نب رمعف رفامےت

ہیلع فل ہ فملس اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہپڑ ےک بس ےس دنلب رھتپ رپ ڑھکے وہےئ 

ؽ اس لدیم یک رطح ےہ سج ےن افر رھپ لفاز دی اے دبعانمػ ےک وٹیب ںیم ںیہمت ذعاب ےس ڈرا راہ وہں ریمی افر اہمتری اثم

 دنمش وک داھکی وہ افر فہ دنمش ےس اےنپ رھگ فاولں وک اچب ےن یک  ےئ دفڑ ڑپا وہ ہک ںیہک دنمش اس ےس ےلہپ ہن چنہپ اجےئ افر دنلب لفاز

 ےس اکپرا ای ای ابصاحہ  ربدار لاگہ وہ اجؤ دنمش ینعی اہلل اک ذعاب لراہ ےہ۔

 یمیت، اوبامثعؿ، ہصیبق، اخمرؼ، زریہ نب رمعف اوب اکلم، سیدی نب زرعی :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک اس رفامؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ ۔
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 ٠ح١س ب٦ وبساِلولی، ٠ىت١ز، ابووث١ا٧، زہيْ ب٦ و١زو، ٔبيعہ ب٦ ٠دارٗ :  راوی

ٔ بِ  ث٥ََا أَبُو وُِث١َا٧َ َو٦ِ ُزَصيِْ ١ُِِٜىَت١ٔزُ َو٦ِ أَبٔيطٔ َحسَّ ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اِلَِولَی َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ بٔيَعَة ب٦ِٔ ٠َُد َحسَّ َٔ ٕٗ َو٦ِ ٦ٔ َو١ِزٕو َو ارٔ

 ٔ ٢ََّٝ ب٥َِٔحؤظ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اوبامثعؿ، زریہ نب رمعف، ہصیبق نب اخمرؼ ا ک دفرسی دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔



 

 اخمرؼدمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اوبامثعؿ، زریہ نب رمعف، ہصیبق نب  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک اس رفامؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ ۔
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 یِ ٠ح١س ب٦ وَلء، ابواَا٠ہ، او١ض، و١زو ب٦ ٠زہ، َىيس ب٦ جبيْ، اب٦ وباسابوَک :  راوی

ا٠ََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ ٔىئس ب٦ِٔ ُجَبيِْ ََ  

 َ ا ٤َز َّ١َٜ  َٟ ا َٔ َّی اَوبَّإس  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َد َر َٝٔعيَن َِخَ ١ُِِٜد بٔيَن َوَرصَِفَک ٥ِ٠ُٔض٢ِ ا ََْتَک اِلَِْقَ َِٝيطٔ َِٜت َصٔذظٔ اِْلَیُة َوأ٤َِٔذِر َؤصي هَّللُ َو

 َِ ْس  اُٜوا ٠َُح١َّ َٔ  ُْ ٔ َّٜٔذی یَِضت اُٜوا ٦ِ٠َ َصَذا ا َٕ َِ َْ َیا َظَباَحاِظ  َضَت َِ ا  َّ َّي َظٔىَس اٜعَّ ٢َ َحً َّٝ ََ ََُِل٧ٕ َو َٟ یَا بَىٔي  ا َٕ َِ َِٜيطٔ  ٔ اِجَت١َُىوا إ

َٟ أََر  ا َٕ َِ َِٜيطٔ  ٔ اِجَت١َُىوا إ َِ  ِٔ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ٕٓ یَا بَىٔي َوِبٔس ا ََُِل٧ٕ یَا بَىٔي َوِبسٔ ٥َ٠َا َِٜو أَِخبَِْت٢ُُِٙ أ٧ََّ َخِيَّل َیا بَىٔي ََُِل٧ٕ یَا بَىٔي  أَیَِت٢ُِٙ 

 ُ٘ َ ٞٔ أ َِٜحَب ٔح َصَذا ا ِّ ُد بَٔس َٟ َتِْخُ ا َٔ ِّی ٤َٔذیْز َل٢ُِٙ بَيَِن یََسِی َوَذإب َشٔسیٕس  إٔن َِ  َٟ ا َٔ ٔذبّا  َ٘ َِٝيَک  اُٜوا ٠َا َجزَّب٥َِا َو َٔ قٔیَّ   ٥ُِت٢ِ ٠َُعسِّ

 ٔ وَرةُ َتبَِّت یََسا أَب ٔ اٜسُّ َِٜت صَٔذظ َ ٥َز َِ ا٣َ  َٔ ََٜک أ٠ََا َج١َِىت٥ََا إِٔلَّ َٜٔضَذا ث٢َُّ  ِٕ َتبًّا  َض َٜ َٟ أَبُو  ا َٕ َٜضَ َِ ٔلَی ی  أَ اِلَِو١َُض إ َذا َْقَ َ٘  َِّ ِس َت َٔ ِٕ َو

 ٔ وَرة  آِٔخٔ اٜسُّ

اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، اشمع، رمعف نب رمہ، دیعس نب ریبج، انب ابعس رفامےت ںی ہک بج  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ، افر 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وکہ افص رپ ڑچےھ افر دنلب اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک افر اینپ وقؾ ےک صلخم ولوگں وک یھب ڈراےیئ، وت روس

 فملس لفاز ےک اسھت رفامای ای ابصاحہ ونس لاگہ وہ اجؤ ولوگں ےن اہک ہک  ہ وکؿ لفاز اگل راہ ےہ وت بس ےنہک ےگل ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ

وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے الفں ےک وٹیب  لفاز اگل رےہ ںی وت بس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ عمج وہ ےئگ

اے دبع انمػ ےک وٹیب اے دبعابلطمل ےک وٹیب! وت فہ بس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ عمج وہےئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ا ک ڑھگ وسار رکشل ےہ وت ایک مت ریمی دصتقی رکف فملس ےن رفامای ہک اہمترا ایک ایخؽ ےہ ہک ارگ ںیم ںیہمت  رب دفں ہک اس اہپڑ ےک ےچین

ںیم  ےگ وت بس ولوگں ےن اہک ہک مہ ےن وت یھبک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک وھجاٹ ںیہن اپای، وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای



 

ہک اوببہل ےن اہک ہک )اایعلذ ابہلل( لپ ںیہمت تہب تخس ذعاب ےس ڈرا راہ وہں، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی 

 )یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس( ےک  ےئ ابتیہ ےہ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ ایس  ےئ عمج ایک ےہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

 ۔فملس ڑھکے وہےئ وت  ہ وسرة انزؽ وہیئ وٹٹ ےئگ اوببہل ےک دفونں اہھت افر فہ وخد یھب الہک وہ اجےئ

 اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، اشمع، رمعف نب رمہ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  ۔اہلل ےک اس رفامؿ ںیم ہک اے یبن اےنپ رقیبی رہتش دارفں وک ڈراںیئ
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض :  راوی

 ٔ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ اَحسَّ َٔ  ٔ ٥َاز ُٟ اهَّللٔ َِ و َُ َٟ َظٔىَس َر

٢َِٜ یَِذَُکِ  ا٠ََة َو ََ ُ ٔ َحٔسیٔث أَبٔی أ َٟ یَا َظَباَحاِظ ب٥َِٔحو ا َٕ َِ ا  َّ ٢َ َذاَت َیِو٣ٕ اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََْتَک َظل َٟ اِْلیَةٔ َوأ٤َِٔذِر َؤصي  ٤ُزُو

بٔيَن   اِلَِْقَ

دنس ےک اسھت ا ک رفاتی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک دؿ  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع اس

افص رپ ڑچےھ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ای ابصاحہ ونس لاگہ وہ اجؤ ابیق دحثی ایس رطح ےہ سج رطح سگری نکیل اس ںیم 

 لتی رکہمی ےک زنفؽ اک ذرک ںیہن۔

 رکبی، اوباعمف ہ، اشمعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوب :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک افشتع یک فہج ےس اوب اطبل ےک ذعاب ںیم فیفخت ےک ایب



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 فہج ےس اوب اطبل ےک ذعاب ںیم فیفخت ےک ایبؿ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک افشتع یک

     510    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبيساهَّلل ب٦ و١ز، ٠ح١س ب٦ ابی بْک ٠ٕسامی، ٠ح١س ب٦ وبسا١ٜٝک، ابوووا٤ہ، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ ب٦ وبساهَّلل ب٦  :  راوی

 حارث ب٦ ٤وِٞ، اب٦ وباس

ث٥ََا وُبَيِ  ُ َحسَّ ١َِٜٝٔٔک اِل ُس ب٦ُِ َوِبٔس ا مٔیُّ َو٠َُح١َّ سَّ َٕ ١ُِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا َوارٔیزٔیُّ َو٠َُح١َّ َٕ ِٜ ث٥ََا أَبُو ُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ا اُٜوا َحسَّ َٔ ٠َؤیُّ 

ٕٞ وَ  َِ َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ ٤َِو ٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ا ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ َٟ اهَّللٔ َوَوا٤ََة َو٦ِ َوِبسٔ ا و َُ َٟ یَا َر ا َٔ َّطُ  ِٔ أ٤َ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٜىبَّأس ب٦ِٔ َوِبسٔ ا ٦ِ ا

 َٜ َٟ َنَى٢ِ صَُو فٔی َؼِحَؽإح ٦ِ٠ٔ ٤َإر َو ا َٔ ََٜک   ُِ َؽ ٍِ َُّط کَا٧َ یَُحوـَُک َوَي إ٤ٔ َِ ِٕ بَٔصِيٕئ  ٔ ِىَت أَبَا ـَاٜ َّ ِٞ َن ِرٔک َص َٜکَا٧َ فٔی اٜسَّ ِوَِل أ٤ََا 

ٞٔ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜ  َّ َِ َ  ارٔ اِل

نب رمع، دمحم نب ایب رکب دقمایم، دمحم نب دبعاکلمل، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب ریمع نب دبعاہلل نب احرث نب ونلف، انب ابعس  دیبع اہلل

رفامےت ںی ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اوباطبل وک یھب ھچک 

اچنہپای ویکہکن فہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک افح تظ رکات اھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک فہج ےس ولوگں رپ انبضغک  افدئہ

رکات وہ اجات اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں فہ دفزخ ےک افرپ ےک ہصح ںیم ےہ افر ارگ ںیم ہن وہات ینعی اؿ ےک  ےئ داع ہن 

  فہ دفزخ ےک بس ےس  ےلچ  ےص ںیم وہےت۔وت

دیبعاہلل نب رمع، دمحم نب ایب رکب دقمایم، دمحم نب دبعاکلمل، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب ریمع نب دبعاہلل نب احرث نب ونلف، انب  :  رافی

 ابعس

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک افشتع یک فہج ےس اوب اطبل ےک ذعاب ںیم فیفخت ےک ایبؿ ںیم



 

     511    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، وبسا١ٜٝک، ب٦ و١يْ، وبساهَّلل ب٦ حارث، اب٦ وباس :  راوی

ث٥ََا  ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َِٜحارٔٔث  ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ َيا٧ُ َو٦ِ َوِبٔس ا ِّ َُ ث٥ََا  ُِٝت اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ُٔ وُِل  ُٕ َِٜىبَّاَس َي  ا

َٟ َنَى  ا َٔ َىُط َذَٜٔک  َّ ِٞ َن َض َِ َک  ِٕ کَا٧َ یَُحوـَُک َوی٥ََُِّصُ ٔ َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ أَبَا ـَاٜ و َُ ٔلَی َیا َر ِجُتُط إ َِأَِِخَ ٢ِ َوَجِستُُط فٔی ١ٌَََزإت ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ 

 َؼِحَؽاحٕ 

انب ایب رمع، ایفسؿ، دبعاکلمل، نب ریمع، دبعاہلل نب احرث، انب ابعس رفامےت ںی ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل 

ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دمد رکےت افر لپ  ہیلع فل ہ فملس اوباطبل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک افحتظ رکےت

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ ولوگں رپ ےصغ وہےت ےھت وت ایک اؿ ابوتں یک فہج ےس اؿ وک وکیئ افدئہ وہا لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ؽ رک ےل لای۔ےن رفامای اہں ںیم ےن اںیہن لگ یک دشت ںیم اپای وت ںیم اںیہن یکلہ لگ ںیم اکن

 انب ایب رمع، ایفسؿ، دبعاکلمل، نب ریمع، دبعاہلل نب احرث، انب ابعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ذعاب ںیم فیفخت ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک افشتع یک فہج ےس اوب اطبل ےک 

     512    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، َّيا٧، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ، وبساهَّلل ب٦ حارث، وباس ب٦ وبسا١ٜفِٝ :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ث٥َٔيطٔ ٠َُح١َّ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ  َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ و١َُيِْ ثَىٔي َوِبُس ا َٟ َحسَّ ا َٔ َيا٧َ  ِّ َُ

 َ ث ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِٔ ح و َحسَّ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٜىبَّاُس ب٦ُِ َوِبسٔ ا َْنٔی ا َ َٟ أَِخب ا َٔ َِٜحارٔٔث  َيا٧َ بَٔضَذا ب٦ُِ ا ِّ َُ ٥َا َو٘ٔيْي َو٦ِ 

 ٔ ٔ َحٔسیٔث أَبٔی َوَوا٤َةَ اِْل ٢َ ب٥َِٔحو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٥َاز َِ 



 

دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، دبعاہلل نب احرث، ابعس نب دبعابلطمل ےن اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب 

 ایس رطح لقن یک ےہ۔

 نب دیعس، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، دبعاہلل نب احرث، ابعس نب دبعابلطمل دمحم نب احمت، ییحی :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک افشتع یک فہج ےس اوب اطبل ےک ذعاب ںیم فیفخت ےک

     513    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، اب٦ ہاز، وبساهَّلل ب٦ خباب، ابوَىيس خسری :  راوی

 ٔ ٔ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َخبَّإب َو٦ِ أَب َِٜضاز َِٜيْث َو٦ِ اب٦ِٔ ا ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َر ٔىيٕس ا ََ ی 

ِٜٕٔيَ  اَؤًي یَِو٣َ ا َّ ُىُط َش َّ ُط َت٥ِ َّٝ َى َٜ  َٟ ا َٕ َِ  ِٕ ٔ ُط أَبُو ـَاٜ ٢ََّٝ ذَُٔکَ و٥َِٔسُظ َو١ُّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٞ فٔی َؼِحَؽإح ٦ِ٠ٔ ٤َارٕ َظل ُيِحَى َِ ا٠َٔة 

لٔی ٥ِ٠ُٔط ز٠َٔاٌُطُ  ٍِ ِىبَِيطٔ َي َ٘  َُ  َیِبُٝ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہد، دبعاہلل نب ابخب، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لپ 

ےک اچچ اوباطبل اک ذترکہ وہا لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اشدی ہک ایقتم ےک دؿ ریمی افشتع ےس اوباطبل وک افدئہ ےچنہپ 

  فاےل  ےص ںیم الای اجےئ اگ ہک اہجں لگ اؿ ےک ونخٹں کت ےچنہپ یگ سج یک دشت ےس اس اک دامغ وھکاتل رےہ اگ۔ہک دفزخ ےک افرپ

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہد، دبعاہلل نب ابخب، اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 ...دفزخ فاولں ےس بس ےس ےکلہ ذعاب ےک ایبؿ ںیم



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ فاولں ےس بس ےس ےکلہ ذعاب ےک ایبؿ ںیم

     514    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ابی وياط، ابوَىيس خسری ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي ب٦ ابی بٙيْ، زہيْ ب٦ ٠ح١س، َہيٞ ب٦ ابی ظاٜح، نى١ا٧ :  راوی

 َُ ٕس َو٦ِ  ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ َٙيِْ ُ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی ب ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِى١َا٧ٔ ب٦ِٔ َحسَّ ٞٔ ب٦ِٔ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ ا٥ُّٜ َضِي

ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َر  ٔىيٕس ا ََ َٝئِن أَبٔی َويَّإط َو٦ِ أَبٔی  ُٞ ب٥َِٔى ٞٔ ا٥َّٜارٔ َوَذابّا ی٥ََِتٔى َٟ إ٧َّٔ أَِزنَی أَصِ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ

َِٝيطٔ  اَرةٔ َنِى لٔی ز٠َٔاٌُطُ ٦ِ٠ٔ َِحَ ٍِ  ٦ِ٠ٔ ٤َإر َي

ش، اوبدیعس دخری رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب ریکب، زریہ نب دمحم، لیہس نب ایب اصحل، امعنؿ نب ایب تدا

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دفزخ فاولں ںیم بس ےس اکلہ وکسج ذعاب وہاگ اس وک لگ یک دف وج ایتں انہپیئ اجںیئ یگ پ  یک 

 دشت یک فہج ےس اس اک دامغ وھکؽ راہ وہاگ۔

 دمحم، لیہس نب ایب اصحل، امعنؿ نب ایب تداش، اوبدیعس دخریاوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب ریکب، زریہ نب  :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ فاولں ےس بس ےس ےکلہ ذعاب ےک ایبؿ ںیم

     515    سیثح                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وّا٧، ح١از ب٦ ١َٝہ، ثابت، ابووث١ا٧ ٤ہسی، اب٦ وباس :  راوی

 ٔ ث٥ََا ثَابْٔت َو٦ِ أَب ١َََٝة َحسَّ ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ بَّإس ی وُِث١َا٧َ ا٥َِّٜضسٔیِّ َو٦ِ اب٦ِٔ وَ َحسَّ



 

ِٕ َوصَُو ٥ِ٠َُتىٔ  ٔ ٞٔ ا٥َّٜارٔ َوَذابّا أَبُو ـَاٜ َٟ أَصَِو٧ُ أَصِ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ لٔی ٥ِ٠ُٔض١َا ز٠َٔاٌُطُ أ٧ََّ َر ٍِ َٝئِن َي  ْٞ ب٥َِٔى

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، اوبامثعؿ دہنی، انب ابعس ےس رفاتی 

اراشد رفامای دفزخ فاولں ںیم بس ےس اکلہ ذعاب اوباطبل وک وہاگ افر اےس لگ یک دف وجایتں انہپیئ اجںیئ یگ پ  ےس اس اک دامغ 

 وھکؽ راہ وہاگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، اوبامثعؿ دہنی، انب ابعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 دفزخ فاولں ےس بس ےس ےکلہ ذعاب ےک ایبؿ ںیم

     516    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابواَحٖ، نى١ا٧ ب٦ بصي٠ْح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، اب٦ ٠ثىي، ٠ح :  راوی

ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ  ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُِٜثى ُن ِٔلب٦ِٔ ا ِّ َّٝ إر َواٜ َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت أَبَا َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة   َحسَّ

١ِٔىُت ا٥ُِّٜى١َا٧َ ب٦َِ بَ  ََ  ُٟ و ُٕ َٖ َي َح َِ ٔ ٞٔ إ ُٟ إ٧َّٔ أَصَِو٧َ أَصِ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  ُٟ و ُٕ ُِ َوصَُو َي ٕ یَِدُف ٔصيْ

لٔی ٥ِ٠ُٔض١َا ز٠َٔاٌُطُ  ٍِ َس٠َِيطٔ َج١َِزَتا٧ٔ َي َٔ ْٞ تُوَؼُي فٔی أَِخ١َٔغ  ََٜزُج َِٜٕٔيا٠َةٔ   ا٥َّٜارٔ َوَذابّا یَِو٣َ ا

اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، امعنؿ نب  ریش ےن ہبطخ دےتی وہےئ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص  دمحم نب ینثم، انب

اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ایقتم ےک دؿ دفزخ فاولں ںیم بس ےس اکلہ ذعاب اس لدیم وک وہاگ سج ےک اپؤں ےک ےچین 

 ہج ےس اس اک دامغ وھکؽ راہ وہاگ۔لگ ےک ااگنرے وہں ےگ پ  یک ف

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، امعنؿ نب  ریش :  رافی

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

  



 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ب ےک ایبؿ ںیمدفزخ فاولں ےس بس ےس ےکلہ ذعا

     517    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، او١ض، ابواَحٖ، نى١ا٧ ب٦ بصيْ :  راوی

َٖ َو٦ِ  َح َِ ٔ ا٠ََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی إ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ ِى١َا٧ٔ ب٦ِٔ َبٔصيْ ا٥ُّٜ

لٔی ٍِ اکَا٧ٔ ٦ِ٠ٔ ٤َإر َي ُط َنِىََل٧ٔ َؤَشَ َٜ ٞٔ ا٥َّٜارٔ َوَذابّا ٦ِ٠َ  ٢َ إ٧َّٔ أَصَِو٧َ أَصِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٞٔ  َظل ٍِ ١َا َي َ٘ ٥ِ٠ُٔض١َا ز٠َٔاٌُُط 

ُٞ ٠َا یََزی أ٧ََّ أََحّسا أََشسُّ  ١ِٜٔزَِج َّطُ َلَصَِو٤ُُض٢ِ َوَذابّا ا  ٥ِ٠ٔطُ َوَذابّا َوإ٤ٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشمع، اوب ااحسؼ ، امعنؿ نب  ریش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک 

یئ اجںیئ یگ سج ےس اس اک دامغ دفزخ فاولں ںیم بس ےس اکلہ ذعاب اس لدیم وک وہاگ سج وک لگ یک دف وجایتں ومستں تیمس انہپ

وھکؽ راہ وہاگ۔ سج رطح اہڈنی ںیم اپین وجش ےس وھکاتل ےہ فہ ھجمس راہ وہاگ ہک اےس بس ےس تخس ذعاب دای ایگ ےہ احالہکن اےس 

 بس ےس اکلہ ذعاب دای ایگ وہاگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشمع، اوباقحس، امعنؿ نب  ریش :  رافی

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

  

 ...اس ابت یک دلیل اک ایبؿ ہک احتل  رف ںیم رمےن فاےل وک ااکس وکیئ ل افدئہ ںیہن دگی

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیہن داگیاس ابت یک دلیل اک ایبؿ ہک احتل  رف ںیم رمےن فاےل وک ااکس وکیئ ل افدئہ 

     518    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ ب٦ ٌياث، زاٗوز، شىيي، ٠َسوٗ، حَّضت وائصہ :  راوی



 

ِىٔييِّ َو٦ِ ٠َ  ُغ ب٦ُِ ٌَٔيإث َو٦ِ َزاُوَز َو٦ِ اٜصَّ ِّ ث٥ََا َح ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُِٝت یَا َحسَّ ُٔ َِٜت  ا َٔ ٕٗ َو٦ِ َوائَٔصَة  و َِسُ

ا َٔ ِٞ َذاَک ٤َأُِىطُ  َض َِ ٙٔيَن  ١ِِٜٔس ُٞ اٜزَّح٢َٔ َویُِفٔى٢ُ ا ٔة َئع َِٜحاصٔٝٔيَّ َٟ اهَّللٔ اب٦ُِ ُجِسَوا٧َ کَا٧َ فٔی ا و َُ ِٞ َیِو٠ّا َر ُٕ ٢ِ َي َٜ َُّط  ُىُط إ٤ٔ َّ َٟ َِل َی٥ِ

ی   ٦ٔ َربِّ أٌَِفِ لٔی َخٔفيَئًٔي یَِو٣َ اٜسِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، دافٗد، یبعش، قورفؼ، رضحت اعدص  رفامیت ںی ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس انب دجاعؿ زامہن اجتیلہ ںیم االسؾ ےس لبق احتل  رف ںیم ہلص ریمح رکات اھت ونیکسمں وک اھکان الھکات اھت وت ایک اس ےس
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 دئہ وہاگ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ اکؾ اےس وکیئ افدئہ ہن دںی ےگ ویکہکن اس ےن یھبک  ہ ںیہن اہک ر

ِ ینعی اے ریمے رپفرداگر ایقتم ےک دؿ ریمے انگوہں وک اعمػ رفام دانی۔
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 ث، داٗفد، یبعش، قورفؼ، رضحت اعدص اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغ :  رافی

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

  

 ...ومونمں ےس قلعت رےنھک افر ریغ ومونمں ےس عطق قلعت افر رباتئ اک ایبؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  قلعت افر رباتئ اک ایبؿومونمں ےس قلعت رےنھک افر ریغ ومونمں ےس عطق

     519    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ ح٥بٞ، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ا١َىيٞ ب٦ ابی خاٜس، ٔيس، و١زواب٦ واػ :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبُة وَ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕٞ َحسَّ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ َح٥َِب ِيٕس َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َحسَّ َٔ َٞ ب٦ِٔ أَبٔی َخأٜٕس َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ٦ِ إ

َٟ أَبٔی ُٟ أََِل إ٧َّٔ آ و ُٕ ٕ َي َْ َٔسٓ ِ ٌَي ٢ََّٝ ٔجَضاّرا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ َِٜىأػ  َِ  ا َِٜيُسوا لٔی بٔأَِؤَٜيا ََُِل٤ّا  َيِىىٔي 

ٌَِّي اهَّللُ  ٔ ١ََّا َوٜ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن إ٤ٔ   َوَظأُٜح ا

ادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق، رمعفانب اعص رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 



 

ے ابپ یک افالد ینعی فملس ےس انس ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دنلب لفاز ےس ہن ہک لہتسہ لفاز ےس رفام رےہ ےھت لاگہ روہ ہک ریم

 الفں اخدناؿ فاےل ریمے دفتس ںیہن ہکلب ریما دفتس وت اہلل ےہ افر کین ومنم۔

 ادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، ہبعش، الیعمس نب ایب اخدل، سیق، رمعفانب اعص :  رافی

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

  

 ...ضعب ناملسونں ےک ریغب اسحب افر ریغب ذعاب ےک تنج ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیم

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ضعب ناملسونں ےک ریغب اسحب افر ریغب ذعاب ےک تنج ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیم

     520    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ ََل٣ ب٦ وبيساهَّلل، ربيي ب٦ ٠س٢ٝ، ٠ح١س ب٦ زیاز، ابوہزیزہوبساٜزح٦١ ب :  راوی

ث٥ََا اٜزَّبٔيُي َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُِس٢ٕٔٝ وَ  ُِٜح١َهٔیُّ َحسَّ ٣ٔ ب٦ِٔ وُبَِئس اهَّللٔ ا َلَّ ََ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ  ٔس ب٦ِٔ زٔیَازٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٦ِ ٠َُح١َّ

َّی ا وأ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َُ ْٞ َیا َر َٟ َرُج ا َٕ َِ ٔ حَٔسإب  يِْ ٍَ ا بٔ ّّ ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ َِٜح٥ََّة  ًٔي ا ُٞ ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ َٟ یَِسُخ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ًُ هَّللُ َو َٟ اهَّللٔ اِز

َٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ ا٣َ آَِخُ  َٔ ُِٝط ٥ِ٠ُٔض٢ِ ث٢َُّ  َُّٝض٢َّ اِجَى َٟ اٜ ا َٔ َٝىٔي ٥ِ٠ُٔض٢ِ  َک  اهَّلَل أ٧َِ َیِحَى َٕ َب ََ  َٟ ا َٔ َٝىٔي ٥ِ٠ُٔض٢ِ  ًُ اهَّللَ أ٧َِ یَِحَى اِز

َّاَشةُ   بَٔضا وُک

دبعارلنمح نب السؾ نب دیبع اہلل، رعیب نب ملسم، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک 

ں ےگ ا ک لدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ریمی اتم ںیم ےس رتس زہار لدیم ریغب اسحب ےک تنج ںیم داہ  وہ

ہیلع فل ہ فملس داع رفامںیئ ہک اہلل اعتیل ےھجم یھب اؿ ںیم ےس رک دے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے اہلل اس لدیم وک اؿ 

وسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے  ےئ ولوگں ںیم ےس رک دے رھپ ا ک دفرسا لدیم ڑھکا وہا اس ےن یھب یہی اہک ہک اے اہلل ےک ر

 یھب داع رفامںیئ ہک اہلل ےھجم اؿ ولوگں ےس رک دے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اکعہش مت ےس تقبس ےل ےئگ ںی۔



 

 دبعارلنمح نب السؾ نب دیبعاہلل، رعیب نب ملسم، دمحم نب زاید، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ضعب ناملسونں ےک ریغب اسحب افر ریغب ذعاب ےک تنج ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیم

     521    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىبہ، ٠ح١س ب٦ زیاز ایک زوَسی ٥َس ٘ے َات٪ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، ش :  راوی

 و٥ہ

َس ب٦َِ زٔیَا ١ِٔىُت ٠َُح١َّ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ  ٕ ز

و َُ ١ِٔىُت َر ََ  ُٟ و ُٕ ٞٔ َحٔسیٔث اٜزَّبٔئي َي ُٟ ب١ِٔٔث و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َٟ اهَّللٔ َظل

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب زاید ا ک دفرسی دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن 

 وہےئ انس۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ایس رطح رفامےت

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب زاید ا ک دفرسی دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ب افر ریغب ذعاب ےک تنج ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیمضعب ناملسونں ےک ریغب اسح

     522    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

٤ََْا اب٦ُِ  َ ُة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ِٔ أ٧ََّ أَبَا َحسَّ ١َُِٜسيَّ ٔىيُس ب٦ُِ ا ََ ثَىٔي  َٟ َحسَّ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ َوصِ

ًٔي ُز٠َِزةْ  ُٞ ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ُٟ یَِسُخ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ثَُط  ا  صَُزیَِزَة َحسَّ ّّ ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ ُتٔؽيُئ ص٢ُِ 

 َِ سٔیُّ َیزِ ََ َ َّاَشُة ب٦ُِ ٠ِٔحَع٦ٕ اِل ا٣َ وُک َٕ َِ َٟ أَبُو صَُزیَِزَة  ا َٔ َِٜبِسرٔ  َة ا َٝ ِي َٜ  ٔ ١َز َٕ ِٜ َٟ اهَّللٔ ُوُجوصُُض٢ِ إَٔؼائََة ا و َُ َٟ َیا َر ا َٕ َِ َِٝيطٔ  ُي ١َ٤َٔزّة َو

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َٝىٔي ٥ِ٠ُٔض٢ِ  ًُ اهَّللَ أ٧َِ َیِحَى َٟ اِز ا َٕ َِ ْٞ ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارٔ  ا٣َ َرُج َٔ ِٝطُ ٥ِ٠ُٔض٢ِ ث٢َُّ  َُّٝض٢َّ اِجَى ٢ََّٝ اٜ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َّی  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َٝىٔي ٥ِ٠ُٔض٢ِ  ًُ اهَّللَ أ٧َِ یَِحَى ٢ََّٝ اِز ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ بَ َیا َر ََ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َک بَٔضا اهَّللُ َو َٕ

َّاَشةُ   وُک

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن اہلل ےک روسؽ 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ریمی اتم ںیم ےس رتس زہار یک ا ک امجتع تنج ںیم داہ  وہیگ پ  ےک رہچے 

ںی رات ےک اچدن یک رطح کمچ رےہ وہں ےگ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک اکعہش نب  نصح االدسی  ہ وچدوہ

نس رک اینپ اچدر ےتٹیمس وہےئ ڑھکے وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داع رفامںیئ ہک اہلل ےھجم یھب اؿ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے اہلل اکعہش وک اؿ ںیم ےس رک دے رھپ ا ک ااصنر اک لدیم  ولوگں ںیم ےس رک دے وت روسؽ

ڑھکا وہا افر اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داع رفامںیئ ہک اہلل ےھجم یھب اؿ ولوگں ںیم ےس رک دے وت 

 اکعہش مت ےس تقبس ےل ایگ ےہ۔لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک 

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر ریغب ذعاب ےک تنج ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیمضعب ناملسونں ےک ریغب اسحب 

     523    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، وبساهَّلل ب٦ وہِ، حيوة، ابویو٤س، ابوہزیزہ :  راوی



 

َْنٔی َ ِٕ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ َٟ اهَّللٔ  َحسَّ و َُ ثَىٔي أَبُو یُو٤َُس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َٟ َحسَّ ا َٔ َحِيَوةُ 

ا ُز٠َِزْة َواحَٔسْة ٥ِ٠ُٔض٢ِ َولَی ّّ ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ ًٔي  َِٜح٥ََّة ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ُٞ ا َٟ یَِسُخ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ  َظل ١َز َٕ ِٜ  ُظوَرةٔ ا

بہ، ویحة، اوبویسن، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ریمی رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب ف

 اتم ےک رتس زہار لدویمں یک ا ک امجتع تنج ںیم داہ  وہیگ پ  یک وصرںیت اچدن یک رطح کمچ ریہ وہں یگ۔

 رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ویحة، اوبویسن، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ضعب ناملسونں ےک ریغب اسحب افر ریغب ذعاب ےک تنج ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیم

     524    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ خْٝ باہلی، ٠ىت١ز، ہصا٣ ب٦ حسا٧، ٠ح١س ب٦ َيْی٦، و١زا٧یحٌي  :  راوی

ٕس َيِىىٔي اب٦َِ  ا٧َ َو٦ِ ٠َُح١َّ ٔ ب٦ِٔ َحسَّ ١ُِِٜىَت١ٔزُ َو٦ِ صَٔصا٣ ث٥ََا ا َِٜباصٔلٔیُّ َحسَّ ْٕ ا َٝ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َخ ثَىٔي  َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ئْی٦َ  َٔ

َّی اهَّللُ َٟ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ا َٔ  َٟ ا َٔ اُٜوا َو٦ِ٠َ ص٢ُِ یَا و١َِٔزا٧ُ  َٔ ٔ حَٔسإب  يِْ ٍَ ا بٔ ّّ ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ ًٔي  َِٜح٥ََّة ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ُٞ ا ٢َ یَِسُخ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َّاَشُة  ا٣َ وُک َٕ َِ ُو٧َ  َّٝ ُٔو٧َ َوَولَی َربِّض٢ِٔ یََتَوک َّٜٔذی٦َ َِل یََِٙتُوو٧َ َوَِل َيِسََِّْ َٟ ص٢ُِ ا ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ًُ َر َٟ اِز ا َٕ َٝىٔي ٥ِ٠ُٔض٢ِ َِ اهَّلَل أ٧َِ یَِحَى

َک  َٕ َب ََ  َٟ ا َٔ َٝىٔي ٥ِ٠ُٔض٢ِ  ًُ اهَّلَل أ٧َِ یَِحَى َٟ یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ اِز ا َٕ َِ  ْٞ ا٣َ َرُج َٕ َِ  َٟ ا َٔ َٟ أ٤ََِت ٥ِ٠ُٔض٢ِ  ا َّاَشةُ  َٔ  بَٔضا وُک

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ریمی  ییحی نب فلخ ابیلہ، رمتعم، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رمعاؿ رفامےت ںی ہک روسؽ

اتم ےک رتس زہار لدیم ریغب اسحب ےک تنج ںیم داہ  وہں ےگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ فہ وکؿ ےس ولگ وہں 

د رکےت وہں ےگ

  

 افر اےنپ رب رپ ےگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ فہ ولگ وہں ےگ ہک وج ہن داغ  وگاںیئ ےگ افر ہن م

رھبفہس رکےت وہں ےگ اکعہش  ہ نس رک ڑھکے وہےئگ رعض یک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داع رفامںیئ اہلل ےھجم اؿ 

ولوگں ںیم ےس رک دے وج ریغب اسحب تنج ںیم اجںیئ ےگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ایہن ںیم ےس وہ رھپ ا ک لدیم 



 

ا وہا افر اس ےن رعض یک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داع رفامںیئ ہک اہلل ےھجم یھب اؿ ولوگں ںیم ےس رک دے لپ ڑھک

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اکعہش ھجت ےس تقبس ےل ایگ۔

 ییحی نب فلخ ابیلہ، رمتعم، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رمعاؿ :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ضعب ناملسونں ےک ریغب اسحب افر ریغب ذعاب ےک تنج ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیم

     525    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساٜع١س ب٦ وبساٜوراث، حاجِ ب٦ و١ز، ابوخصي٥ہ ثٕفی، ح٢ٙ ب٦ اُعد، و١زا٧ ب٦ حعينزہيْ ب٦ ِحب،  :  راوی

ُِ ب٦ُِ و١ََُز أَبُو ُخَصيِ  ث٥ََا َحأج َِٜوارٔٔث َحسَّ ١َسٔ ب٦ُِ َوِبسٔ ا ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢َُٙ َحسَّ َِٜح ث٥ََا ا فٔیُّ َحسَّ َٕ ٥ََة اٜثَّ

ًٔ ب٦ُِ اِلَُِعَ  َِٜح٥ََّة ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ُٞ ا َٟ یَِسُخ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ ٔد َو٦ِ و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ حَُعيِٕن أ٧ََّ َر يِْ ٍَ ا بٔ ّّ ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ ي 

 َّ ُٔو٧َ َوَِل َیَتَفي َّٜٔذی٦َ َِل َيِسََِّْ َٟ ص٢ُِ ا ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا ٦ِ٠َ ص٢ُِ یَا َر َٔ ُو٧َ حَٔسإب  َّٝ  ُْو٧َ َوَِل یََِٙتُوو٧َ َوَولَی َربِّض٢ِٔ یََتَوک

ہ یفقث، مکح نب ارعج، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 

 ب
ن

ث

ش

 

ل
زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولراث، احبج نب رمع، اوب

ںیم داہ  وہں ےگ احصہب ےن  اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم ںیم ےس رتس زہار لدیم ریغب اسحب ےک تنج

رعض ایک فہ وکؿ ےس ولگ ںی اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک  ہ فہ ولگ ںی ہک 

د رکےت ںی افر ہن ربا وگشؿ ےتیل ںی افر ہن داغ اگلےت ںی افر اےنپ رب رپ رھبفہس رکےت ںی۔

  

 وج ہن م

ہ یفقث، مکح نب ارعج، رمعاؿ نب نیصحز :  رافی

 

 ب
ن

ث

ش

 

ل
 ریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولراث، احبج نب رمع، اوب

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 وہےن ےک ایبؿ ںیم ضعب ناملسونں ےک ریغب اسحب افر ریغب ذعاب ےک تنج ںیم داہ 

     526    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز، اب٦ ابی حاز٣، َہٞ ب٦ َىس :  راوی

 ََ ٔ َيِىىٔي اب٦َِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ  َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِىٕس أ٧ََّ َر ََ ٞٔ ب٦ِٔ  ِض

ْٕ َِل یَِس  ِٜ َ ِبُي ٠ٔائَةٔ أ ََ ا أَِو  ّّ ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ ًٔي  َِٜح٥ََّة ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ٦ََّٝ ا ََٜيِسُخ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٟ اهَّللُ َو ا َٔ ٕ أَیَُّض١َا  رٔی أَبُو َحاز٣ٔ

ُٙو٧َ آخْٔذ َبِىُؽُض٢ِ َبِىّؽا َِل یَِسخُ  َٔ َِٜبِسرٔ ٠َُت١َا ََٝة ا ِي َٜ  ٔ ١َز َٕ ِٜ ص٢ُِ ُوُجوصُُض٢ِ َولَی ُظوَرةٔ ا َٞ آِٔخُ َّي یَِسُخ ُُٜض٢ِ َحً  ُٞ أَوَّ

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، انب ایب احزؾ، لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم 

 اوباحزؾ وک حیحص اید ںیہن ہک رضحت لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رتس زہار رفامای ای است ےک رتس زہار لدیم ای است الھک رافی دحثی

الھک لدیم تنج ںیم اس رطح داہ  وہں ےگ ہک ا ک دفرسے اک اہھت ڑکپے وہےئ وہں ےگ افر اؿ ںیم ےس الہپ لدیم تنج ںیم 

 دوہںی رات ےک اچدن یک رطح کمچ رےہ وہں ےگ۔داہ  ںیہن وہاگ بج کت ہک اؿ اک لرخی ہن داہ  وہ اجےئ اؿ ےک رہچے وچ

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، انب ایب احزؾ، لہس نب دعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

  ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیمضعب ناملسونں ےک ریغب اسحب افر ریغب ذعاب ےک تنج

     527    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َىيس ب٦ ٥٠عور، ہصي٢، حعين ب٦ وبساٜزح٦١، َىيس اب٦ جبيْ، حَّضت حعين ب٦ وبساٜزح٦١ :  راوی

٤ََْا حَُعيُِن ب٦ُِ  َ ث٥ََا صَُصِي٢ْ أَِخب ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َحسَّ ََ ث٥ََا  َٟ أَی٢ُُِّٙ َرأَی َحسَّ ا َٕ َِ  ٕ ٔىئس ب٦ِٔ ُجَبيِْ ََ ٥ُِت و٥َِٔس  ُ٘  َٟ ا َٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ 

ٙٔىِّي ُٜٔسٌُِت  ٕ َوَل ٦ِ فٔی َظََلة ُ٘ ٢َِٜ أَ ِّی  ٔن ُِٝت أ٠ََا إ ُٔ ُِٝت أ٤ََا ث٢َُّ  ُٔ َِٜبارَٔحَة  ؾَّ ا َٕ َّٜٔذی اِن َِ ا َ٘ َِٙو ُِٝت اِل ُٔ ١َاَذا َظ٥َِىَت  َِ  َٟ ا َٔ



 

 َٔ ِيُت  َٔ ََِّْ َِ َ ا ث ُِٝت َحسَّ ُٔ ِىٔييُّ  ث٢َُِٙ اٜصَّ َٟ َو٠َا َحسَّ ا َٕ َِ ِىٔييُّ  ث٥ََاُظ اٜصَّ ُِٝت َحٔسیْث َحسَّ ُٔ ََٝک َولَی َذَٜٔک  ١َا َح١َ َِ  َٟ ٥َا َو٦ِ بَُزیَِسَة ا

ِس أَِحَس٦َ  َٔ  َٟ ا َٕ َِ َيَة إِٔلَّ ٦ِ٠ٔ َويِٕن أَِو ح١َُٕة  ِٔ َٟ َِل ُر ا َٔ َّطُ  َِٝٔمِّ أ٤َ َِ َ ِٕ اِل ث٥ََا اب٦ُِ ب٦ِٔ حَُعِي ٦ِٔٙ َحسَّ ١َٔي َوَل ََ ٔلَی ٠َا  ٦ِ٠َ ا٤َِتَهی إ

أَیُِت ا٥َّٜٔييَّ َو٠ََىطُ اٜ َؼِت َولَیَّ اِل٢ُ٠َُ ََفَ َٟ ُُعٔ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٞ َوبَّإس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل زُّصَِيُق َوا٥َّٜٔييَّ َو٠ََىُط اٜزَُّج

َٜيِ  َٝيِ َواٜزَُّجََل٧ٔ َوا٥َّٜٔييَّ  َّی اهَّللُ َو َٞ لٔی صََذا ٠ُوَسي َظل ٕٔي َِ ًٔي  َُّض٢ِ أ٠َُّ َم٥ِ٥َُت أ٤َ َِ َواْز َؤمي٢ْ  ََ ٢ََّٝ َس ٠ََىطُ أََحْس إٔذِ ُرَِٔي لٔی  ََ طٔ َو

ٖٔ اِْل  ُِ ُ ٔلَی اِل َٞ لٔی ا٤ُِمزِ إ َِٕٔي َواْز َؤمي٢ْ  ََ إَٔذا  َِ ٥ََمزُِت  َِ  ٖٔ ُِ ُ ٔلَی اِل ٦ِٔٙ ا٤ُِمزِ إ ِو٠ُُط َوَل َٔ ُتَک َو ٔ أ٠َُّ َٞ لٔی صَٔذظ ٕٔي َِ َواْز َؤمي٢ْ  ََ َِإَٔذا  َِخٔ 

َداَؿ ا َِ ُط  َٜ ٔ َٞ ٥ِ٠َز َسَخ َِ ٔ حَٔسإب َوَِل َوَذإب ث٢َُّ ٤ََضَؾ  يِْ ٍَ َِٜح٥ََّة بٔ ا یَِسُخُٝو٧َ ا ّّ ِٜ ِبُىو٧َ أَ ََ َّٜٔذی٦َ َو٠ََىُض٢ِ  َٜئَٔک ا ٥َّٜاُس فٔی أُو

ٔ حَٔسإب  يِْ ٍَ َِٜح٥ََّة بٔ َٟ یَِسُخُٝو٧َ ا ا َٔ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّٜٔذی٦َ َظٔحبُوا َر َُّٝض٢ِ ا َى َٝ َِ َٟ َبِىُؽُض٢ِ  ا َٕ َِ َوَِل َوَذإب 

َٝيِ  َد َو َْخَ َِ  َِ وا أَِشَيا وا بٔاهَّللٔ َوَذََکُ ُ٘ ٢ِ يَُِّشٔ َٜ ٔ َو ََل٣ َِ ٔ َّٜٔذی٦َ ُؤُٜسوا فٔی اِْل ُض٢ِ ا َّٝ َى َٝ َِ َِٝيطٔ ض٢ِٔ َر َبِىُؽُض٢ِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

ُٔو٧َ َوَِل یَ  ُٔو٧َ َوَِل َيِسََِّْ َّٜٔذی٦َ َِل َیزِ َٟ ص٢ُِ ا ا َٕ َِ أَِخبَُْوُظ  َِ َّٜٔذی َتُدوُؼو٧َ ِٔيطٔ  َٟ ٠َا ا ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ ُو٧َ َو َّٝ ُو٧َ َوَولَی َربِّض٢ِٔ یََتَوک َّْ َتَفي

 ًُ َٟ اِز ا َٕ َِ َّاَشُة ب٦ُِ ٠ِٔحَع٦ٕ  ا٣َ وُک َٕ ًُ اهَّلَل أ٧َِ  َِ َٟ اِز ا َٕ َِ ْٞ آَِخُ  ا٣َ َرُج َٔ َٟ أ٤ََِت ٥ِ٠ُٔض٢ِ ث٢َُّ  ا َٕ َِ َٝىٔي ٥ِ٠ُٔض٢ِ  اهَّلَل أ٧َِ َیِحَى

َّاَشةُ  َک بَٔضا وُک َٕ َب ََ  َٟ ا َٕ َِ َٝىٔي ٥ِ٠ُٔض٢ِ   َیِحَى

 ںیم رضحت دیعس نب ریبج دیعس نب وصنمر، میشہ، نیصح نب دبعارلنمح، دیعس انب ریبج، رضحت نیصح نب دبعارلنمح رفامےت ںی ہک

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھت اوہنں ےن رفامای ہک مت ںیم ےس سک ےن لک رات وٹےنٹ فاےل اتسرہ وک داھکی ےہ ںیم ےن رعض ایک ہک 

وھچب ےن ڈاس  ںیم ےن داھکی رھپ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن داھکی رھپ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم اس فتق امنز ںیہن ڑپھ راہ اھت ہکلب ےھجم

وہا اھت رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل ہک رھپ مت ےن ایک ایک ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اھجڑ وھپکن رکفایئ اوہنں ےن 

 رفامای مت ےن اھجڑ وھپکن ویکں رکفایئ ںیم ےن رعض ایک ہک اس دحثی یک انب رپ وج یبعش ےن ںیمہ ایبؿ رفامیئ اوہنں ےن رفامای ہک یبعش

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن مت ےس وکیسن دحثی ایبؿ یک ےہ ںیم ےن اہک ہک اوہنں ےن رضحت ربدیہ نب بیصح ایملس ےک وحا ہ ےس 

دحثی ایبؿ یک ہک  ہ اھجڑ وھپکن عفن ںیہن داتی وساےئ رظن ےنگل ای اکےٹ وہےئ ےک العج ےک ہلسلس ںیم رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل 

وج ھچک انس افر اس رپ ل ایک اس ےن ااھچ ایک رگم مہ ےس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دحثی  ہنع رفامےت ںی ہک سج ےن

ایبؿ رفامیئ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ریمے اسےنم اںیتم الیئ ںیئگ وت ںیم ےن یسک یبن ےک اسھت دس ےس یھب 

دیم افر دف لدیم دےھکی افر ااسی یبن یھب داھکی ہک پ  ےک اسھت وکیئ یھب ںیہن رھپ ریمے اسےنم مک دےھکی افر یسک یبن ےک اسھت ا ک ل

ا ک ڑبی امجتع الیئ یئگ وت ںیم ےن اںیہن اانپ اع ی ایخؽ ایک وت ےھجم اہک ایگ ہک  ہ رضحت ومٰیس افر اؿ یک اتم ےہ نکیل لپ یلص اہلل 



 

ںیم ےن داھکی وت تہب ڑبی امجتع رظن لیئ رھپ ھجم ےس اہک ایگ ہک لامسؿ ےک  ہیلع فل ہ فملس لامسؿ ےک انکرے یک رطػ دںیھکی

دفرسے انکرے یک رطػ دںیھکی ںیم ےن داھکی وت ا ک تہب ڑبی امجتع رظن لیئ وت ےھجم اہک ایگ ہک  ہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک 

ذعاب ےک تنج ںیم داہ  وہں ےگ رھپ اھٹ رک لپ یلص اتم ےہ افر اؿ ںیم رتس زہار لدیم اےسی وہں ےگ وج ریغب اسحب افر ریغب 

ر اہلل ہیلع فل ہ فملس رھگ ںیم رشتفی ےل ےئگ وت احصیب ےن اہک ہک اشدی اؿ ےس رماد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب ںی اف

 وک اہلل اک یر ک ںیہن رہھٹاای افر ضعب ھچک ولوگں ےن اہک ہک اشدی اؿ ےس رماد فہ ولگ ںی وج دیپایشئ ناملسؿ ںی افر اوہنں ےن یسک

ولوگں ےن ھچک افر اہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی ےل لےئ افر وپاھچ ہک مت ولگ سک ےک ابرے ںیم وگتفگ رک رےہ 

د وہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس یک  رب دی یئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ فہ 

  

د رکےت افر ہن م

  

ولگ ںی وج ہن م

رکاےت ںی افر ہن ربا وگشؿ ےتیل ںی افر اےنپ رپفرداگر رپ رھبفہس رہ ےت ںی، اکعہش نب  نصح ڑھکا وہا افر اس ےن رعض ایک ہک داع 

رھپ ا ک دفرسا لدیم ڑھکا رفامںیئ ہک اہلل ےھجم اؿ ولوگں ںیم ےس رک دے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وت ایہن ںیم ےس ےہ 

وہا افر اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داع رفامںیئ ہک اہلل ےھجم یھب ایہن ولوگں ںیم ےس رک دے لپ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اکعہش مت رپ تقبس ےل ایگ ےہ۔

 انب ریبج، رضحت نیصح نب دبعارلنمح دیعس نب وصنمر، میشہ، نیصح نب دبعارلنمح، دیعس :  رافی

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ضعب ناملسونں ےک ریغب اسحب افر ریغب ذعاب ےک تنج ںیم داہ  وہےن ےک ایبؿ ںیم

     528    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ ِؽيٞ، حعين، حَّضت َىس ب٦ جبيْ :  راوی

ٕ َحسَّ  ٔىيسٔ ب٦ِٔ ُجَبيِْ ََ ٕٞ َو٦ِ حَُعيِٕن َو٦ِ  َُِؽِي ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا اب٦ُِ َوبَّإس 

ُٟ ا و َُ َِٜحٔسیٔث ٤َِحَو َحٔسیٔث صَُصِي٢ٕ َو َر َؼِت َولَیَّ اِل٢ُ٠َُ ث٢َُّ َذََکَ بَاقَٔی ا ٢ََّٝ ُُعٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َحٔسیثٔطٔ هَّللٔ َظل  ٢َِٜ یَِذَُکِ أَوَّ

 فملس ےن اراشد رفامای اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، نیصح، رضحت دعس نب ریبج رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ



 

 الیئ ںیئگ رھپ ابیق دحثی ایس رطح ایبؿ رفامںیئ نکیل اس ںیم دحثی اک یرفع فاال ہصح ایبؿ ںیہن رفامای۔

 

 

 ریمے اسےنم ایم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، نیصح، رضحت دعس نب ریبج :  رافی

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

  

 ...تنج فاولں ںیم ےس لدےھ اس اتم دمحم ہ ںیم ےس وہےن فاولں اک ایبؿ

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 تنج فاولں ںیم ےس لدےھ اس اتم دمحم ہ ںیم ےس وہےن فاولں اک ایبؿ

     529    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 از ب٦ َسی، ابواحوػ، ابواَحٖ، و١زو ب٦ ٠ي١و٧، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠سىوزہ٥ :  راوی

َٖ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠َِي١ُو٧ٕ َو٦ِ َوِبٔس  َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ أَبٔی إ یِّ َحسَّ ٔ ث٥ََا َص٥َّازُ ب٦ُِ اَٜسَّ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ٥ََٜا َر  َٟ ا َٔ  َٟ ا َٔ اهَّللٔ 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َٟ أ٠ََا َتزَِؼِو٧َ أ٧َِ َتُٙو َظل ا َٔ ٤َِا ث٢َُّ  َّْ َٙب َِ  َٟ ا َٔ ٔة  َِٜح٥َّ ٞٔ ا ٢َ أ٠ََا َتزَِؼِو٧َ أ٧َِ َتُٙو٤ُوا ُربَُي أَصِ َّٝ ََ َِٜح٥َّةٔ َو ٞٔ ا ٤ُوا ثَُُٝث أَصِ

أُِخبُْٔ  ََ َِٜح٥َّٔة َو ٞٔ ا ِّی َلَِرُجو أ٧َِ َتُٙو٤ُوا َشِْطَ أَصِ ٔن َٟ إ ا َٔ ٤َِا ث٢َُّ  َّْ َٙب َِ  َٟ ا َصِىَزةٕ َٔ َ٘ ارٔ إِٔلَّ  َّّ ١ُِِٜس١ُٔٝو٧َ فٔی اِلُٙ ٢ِ َو٦ِ َذَٜٔک ٠َا ا ُ٘

َِ فٔی ثَِوٕر أَبَِيَؾ  ِوَزا ََ َصِىَزةٕ  َ٘ َوَز أَِو  َِ َِ فٔی ثَِوٕر أَ  بَِيَؽا

فل ہ فملس انہد نب رسی، اوباوحص، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےن ںیمہ رفامای ہک ایک مت اس ابت ےس رایض ںیہن ہک تنج فاولں ںیم ےس وچاھتیئ مت ںیم ےس وہں مہ ےن ریبکت یہک رھپ لپ یلص اہلل 

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک مت اس ابت رپ رایض ںیہن ہک تنج فاولں ںیم ا ک اہتیئ مت ںیم ےس وہں رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ےن رفامای ہک ںیم ادیم رکات وہں ہک تنج فاولں ںیم لدےھ مت ںیم ےس وہں ےگ افر اس یک فہج ںیم ںیہمت اتبات وہں ہک ناملسؿ فملس 

 اکرففں ںیم ارطسح ےس ںی سج رطح ہک ا ک دیفس ابؽ ایسہ لیب ںیم ای ا ک ایسہ ابؽ دیفس لیب ںیم۔

 ، رضحت دبعاہلل نب وعسمدانہد نب رسی، اوباوحص، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ :  رافی
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 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 تنج فاولں ںیم ےس لدےھ اس اتم دمحم ہ ںیم ےس وہےن فاولں اک ایبؿ

     530    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ بصار، اب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابواَحٖ، و١زو ب٦ ٠ي١و٧، حَّضت وبساهَّلل  :  راوی

 ب٦ ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ٠َُح١َّ  اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُِٜثى ُن ِٔلب٦ِٔ ا ِّ َّٝ إر َواٜ ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َّا ٠ََي َر ُ٘  َٟ ا َٔ َٖ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠َِي١ُو٧ٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ  َح َِ ٔ ُٔبَّٕة ٤َِحّوا ٦ِ٠ٔ أَِرَبٔىيَن َرُجَّل إ فٔی 

َٟ أََتزَِؼِو٧َ أ٧َِ َتُٙو٤ُوا ُر  ا َٕ َِ َٕ َِ ٥َِٝا َنَى٢ِ  ُٕ َِ َِٜح٥َّةٔ  ٞٔ ا َٟ أََتزَِؼِو٧َ أ٧َِ َتُٙو٤ُوا ثَُُٝث أَصِ ا َٕ َِ ٥َِٝا َنَى٢ِ  ُٔ  َٟ ا َٔ َِٜح٥َّةٔ  ٞٔ ا َٟ بَُي أَصِ ا

َِٜح٥ََّة َِل یَِسُخَُٝضا  َِٜح٥َّٔة َوَذاَک أ٧ََّ ا ٞٔ ا َْ أَصِ ِّی َلَِرُجو أ٧َِ َتُٙو٤ُوا نِٔع ٔن ٔ إ ٔسي بَٔئسظ ِّ َّٜٔذی َن ٔ َوا ْس ٠ُِس١َْٔٝة َو٠َا أْمُتَْن فٔی إ ِّ ِلَّ َن

ِٝسٔ  ِٔ فٔی ٔج ِوَزا ِىَزةٔ اٜسَّ ٔ أَِو کَاٜصَّ َوز َِ َ ِورٔ اِل ِٝسٔ اٜثَّ ِٔ فٔی ٔج ِٜبَِيَؽا ِىَزةٔ ا ٔک إِٔلَّ کَاٜصَّ ِ ٞٔ اَّٜشِّ ٔ أَصِ ِورٔ اِلَِح١َز   اٜثَّ

ؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحس

رفامےت ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ا ک ہمیخ ںیم ےھت ہک سج ںیم رقتةی اچسیل لدیم وہں ےگ لپ یلص 

 اہمتری دعتاد وچاھتیئ وہ مہ ےن رعض ایک ہک اہں مہ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت اس ابت رپ رایض ںیہن وہ ہک تنج فاولں ںیم

وخش ںی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اجؿ ےہ ںیم 

ؿ داہ  وہاگ افر فہ ناملسؿ ادیم رکات وہں ہک تنج فاولں ںیم لدےھ مت وہےگ افر اس یک فہج  ہ ےہ ہک تنج ںیم رصػ ناملس

یرک رکےن فاولں ںیم اس رطح ےس امنایں وہاگ ہک سج رطح ا ک دیفس ابؽ اکےل لیب یک اھکؽ ںیم ای ا ک اکال ابؽ رسخ لیب یک 

 اھکؽ ںیم امنایں وہات ےہ۔

ت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ، رضح :  رافی

 ہنع
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 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 تنج فاولں ںیم ےس لدےھ اس اتم دمحم ہ ںیم ےس وہےن فاولں اک ایبؿ

     531    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ٠اٜک اب٦ ٠ٍوٟ، ابواَحٖ، و١زو ب٦ ٠ي١و٧، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز :  راوی

 ٔ ٟٕ َو٦ِ أَبٔی إ َو ٍِ ث٥ََا ٠َأْٜک َوصَُو اب٦ُِ ٠ٔ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٖ َو٦ِ َو١ِ َحسَّ َح زٔو ب٦ِٔ ٠َِي١ُو٧ٕ َو٦ِ َِ

 َٕ َِ  ٕ ُٔبَّٔة أََز٣ ٔلَی  ٥ََس َلِضَزُظ إ َِ
َ أ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َخَفب٥ََا َر ا َٔ ِّْس َوِبٔس اهَّللٔ  َِٜح٥ََّة إِٔلَّ َن ُٞ ا َٟ أََِل َِل یَِسُخ ا

َُّٝض٢َّ اِشَضِس أَ  ُت اٜ ٍِ َّٝ ِٞ بَ َُّٝض٢َّ َص َٟ أَتُٔحبُّو٧َ أ٧َِ َتُٙو٤ُوا ٠ُِس١َْٔٝة اٜ ا َٕ َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ ٥َِٝا َنَى٢ِ یَا َر ُٕ َِ َِٜح٥َّةٔ  ٞٔ ا ٢ُِ ُربُُي أَصِ َّٙ تُحٔبُّو٧َ أ٤َ

َِٜح٥َّٔة ٠َ  ٞٔ ا ِّی َلَِرُجو أ٧َِ َتُٙو٤ُوا َشِْطَ أَصِ ٔن َٟ إ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا َنَى٢ِ َیا َر َٔ َِٜح٥َّٔة  ٞٔ ا ٔ ثَُُٝث أَصِ ٢ِ ٦ِ٠ٔ اِل٢ٔ٠َُ إِٔلَّ ا أْمُتَْن ف ُ٘ َوا َٔ ی 

 ٔ َوز َِ َ ِورٔ اِل ِٔ فٔی اٜثَّ ِٜبَِيَؽا ِىَزةٔ ا ِورٔ اِلَبَِئؾ أَِو کَاٜصَّ ِٔ فٔی اٜثَّ ِوَزا ِىَزةٔ اٜسَّ  کَاٜصَّ

 یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، امکل انب وغمؽ، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل

فل ہ فملس ےن ںیمہ ا ک ڑمچے ےک ےمیخ ںیم  کی اگل رک ا ک ہبطخ دای افر رفامای لاگہ روہ ہک تنج ںیم وساےئ ناملسؿ ےک وکیئ داہ  

وک  دنس  ںیہن وہاگ اے اہلل ںیم ےن ریتا اغیپؾ اچنہپ دای ےہ اے اہلل وگاہ رانہ، )رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای( ایک مت اس ابت

رکےت وہ ہک تنج فاولں ںیم مت وچاھتیئ وہ مہ ےن رعض ایک ہک اہں اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

فملس ےن رھپ رفامای ایک مت اس ابت وک  دنس رکےت وہ ہک تنج فاولں ںیم اہمتری دعتاد اہتیئ وہ اوہنں ےن رعض ایک ہک اہں اے اہلل ےک 

ؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ادیم رکات وہں ہک تنج فاولں ںیم دعتاد ںیم مت لدےھ وہ روس

ےگ مت دفرسی اوتمں ںیم اس رطح ےس وہ سج رطح ا ک اکال ابؽ دیفس لیب ںیم ای ا ک دیفس ابؽ ایسہ لیب ںیم ینعی رہ وصرت ںیم 

 امنایں رظن لےئ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، امکل انب وغمؽ، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  یراف

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



 

  

 ...ےک ہاس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل لدؾ ہیلع االسلؾ ےس رفامںیئ ےگ ہک دفزویخں 

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل لدؾ ہیلع االسلؾ ےس رفامںیئ ےگ ہک دفزویخں ےک رہ زہار ںیم ےس ون وس اننونے اکنؽ ول۔

     532    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اٜح، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہوث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ وبسي، جزیز، او١ض، ابوظ :  راوی

ٔىي ََ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی  َِٜىِبٔسيُّ َحسَّ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة ا َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس 

ُٟ اهَّللُ َوزَّ َو  و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َٟ اهَّللُ َو ا َٔ ِد َبِىَث ا٥َّٜارٔ  ُٟ أَِِخٔ و ُٕ َٟ َي ا َٔ َِٜديُِْ فٔی یََسیَِک  ِىَسیَِک َوا ََ َِّيَک َو َٜب  ُٟ و ُٕ َي َِ َّٞ یَا آَز٣ُ  َج

ٍٔيُْ َو  ُِ اٜعَّ ََِذاَک حٔيَن َئصي  َٟ ا َٔ ْٕ تِٔسَي ٠ٔائَٕة َوتِٔسَىّة َوتِٔسٔىيَن  ِٜ ِّٞ أَ ُ َٟ ٦ِ٠ٔ ک ا َٔ ُّٞ َو٠َا َبِىُث ا٥َّٜارٔ  ُ ٕٞ  َتَؽُي ک َذأت َح١ِ

اُٜ  َٔ َِٝيض٢ِٔ  َِاِشَتسَّ َو  َٟ ا َٔ ٦َّٔٙ َوَذاَب اهَّللٔ َشٔسیْس  کَاَری َو٠َا ص٢ُِ بُٔسکَاَری َوَل َُ ََٝضا َوَتَزی ا٥َّٜاَس  َٟ اهَّللٔ أَی٥َُّا َح١ِ و َُ وا یَا َر

ا َو٥٠ِٔ  ّّ ِٜ إ٧َّٔ ٦ِ٠ٔ َیأُِجوَد َو٠َأُِجوَد أَ َِ وا  َٟ أَبَِّٔشُ ا َٕ َِ  ُٞ ِّی َلَـ١َُِي أ٧َِ َذَٜٔک اٜزَُّج ٔن ٔ إ ٔسي بَٔئسظ ِّ َّٜٔذی َن َٟ َوا ا َٔ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ  ْٞ ٢ُِٙ َرُج

ِّی َلَـ١َُِي  ٔن ٔ إ ٔسي بَٔئسظ ِّ َّٜٔذی َن َٟ َوا ا َٔ ٤َِا ث٢َُّ  َّْ ب َ٘ ََِح١ِٔس٤َا اهَّللَ َو َِٜح٥َّةٔ  ٞٔ ا َ َتُٙو٤ُوا ُربَُي أَصِ َح١ِٔس٤ َِ َِٜح٥َّةٔ  ٞٔ ا ا أ٧َِ َتُٙو٤ُوا ثَُُٝث أَصِ

َِٜح٥َّٔة إ٧َّٔ ٠َ  ٞٔ ا ِّی َلَـ١َُِي أ٧َِ َتُٙو٤ُوا َشِْطَ أَصِ ٔن ٔ إ ٔسي بَٔئسظ ِّ َّٜٔذی َن َٟ َوا ا َٔ ٤َِا ث٢َُّ  َّْ ب َ٘ ٔ اهَّلَل َو ِىَزة ٞٔ اٜصَّ ١ََث َ٘ ٢َُِٙٝ فٔی اِل٢ٔ٠َُ  َث

ِٜح١َٔ  ًٔ ا ١َٔة فٔی ذَٔرا ِٔ ٔ أَِو کَاٜزَّ َوز َِ َ ِورٔ اِل ِٝٔس اٜثَّ ِٔ فٔی ٔج ِٜبَِيَؽا  ارٔ ا

ی، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

یش عن

امثعؿ نب ایب ہبیش 

فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اعتیل رفامےت ںی اے لدؾ ۔ لدؾ رعض رکںی ےگ  کیب ریتے مکح وک وپرا رکےن  ےئ ںیم احرض وہں افر یکین 

ریتے یہ ہضبق فدقرت ںیم ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل رفامںیئ ےگ ہک دفزویخں یک ا ک امجتع  افر الھبیئ

اکنول فہ ںیہک ےگ دفزویخں یک یسیک امجتع؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل رفامںیئ ےگ ہک زہار ےس ون وس اننونے 

 ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن رفامای ہک یہی فہ فتق وہاگ ہک ہچب وبڑاھ وہ اجےئ اگ افر رہ احہلم وعرت اےنپ دفزیخ ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل

لمح وک رگا دے یگ افر وت ولوگں وک ہشن یک احتل ںیم دےھکی اگ احالہکن تقیقح ںیم فہ ہشن ںیم ںیہن وہں ےگ نکیل اہلل اک ذعاب تخس 



 

ریض اہلل مہنع  ہ دحثی نس رک تہب رپ اشیؿ وہےئ اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ  وہاگ رضحت اوبدیعس ےن اہک ہک احصہب

ںیم ےس وکؿ اس لدیم یتنج ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وخش وہ اجؤ ہک ا ک زہار ایوجج اموجج ےک اقمہلب ںیم مت ںیم 

اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم ادیم رکات ےس ا ک لدیم وہاگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

وہں ہک تنج فاولں ںیم لدےھ مت ںیم ےس وہں ےگ اہمتری اثمؽ دفرسی اوتمں ںیم ایسی ےہ سج رطح دیفس ابؽ اکےل لیب یک 

 اھکؽ ںیم ای ا ک اشنؿ دگےھ ےک اپؤں ںیم۔

ی، رجری، اشمع، اوباصحل :  رافی

یش عن

 ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش 

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

  

 اامیؿ اک ایبؿ :   ابب

 ے اکنؽ ول۔اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل اعتیل لدؾ ہیلع االسلؾ ےس رفامںیئ ےگ ہک دفزویخں ےک رہ زہار ںیم ےس ون وس اننون
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ابوَکیِ ابو٠ىاویہ، او١ض :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة لَٔکَ  ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل

ٔ أَِو  َوز َِ َ ِورٔ اِل ِٔ فٔی اٜثَّ ِٜبَِيَؽا ٔ ا ِىَزة اَِل ٠َا أْمُتَْن یَِو٠َئٕٔذ فٔی ا٥َّٜأس إِٔلَّ کَاٜصَّ َٔ َُّض١َا  َْ أ٤َ ِ ِورٔ اِلَبَِئؾ ٌَي ِٔ فٔی اٜثَّ ِوَزا ٔ اٜسَّ ِىَزة  کَاٜصَّ

ا أَِو کَاٜزَّ  ٢ِ یَِذَُکَ َٜ ِٜٔح١َارٔ َو ًٔ ا ١َةٔ فٔی ذَٔرا ِٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی اوباعمف ہ، اشمع ےس اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس رفاتی 

 ںیم دگےھ ےک اپؤں ںیم اشنؿ اک ذرک ںیہن۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی اوباعمف ہ، اشمع :  رافی

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

  



 

 فوض اک ایبؿ : ابب

 ...فوض یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم
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 ا٧ ب٦ ہَلٟ، ابا٧، یحٌي، ابوََل٣، حَّضت ابو٠اٜک اشىزیاَحاٗ ب٦ ٥٠عور، حب :  راوی

ث٥ََا یَِحٌَي أ٧ََّ َزیِّسا َحسَّ  ث٥ََا أَبَا٧ُ َحسَّ ٟٕ َحسَّ ث٥ََا َحبَّا٧ُ ب٦ُِ صََٔل ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ثَُط َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ٣ٕ َحسَّ َلَّ ََ ثَطُ أ٧ََّ أَبَا 

ا َٔ  َٟ ا َٔ ١ِٜٔيزَا٧َ َو ٠َأٜٕک اِلَِشَىزٔیِّ  َِٜح١ُِس ِهَّلِل َت١َِْلُ ا ُضوُر َشِْطُ اِْلٔی١َا٧ٔ َوا ٢َ اٜفُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِبَحا٧َ َٟ َر َُ

 َٔ َس ََلةُ ٤ُوْر َواٜعَّ ١َاَوأت َواِلَِرٔؿ َواٜعَّ َِٜح١ُِس ِهَّلِل َت١ََِل٧َٔ أَِو َت١َِْلُ ٠َا بَيَِن اٜسَّ ْة اهَّللٔ َوا آ٧ُ حُحَّ ُُِٜقِ ِْ َوا بُِْ ٔؼَيا ُة بُزَِصا٧ْ َواٜعَّ

َضا ُٕ َضا أَِو ٠ُوبٔ ُٕ ٔ ١ُِىت َِ َسطُ  ِّ َبایْٔي َن َِ ُسو  ٍِ ُّٞ ا٥َّٜأس َي ُ َِٝيَک ک  ََٜک أَِو َو

 ہ فملس ااحسؼ نب وصنمر، ةحؿ نب الہؽ، اابؿ، ییحی، اوبالسؾ، رضحت اوبامکل ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

ِ ےس 
َ
ْڈ ُ ّللِّ
َم
ج
ْ ل

ا
َ
ِ ف
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ج ْ
یی
ُ
ش
ِ زیماؿ وک رھب دے اگ افر 

َ
ْڈ ُ ّللِّ
َم
ج
ْ ل

زنیم ف لامسؿ یک درایمین ےن رفامای اہطرت  فص اامیؿ ےک ربارب ےہ افر اَ

ے الخػ وہاگ رہ اضف رھب اجےئ یگ افر امنز ونر ےہ افر دصہق دلیل ےہ افر ربص رفک ی ےہ افر رقلؿ ریتے  ےئ تجح وہاگ ای ریت

 صخش حبص وک ااتھٹ ےہ اےنپ سفن وک رففتخ رکےن فاال ےہ ای اس وک لزاد رکےن فاال ےہ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، ةحؿ نب الہؽ، اابؿ، ییحی، اوبالسؾ، رضحت اوبامکل ارعشی :  رافی

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

  

 ...امنز ےک  ےئ اہطرت ےک رضفری وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک  ےئ اہطرت ےک رضفری وہےن ےک ایبؿ ںیم
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ىيس، ابوووا٤ہ، ١َاک ب٦ ِحب، ٠ع :  راوی  ىِ ب٦ َىيسَىيس ب٦ ٥٠عور، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوکا٠ٞ،َ 

اُٜوا َحسَّ  َٔ ُن َٜٔسٔىيٕس  ِّ َّٝ َِٜحِحَسرٔیُّ َواٜ ٕٞ ا ٔىيٕس َوأَبُو کَا٠ٔ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َو ََ ث٥ََا  ١َأک َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ 

َٞ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز َولَی  َٟ َزَخ ا َٔ ِىٕس  ََ ِٔ ب٦ِٔ  ٕب َو٦ِ ٠ُِعَى َٟ أََِل َتِسوُو اهَّللَ لٔی یَا ب٦ِٔ َِحِ ا َٕ َِ ٕ َيُىوزُُظ َوصَُو ٠َزٔیْؾ  اب٦ِٔ َوا٠ٔز

 ُ ٔ ـ يِْ ٍَ ُٞ َظََلْة بٔ َب ِٕ ُٟ َِل ُت و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن َٟ إ ا َٔ ٥َِت اب٦َِ و١ََُز  ُ٘ ٟٕ َو ْة ٦ِ٠ٔ ٌُُٝو َٔ ُضوٕر َوَِل َظَس

ِٜبَ  ٔ َولَی ا ة  َِّصَ

دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوباکلم، دیعس، اوبوعاہن، امسک نب رحب، بعصم نب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع انب اعرم )وج ہک امیبر ےھت( ایکن تدادت ےک  ےئ لےئ انب اعرم ےن اہک اے انب رمع ایک مت اہلل اعتیل ےس ریمے  ےئ داع

اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک امنز ریغب اہطرت ےک وبقؽ ںیہن ںیہن رکےت 

 وہیت افر دصہق ںیہن وبقؽ ایک اجات اس امؽ تمینغ ںیم ےس وج میسقت ےس ےلہپ اڑا ایل اجےئ افر مت رصبہ ےک احمک وہ ےکچ وہ۔

 دیعس، اوباکلم، دیعس، اوبوعاہن، امسک نب رحب، بعصم نب دیعس دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اہطرت ےک رضفری وہےن ےک ایبؿ ںیم امنز ےک  ےئ

     536    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حسين ب٦ ولی، زائسہ، ابوبْک، و٘يي،  :  راوی



 

 حَّضت ١َاک ب٦ ِحب

ث٥ََا ُشِىَبةُ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  َحسَّ ح و َحسَّ

١َأک ب٦ِٔ  َٔ ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ َٞ ک ائٔي َٟ أَبُو بَِْکٕ َوَو٘ٔيْي َو٦ِ إَِٔسَ ا َٔ ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ َزائَٔسَة ح  ٔ َو٦ِ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ٕب بَٔضَذا اِْل َِحِ

٢ََّٝ ب١ٔٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ِثٝٔطٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، اوبرکب، فعیک، رضحت امسک نب رحب یبن ارکؾ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دنس ےک اسھت لقن رکےت ںی۔

 ، نیسح نب یلع، زادئہ، اوبرکب، فعیک، رضحت امسک نب رحبدمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک  ےئ اہطرت ےک رضفری وہےن ےک ایبؿ ںیم

     537    یثحس                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ ب٦ ہ١ا٣، ٠ى١ز ب٦ راشس، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ :  راوی

ا٣ٔ  ث٥ََا ٠َِى١َزُ ب٦ُِ َرأشٕس َو٦ِ َص١َّ ا٣ٕ َحسَّ ٗٔ ب٦ُِ َص١َّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ طٕ َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ طٕ أَخٔی َوصِ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ

 َٟ ا ََِذََکَ أََحازٔیَث ٠ٔ َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٕس َر ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ ٠َُح١َّ َّی َصَذا ٠َا َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ٥َِضا َو

 َ أ َّي یََتَوؼَّ ٢ِ إَٔذا أَِحَسَث َحً ُ٘ ُٞ َظََلةُ أََحٔس َب ِٕ ٢ََّٝ َِل ُت ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

 نب راعف، دبعارلزاؼ نب امہؾ، رمعم نب رادش، امہؾ نب ہبنم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دنچ فہ ااحدثی ذرک ںیک وج اوبرہریہ ریض دمحم

اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایبؿ ںیک اؿ ںیم ےس ضعب ااحدثی وک ذرک ایک اؿ ںیم ےس ا ک  ہ ےہ ہک 

ہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ںیم ےس یسک یک امنز وبقؽ ںیہن یک اجیت بج فہ ےب فوض وہ اجےئ اہیں کت ہک فہ فوض رک روسؽ اہلل یلص ا



 

 ےل۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ نب امہؾ، رمعم نب رادش، امہؾ نب ہبنم :  رافی

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

  

 ...رطہقی فوض افر اوکس وپرا رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطہقی فوض افر اوکس وپرا رکےن اک ایبؿ

     538    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، وفاء،  ابوـاہز، اح١س ب٦ و١زو ب٦ وبساهَّلل ب٦ و١زو ب٦ َسح، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي تحييي، اب٦ :  راوی

 اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، وفاء ب٦ یزیس ٜيثي، ح١زا٧

َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي اٜتُّ  ٠َ ٕح َوَِحِ ٔ أَِح١َُس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ََسِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ِٕ َو٦ِ َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ حٔئييُّ 

َُْظ أ٧ََّ وُثِ  یُو٤َُس  َ َُْظ أ٧ََّ ح١َُِزا٧َ ٠َِولَی وُِث١َا٧َ أَِخب َ َِّٝيثٔيَّ أَِخب َِ ب٦َِ َیزٔیَس اٜ ا٧َ َرِضَٔي اهَّللُ َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أ٧ََّ َوَفا َّّ ١َا٧َ ب٦َِ َو

ت٥َِ  َِ ِيطٔ ثَََلَث ٠َزَّإت ث٢َُّ ٠َِؽ١ََؾ َوا َّّ َ٘  َٞ َس ٍَ َِ  َ أ َتَوؼَّ َِ  ِٕ َٞ یََسُظ َو٥ِطُ َزَوا بَٔوُؼو َٞ َوِجَضطُ ثَََلَث ٠َزَّإت ث٢َُّ ٌََس َْ ث٢َُّ ٌََس َ ث

 َٞ ٌََس ُط ث٢َُّ  ََ ِ َٞ َذَٜٔک ث٢َُّ ٠ََسَح َرأ ی ٠ِٔث ُِٜيَِسَ َٞ یََسُظ ا ٌََس ٖٔ ثَََلَث ٠َزَّإت ث٢َُّ  َِ ١ِٜٔزِ ٔلَی ا ُِٜي١ِىَي إ َِٙىَبئِن  ا ٔلَی اِل ُِٜي١ِىَي إ ُط ا َٝ رِٔج

 ٌَ َ ٤َِحَو ُوُؼوئٔثَََلَث ٠َزَّإت ث٢َُّ  أ ٢َ َتَوؼَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َرأَیُِت َر ا َٔ َٞ َذَٜٔک ث٢َُّ  ی ٠ِٔث ِٜيَُِسَ َٞ ا َٟ َس ا َٔ ی َصَذا ث٢َُّ 

 ِ٘ َي َر َ٘
ا٣َ ََفَ َٔ َ ٤َِحَو ُوُؼوئٔی َصَذا ث٢َُّ  أ ٢َ ٦ِ٠َ َتَوؼَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٜطُ ٠َا َر َسطُ ٌَُٔفَ  ِّ ُث ِٔيض١َٔا َن َىَتئِن َِل یَُحسِّ

ُ بٔطٔ أَ  أ َُ ٠َا یََتَوؼَّ َب َِ َ ُِ أ ُِٜوُؼو وُٜو٧َ َصَذا ا ُٕ ٤َُُا َي ١ََٝا َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب َوکَا٧َ وُ ا َٔ ٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ  سَّ َٕ ٔ َت ََلة  َحْس ٜٔٝعَّ

ی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء، انب فبہ، ویسن، انب اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب دبعاہلل نب رمعف نب رسح، رحہلم نب ی

ین ی ج

 

ت

 ییحی 

 اہشب، اطعء نب سیدی یثیل، رمحاؿ ےس رفاتی ےہ ہک امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن فوض اک اپین بلط رفامای افر فوض ایک سپ اینپ

 رہچہ وک نیت ابر دوھای رھپ اےنپ داںیئ اہھت وک نیت ابر  ینہ کت دوھای دفونں ویلیھتہں وک نیت ابر دوھای رھپ یلک یک افر انک اصػ ایک رھپ اےنپ



 

 اپؤں وک رھپ ابںیئ اہھت وک  ینہ کت نیت ابر دوھای رھپ اےنپ رس اک حسم ایک رھپ اےنپ داںیئ اپؤں وک ونخٹں کت نیت ابر دوھای رھپ ایس رطح ابںیئ

ل ہ فملس وک داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای ریمے اس فوض یک دوھای رھپ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

رطح، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج ےن ریمے اس فوض یک رطح فوض ایک رھپ ڑھکا وہا افر دف رںیتعک ڑپںیھ 

اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ۔ انب اہشب ےن اہک ہک امہرے نلع  اس رطح ہک اؿ ںیم اےنپ دؽ یک ابںیت ہن رکے وت اس ےک سگہتش انگہ

 ےتہک ںی ہک  ہ فوض امنز ےک  ےئ بس ےس اکلم رتنی فوض ےہ۔

ی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء، انب فبہ،  :  رافی ی

ین ی ج

 

ت

اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب دبعاہلل نب رمعف نب رسح، رحہلم نب ییحی 

 یثیل، رمحاؿویسن، انب اہشب، اطعء نب سیدی 

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطہقی فوض افر اوکس وپرا رکےن اک ایبؿ

     539    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٢، اب٦ شہاب، وفاء ب٦ یزیس ٜيثي، ح١زا٧، وث١ا٧زہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي :  راوی

ِٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َوَفا وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َِّٝيثٔيِّ َو٦ِ ح١َُِزا٧َ َحسَّ َیزٔیَس اٜ

 ٔ َّطُ َرأَی وُِث١َا٧َ َزَوا ب ١َِؽ١ََؾ ٠َِولَی وُِث١َا٧َ أ٤َ َِ  ِٔ َٞ ی١َٔي٥َطُ فٔی اِْل٤َٔا َُٝض١َا ث٢َُّ أَِزَخ َس ٍَ َِ ِيطٔ ثَََلَث ٠َٔزإر  َّّ َ٘ َُ َولَی  أََِفَ َِ  ِٕ إ٤َٔا

طٔ  َٔ ِ ئِن ثَََلَث ٠َزَّإت ث٢َُّ ٠ََسَح بَٔزأ َٕ َِ ١ِٜٔزِ ٔلَی ا َٞ َوِجَضطُ ثَََلَث ٠َزَّإت َویََسیِطٔ إ ٌََس َْ ث٢َُّ  َ ت٥َِث َِ َٞ َوا ٌََس َِٝيطٔ ثَََلَث ٠َزَّإت  ث٢َُّ  رِٔج

َىتَ  ِ٘ َّی َر أَ ٤َِحَو ُوُؼوئٔی َصَذا ث٢َُّ َظل ٢َ ٦ِ٠َ َتَوؼَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َسُط ٌَُٔفَ ث٢َُّ  ِّ ُث ِٔيض١َٔا َن ئِن َِل یَُحسِّ

٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ  سَّ َٕ ُط ٠َا َت َٜ 

امیہ، انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل، رمحاؿ، امثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ہک ریمے اسےنم زریہ نب رحب، وقعیب نب ارب

رضحت امثعؿ ےن ا ک ربنت اپین اک بلط رفامای سپ اوہنں ےن دفونں اہوھتں رپ نیت ابراپین ڈاؽ رک دوھای رھپ اانپ داایں اہھت ربنت ںیم 

اک حسم ایک رھپ اےنپ دفونں اہوھتں وک وینہکں کت نیت ابر دوھای رھپ اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  ڈاؽ رک یلک یک افر انک اصػ ایک رھپ اےنپ رس



 

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج ےن ریمے اس فوض یک رطح فوض ایک رھپ دف رںیتعک ادا ںیک اس رطح ہک اؿ ںیم اےنپ دؽ ےک اسھت 

  ےگ۔ابںیت ہن رکے وت اس ےک ذگہتش انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ

 زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل، رمحاؿ، امثعؿ :  رافی

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

  

 ...فوض اس ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  تلیضف اک ایبؿفوض اس ےک دعب امنز یک

     540    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وث١ا٧ ب٦ ٠ح١س ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٔتيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وث١ا٧ :  راوی

ٔس ب٦ِٔ أَبٔی َشِيبَ  ٔىيٕس َووُِث١َا٧ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ُٖ َحسَّ َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ تَِيَبَة  ُٕ ٔ ُن ٜ ِّ َّٝ َِٜح٥َِملٔیُّ َواٜ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ َة َوإ

 َٔ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ح١َُِزا٧َ ٠َِولَی وُِث١َا٧َ  ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ ا٧َ أَِخب َّّ ١ِٔىُت وُِث١َا٧َ ب٦َِ َو ََ  َٟ ا

َ  َوصُوَ  ث َٟ َواهَّللٔ َلَُحسِّ ا َٔ أَ ث٢َُّ  ََِتَوؼَّ  ِٕ ََِسَوا بَٔوُؼو َِٜىَِّصٔ  ١َُِٜؤذ٧ُِّ و٥َِٔس ا َحائَُط ا َِ ١َِِٜسحٔسٔ  ِٔ ا ٥َا ّٔ َِٜوَِل آیَْة فٔی َ٘ٔتأب بٔ ٢َُِّٙ٥ َحٔسیّثا 

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن ثُِت٢ُِٙ إ ِّی اهَّللٔ ٠َا َحسَّ ُيَعل َِ  َِ ُِٜوُؼو ُيِحٔس٦ُ ا َِ ْٞ ٠ُِس٢ْٔٝ  ُ َرُج أ ُٟ َِل یََتَوؼَّ و ُٕ ٢َ َي

ًَّٜٔي َتٝٔيَضا ََلةٔ ا َٜطُ ٠َا بَِي٥َُط َوبَيَِن اٜعَّ  َظََلّة إِٔلَّ ٌَََفَ اهَّللُ 

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم  ہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب دمحم نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ہبیتق، ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ ےس

ےن انس رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس افر فہ دجسم ےک نحص ںیم ےھت سپ اؿ ےک اپس رصع ےک فتق ومذؿ لای لپ ےن فوض اک 

 لتی ہن وہیت )اِّؿَ اپین وگنماای افر فوض ایک رھپ لپ ےن رفامای ہک اہلل یک مسق ںیم مت ےس ا ک دحثی ایبؿ رکات وہں ارگ اہلل یک اتکب ںیم

 ت( وت ںیم  ہ دحثی ایبؿ ہن رکات ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس
َ
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لپ یلص اہلل ہیلع  اذلِنیَ 

ےہ رگم اہلل اعمػ رک داتی ےہ فل ہ فملس رفام رےہ ےھت وکیئ ناملسؿ لدیم فوض ںیہن رکات سپ فہ ایھچ رطح فوض رکے رھپ امنز ڑپاتھ 



 

 اس ےک فہ امتؾ انگہ وج اس امنز ےس ویپ ہتس دفرسی امنز ےک درایمؿ ےئک ےھت۔

 ہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب دمحم نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ہبیتق، ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض اس ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿ

     541    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، زہيْ ب٦ ِحب، ابوَکیِ، و٘يي، ابوو١ز، َّيا٧، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، ح١زا٧، وث١ا٧، وث١ا٧ ب٦  :  راوی

 وّا٧، ا٠ا٣ ٠س٢ٝ

ث٥ََا َو  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ٕب َوأَبُو َُکَ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ا٠ََة ح و َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١َُزَ َحسَّ ٘ٔيْي ح َحسَّ

ٔ َوفٔی َحسٔیٔث  ٥َاز َِ ٔ َيا٧ُ َج١ٔيّىا َو٦ِ صَٔصا٣ٕ بَٔضَذا اِْل ِّ َُ ث٥ََا  ١َُِِٜٙتوبَةَ  َحسَّ ِّی ا ُيِحٔس٦ُ ُوُؼوئَُط ث٢َُّ ُيَعل َِ ا٠ََة  ََ ُ  أَبٔی أ

اوبرکبی، اوبااسہم، زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، اوبرمع، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رمحاؿ، امثعؿ، امثعؿ نب افعؿ، اامؾ ملسم ےس 

 ز ادا رکے ابیق دحثی لثم اسقم ےہ۔رفاتی لقن ےہ سج ںیم  ہ اافلظ ںی ہک وج صخش ایھچ رطح فوض رکے رھپ رفض امن

اوبرکبی، اوبااسہم، زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، اوبرمع، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رمحاؿ، امثعؿ، امثعؿ نب افعؿ، اامؾ  :  رافی

 ملسم

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

  

 وض اک ایبؿف :   ابب

 فوض اس ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿ



 

     542    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، ظاٜح، اب٦ شہاب، ُعوہ، ح١زا٧ :  راوی

ث٥ََ  وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُث َو٦ِ َحسَّ َوةُ یَُحسِّ ٦ِٔٙ ُُعِ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب َوَل ا َٔ ا أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح 

َِٜوَِل آیَْة فٔی  ث٢َُِّٙ٥َ َحٔسیّثا َواهَّللٔ  َٟ َواهَّللٔ َلَُحسِّ ا َٔ َ وُِث١َا٧ُ  أ ا َتَوؼَّ َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ َّطُ  ١ِٔىُت ح١َُِزا٧َ أ٤َ ََ ِّی  ٔن ثُِت١ُُٙوُظ إ َ٘ٔتأب اهَّللٔ ٠َا َحسَّ

 َُ ٔ َر ََلَة إ ِّی اٜعَّ ُيِحٔس٦ُ ُوُؼوئَطُ ث٢َُّ يَُعل َِ  ْٞ ُ َرُج أ ُٟ َِل یََتَوؼَّ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل َٜطُ ٠َا بَِي٥َُط َوبَيَِن و ِلَّ ٌَُٔفَ 

 ِٜ َّٜٔذی٦َ یَُِٙت١ُو٧َ ٠َا أ٤َِزَ َوةُ اِْلیَُة إ٧َّٔ ا َٟ ُُعِ ا َٔ ًَّٜٔي َتٝٔيَضا  ََلةٔ ا و٥ُٔو٧َ اٜعَّ ِؤٜطٔ اَٜلَّ َٔ ٔلَی  ُِٜضَسی إ ٥َأت َوا ِٜبَيِّ  ٥َا ٦ِ٠ٔ ا

زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، اصحل، انب اہشب، رعفہ، رمحاؿ ےس رفاتی ےہ ہک بج رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فوض 

اتکب ںیم  ہ لتی ہن وہیت وت ںیم  ہ دحثی ایبؿ ہن رک ےکچ وت رفامای اہلل یک مسق ںیم مت وک ا ک دحثی ایبؿ رکات وہں ارگ اہلل زعفلج یک 

رکات ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک وج صخش ایھچ رطح فوض رکے رھپ امنز ادا رکے وت اس ےک 

اللئ افر یداتی وک انگہ لصتم امنز کت اعمػ رک دےیئ اجےت ںی رعفہ ےن اہک ہک فہ  ہ لتی ےہ ےب کش فہ ولگ وج امہرے د

اپھچےت ںی اس ےک دعب ہک مہ ےن اس وک فاحض ایک ےہ ولوگں ےک  ےئ اتکب اہلل ںیم یہی فہ ولگ ںی ہک اؿ رپ اہلل تنعل رکات ےہ افر 

 تنعل رکےن فاےل تنعل رکےت ںی۔

 زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، اصحل، انب اہشب، رعفہ، رمحاؿ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض اس ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿ

     543    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َىيس ب٦ واػوبس ب٦ ح١يس، ححاد ب٦ شاُع، ابووٜيس، اَحاٗ ب٦ َىيس ب٦ و١زو ب٦  :  راوی

 ِٜ ثَىٔي أَبُو ا َٟ َوِبْس َحسَّ ا َٔ َِٜؤٜيسٔ  ص١َُا َو٦ِ أَبٔی ا أُعٔ لَٔکَ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َوَححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ٔىئس َحسَّ ََ ُٖ ب٦ُِ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ َؤٜئس َحسَّ



 

 ُ٘  َٟ ا َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ أَبٔيطٔ  َِٜىأػ َحسَّ ٔىيسٔ ب٦ِٔ ا ََ َّی ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٕ َِ ََِسَوا بَٔفُضوٕر  ٥ُِت و٥َِٔس وُِث١َا٧َ 

ُيِحٔس٦ُ ُوُؼوئََضا َوُخُصوَوضَ  َِ ُظ َظََلْة ٠َُِٙتوبَْة  ِٕ ٠ُِس٢ٕٔٝ َتِحَُّضُ ٔ ُٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ ا٠ِز و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو وَوَضا إِٔلَّ کَا٤َِت اهَّللُ َو ُ٘ ا َوُر

بِ  َٔ اَرّة ١َٜٔا  َّّ َّٝطُ َ٘ ُ صَِز ک َّْة َوَذَٜٔک اٜسَّ بٔي َ٘ ٢ِ یُِؤٔت  َٜ ٤ُؤب ٠َا   ََٝضا ٦ِ٠ٔ اٜذُّ

دبع نب دیمح، اجحج نب اشرع، اوبفدیل، ااحسؼ نب دیعس نب رمعف نب دیعس نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس ہک وج ناملسؿ رفض ہنع ےک اپس احرض اھت لپ ےن فوض ےک  ےئ اپین وگنما رک رفامای ںیم 

امنز اک فتق اپےئ افر ایھچ رطح فوض رکے افر وشخع فوضخع ےس امنز ادا رکے وت فہ امنز اس ےک امتؾ ےلھچپ انگوہں ےک  ےئ افکرہ 

 اقمئ رےہ اگ۔ وہ اجےئ یگ رشبہکیط اس ےس یسک ریبکہ انگہ اک ارباکب ہن وہا وہ افر  ہ ہلسلس ہشیمہ

 دبع نب دیمح، اجحج نب اشرع، اوبفدیل، ااحسؼ نب دیعس نب رمعف نب دیعس نب اعص :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض اس ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿ

     544    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، ٔتيبہ، ابوبْک، و٘يي، َّيا٧، ابی نَّض، ابوا٤س، حَّضت  :  راوی

 وث١ا٧ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ٘ے ٠ولی ح١زا٧

ٔىيٕس َوأَِح١َُس ب٦ُِ َوِبَسَة اٜؽَّ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٢َ َو٦ِ َحسَّ َٝ َِ َ َراَوِرزٔیُّ َو٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ أ ٔ َوصَُو اٜسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا اَِل َحسَّ َٔ يُّ  يِّ

َ ث٢َُّ  أ ََِتَوؼَّ  ِٕ ا٧َ بَٔوُؼو َّّ َٟ أََتِيُت وُِث١َا٧َ ب٦َِ َو ا َٔ َّی ح١َُِزا٧َ ٠َِولَی وُِث١َا٧َ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ثُو٧َ َو٦ِ َر ا َیَتَحسَّ َّ َٟ إ٧َّٔ ٤َا ا اهَّللُ  َٔ

٢ََّٝ تَ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی َرأَیُِت َر ٢ََّٝ أََحازٔیَث َِل أَِزرٔی ٠َا هَٔی إِٔلَّ أَن ََ َِٝيطٔ َو َٟ ٦ِ٠َ َو ا َٔ َٞ ُوُؼوئٔی صََذا ث٢َُّ  أَ ٠ِٔث َوؼَّ

٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ َوکَا٤َِت َظََلتُ  سَّ َٕ َٜطُ ٠َا َت ََٙذا ٌَُٔفَ  َ َص أ َّٝة َوفٔی رَٔوایَةٔ اب٦ِٔ َوِبَسَة أََتِيُت وُِث١َا٧َ َتَوؼَّ ٔ ١َِِٜسحٔٔس ٤َاِ ٔلَی ا ُط َو٠َِصُيُط إ

 َ أ َتَوؼَّ َِ 



 

 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ہبیتق، اوبرکب، فعیک، ایفسؿ، ایب رضن، اوباسن، رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک

 ںیم رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس فوض اک اپین ےل رک لای سپ لپ ےن فوض رفامای افر اہک ہک ومیل رمحاؿ ےس رفاتی ےہ ہک

 ولگ ااحدثی ایبؿ رکےت ںی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس، ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ ایک ںی رگم ںیم ےن داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای ریمے اس فوض یک رطح رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج ہیلع فل ہ فملس وک ہک لپ یلص اہلل

 اس رطح فوض رکے اگ اس ےک ےلھچپ انگہ شخب دےیئ اجںیئ ےگ اس یک امنز افر اس اک دجسم یک رطػ لچ رک اجان لفن وہ اجات ےہ۔

 رحب، ہبیتق، اوبرکب، فعیک، ایفسؿ، ایب رضن، اوباسن، رضحت امثعؿ ریض اہلل ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب :  رافی

 اعتٰیل ہنع ےک ومیل رمحاؿ

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض اس ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿ

     545    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، ٔتيبہ، ابوبْک، و٘يي، َّيا٧، ابونَّض، ابوا٤س :  راوی

 ُٕ ٔ ُن ٜ ِّ َّٝ ٕب َواٜ ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ َحسَّ اُٜوا َحسَّ َٔ تَِيَبَة َوأَبٔی بَِْکٕ 

 َُ َِ َر َٟ أََِل أُرٔی٢ُِٙ ُوُؼو ا َٕ َِ اؤٔس  َٕ ١َِٜ أَ بٔا َيا٧َ َو٦ِ أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ َو٦ِ أَبٔی أ٤ََٕس أ٧ََّ وُِث١َا٧َ َتَوؼَّ ِّ َُ ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و

َ ثَََلثّا ثَََل  أ ْٟ ٦ِ٠ٔ ث٢َُّ َتَوؼَّ َٟ َوو٥َِٔسُظ رَٔجا ا َٔ َٟ أَبُو ا٥ََِّّٜضٔ َو٦ِ أَبٔی أ٤ََٕس  ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َُ  َٟ ا َٔ ُٔتَِيَبُة فٔی رَٔوایَتٔطٔ  أَِظَحأب  ثّا َوَزاَز 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

ایفسؿ، اوبرضن، اوباسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ہبیتق، اوبرکب، فعیک، 

لپ ےن  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ےنھٹیب یک ہگج فوض رفامای رھپ اہک ہک مت وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک فوض ہن دالھکؤں رھپ

 س افر احصہب یھب وموجد ےھت۔فوض ایک نیت نیت ابر ہبیتق یک دنس ںیم  ہ زایدیت ےہ ہک اس فتق رضحت امثعؿ ےک اپ



 

 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ہبیتق، اوبرکب، فعیک، ایفسؿ، اوبرضن، اوباسن :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 تلیضف اک ایبؿ فوض اس ےک دعب امنز یک

     546    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و٘يي، ابوَکیِ، و٘يي، ٠سىز، جا٠ي ب٦ شساز، ابی ظْخہ، ح١زا٧  :  راوی

 ب٦ ابا٧

ُٖ بِ  َح َِ ٔ ِٔ َوإ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕ َو٦ِ َحسَّ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ٠ِٔسَىز ِٕ َحسَّ یِ َٟ أَبُو َُکَ ا َٔ ٦ُ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ َو٘ٔيٕي 

١َا أَ  َِ ٥ُِت أََؼُي ُٜٔىِث١َا٧َ ـَُضوَرُظ  ُ٘  َٟ ا َٔ ١ِٔىُت ح١َُِزا٧َ ب٦َِ أَبَا٧َ  ََ  َٟ ا َٔ َة  ٕ أَبٔی َظِْخَ از َِٝيطٔ یَِو٣ْ إِٔلَّ َوصَُو َجا٠ٔٔي ب٦ِٔ َشسَّ تَی َو

ا٥َِٔا ٢ََّٝ و٥َِٔس اِنَّٔصَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ث٥ََا َر َٟ وُِث١َا٧ُ َحسَّ ا َٔ ّة َو َّ َِٝيطٔ ٤ُِف ّٔيُؾ َو َٟ ٠ِٔسَىْز  ُي ا َٔ ٦ِ٠ٔ َظََلت٥َٔا َصٔذظٔ 

٥َِٝا یَا َر  ُٕ َِ ُُٙت  َِ ث٢ُُِٙ بَٔصِيٕئ أَِو أَ َٟ ٠َا أَِزرٔی أَُحسِّ ا َٕ َِ َِٜىَِّصَ  َِاهَّللُ أَُراَصا ا َْ َذَٜٔک  ِ ث٥َِا َوإ٧ِٔ کَا٧َ ٌَي َحسِّ َِ ّْا  ِ َٟ اهَّللٔ إ٧ِٔ کَا٧َ َخي و َُ

ِّی صَذٔ  ُيَعل َِ َِٝيطٔ  َِ اهَّللُ َو َت َ٘ َّٜٔذی  ُضوَر ا َِيُت٢ُّٔ اٜفُّ زُ  َٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ یََتَفضَّ ا َٔ  ٢ُ َٝ وُٜطُ أَِو َُ َِٜد١َِس إِٔلَّ کَا٤َِت َوَر ََٝوأت ا ٔ اٜعَّ ظ

اَر  َّّ  إت ١َٜٔا بَِي٥ََضاَ٘

اوبرکبی، دمحم نب العء، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اوبرکبی، فعیک، رعسم، اجعم نب دشاد، ایب رخصہ، رمحاؿ نب اابؿ یک رفاتی ےہ ہک 

اپین اےنپ  ںیم رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک  ےئ اہطرت اک اپین راھک رکات اھت افر لپ رپ وکیئ دؿ ااسی ںیہن لای ہک لپ ےن ھچک

ثی افرپ ہن اہب ایل وہ )لسغ ہن ایک وہ( افر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مہ ےس دح

 ایبؿ یک امہرے اس امنز ےس افرغ وہےن ےک دعب، رعسم ےن اہک ہک اس ےس رماد امنز رصع ےہ، سپ لپ ےن رفامای ںیم ںیہن اجاتن ہک مت

وک ا ک ابت اتبؤں ای اخومش روہں مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارگ فہ الھبیئ یک ابت ےہ وت مہ ےس ایبؿ 

لص رفامںیئ افر ارگ اس ےک العفہ ےہ وت اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اجےتن ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج ناملسؿ اپیک اح

فر وپری اہطرت احلص رکے رھپ اپوچنں امنزںی ادا رکات رےہ وت  ہ امنزںی اےنپ درایمین افاقت ںیم وہےن فاےل انگوہں اک رکے ا



 

 افکرہ وہ اجیت ںی۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اوبرکبی، فعیک، رعسم، اجعم نب دشاد، ایب رخصہ، رمحاؿ نب اابؿ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض اس ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿ

     547    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، شىبہ، جا٠ي ب٦ شساز، ح١زا٧ ب٦ ابا٧وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف :  راوی

اَِل حَ  َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ  ث٥ََا ٠َُح١َّ سَّ

 ٕ از ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َجا٠ٔٔي ب٦ِٔ َشسَّ ١َِِٜسحٔٔس فٔی إ٠َٔاَرةٔ بَِّٔشٕ  َج١ٔيّىا َحسَّ ُث أَبَا بُزَِزَة فٔی َصَذا ا ١ِٔىُت ح١َُِزا٧َ ب٦َِ أَبَا٧َ یَُحسِّ ََ  َٟ ا َٔ

١َا أ٠ََ  َ٘  َِ ُِٜوُؼو ٢َ ٦ِ٠َ أََت٢َّ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٧َ  َّّ َواُت َزُظ اهَّللُ َتَىالَی أ٧ََّ وُِث١َا٧َ ب٦َِ َو َٝ َِاٜعَّ

َِٜيَس فٔی َحٔسیٔث ٥ٌَُِسٕر فٔی إ٠َٔاَرةٔ بَِّٔشٕ  اَراْت ١َٜٔا بَِي٥َُض٦َّ َصَذا َحٔسیُث اب٦ِٔ ٠َُىاذٕ َو َّّ َ٘ ١َُِِٜٙتوبَاُت  ١َُِِٜٙتوبَأت ا  َوَِل ذَِٔکُ ا

ابؿ ےس رفاتی ےہ ہک فہ اوبربدہ ےس اس دیبع اہلل نب اعمذ، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اجعم نب دشاد، رمحاؿ نب ا

دجسم ںیم رشب ےک دفر وکحتم ںیم ایبؿ رکےت ےھت ہک رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

افاقت ںیم رسزد وہےن فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وج صخش فوض وک اہلل ےک مکح ےک  قبقم وپرا رکے وت رفض امنزںی اےنپ درایمین 

 فاےل انگوہں ےک  ےئ افکرہ نب اجیت ںی دنغر یک رفاتی ںیم وکحتم رشب افر رفض امنز یک دیق ںیہن ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اجعم نب دشاد، رمحاؿ نب اابؿ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 فوض اس ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایبؿ

     548    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ٠ْخ٠ہ ب٦ بٙيْ، ح١زا٧ ٠ولی وث١ا٧ :  راوی

ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ح١َُِزا٧َ ٠َِولَی َحسَّ ٠َُة ب٦ُِ بَُٙيِْ َْنٔی ٠َِْخَ َ َٟ َوأَِخب ا َٔ  ِٕ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ وُِث١َا٧َ 

َّی اهَّللُ وَ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َرأَیُِت َر ا َٔ ا٧َ یَِو٠ّا ُوُؼوئّا َحَس٥ّا ث٢َُّ  َّّ َ وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ َو أ َِ ث٢َُّ َتَوؼَّ ُِٜوُؼو أَِحَس٦َ ا َِ  َ أ ٢ََّٝ َتَوؼَّ ََ َِٝيطٔ َو

 ٔ َُٜط ٠َا َخََل ٦ِ٠ٔ َذ٤ِب ََلةُ ٌَُٔفَ  ١َِِٜسحٔٔس َِل ی٥ََِضزُُظ إِٔلَّ اٜعَّ ٔلَی ا َد إ ََٙذا ث٢َُّ َِخَ َ َص أ َٟ ٦ِ٠َ َتَوؼَّ ا  طٔ َٔ

ںی ہک ا ک دؿ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، رمحاؿ ومیل امثعؿ رفاتی رکےت 

 ےن فوض ایک افر تہب ایھچ رطح فوض ایک رھپ اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

ادہ ےس، اعمػ ےئک اجےت ںی اس ےک فوض ایک رھپ رفامای سج ےن اس رطح فوض ایک رھپ دجسم یک رطػ الکن ضحم امنز ادا رکےن ےک ار

 سگہتش انگہ۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، رمحاؿ ومیل امثعؿ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ؿفوض اس ےک دعب امنز یک تلیضف اک ایب

     549    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، یو٤س ب٦ وبساِلولی، وبساهَّلل ْقیشي، ٤اِي ب٦ جبيْ، وبساهَّلل ب٦ ابی ١َٝہ، ٠ىاذ ب٦ وبساٜزح٦١، وث١ا٧ :  راوی

٤ََْا وَ  َ اَِل أَِخب َٔ ٔ َویُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی  اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َِٙي٢َ ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ُِٜح َِٜحارٔٔث أ٧ََّ ا ِٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ

ثَاُظ أ٧ََّ ٠َُىاَذ ب٦َِ َوِبٔس  ١َََٝة َحسَّ ََ ٕ َوَوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ أَبٔی  ثَُط أ٧ََّ ٤َأَِي ب٦َِ ُجَبيِْ ٔشيَّ َحسَّ ُُِٜقَ ثَُض١َا َو٦ِ ح١َُِزا٧َ ا ٠َِولَی  اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ



 

 ُٟ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ا٧َ  َّّ ا٧َ َو٦ِ وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ َو َّّ ََ  وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ َو َب َِ
َ أ َِ  ٔ ََلة َ ٜٔٝعَّ أ ٦ِ٠َ َتَوؼَّ

َصا ٠ََي ا٥َّٜأس أَ  ََِعَلَّ ١َُِِٜٙتوبَةٔ  ََلةٔ ا ٔلَی اٜعَّ َِ ث٢َُّ ٠ََشي إ ُِٜوُؼو ُط ذ٤ُُوبَطُ ا َٜ ١َِِٜسحٔٔس ٌَََفَ اهَّللُ  َِٜح١َاَؤة أَِو فٔی ا  ِو ٠ََي ا

اوباطرہ، ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل رقیشی، انعف نب ریبج، دبعاہلل نب ایب ہملس، اعمذ نب دبعارلنمح، امثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک 

امےت ےھت سج ےن امنز ےک  ےئ وپرا وپرا فوض ایک رھپ رفض امنز اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن انس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رف

 ڑپےنھ ےک  ےئ الچ ولوگں ےک اسھت ای امجتع ےک اسھت ای دجسم ںیم امنز ڑپ ی اہلل اس ےک انگہ اعمػ رفام دے اگ۔

 دبعارلنمح، امثعؿاوباطرہ، ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل رقیشی، انعف نب ریبج، دبعاہلل نب ایب ہملس، اعمذ نب  :  رافی

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

  

 ...اپوچنں امنزںی ہعمج ےس ہعمج کت افر ا ک راضمؿ ےس دفرسے راضمؿ کت ےک انگوہں اک افکرہ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے راضمؿ کت ےک انگوہں اک افکرہ ںی وج ةکرئ ےس ےتچب رںی اپوچنں امنزںی ہعمج ےس ہعمج کت افر ا ک راضمؿ ےس

     550    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ولی ب٦ ححز، ا١َاويٞ ب٦ ایوب، ا١َاويٞ ب٦ جىَف، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦  :  راوی

 يىٕوب حَّضت ابوہزیزہ

ث٥ََ  َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ َحسَّ ا َٔ  َٞ ١َٔىي َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ إ ُّٝ ُ ٕ ک ٔىيٕس َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ُٞ ب٦ُِ َجِىََفٕ ا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ

ٔة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ  َٔ َُِٜحَ وَب ٠َِولَی ا ُٕ ُِ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َيِى َِٜىََل َْنٔی ا َ ٢ََّٝ  أَِخب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

ََٙبائٔزُ  َض اِل ٍِ ٢َِٜ ُت اَرْة ١َٜٔا بَِي٥َُض٦َّ ٠َا  َّّ َ٘ ُِٜح١َِىٔة  ٔلَی ا ُِٜح١َِىُة إ َِٜد١ُِس َوا ََلةُ ا َٟ اٜعَّ ا َٔ 

نب رفعج، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب رضحت اوبرہریہ ےس  ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب اویب، اامسلیع

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اپچن امنزںی افر ہعمج ےس ہعمج کت اےنپ درایمین افاقت ںیم رسزد وہےن 



 

 فاےل انگوہں ےک  ےئ افکرہ ںی بج کت ةکرئ اک ارباکب ہن رکے۔

ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب اویب، اامسلیع نب رفعج، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب رضحت ییحی نب اویب،  :  رافی

 اوبرہریہ

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  دفرسے راضمؿ کت ےک انگوہں اک افکرہ ںی وج ةکرئ ےس ےتچب رںیاپوچنں امنزںی ہعمج ےس ہعمج کت افر ا ک راضمؿ ےس

     551    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 نَّص ب٦ ولی جہؽِم، وبساِلولی، ہصا٣، ٠ح١س، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٤ََْا َوِبُس اِلَِول َ َِٜحِضَؽِٔمُّ أَِخب ثَىٔي َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ ٠َُح١َّ ی َحسَّ

اَراْت ١َٜٔا بَِي٥َُض٦َّ  َّّ َ٘ ِٜح١َُِىٔة  ٔلَی ا ِٜح١َُِىُة إ َِٜد١ُِس َوا ََٝواُت ا َٟ اٜعَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ  َو

ی، دبعاالیلع، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ ےس رفاتی

م

 

یہ ض
ج

ح اا ہن رصن نب یلع 

 

ن ی
 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای 

 امنزںی افر ہعمج ےس ہعمج کت انگوہں اک افکرہ ںی وج اؿ ےک درایمؿ رسزد وہ اجںیئ۔

ی، دبعاالیلع، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ :  رافی

م

 

یہ ض
ج

 رصن نب یلع 

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اپوچنں امنزںی ہعمج ےس ہعمج کت افر ا ک راضمؿ ےس دفرسے راضمؿ کت ےک انگوہں اک افکرہ ںی وج ةکرئ ےس ےتچب رںی

     552    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 لی، اب٦ وہِ، ابوظْخ، و١ز ب٦ اَحاٗ ٠ولی زائسہ، ابوہزیزہابوـاہز، ہارو٧ ب٦ َىيسای :  راوی

ِٕ َو٦ِ أَبٔی َظِْخٕ أ٧ََّ و١َُ  ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ  ََ ٔ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ  اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ثَطُ َحسَّ َٖ ٠َِولَی َزائَٔسَة َحسَّ َح َِ ٔ َز ب٦َِ إ

ُِٜح١َِى َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٔلَی ا ُِٜح١َِىُة إ َِٜد١ُِس َوا ََٝواُت ا ُٟ اٜعَّ و ُٕ ٢َ کَا٧َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ةٔ َوَر٠ََؽا٧ُ َة أ٧ََّ َر

ََٙبائٔزَ  َِ اِل اْت ٠َا بَِي٥َُض٦َّ إَٔذا اِجت٥ََ َ ََٙفِّ ٔلَی َر٠ََؽا٧َ ٠ُ  إ

، رمع نب ااحسؼ ومیل زادئہ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعسایلی، انب فبہ، اوبرخص

فملس ےن اراشد رفامای اپچن امنزںی افر ا ک ہعمج ےس دفرسے ہعمج کت افر راضمؿ ےس راضمؿ کت اےنپ درایمؿ رسزد وہےن فاےل 

 انگوہں ےک  ےئ افکرہ نب اجےت ںی بج کت ریبکہ اک ارباکب ہن رکے۔

 اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعسایلی، انب فبہ، اوبرخص، رمع نب ااحسؼ ومیل زادئہ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...فوض ےک دعب ذرک بحتسم وہےن ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  وہےن ےک ایبؿ ںیمفوض ےک دعب ذرک بحتسم

     553    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ حات٢ ب٦ ٠ي١و٧، ابووبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، ٠ىاویہ ب٦ ظاٜح، ربيىہ اب٦ یزیس، ابی ازریس خوِلنی وٕبہ  :  راوی

 ب٦ وا٠ز، ابووث١ا٧، جبيْ ب٦ نّيْ، وٕبہ ب٦ وا٠ز

ُس بِ  ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ َظأٜٕح َو٦ِ َربٔيَىَة َيِى َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ ىٔي اب٦َِ ٦ُ َحات٢ٔٔ ب٦ِٔ ٠َِي١ُو٧ٕ َحسَّ

ٔ بِ  ثَىٔي أَبُو وُِث١َا٧َ َو٦ِ ُجَبيِْ ٕ ح َوَحسَّ َبَة ب٦ِٔ َوا٠ٔز ِٕ َِٜدِوَِلنٔیِّ َو٦ِ وُ َٟ کَا٤َِت َیزٔیَس َو٦ِ أَبٔی إِٔزرٔیَس ا ا َٔ  ٕ َبَة ب٦ِٔ َوا٠ٔز ِٕ ٕ َو٦ِ وُ يِْ َّ ٦ٔ نُ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُت َر ِ٘ أَِزَر َِ ِحُتَضا بَٔىٔشٓيٕ  وَّ َحائَِت ٤َِوبًَٔي ََفَ َِ  ٔٞ ٔ َِٝي٥َا رَٔوایَُة اِْلٔب ُث ا٥َّٜاَس َو ائ١ّٔا یَُحسِّ َٔ  ٢َ َّٝ ََ طٔ َو



 

ِؤٜطٔ ٠َا ٦ِ٠ٔ ٠ُ  َٔ ُت ٦ِ٠ٔ  ِ٘ أَِزَر ِٝبٔطٔ َوَوِجضٔطٔ إِٔلَّ َِ َٕ َِٝيض١َٔا بٔ ْٞ َو ٔ ب ِٕ َىَتئِن ٠ُ ِ٘ ِّی َر ُيَعل َِ و٣ُ  ُٕ ُيِحٔس٦ُ ُوُؼوئَطُ ث٢َُّ َي َِ  ُ أ  ِس٢ٕٔٝ یََتَوؼَّ

َضا أَِجَوزُ  َٝ ِب َٔ ًَّٜٔي  ُٟ ا و ُٕ ْٞ بَيَِن یََسیَّ َي ٔ ائ َٔ إَٔذا  َِ  ٔ ُِٝت ٠َا أَِجَوَز صَٔذظ ُٕ َِ  َٟ ا َٔ ُة  َِٜح٥َّ ُط ا َٜ ِس َِ  َوَجَبِت  َٔ ِّی  ٔن َٟ إ ا َٔ إَٔذا و١َُزُ  َِ ٥ََمزُِت 

ُٟ أَِشضَ  و ُٕ َِ ث٢َُّ َي َِٜوُؼو َُ ا ٔ ُيِسب َِ َُ أَِو  ٔ َِيُِبٝ  ُ أ َٟ ٠َا ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ٦ِ٠ٔ أََحٕس یََتَوؼَّ ا َٔ ا  ّّ ٔ َط إِٔلَّ اهَّللُ َوأ٧ََّ َرأَیُِتَک ٔجئَِت آن َٜ ٔ ُس أ٧َِ َِل إ

وُٜطُ إِٔلَّ  َُ ّسا َوِبُس اهَّللٔ َوَر َِ ٠َُح١َّ ُٞ ٦ِ٠ٔ أَیَِّضا َشا ١َا٤َٔيُة یَِسُخ َِٜح٥َّةٔ اٜثَّ َٜطُ أَبَِواُب ا  ُِتَٔحِت 

دمحم نب احمت نب ومیمؿ، اوبدبعارلنمح نب دہمی، اعمف ہ نب اصحل، رہعیب انب سیدی، ایب ادرسی وخالین ہبقع نب اعرم، اوبامثعؿ، ریبج 

اک رچاان الزؾ اھت سپ بج ریمی ابری لیئ وت ںیم اف ںوں وک اشؾ وک فاسپ  نب ریفن، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک امہرے افرپ اف ںوں

ےل رک ولاٹ وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑھکے وہےئ ولوگں ےک اسےنم ابںیت رکےت وہےئ اپای ںیم ےن یھب لپ 

رکے سپ ایھچ رطح وہ اس اک فوض افر رھپ ڑھکا وہ سپ  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک وقؽ ںیم ےس  ہ ابت ولعمؾ یک ہک وج ناملسؿ فوض

دف رںیتعک امنز ادا رکے اس رطح ہک اےنپ دؽ افر رہچہ ےس وپری وتہج رکےن فاال وہ وت اس ےک  ےئ تنج فابج وہ اجیت ےہ ںیم ےن 

 ابت افر یھب ایھچ ف دمعہ یھت اہک ہک  ہ الکؾ اسیک دمعہ ف ایلع ےہ سپ ااچکن ا ک ےنہک فاےل ےن اہک وج ریمے لےگ اھت ہک اس ےس یلہپ

 ںیم ےن داھکی وت فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن داھکی ہک مت ایھب ایھب لےئ وہ افر رفامای ہک روسؽ
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ا اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک وج صخش فوض رکے افر اکلم فوض رکے رھپ ےہک )أ
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( وت اس ےک  ےئ تنج ےک لوھٹں درفازے لھک اجےت ںی اؿ ںیم ےس سج درفازے ےس اچےہ داہ  وہ اجےئ۔
ُ
وُسلُة َ
ر
َ
ِ ف
َ
 اّللّ
ُ
 ْ
 َعی

درسی وخالین ہبقع نب اعرم، دمحم نب احمت نب ومیمؿ، اوبدبعارلنمح نب دہمی، اعمف ہ نب اصحل، رہعیب انب سیدی، ایب ا :  رافی

 اوبامثعؿ، ریبج نب ریفن، ہبقع نب اعرم

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک دعب ذرک بحتسم وہےن ےک ایبؿ ںیم

     554    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زیس ب٦ حباب، ٠ىاویہ ب٦ ظاٜح، ربيىہ ب٦ یزیس، ابوازریس خوِلنی، ابووث١ا٧، جبيْب٦ نّيْ،  :  راوی



 

 اب٦ ٠اٜک حَّضمی، وٕبہ ب٦ وا٠ز جہىي

ث٥ََا ٠َُى  ُِٜحَبأب َحسَّ ث٥ََا َزیُِس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ اؤَیُة ب٦ُِ َظأٜٕح َو٦ِ َربٔيَىَة ب٦ِٔ َیزٔیَس َو٦ِ أَبٔی إِٔزرٔیَس َحسَّ

ُِٜحَضىٔ  ٕ ا َبَة ب٦ِٔ َوا٠ٔز ِٕ مٔیِّ َو٦ِ وُ َِٜحَِّضَ ٔ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک ا يِْ َّ ٔ ب٦ِٔ نُ َِٜدِوَِلنٔیِّ َوأَبٔی وُِث١َا٧َ َو٦ِ ُجَبيِْ َِٝيطٔ ا َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ يِّ أ٧ََّ َر

 ٢ََّٝ ََ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ َِل ََشٔ َو ٔ َٟ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ ا َٕ َِ  َ أ َٟ ٦ِ٠َ َتَوؼَّ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ َٝطُ ٌَي ََِذََکَ ٠ِٔث  َٟ ا ّسا َٔ َٜطُ َوأَِشَضُس أ٧ََّ ٠َُح١َّ یَک 

وُٜطُ  َُ  َوِبُسُظ َوَر

وخالین، اوبامثعؿ، ریبجنب ریفن، انب امکل رضحیم، ہبقع اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمف ہ نب اصحل، رہعیب نب سیدی، اوبادرسی 
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اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمف ہ نب اصحل، رہعیب نب سیدی، اوبادرسی وخالین، اوبامثعؿ، ریبجنب ریفن، انب امکل  :  رافی

 رضحیم، ہبقع نب اعرم ینہج

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

  

 ...رطہقی فوض ےک ایبؿ ںیم دفرسا ابب

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطہقی فوض ےک ایبؿ ںیم دفرسا ابب

     555    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ظباح، خاٜس ب٦ وبساهَّلل ب٦ زیس ب٦ واظ٢ انعاری ظحابی :  راوی

بَّا ُس ب٦ُِ اٜعَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َیِحٌَي ب٦ِٔ و١َُاَرَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َزیِ َحسَّ ٔس ب٦ِٔ ٔح َحسَّ

 َٝ َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر ٥َا ُوُؼو َٜ أِ  َٜطُ َتَوؼَّ  َٞ َٟ ٔٔي ا َٔ َُٜط ُظِحَبْة  َ َوأظ٢ٕ اِلَِنَعارٔیِّ َوکَا٤َِت  أ َّ ِ٘ َ أ َِ  ِٕ ََِسَوا بٔإ٤َٔا  ٢ََّٝ ََ ِيطٔ َو



 

 ٔ ْٕٓ َواح َ٘  ٦ِ٠ٔ َٖ ت٥ََِص َِ ١َِؽ١ََؾ َوا َِ َجَضا  َتِْخَ َِ ا َِ َٞ یََسُظ  َُٝض١َا ثَََلثّا ث٢َُّ أَِزَخ َس ٍَ َِ َٔک ثَََلثّا ث٢َُّ ٥ِ٠َٔضا َولَی یََسیِطٔ  َٞ ذَٜ َى َّ َِ َسةٕ 

َٞ َوِجَضطُ  َس ٍَ َِ َجَضا  َتِْخَ َِ ا َِ َٞ یََسُظ  ئِن ٠َزََّتئِن ٠َزََّتئِن ث٢َُّ  أَِزَخ َٕ َِ ١ِٜٔزِ ٔلَی ا َٞ یََسیِطٔ إ َس ٍَ َِ َجَضا  َتِْخَ َِ ا َِ َٞ یََسُظ  ثَََلثّا ث٢َُّ أَِزَخ

َِٙىبَ  ٔلَی اِل َِٝيطٔ إ َٞ رِٔج ٌََس َٞ بَٔيَسیِطٔ َوأَِزبََز ث٢َُّ  َب ِٔ َ أ َِ طٔ  َٔ ِ ١ََسَح بَٔزأ َِ َجَضا  َتِْخَ َِ ا َِ َٞ یََسُظ  ُِ ئِن ث٢َُّ أَِزَخ ََٙذا کَا٧َ ُوُؼو َٟ َص ا َٔ

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

دمحم نب ابصح، اخدل نب دبعاہلل نب زدی نب اعمص ااصنری احصیب ےس یسک ےن رعض ایک ہک امہرے  ےئ فوض رکف یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ 

وک اکھج رک اس ےس اپین اےنپ دفونں اہوھتں رپ ڈاال سپ اؿ وک نیت ابر  فملس ےک فوض یک رطح، اوہنں ےن اپین اک ربنت وگنماای افر ربنت

 ربنت دوھای رھپ انک اصػ ایک ا ک اہھت ےس افر ایس رطح نیت ابر ایک رھپ ربنت ںیم اہھت ڈاؽ رک اپین ایل افر اےنپ رہچہ وک نیت ابر دوھای رھپ

 دف دف رمہبت دوھای رھپ ربنت ےس اہھت رت رک ےک رس اک حسم ایک اس رطح ںیم اہھت ڈاؽ رک اپین ایل افر اےنپ دفونں اہوھتں وک وینہکں تیمس

ہک دفونں اہوھتں وک لےگ ےس ےھچیپ وک ےل ےئگ افر رھپ ےھچیپ ےس لےگ وک الےئ رھپ دفونں اپؤں ونخٹں تیمس دوھےئ رھپ رفامای یبن یلص 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس اک فوض ایس رطح اھت۔

  نب دبعاہلل نب زدی نب اعمص ااصنری احصیبدمحم نب ابصح، اخدل :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطہقی فوض ےک ایبؿ ںیم دفرسا ابب

     556    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ زَکیا، خاٜس ب٦ ٠دٝس، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، و١زو ب٦ یحٌي ٔا٢َ :  راوی

ٟٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  ٧َ صَُو اب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ َٕٝس َو٦ِ  ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ ٠َِد َِ َحسَّ یَّا ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ ثَىٔي ا ٥َازٔ ٤َِحَوُظ َحسَّ َِ ٔ  َیِحٌَي بَٔضَذا اِْل

َِٙىَبئِن  ٢ِ یَِذَُکِ اِل َٜ  َو

زرکای، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، رمعف نب ییحی ےس ایس رطح اس اانسد ےک اسھت رفاتی ےہ نکیل اس ںیم ونخٹں کت اک  اقمس نب



 

 ذرک ںیہن ےہ۔

 اقمس نب زرکای، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، رمعف نب ییحی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطہقی فوض ےک ایبؿ ںیم دفرسا ابب

     557    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ٠وسٰي انعاری، ٠ى٦، ٠اٜک ب٦ ا٤س، حَّضت و١زو ب٦ یحٌي :  راوی

ُٖ ب٦ُِ ٠ُوَسي اِلَِنَعارٔیُّ َحسَّ  َح َِ ٔ ثَىٔي إ َٟ َحسَّ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ٠َأُٜک ب٦ُِ أ٤ََٕس َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َیِحٌَي بَٔضَذا اِْل ث٥ََا ٠َِى٦ْ َحسَّ

َٞ بٔض١َٔا َوأَِزبََز بََس  َب ِٔ َ أ َِ ِؤٜطٔ  َٔ ٕ َوَزاَز َبِىَس  ْٕٓ َواحَٔسة َ٘  ٦ِ٠ٔ ِٞ ُٕ ٢َِٜ َي َْ ثَََلثّا َو َ ت٥َِث َِ طٔ ث٢َُّ ٠َِؽ١ََؾ َوا َٔ ِ ٔ َرأ ٣ سَّ َٕ َ ب١ُٔ َِ بٔض١َٔا أ َذَص

َِٝيطٔ  َٞ رِٔج ٌََس َّٜٔذی بََسأَ ٥ِ٠ُٔط َو ١َِٜکَا٧ٔ ا ٔلَی ا َّي َرَجَي إ اُظ ث٢َُّ َرزَّص١َُا َحً َّ َٔ ٔلَی   إ

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، نعم، امکل نب اسن، رضحت رمعف نب ییحی ےس ا ک افر دنس ےک اسھت یہی رفاتی ایس رطح رمفی ےہ ہک 

 اعتٰیل ہنع ےن یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال نیت ابر، اس ںیم و  فادح ںیہن رفامای افر اس ںیم حسم رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل

راس ےک ابرے ںیم رفامےت ںی ہک رس اک حسم لےگ ےس یرفع ایک افر دگی کت ےل ےئگ رھپ ولاٹ رک ایس ہگج الےئ اہجں ےس حسم 

 یرفع ایک اھت افر اےنپ اپؤں وک دوھای۔

 ؼ نب ومٰیس ااصنری، نعم، امکل نب اسن، رضحت رمعف نب ییحیااحس :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 رطہقی فوض ےک ایبؿ ںیم دفرسا ابب

     558    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساٜزح٦١ ب٦ بَّش وبسی، بہز، وہيِ، و١زو ب٦ یحٌي :  راوی

ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ َیِحٌَي  ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوَصِي ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ بَِّٔشٕ ا َتغَّ َحسَّ ِٔ ٥َازٔص٢ِٔ َوا َِ ٔ ٞٔ إ ب١ِٔٔث

١َِؽ١ََؾ َوا َِ َٟ ِٔيطٔ  ا َٔ َِٜحٔسیَث َو َٞ بٔطٔ َوأَِزبََز ٠َزَّّة ا َب ِٔ َ أ َِ طٔ  َٔ ِ ١ََسَح بَٔزأ َِ َٟ أَِيّؽا  ا َٔ إت َو َِ َْ ٦ِ٠ٔ ثَََلٔث ََغَ َ ت٥َِث َِ َٖ َوا ت٥ََِص َِ

ِْ أ٠َِلَی َولَیَّ َو١ِزُو ب٦ُِ یَِحٌَي صََذا  َٟ ُوَصِي ا َٔ َِٜحٔسیَث و  ِْ َصَذا ا َٟ بَِضزْ أ٠َِلَی َولَیَّ ُوَصِي ا َٔ َِٜحٔسیَث ٠َ َواحَٔسّة   زََّتئِن ا

دبعارلنمح نب رشب دبعی، زہب، فبیہ، رمعف نب ییحی ےس ا ک رفاتی اؿ اافلظ ےس رمفی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےن یلک یک انک ںیم اپین ڈاال افر اصػ ایک نیت ولچؤں ےس افر  ہ یھب رفامای ہک حسم راس لےگ ےس ےھچیپ افر ےھچیپ ےس لےگ وک

  ایک۔ا ک رمہبت

 دبعارلنمح نب رشب دبعی، زہب، فبیہ، رمعف نب ییحی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطہقی فوض ےک ایبؿ ںیم دفرسا ابب

     559    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، ابوـاہز، اب٦ وہِ و١زو ب٦ حارث، حباب ب٦ واَي، وبساهَّلل ب٦ زیس،  :  راوی

 واظ٢ ٠ازنی

ث٥ََا ابِ  اُٜوا َحسَّ َٔ  ٔ اصٔز ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َوأَبُو اٜفَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٕٓ ح و َحسَّ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ٦ُ َو َحسَّ َ ِٕ أَِخب صِ

١َٔي َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َزیِسٔ ب٦ِٔ َوأظ  ََ َّطُ  ثَطُ أ٤َ ثَطُ أ٧ََّ أَبَاُظ َحسَّ ٕي َحسَّ َٔ َِٜحارٔٔث أ٧ََّ َحبَّا٧َ ب٦َِ َوا َٟ ا و َُ َّطُ َرأَی َر ١َِٜازٔنٔیَّ یَِذَُکُ أ٤َ ٢ٕ ا



 

 َ أ ٢ََّٝ َتَوؼَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ی ثَََلثّا َو٠ََسَح اهَّللٔ َظل ُِٜي١ِىَي ثَََلثّا َواِلُِِخَ َٞ َوِجَضُط ثَََلثّا َویََسُظ ا ٌََس َْ ث٢َُّ  َ ت٥َِث َِ ١َِؽ١ََؾ ث٢َُّ ا َِ

 ِٕ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔ َحسَّ اصٔز َٟ أَبُو اٜفَّ ا َٔ اص١َُا  َٕ َّي أَِن َِٝيطٔ َحً َٞ رِٔج ٌََس ٔ َو ٞٔ یَٔسظ ِؽ َِ  ٔ ٌَيِْ  ِٕ طٔ ب١َٔا َٔ ِ َِٜحارٔٔث  َو٦ِ َو١ِ بَٔزأ  زٔو ب٦ِٔ ا

اہرفؿ نب رعمفػ، اہرفؿ نب دیعس ایلی، اوباطرہ، انب فبہ رمعف نب احرث، ةحب نب فاعس، دبعاہلل نب زدی، اعمص امزین ےس 

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک فوض رفامےت وہےئ داھکی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن یلک یک رھپ 

 اصػ ایک رھپ اےنپ رہچے وک نیت ابر دوھای افر داںیئ اہھت وک نیت ابر افر ابںیئ وک نیت رمہبت افر اےنپ رس اک حسم اےسی اپین ےس ایک وجانک 

 اہوھتں ےس اچب وہا ہن اھت افر اپؤں وک دوھای اہیں کت ہک وخب اصػ ایک۔

 ف نب احرث، ةحب نب فاعس، دبعاہلل نب زدی، اعمص امزیناہرفؿ نب رعمفػ، اہرفؿ نب دیعس ایلی، اوباطرہ، انب فبہ رمع :  رافی

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

  

 ...انک ںیم اپین ڈاانل افر ااجنتسء ںیم ڈولیھں اک اطؼ رمہبت اامعتسؽ رک ےن ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ین ڈاانل افر ااجنتسء ںیم ڈولیھں اک اطؼ رمہبت اامعتسؽ رک ےن ےک ایبؿ ںیمانک ںیم اپ

     560    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتبيہ ب٦ َىيس، و١زو ٤أس، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، اب٦ ويي٥ہ، ٔتيبہ، َّيا٧، ابوز٤از اُعد ابوہزیزہ :  راوی

ُٔتَيِ  ث٥ََا  َ َحسَّ ُٔت  َٟ ا َٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ٔىيٕس َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َو٠َُح١َّ ََ َيا٧ُ َبُة ب٦ُِ  ِّ َُ ث٥ََا  ِيَبُة َحسَّ

َّی اهَّللُ  َُ بٔطٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة َیِبُٝ ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َِٝيِسَتِح١ٔزِ ؤِتّزا َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز َِ  ٢ِ ُ٘ َتِح١ََز أََحُس َِ َٟ إَٔذا ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

ِّ ث٢َُّ َٜٔي٥َِتثِْٔ  ّٔطٔ ٠َا ِٞ فٔی أَِن َٝٔيِحَى َِ  ٢ِ ُ٘ َ أََحُس أ  َوإَٔذا َتَوؼَّ

یب ہ نب دیعس، رمعف اندق، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب ہنییع، ہبیتق، ایفسؿ، اوبزاند ارعج اوبرہریہ
ن

 

قب
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ ااجنتس رکے وت اطؼ )ینعی ا ک نیت اپچن رمہبت( رکے افر بج مت ںیم ےس 



 

 وکیئ فوض رکے سپ اچےیہ ہک اےنپ انک ںیم اپین ڈاےل رھپ اس وک اھجڑے ینعی اصػ رکے۔

یب ہ نب دیعس، رمعف ان :  رافی
ن

 

قب
 دق، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب ہنییع، ہبیتق، ایفسؿ، اوبزاند ارعج اوبرہریہ

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمانک ںیم اپین ڈاانل افر ااجنتسء ںیم ڈولیھں اک اطؼ رمہبت اامعتسؽ رک ےن ےک

     561    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ ہ١ا٣، ٠ى١ز، ہ١ا٣ اب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ :  راوی

ا ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ َ ٕ أَِخب ا٣ ٗٔ ب٦ُِ َص١َّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َحسَّ َٟ صََذا ٠َا َحسَّ ا َٔ طٕ  ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ٣

َّی ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٕس َر َ َو٦ِ ٠َُح١َّ أ ٢ََّٝ إَٔذا َتَوؼَّ ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ َو

 ِٖ َِٝيِست٥َِٔص َِ  ٢ِ ُ٘ ِٔ ث٢َُّ َٜٔي٥َِتثِْٔ  أََحُس ١َِٜا یِطٔ ٦ِ٠ٔ ا  ب٥ِ١َْٔٔخَ

امای دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب امہؾ، رمعم، امہؾ انب ہبنم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رف

 رھپ انک اھجڑے۔ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش فوض رکے وت اےنپ دفونں ونھتنں وک اپین ڈاؽ رک اصػ رکے 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب امہؾ، رمعم، امہؾ انب ہبنم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ؽ رک ےن ےک ایبؿ ںیمانک ںیم اپین ڈاانل افر ااجنتسء ںیم ڈولیھں اک اطؼ رمہبت اامعتس

     562    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ابوازریس خوِلنی، ابوہزیزہ :  راوی

َِٜدوِ  أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی إِٔزرٔیَس ا َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َّی َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِلنٔیِّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

ُِٝيوتٔزِ  َِ َتِح١ََز  َِ َِٝيِست٥َِثِْٔ َو٦ِ٠َ ا َِ أَ  َٟ ٦ِ٠َ َتَوؼَّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

فملس ےن اراشد رفامای ہک وج ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 صخش فوض رکے وت انک اصػ رکے افر وج ااجنتسء رکے وت فہ اطؼ رمہبت رکے۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 وض اک ایبؿف :   ابب

 انک ںیم اپین ڈاانل افر ااجنتسء ںیم ڈولیھں اک اطؼ رمہبت اامعتسؽ رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     563    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َىيس ب٦ ٥٠عور، حسا٧ ب٦ ابزاہي٢، یو٤س ب٦ یزیس، ِح٠ٝہ ب٦ یحيي٢ اب٦ وہِ، یو٤س اب٦ شہاب، ابوازریس  :  راوی

 خوِلنی، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ اور حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٠َ ثَىٔي َِحِ ث٥ََا یُو٤ُُس ب٦ُِ َیزٔیَس ح و َحسَّ ا٧ُ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ث٥ََا َحسَّ ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َحسَّ ََ ث٥ََا  ٤ََْا اب٦ُِ َحسَّ َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب

ِٕ أَِخ  ٔىيسٕ َوصِ ََ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َوأَبَا  ََ َُّط  َِٜدِوَِلنٔیُّ أ٤َ َْنٔی أَبُو إِٔزرٔیَس ا َ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب َ َٟ ب ا َٔ وَِل٧ٔ  ُٕ ُِٜدِسرٔیَّ َي  ا

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

م انب فبہ، ویسن انب اہشب، اوبادرسی وخالین، رضحت اوبرہریہ دیعس نب وصنمر، اسحؿ نب اربامیہ، ویسن نب
 

جن ی
ت 

 سیدی، رحہلم نب 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع دفونں یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح دحثی 

 رفاتی رکےت ںی۔



 

م انب فبہ، ویسن انب اہشب، اوبادرسی وخالین، رضحت دیعس نب وصنمر، اسحؿ نب اربامیہ، ویسن  :  رافی
 

جن ی
ت 

نب سیدی، رحہلم نب 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  اپین ڈاانل افر ااجنتسء ںیم ڈولیھں اک اطؼ رمہبت اامعتسؽ رک ےن ےک ایبؿ ںیمانک ںیم

     564    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بَّش ب٦ ح٢ٙ وبسی، وبساٜىزیز، اب٦ ہاز، ٠ح١س ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ ـٝحہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ٢َٔٙ َِٜح ثَىٔي بَِّٔشُ ب٦ُِ ا ٔس ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َحسَّ ٔ َو٦ِ ٠َُح١َّ َِٜضاز َراَوِرزٔیَّ َو٦ِ اب٦ِٔ ا ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ  ا

 ُ٘ َن أََحُس َٕ تَِي َِ َٟ إَٔذا ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝحَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َ َِٝيِست٥َِثِْٔ ثَََلَث ٢ِ ٠ٔ ؤيَسي ب٦ِٔ ـ َِ ٦ِ ٥َ٠َا٠ٔطٔ 

ِيَفا٧َ َیبٔيُت َولَی َخَيأشي١ٔطٔ  إ٧َّٔ اٜصَّ َِ  ٠َزَّإت 

 رشب نب مکح دبعی، دبعازعلسی، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، ٰیسیع نب ہحلط، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

دنین ےس دیبار وہ وت فہ نیت ابر انک اھجڑے ویکہکن اطیشؿ اس ےک ونھتنں ںیم رات سگارات  ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ

 ےہ۔

 رشب نب مکح دبعی، دبعازعلسی، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، ٰیسیع نب ہحلط، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 انک ںیم اپین ڈاانل افر ااجنتسء ںیم ڈولیھں اک اطؼ رمہبت اامعتسؽ رک ےن ےک ایبؿ ںیم



 

     565    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوزبيْ، جابز ب٦ اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ راِي، اب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ب٦ جزیخ،  :  راوی

 وبساهَّلل

٤ََْا  َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي  ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٠َُح١َّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ َُّط َحسَّ ٔ أ٤َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَيِْ َ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب

 َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ َي ُِٝيوتٔزِ ََ َِ  ٢ِ ُ٘ َتِح١ََز أََحُس َِ ٢ََّٝ إَٔذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل  و

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب اربامیہ، دمحم نب راعف، انب راعف، دبعارلزاؼ، نب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 بج مت ںیم ےس وکیئ ااجنتسء رکے وت اطؼ رمہبت رکے۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب اربامیہ، دمحم نب راعف، انب راعف، دبعارلزاؼ، نب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ... دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیمفوض ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     566    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ وہِ، ٠ْخ٠ہ ب٦ بٙيْ، َا٢ٜ ٠ولی شساز، حَّضت ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، ابوـاہز، اح١س ب٦ ويسي، وبساهَّلل :  راوی

 وائصہ ظسيٕہ

٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ بِ  َ اُٜوا أَِخب َٔ ٔ َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي  اصٔز ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َوأَبُو اٜفَّ ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٕ َو٦ِ َحسَّ َٙيِْ ُ ٠ََة ب٦ِٔ ب ِٕ َو٦ِ ٠َِْخَ ٦ُ َوصِ

ا٢ٕٜٔ ٠َِولَی ََ ٔ  أَبٔيطٔ َو٦ِ  ِىُس ب٦ُِ أَب ََ َِّی  ٢ََّٝ یَِو٣َ تُُوف ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٝت َولَی َوائَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ َزَخ ا َٔ  ٕ از إػ َشسَّ َّٔ ی َو

 َِ ُِٜوُؼو َِ ا ٔ ب َِ َِٜت َیا َوِبَس اٜزَِّح٦ٔ١َ أَ ا َٕ َِ أَ و٥َِٔسَصا  ََِتَوؼَّ َٞ َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ  َسَخ َّی اهَّللُ  َِ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  إٔن َِ



 

أب ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  َٕ ْٞ ِْٜٔلَِو ُٟ َویِ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو  َو

اہرفؿ نب دیعس ایلی، اوباطرہ، ادمح نب یسیع، دبعاہلل نب فبہ، رخمہم نب ریکب، اسمل ومیل دشاد، رضحت اعدص  دصہقی ےک اپس اؿ ےک 

رکب لےئ افر اؿ ےک اہں فوض ایک وت دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اے دبعارلنمح فوض وپرا افر  لمک وطر رپ اھبیئ دبعارلنمح نب ایب 

رکف ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت کشخ ازیویں ےک  ےئ لگ 

 ےس فلی ینعی ذعاب ےہ۔

 فؿ نب دیعس ایلی، اوباطرہ، ادمح نب یسیع، دبعاہلل نب فبہ، رخمہم نب ریکب، اسمل ومیل دشاد، رضحت اعدص  دصہقیاہر :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوجب ےک ایبؿ ںیمفوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک 

     567    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، حيوة، ٠ح١س ب٦ وبساٜزح٦١، ابووبساهَّلل شساز ب٦ ہاز، حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 ِٕ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ٔ ب٦ِٔ  َحسَّ از ُس ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا َوِبٔس اهَّللٔ ٠َِولَی َشسَّ َْنٔی ٠َُح١َّ َ َْنٔی َحِيَوةُ أَِخب َ أَِخب

 ٔ ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََِذََکَ َو٥َِضا َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٞ َولَی َوائَٔصَة  َُّط َزَخ ثَُط أ٤َ ٔ َحسَّ َِٜضاز  طٔ ا

، انب فبہ، ویحة، دمحم نب دبعارلنمح، اوبدبع اہلل دشاد نب اہد، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ایس رطح رحہلم نب ییحی

 یک دحثی دفرسی دنس ےس یھب رمفی ےہ۔

 ٰیل اہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویحة، دمحم نب دبعارلنمح، اوبدبعاہلل دشاد نب اہد، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعت :  رافی

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

  



 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     568    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حات٢، ابی ٠ى٦ رٔاشي، و١ز ب٦ یو٤س، وْک٠ہ اب٦ و١ار، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١ َا٢ٜ ٠ح١س ب٦  :  راوی

 ٠ولی ٠ہزی

٠َُة بِ  ث٥ََا ؤِْکٔ ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ أشيُّ  َٔ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َوأَبُو ٠َِى٦ٕ اٜزَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ثَىٔي یَحِ َحسَّ إر َحسَّ ٌَي ب٦ُِ أَبٔی ٦ُ َو١َّ

 َٟ ا َٔ ١َِِٜضزٔیِّ  ا٢ْٜٔ ٠َِولَی ا ََ ثَىٔي  ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ََ ث٥ََا أَبُو  ثَىٔي أَِو َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ثٔيْ ِجُت أ٤ََا َوَوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ  َ٘ َِخَ

١ََزِر٤َا َولَی بَ  َِ إػ  َّٔ ِىٔس ب٦ِٔ أَبٔی َو ََ َٝطُ أَبٔی بَِْکٕ فٔی َج٥َاَزةٔ  ٢َ ٠ِٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََِذََکَ َو٥َِضا َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل  أب حُِحَزةٔ َوائَٔصَة 

دمحم نب احمت، ایب نعم راق ی، رمع نب ویسن، مرکہم انب امعر، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح اسمل ومیل رہمی ےس رفاتی ےہ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع دعس نب ایب فاقص ےک انجزے ںیم اج رےہ ےھت مہ رجحہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ہک ںیم افر دبعارلنمح نب ایب رکب ر

اہنع ےک درفازے ےک اپس ےس سگرے وت رضحت دبعارلنمح ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 فملس یک ایس رطح یک دحثی رفاتی یک۔

 ، ایب نعم راق ی، رمع نب ویسن، مرکہم انب امعر، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح اسمل ومیل رہمیدمحم نب احمت :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ب ےک ایبؿ ںیمفوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوج

     569    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

١َٝہ ب٦ شبيِ، حس٦ ب٦ ٠ح١س ب٦ اوين، ِٝيح، نىي٢ ب٦ وبساهَّلل، َا٢ٜ ٠ولی شساز ب٦ ہاز، حَّضت وائصہ  :  راوی



 

 ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َِٜحَس٦ُ  ث٥ََا ا ِٕ َحسَّ ١ََُٝة ب٦ُِ َشبٔي ََ ثَىٔي  ٔ ب٦ِٔ  َحسَّ از ا٢ٕٜٔ ٠َِولَی َشسَّ ََ ثَىٔي نَُىِي٢ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ  َِٝيْح َحسَّ ُِ ث٥ََا  ب٦ُِ أَِويََن َحسَّ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ََِذََکَ َو٥َِضا َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٥ُِت أ٤ََا ٠ََي َوائَٔصَة َرِضَٔي اهَّللُ َو٥َِضا  ُ٘  َٟ ا َٔ  ٔ َِٜضاز ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ ا ََ 

چ، میعن نب دبع اہلل، اسمل ومیل دشاد نب اہد، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس یبن ہملس

فلی 

 نب بیبش، نسح نب دمحم نب انیع، 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایسی دحثی دفرسی دنس ےس یھب وقنمؽ ےہ۔

چ، میعن نب دبعاہلل :  رافی

فلی 

، اسمل ومیل دشاد نب اہد، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہملس نب بیبش، نسح نب دمحم نب انیع، 

 اہنع

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     570    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، اَحٖ، ٥٠عور، ہَلٟ ب٦ يسآ، ابویحٌي وبساهَّلل ب٦ و١زو :  راوی

ٟٔ بِ  ٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ صََٔل َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٕٓ وَ َحسَّ ٦ِ أَبٔی َیِحٌَي َو٦ِ ٦ٔ ئَسا

١َِٜسٔ  ٔلَی ا ََّٙة إ ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ ٠َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َرَجِى٥َا ٠ََي َر ا َٔ ٖٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو  ی ٔ ِٕ بٔاْٜطَّ ٥َّا ب١َٔا ُ٘ َّي إٔذَا  ی٥َةٔ َحً

 ْٟ ئُوا َوص٢ُِ ؤَحا ََِتَوؼَّ َِٜىَِّصٔ  ِو٣ْ و٥َِٔس ا َٔ  َٞ َّی  َتَىحَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ُِ ١َِٜا َضا ا ٢ِ ی١ََسَّ َٜ ابُُض٢ِ َتُٝوُح  َٕ َِٜيض٢ِٔ َوأَِو ٔ َِا٤َِتَضِي٥َا إ

 َِ ُِٜوُؼو وا ا ٍُ ٔ ب َِ أب ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ أَ َٕ ْٞ ِْٜٔلَِو ٢ََّٝ َویِ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

 رمعف ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس زریہ نب رحب، رجری، ااحسؼ ، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اوبییحی دبعاہلل نب

ےک اسھت ہکم ےس دمہنی یک رطػ ولےٹ بج مہ راہتس ںیم وموجد ا ک اپین رپ ےچنہپ وت ولوگں ےن رصع یک امنز ےک فتق دلجی فوض ایک 

 ہن اھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن افر فہ دلج ابز ےھت مہ بج ےچنہپ وت اؿ یک ازیایں کمچ ریہ ںیھت اؿ وک اپین ےن وھچا کت



 

 اراشد رفامای ازیویں ےک  ےئ لگ ےس رخایب افر ذعاب ےہ ایھچ رطح وپرا فوض ایک رکف۔

 زریہ نب رحب، رجری، اقحس، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، اوبییحی دبعاہلل نب رمعف :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     571    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بہ، ٥٠عورابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، َّيا٧ اب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شى :  راوی

َّي َواب٦ُِ َبصَّ  ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا َيا٧َ ح و َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُس ب٦ُِ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر 

٥َازٔ َو  َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بَٔضَذا اِْل ث٥ََا ُشِىَبُة لَٔکَ َٟ َحسَّ ا َٔ َِ َوفٔی َحٔسیثٔطٔ َو٦ِ أَبٔی َجِىََفٕ  ُِٜوُؼو وا ا ٍُ ٔ ب َِ َِٜيَس فٔی َحٔسیٔث ُشِىَبَة أَ

دٔ   َیِحٌَي اِلَُِعَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر  ہ دحثی ا ک دفرسی دنس ےک اسھت یھب رمفی ےہ 

  ےہ۔نکیل اس ںیم فوض  لمک رکف ہن ہ وقنمؽ ںیہن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ںیم فوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ

     572    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 شيبا٧ ب٦ َفور، ابوکا٠ٞ جحسری، ابوووا٤ہ، ابوکا٠ٞ، ابوبَّش، یوَْ ب٦ ٠اہک، وبساهَّلل ب٦ و١زو :  راوی

َِٜحِحَسرٔیُّ َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی َوَوا٤َةَ  ٕٞ ا ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َوأَبُو کَا٠ٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ أَبٔی بَِّٔشٕ َو٦ِ  َحسَّ ٕٞ َحسَّ َٟ أَبُو کَا٠ٔ ا َٔ

٢َ فٔی َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ َو٥َّا ا٥َّٜٔييُّ َظل َّٝ َٟ َتَد ا َٔ َْ ب٦ِٔ ٠َاَصَک َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو  َُ ِس  یُو َٔ ٥َا َو َ٘ أَِزَر َِ ٤َاُظ  اََفِ ََ ََفٕ  ََ

ِت َظََلةُ  أب ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ َحََّضَ َٕ ْٞ ِْٜٔلَِو ٥َاَزی َویِ َِ ٥َِٝا ١َِ٤َسُح َولَی أَِرُج٥َٔٝا  َحَى َِ َِٜىَِّصٔ   ا

جڈ ری، اوبوعاہن، اوباکلم، اوبرشب، ویفس نب امکہ، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک ا ک رفس ںیم 
جی

ابیشؿ نب رففخ، اوباکلم 

ےئگ سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن بج مہ وک اپای افر رصع یک امنز اک فتق لایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ ےس ےھچیپ رہ 

اھت مہ اےنپ اےنپ اپؤں رپ حسم رکےن ےگل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اب لفاز دنلب اراشد رفامای ازیویں ےک  ےئ لگ ےس فلی 

 ذعاب ےہ۔

جڈ ری، اوبوعاہن، :  رافی
جی

 اوباکلم، اوبرشب، ویفس نب امکہ، دبعاہلل نب رمعف ابیشؿ نب رففخ، اوباکلم 

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     573    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساٜزح٦١ ب٦ ََل٣ ج١هی، ربيي اب٦ ٠س٢ٝ، ٠ح١س، اب٦ زیاز، ابوہزیزہ :  راوی

ٕس َوصَُو ا ث٥ََا اٜزَّبٔيُي َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ٠َُح١َّ ُِٜح١َهٔیُّ َحسَّ ٣ٕ ا َلَّ ََ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ  ٧َّ ا٥َّٜٔييَّ ب٦ُِ زٔیَازٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ َحسَّ

أب ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  َٕ ْٞ ِْٜٔلَِو َٟ َویِ ا َٕ َِ ِٞ َؤٕبَِيطٔ  ٔس ٍِ ٢َِٜ َي ٢َ َرأَی َرُجَّل  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 دبعارلنمح نب السؾ یحمج، رعیب انب ملسم، دمحم، انب زاید، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن داھکی ہک

 ا ک لدیم ےن اینپ ازیی وک ںیہن دوھای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ازیویں ےک  ےئ منہج ےس ذعاب ےہ۔



 

 دبعارلنمح نب السؾ یحمج، رعیب انب ملسم، دمحم، انب زاید، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     574    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، و٘يي، شىبہ، ٠ح١س ب٦ زیاز، ابوہزیزہ :  راوی

ُٔتَِيَبُة  ث٥ََا  ٕ َو٦ِ َحسَّ ٔس ب٦ِٔ زٔیَاز ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ ٠َُح١َّ اُٜوا َحسَّ َٔ  ِٕ یِ َّطُ  َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٤َ

 ِٜ ١ِٔىُت أَبَا ا ََ ِّی  إٔن َِ  َِ ُِٜوُؼو وا ا ٍُ ٔ ب َِ َٟ أَ ا َٕ َِ  ٔ ١َِِٜفَضَزة ئُو٧َ ٦ِ٠ٔ ا ِو٠ّا یََتَوؼَّ َٔ ْٞ َرأَی  ُٟ َویِ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ

ِٔ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  َِٝىَزأٔي ٔ ٜ 

ہبیتق، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ضعب ولوگں وک داھکی وج ربنت 

ےن اؿ ےس رفامای ہک فوض وپرا رکف ویکہکن ںیم ےن اوبااقلمس ےس انس لپ یلص اہلل ےس فوض رک رےہ ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت ازیویں ےک  ےئ منہج ےس ذعاب ےہ۔

 ہبیتق، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم دفونں اپؤں وک اکلم وطر رپ دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     575    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، َہيٞ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔ  َّیَحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َضِي َُ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ  ٕب َحسَّ ْٞ  ي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢َ َویِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

أب ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  َٕ  ِْٜٔلَِو

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای زریہ نب رحب، رجری، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 ازیویں ےک  ےئ منہج ےس فلی ینعی ذعاب ےہ۔

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

ا ء ےک امتؾ

 

ض
ع
 ...ازجا وک وپرا دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم ا

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ء ےک امتؾ ازجا وک وپرا دوھےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 

ض
ع
 ا
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 اب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ١َٝہ ب٦ شبيِ، حس٦ ب٦ ٠ح١س ب٦ اوين، ٠ىٕٞ، ابوزبيْ، جابز، حَّضت و١ز ب٦ خف :  راوی

 ٔ ْٞ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ٔ ث٥ََا ٠َِىٕ ٔس ب٦ِٔ أَِويََن َحسَّ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ث٥ََا ا ِٕ َحسَّ ١ََُٝة ب٦ُِ َشبٔي ََ ثَىٔي  َْنٔی و١َُزُ ب٦ُِ  َحسَّ َ ٕ أَِخب َو٦ِ َجابٔز

َس  َٔ ََْک ٠َِؤؼَي ُلَُفٕ َولَی  َ َّ َِ  َ أ أب أ٧ََّ َرُجَّل َتَوؼَّ َِٜدفَّ أَِحٔس٦ِ ا َِ َٟ اِرٔجِي  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُظ ا٥َّٜٔييُّ َظل أَبََِّصَ َِ ٠ٔطٔ 

َّی َجَي ث٢َُّ َظل  ُوُؼوئََک ََفَ

ہملس نب بیبش، نسح نب دمحم نب انیع، لقعم، اوبزریب، اجرب، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم 

س ےک اپؤں رپ ا ک اننخ ےک ربارب ہگج کشخ رہ یئگ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس وک داھکی وت اراشد رفامای ہک ےن فوض ایک افر ا

 فاسپ اجؤ سپ اانپ فوض ایھچ رطح رکف سپ فہ ولٹ ایگ رھپ امنز ڑپ ی۔



 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہملس نب بیبش، نسح نب دمحم نب انیع، لقعم، اوبزریب، اجرب، رضحت رمع نب اطخب :  رافی

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

  

 ...فوض ےک اپین ےک اسھت انگوہں ےک ےنلکن ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ےک اپین ےک اسھت انگوہں ےک ےنلکن ےک ایبؿ ںیم
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 َویس ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ابوـاہز، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ٠اٜک ب٦ ا٤س، َہيٞ ب٦ ابی ظاٜح، ابوہزیزہ :  راوی

٤ََْا وَ  َ َٜطُ أَِخب ُن  ِّ َّٝ ٔ َواٜ اصٔز ث٥ََا أَبُو اٜفَّ ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس ح و َحسَّ ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ث٥ََا  ِٕ َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ َحسَّ ِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٞٔ ب٦ِٔ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َضِي َُ ١ُِِٜس٢ُٔٝ أ٤ََٕس َو٦ِ  َِٜىِبُس ا أَ ا َٟ إَٔذا َتَوؼَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ

َٞ َوِجَضُط َِخَ  َس ٍَ َِ ١ُِِٜؤ٦ُ٠ٔ  َٞ أَِو ا ٌََس َِإَٔذا   ِٔ ١َِٜا ِْطٔ ا َٔ ِٔ أَِو ٠ََي آِٔخٔ  ١َِٜا َِٜيَضا بَٔىِي٥َِيطٔ ٠ََي ا ٔ ُّٞ َخٔفيئَٕة ٤ََمَز إ ُ َد ٦ِ٠ٔ َوِجضٔطٔ ک

إٔذَا َِ  ِٔ ١َِٜا ِْطٔ ا َٔ ِٔ أَِو ٠ََي آِٔخٔ  ١َِٜا ُّٞ َخٔفيَئٕة کَا٧َ بََفَصِتَضا یََساُظ ٠ََي ا ُ َد ٦ِ٠ٔ یََسیِطٔ ک َٞ  یََسیِطٔ َِخَ ُّٞ  ٌََس ُ َجِت ک َِٝيطٔ َِخَ رِٔج

٤ُؤب  ا ٦ِ٠ٔ اٜذُّ َد َنٕٔيًّ َّي یَِْخُ ِٔ َحً ١َِٜا ِْطٔ ا َٔ ِٔ أَِو ٠ََي آِٔخٔ  ١َِٜا  َخٔفيَئٕة ٠ََصِتَضا رِٔجََلُظ ٠ََي ا

اہلل  وسدی نب دیعس، امکل نب اسن، اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن، لیہس نب ایب اصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک بج دنبہ ناملسؿ ای ومنم فوض رکات ےہ افر اےنپ رہچے وک دوھات ےہ وت اس ےک رہچے 

ےس فہ امتؾ انگہ ڑھج اجےت ںی وج اس ےن لوھکنں ےس ےئک اپین ےک اسھت ای اپین ےک لرخی رطقے ےک اسھت، بج فہ اےنپ دفونں 

ےک اہوھتں ےک انگہ وج اوہنں ےن یسک زیچ وک ڑکپ رک ےئک ڑھج اجےت ںی اپین ےک اسھت ای اپین ےک لرخی رطقے اہھت دوھات ےہ وت اس 

ےک اسھت، بج فہ اےنپ اپؤں وک دوھات ےہ وت اپؤں پ  انگوہں یک رطػ لچ رک ےئگ فہ امتؾ انگہ اپین ےک اسھت ای اپین ےک لرخی 

 وہں ےس اپک فاصػ وہ رک اتلکن ےہ۔رطقے ےک اسھت لکن اجےت ںی اہیں کت ہک فہ انگ

 وسدی نب دیعس، امکل نب اسن، اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن، لیہس نب ایب اصحل، اوبرہریہ :  رافی



 

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اسھت انگوہں ےک ےنلکن ےک ایبؿ ںیمفوض ےک اپین ےک 
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٠ح١س ب٦ ٠ى١ز ب٦ ربعی ٔيسي، ابوہصا٣ ٠دزومی، وبساٜواحس، اب٦ زیاز، وث١ا٧ ب٦ حٙي٢، ٠ح١س ب٦ ٥٠ٙسر،  :  راوی

 ح١زا٧، وث١ا٧ ب٦ وّا٧

ٔ ب٦ِٔ  ُس ب٦ُِ ٠َِى١َز ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا وُِث١َ  َحسَّ َِٜواحٔٔس َوصَُو اب٦ُِ زٔیَازٕ َحسَّ ١َِِٜدزُومٔیُّ َو٦ِ َوِبٔس ا ث٥ََا أَبُو صَٔصا٣ٕ ا ِئسيُّ َحسَّ َٕ ِٜ ا٧ُ ب٦ُِ رٔبِعٓٔیٕ ا

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٧َ  َّّ َٙٔسرٔ َو٦ِ ح١َُِزا٧َ َو٦ِ وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ َو ٥ِ١ُِٜ ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٙٔي٢ٕ َحسَّ ٢َ ٦ِ٠َ َح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

 ٔ ارٔظ َّ َد ٦ِ٠ٔ َتِحٔت أَِل َّي َتِْخُ ٔ َحً َجِت َخَفایَاُظ ٦ِ٠ٔ َجَسٔسظ َِ َِخَ ُِٜوُؼو أَِحَس٦َ ا َِ أَ   َتَوؼَّ

ؿ ےس رفاتی دمحم نب رمعم نب ر یع یسیق، اوباشہؾ زخمفیم، دبعاولادح، انب زاید، امثعؿ نب میکح، دمحم نب دکنمر، رمحاؿ، امثعؿ نب افع

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن ایھچ رطح وپرا وپرا فوض ایک وت اس ےک امتؾ دبؿ ےک انگہ ڑھج 

 اجےت ںی اہیں کت ہک انونخں ےک ےچین ےس یھب انگہ لکن اجےت ںی۔

 ، انب زاید، امثعؿ نب میکح، دمحم نب دکنمر، رمحاؿ، امثعؿ نب افعؿدمحم نب رمعم نب ر یع یسیق، اوباشہؾ زخمفیم، دبعاولادح :  رافی

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

  

ا ء فوض ےک اکمچےن اک ابمل رکان افر فوض ںیم رقمرہ دح ےس زایدہ دوھےن ےک اابحتسب

 

ض
ع
 ... ا

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ء فوض ےک اکمچےن اک ابمل رکان افر فوض ںیم رقمرہ دح ےس زایدہ دوھےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ض
ع
 ا
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ہ ب٦ ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، ٔا٢َ ب٦ زَکیا ب٦ زی٥ار، وبس ب٦ ح١يس، خاٜس ب٦ ٠دٝس، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ و١ار :  راوی

 ٌزیہ انعاری نىي٢ ب٦ وبساهَّلل ٠ح١ز

اُٜ  َٔ َِ ب٦ِٔ زٔی٥َإر َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  یَّا ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ ِٔ َوا َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ثَىٔي أَبُو َُکَ َٕٝس َحسَّ ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ ٠َِد وا َحسَّ

ثَىٔي و١َُاَرةُ ب٦ُِ ٌَ  ٟٕ َحسَّ ٧َ ب٦ِٔ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ُ َو٦ِ  أ َٟ َرأَیُِت أَبَا صَُزیَِزَة یََتَوؼَّ ا َٔ  ٔ ١ُِِٜح١ٔز زٔیََّة اِلَِنَعارٔیُّ َو٦ِ نَُىِي٢ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ا

ی  ِٜيَُِسَ َِٜىُؽٔس ث٢َُّ یََسُظ ا ًَ فٔی ا َّي أََِشَ ُِٜي١ِىَي َحً َٞ یََسُظ ا ٌََس َِ ث٢َُّ  ُِٜوُؼو ََ ا َب َِ
َ أ َِ َٞ َوِجَضُط  َس ٍَ َِ ًَ َّي أََِشَ َِٜىُؽسٔ ث٢َُّ َحً فٔی ا

 ًَ َّي أََِشَ ی َحً ِٜيَُِسَ َُٝط ا َٞ رِٔج ٌََس ٗٔ ث٢َُّ  ا ًَ فٔی اٜسَّ َّي أََِشَ ُِٜي١ِىَي َحً َُٝط ا َٞ رِٔج ٌََس طُ ث٢َُّ  ََ ِ ََٙذا ٠ََسَح َرأ َٟ َص ا َٔ ٗٔ ث٢َُّ  ا  فٔی اٜسَّ

ا َٔ ُ َو أ ٢ََّٝ یََتَوؼَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٝو٧َ یَِو٣َ َرأَیُِت َر ١َُِٜححَّ زُّ ا ٍُ ِٜ ٢ََّٝ أْمُتَْن ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ

َٝطُ  َتُط َوَتِححٔي ِٞ َُغَّ ُِٝئف َِ  ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ًَ َتَفا َِ ٦ِ١َ ا َِ  ِٔ ُِٜوُؼو ُٔ ا َبا َِ ٔ َِٜٕٔيا٠َةٔ ٦ِ٠ٔ إ  ا

، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ امعرہ نب زغ ہ ااصنری میعن نب دبعاہلل اوبرکبی، دمحم نب العء، اقمس نب زرکای نب دانیر، دبع نب دیمح

رد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک فوض رفامےت وہےئ داھکی سپ اوہنں ےن اانپ رہچہ دوھای وت اس وک 
یم
ج
م

ابزف اک ا ک ہصح دوھ ڈاال رھپ ابایں اہھت یھب ابزف کت دوھای رھپ اےنپ رس اک وپرا وپرا دوھای رھپ اوہنں ےن اانپ داایں اہھت دوھای اہیں کت ہک 

 وک حسم ایک رھپ داایں اپؤں ڈنپیل کت دوھای رھپ ابایں اپؤں ڈنپیل کت دوھای رھپ رفامای ںیم ےن ایس رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وپرا افر اکلم فوض رکےن یک فہج ےس مت ولگ فوض رکےت وہےئ داھکی افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ایقتم ےک دؿ رفنش اشیپین افر اہھت اپؤں فاےل وہ رک اوھٹ ےگ سپ مت ںیم ےس وج اطتق راتھک ےہ وت فہ اینپ اشیپین افر اہھت اپؤں یک 

 ونراتین وک ابمل افر زایدہ رکے۔

 نب زرکای نب دانیر، دبع نب دیمح، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ امعرہ نب زغ ہ ااصنری میعن نب اوبرکبی، دمحم نب العء، اقمس :  رافی

رد
یم
ج
م

 دبعاہلل 

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

ا ء فوض ےک اکمچےن اک ابمل رکان افر فوض ںیم

 

ض
ع
  رقمرہ دح ےس زایدہ دوھےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیما

     580    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، َىيس ب٦ ابی ہَلٟ، نىي٢ ب٦ وبساهَّلل :  راوی

ثَىٔي ابِ  ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٟٕ َو٦ِ نَُىِي٢ٔ ب٦ِٔ َحسَّ ٔىيسٔ ب٦ِٔ أَبٔی صََٔل ََ َِٜحارٔٔث َو٦ِ  َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ٦ُ َوصِ

َبئِن  ٔٙ ٥ِ١َِٜ َُ ا َّي کَاَز یَِبُٝ َٞ َوِجَضُط َویََسیِطٔ َحً َس ٍَ َِ  ُ أ َُّط َرأَی أَبَا صَُزیَِزَة یََتَوؼَّ َّي َر َوِبٔس اهَّللٔ أ٤َ َِٝيطٔ َحً َٞ رِٔج ٌََس ئِن ث٢َُّ  َٔ ا ٔلَی اٜسَّ َي إ َِ

َِٜٕٔيا٠َٔة َُغًّ  ًٔي َیأِتُو٧َ یَِو٣َ ا ُٟ إ٧َّٔ أ٠َُّ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ِٔ ث٢َُّ  ُِٜوُؼو ٔ ا ٝٔيَن ٦ِ٠ٔ أَثَز ا ٠َُححَّ

 ِٞ َى ِّ َي ِٝ َِ َتُط  َٞ َُغَّ ًَ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ أ٧َِ یُٔفي َتَفا َِ ٦ِ١َ ا َِ 

رفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب ایب الہؽ، میعن نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ وک اہ

فوض رکےت وہےئ داھکی اوہنں ےن اےنپ رہچہ افر اہوھتں وک دوھای اہیں کت رقبی اھت ہک فہ اےنپ دنکوھں وک یھب دوھ ڈاںیل ےگ رھپ 

دوھای اہیں کت ہک ڈنپویلں کت چنہپ ےئگ رھپ ےنہک ےگل ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت اوہنں ےن اےنپ اپؤں وک 

وہےئ انس ہک ریمی اتم ےک ولگ ایقتم ےک دؿ دکمچار رہچہ افر رفنش اہھت اپؤں فاےل وہ رک لںیئ ےگ فوض ےک ارث یک فہج ےس ذہلا 

  رک اتکس وہ وت اس وک زایدہ ابمل رکے۔مت ںیم ےس وج اس کمچ افر رفک ی وک ابمل

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب ایب الہؽ، میعن نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ء فوض ےک اکمچےن اک ابمل

 

ض
ع
  رکان افر فوض ںیم رقمرہ دح ےس زایدہ دوھےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیما

     581    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َویس ب٦ َىيس، اب٦ ابی و١ز، ٠زوا٧، اب٦ ابی و١ز، ابو٠اٜک اشحعی، َىس ب٦ ـارٗ، ابوحاز٣، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی



 

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ٠َ َحسَّ  َٟ اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ا َٔ زَارٔیِّ  َّ ِٜ ٔىيٕس َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َج١ٔيّىا َو٦ِ ٠َزَِوا٧َ ا ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ زَِوا٧ُ َو٦ِ أَبٔی ٠َأٜٕک ث٥ََا 

َّی َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٕٗ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ِىسٔ ب٦ِٔ ـَارٔ ََ ََٝة  اِلَِشَحعٔیِّ  َٟ إ٧َّٔ َحِوِضٔي أَبَِىُس ٦ِ٠ٔ أَیِ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

ٔ اٜ ثَُْ ٦ِ٠ٔ َوَسز ِ٘ َّٝبَٔن َوَْل٤َٔيُتُط أَ ٞٔ بٔاٜ َِٜىَس ِٝٔخ َوأَِحلَی ٦ِ٠ٔ ا ُضَو أََشسُّ بََياّؼا ٦ِ٠ٔ اٜثَّ َٜ ِّی َلَُظسُّ ا٥َّٜاَس َو٥ُِط ٦ِ٠ٔ َوَس٧ٕ  ٔن ٥ُُّحو٣ٔ َوإ

١َا َيُعسُّ اٜ َِٜيَسِت َ٘ َمَي  َٔ َٟ َنَى٢ِ َل٢ُِٙ  ا َٔ ٥َُِا یَِو٠َئٕٔذ  ٔ َٟ اهَّللٔ أََتِىز و َُ اُٜوا یَا َر َٔ َٞ ا٥َّٜأس َو٦ِ َحِؤؼطٔ  ٔ ُٞ إٔب  ٔلََحٕس ٦ِ٠ٔ اِل٢ٔ٠َُ زَُّج

 ِٔ ُِٜوُؼو ٔ ا ٝٔيَن ٦ِ٠ٔ أَثَز ا ٠َُححَّ  َتزٔزُو٧َ َولَیَّ َُغًّ

، اوبامکل ایعجش، دعس نب اطرؼ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ وسدی نب دیعس، انب ایب رمع، رمفاؿ، انب ایب رمع

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک ریما وحض اقمؾ دعؿ ےس ےل رک اہلی کت ےک افہلص ےس یھب زایدہ وہاگ افر 

 وہاگ اس ےک ربک ںں یک دعتاد اتسرفں ےس زایدہ وہیگ افر ںیم اس وحض اس اک اپین ربػ ےس زایدہ دیفس دہش  ےل دفدھ ےس زایدہ اھٹیم

ےس دفرسی اتم ےک ولوگں وک اس رطح رفوکں اگ سج رطح وکیئ لدیم اےنپ وحض ےس دفرسے ےک اف ںوں وک اپین ےنیپ ےس رفاتک 

 ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس دؿ ںیمہ ےہ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ناچہؿ ںیل ےگ رفامای اہں اہمترے  ےئ ااسی اشنؿ وہاگ وج ابیق اوتمں ںیم ےس یسک ےک  ےئ ہن وہاگ مت ریمے اسےنم لؤ ےگ اس احؽ ںیم 

 ہک فوض ےک ارث یک فہج ےس )اہمترے رہچے، اہھت افر اپؤں( رفنش افر دکمچار وہں ےگ۔

  دیعس، انب ایب رمع، رمفاؿ، انب ایب رمع، اوبامکل ایعجش، دعس نب اطرؼ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعوسدی نب :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ء فوض ےک اکمچےن اک ابمل رکان افر فوض

 

ض
ع
 ںیم رقمرہ دح ےس زایدہ دوھےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ا

     582    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، واظٞ ب٦ وبساِلولی، واظٞ، اب٦ ِؽيٞ، ابو٠اٜک اشحعی، ابوحاز٣، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

ُٞ بِ  ِٕ َوَوأظ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕٞ َو٦ِ أَبٔی ٠َأٜٕک اِلَِشَحعٔیِّ َو٦ِ أَبٔی َحازٔ َحسَّ َُِؽِي ث٥ََا اب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ  ٕٞ ُن َٜٔوأظ ِّ َّٝ ٣ٕ ٦ُ َوِبٔس اِلَِولَی َواٜ

َِٜحِوَؿ َوأ٤ََا ًٔي ا ٢ََّٝ َتزٔزُ َولَیَّ أ٠َُّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٞ  َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ١َا یَُذوزُ اٜزَُّج َ٘ أَذُوزُ ا٥َّٜاَس َو٥ُِط 

 ُ٘ ٔ َِٜيَسِت ٔلََحٕس ٌَيِْ َمَي  َٔ َٟ َنَى٢ِ َل٢ُِٙ  ا َٔ ٥َُِا  ٔ اُٜوا َیا ٤َٔييَّ اهَّللٔ أََتِىز َٔ ٞٔ َو٦ِ إٔبٔٝٔطٔ  َٞ اٜزَُّج ٔ ٝٔيَن ٦ِ٠ٔ إٔب ا ٠َُححَّ ٢ِ َتزٔزُو٧َ َولَیَّ َُغًّ

٧َّ َوىِّ  َُٜيَعسَّ ِٔ َو ُِٜوُؼو ِٞ آثَارٔ ا ُٟ َوَص و ُٕ َي َِ َْٝک  َُِيحٔيبُىٔي ٠َ ِٔ ٦ِ٠ٔ أَِظَحابٔی  ُٟ یَا َربِّ َصُؤَِل ُٔو َ أ َِ َََِل َئعُٝو٧َ  ْة ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ  َّ ٔ ي ـَائ

 َتِسرٔی ٠َا أَِحَسثُوا َبِىَسَک 

اتی ےہ ہک روسؽ اوبرکبی، فالص نب دبعاالیلع، فالص، انب لیضف، اوبامکل ایعجش، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک ریمی اتم ےک ولگ ریمے اپس وحض رپ لںیئ ےگ افر ںیم اس ےس ولوگں وک اس 

رطح دفر رکفں ےگ سج رطح وکیئ لدیم دفرسے لدیم ےک اف ںوں وک دفر رکات ےہ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض یک 

العتم ف اشنین وہیگ وج اہمترے  پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ وک ناچہؿ ںیل ےگ رفامای اہں اہمترے  ےئ ا ک ایسیاے اہلل ےک یبن ل

العفہ یسک ےک  ےئ ہن وہیگ مت سج فتق ریمے اپس لؤ ےگ وت فوض ےک لاثر یک فہج ےس اہمترے رہچے اہھت افر اپؤں دکمچار افر 

ریمے اپس لےن ےس رفاک اجےئ اگ فہ ریمے کت ہن چنہپ ںیکس ےگ وت ںیم وہکں اگ اے رفنش وہں ےگ افر مت ںیم ےس ا ک امجتع وک 

ریمے رب  ہ ریمی اتم ںیم ےس ںی ا ک رفہتش ےھجم وجاب دے اگ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ولعمؾ یھب ےہ ہک لپ یلص 

 اکنؽ یل ںیھت۔ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دعب اوہنں ےن دنی ںیم ایک ایک یئن ابںیت )دباعت(

 اوبرکبی، فالص نب دبعاالیلع، فالص، انب لیضف، اوبامکل ایعجش، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ء فوض ےک اکمچےن اک ابمل

 

ض
ع
 رکان افر فوض ںیم رقمرہ دح ےس زایدہ دوھےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ا
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 وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، ولی ب٦ ٠سہز، َىس ب٦ ـارٗ، ربعی ب٦ ِخاط، حذيّہ :  راوی



 

 ٔ ث٥ََا َول ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ َة  َّ إط َو٦ِ حَُذِي ٕٗ َو٦ِ رٔبِعٔیِّ ب٦ِٔ ِٔحَ ِىٔس ب٦ِٔ ـَارٔ ََ ٕ َو٦ِ  یُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز

ٔسي بَٔيسٔ  ِّ َّٜٔذی َن َة ٦ِ٠ٔ َوَس٧ٕ َوا َٝ ٢َ إ٧َّٔ َحِوِضٔي َلَبَِىُس ٦ِ٠ٔ أَیِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی َلَذُوزُ َو٥ُِط اٜزِّ َر ٔن ٔ إ ١َا ظ َ٘  َٟ َجا

َٟ َنَى٢ِ َتزٔزُو٧َ َولَیَّ  ا َٔ ٥َُِا  ٔ َٟ اهَّللٔ َوَتِىز و َُ اُٜوا یَا َر َٔ زٔیَبَة َو٦ِ َحِؤؼطٔ  ٍَ ِٜ َٞ ا ٔ ُٞ اِْلٔب ٝٔيَن ٦ِ٠ٔ آثَارٔ یَُذوزُ اٜزَُّج ا ٠َُححَّ  َُغًّ

 ٢ِ ُ٘ ٔ ٌَيِْ َِٜيَسِت ٔلََحٕس   ِٔ ُِٜوُؼو  ا

ر یع نب رخاش، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  امثعؿ نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دعس نب اطرؼ،

اراشد رفامای ریما وحض اقمؾ دعؿ ےس ےل رک اہلی ےک افہلص ےس یھب زایدہ ڑبا وہاگ افر اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم 

 ایبنج اف ںوں وک اےنپ وحض ےس دفر رکات ریمی اجؿ ےہ ںیم اس وحض ےس ولوگں وک اس رطح دفر رکفں اگ سج رطح وکیئ لدیم

ے ےہ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ وک ناچہؿ ںیل ےگ رفامای اہں مت ریم

رے العفہ یسک ںیم ہن وہ اپس کمچ دار رفنش رہچے افر اہھت اپؤں فاےل وہ رک لؤ ےگ فوض ےک لاثر یک فہج ےس افر  ہ العتم اہمت

 یگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دعس نب اطرؼ، ر یع نب رخاش، ذحہفی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ء فوض ےک اکمچےن اک ابمل رکان افر فوض ںیم 

 

ض
ع
 رقمرہ دح ےس زایدہ دوھےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیما
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یحٌي ب٦ ایوب، َسیخ ب٦ یو٤س، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ولی ب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، اب٦ ایوب، وَلء، ابوہزیزہ رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َٟ  َحسَّ ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ إ ٔىيٕس َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  یُِخ ب٦ُِ یُو٤َُس َو  اب٦ُِ أَیُّوَب َوَُسَ

َّی اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َِٜىََل َْنٔی ا َ ُٞ أَِخب ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ أَیُّوَب َحسَّ ا َٕ َِ ََْة  ُ ب ِٕ ١َِٜ ٢ََّٝ أَتَی ا ََ َِٝيطٔ َو  َو



 

 ٔ ِس َرأَی٥َِا إ َٔ َّا  و٧َ َوزِٔزُت أ٤َ ُٕ ٔ َِ اهَّللُ ب٢ُِٙٔ َِلح َّا إ٧ِٔ َشا ٕ ٠ُِؤ٥٠ٔٔيَن َوإ٤ٔ ِو٣ َٔ َِٝي٢ُِٙ َزاَر  ََل٣ُ َو َِٜس٥َا إِٔخَوا٤ََک یَا اٜسَّ اُٜوا أََو َٔ ِخَوا٥ََ٤ا 

َٟ أْمُتَْن  ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ تَٔک َیاَر ٢ِ َیأِٔت َبِىُس ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ َٜ  ٦ِ٠َ ُٓ ٔ َْ َتِىز ِي َ٘ اُٜوا  َٕ َِ ٢ِ َیأِتُوا َبِىُس  َٜ َّٜٔذی٦َ  َٟ  أَِظَحابٔی َوإِٔخَوا٥َُ٤ا ا و َُ َر

ٕٞ زُص٢ِٕ بُِض٢ٕ أََِل َيِى  ْة بَيَِن َلِضَزِی َخِي َٝ ْٞ َُغٌّ ٠َُححَّ َٜطُ َخِي ِو أ٧ََّ َرُجَّل  َٜ َٟ أََرأَیَِت  ا َٕ َِ َٟ اهَّللٔ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا بَلَی یَا َر َٔ َُٝط  ُٓ َخِي ٔ ز

 ْٟ َُٜيَذاَز٧َّ رَٔجا َِٜحِؤؿ أََِل  ـُُض٢ِ َولَی ا ِٔ َوأ٤ََا ََفَ ُِٜوُؼو ا ٠َُححَّٝٔيَن ٦ِ٠ٔ ا َُّض٢ِ َیأِتُو٧َ َُغًّ إ٤ٔ َِ  َٟ ا َِٜبٔىيُْ  َٔ ١َا یَُذازُ ا َ٘ َو٦ِ َحِوِضٔي 

 َٕ ُي َِ ُّٟ أ٤َُازٔیض٢ِٔ أََِل َص٢َُّٝ  ا ااٜؽَّ ّٕ ِح َُ ا  ّٕ ِح َُ  ُٟ ُٔو َ أ َِ ُٜوا َبِىَسَک  ِس بَسَّ َٔ َُّض٢ِ  ُٟ إ٤ٔ  ا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ییحی نب اویب، رسجی نب ویسن، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، انب اویب، العء، اوبرہریہ

ای السع ی وہ مت رپ ومونمں ےک رھگ، مہ یھب اؿ اشء اہلل رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربقاتسؿ رشتفی الےئ افر رفام

مت ےس ےنلم فاےل ںی ںیم  دنس رکات وہں ہک مہ اےنپ دینی اھبویئں وک دںیھکی، احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک اے اہلل 

ل ہ فملس ےن رفامای مت وت ریمے احصہب وہ افر ےک روسؽ ایک مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اھبیئ ںیہن ںی لپ یلص اہلل ہیلع ف

ن وہےئ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ اتم ےک 
 
ہ

 

ت

امہرے اھبیئ فہ ںی وج ایھب کت دیپا 

ےن رفامای الھب مت دوھکی ارگ اؿ ولوگں وک اے اہلل ےک روسؽ! ےسیک ناچہںین ےگ وج ایھب کت ںیہن لےئ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

یسک صخش یک دیفس اشیپین فاےل دیفس اپؤں فاےل وھگڑے ایسہ وھگڑفں ںیم لم اجںیئ وت ایک فہ اےنپ وھگڑفں وک اؿ ںیم ےس ناچہؿ ہن ےل 

ای ہک فہ ولگ بج اگ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ویکں ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفام

لںیئ ےگ وت فوض ےک ارث یک فہج ےس اؿ ےک رہچے اہھت افر اپؤں دکمچار افر رفنش وہں ےگ افر ںیم اؿ ےس ےلہپ وحض رپ وموجد وہں 

اگ افر ونس ضعب ولگ ریمے وحض ےس اس رطح دفر ےئک اجںیئ ےگ سج رطح اکٹھب وہا افٹن دفر رک دای اجات ےہ ںیم اؿ وک اکپرفں اگ 

وت مکح وہاگ ہک اوہنں ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک فاصؽ ےک دعب دنی وک دبؽ دای اھت بت ںیم وہکں اگ دفر وہ اجؤ دفر وہ ادرھ لؤ 

 اجؤ۔

 ییحی نب اویب، رسجی نب ویسن، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، الیعمس نب رفعج، انب اویب، العء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

ا ء فوض ےک اکمچےن اک ابمل رکان افر فوض ںیم رقمرہ دح ےس زایدہ دوھےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 

ض
ع
 ا
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ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز زراروزی، اَحاٗ ب٦ ٠وسٰي انعاری، ٠ى٦ ٠اٜک، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ  :  ویرا

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُٖ ب٦ُِ ٠ُوَسي َح َِ ٔ ثَىٔي إ َراَوِرزٔیَّ ح و َحسَّ ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ث٥ََا ٠َِى٦ْ اِلَِنَع  َحسَّ ارٔیُّ َحسَّ

َٟ اهَّللٔ  و َُ ِٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َِٜىََل ث٥ََا ٠َأْٜک َج١ٔيّىا َو٦ِ ا ٔلَی َحسَّ َد إ ٢ََّٝ َِخَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

ِو٣ٕ ٠ُ  َٔ َِٝي٢ُِٙ َزاَر  ََل٣ُ َو َٟ اٜسَّ ا َٕ َِ َْةٔ  ُ ب ِٕ ١َ ِٜ َْ أ٧ََّ ا ِ ٌَي َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٞٔ َحٔسیٔث إ و٧َ ب١ِٔٔث ُٕ ٔ َِ اهَّللُ ب٢ُِٙٔ َِلح َّا إ٧ِٔ َشا ِؤ٥٠ٔٔيَن َوإ٤ٔ

ْٟ َو٦ِ َحِوِضٔي َُٝيَذاَز٧َّ رَٔجا َِ  َحٔسیَث ٠َأٜٕک 

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درارفدی، ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، نعم امکل، العء نب دبعارلنمح، اوبرہری
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 فےک اجےن اک اس ںیم ذرک ںیہن۔ن

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درارفدی، ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، نعم امکل، العء نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ےچنہپ یک ہگج کت زویر ڈاےل اجےن ےک ایبؿ ںیم فوض ںیم اپین ےک

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 فوض ںیم اپین ےک ےچنہپ یک ہگج کت زویر ڈاےل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     586    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، خْٝ ب٦ خٝيّہ، ابی ٠اٜک اشحعی، حَّضت ابوحاز٣ :  راوی

َة َو٦ِ أَبٔی ٠َأٜٕک اِلَِشَحعٔیِّ َو٦ِ أَبٔی َحازٔ حَ  َّ ْْ َيِىىٔي اب٦َِ َخٝٔي َٝ ث٥ََا َخ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َْ أَبٔی سَّ ِٝ ٥ُِت َخ ُ٘  َٟ ا َٔ  ٕ ٣



 

َٜطُ  ُِٝت  ُٕ َِ ََ إٔبَِفُط  َّي َتِبُٝ کَا٧َ ی١َُسُّ یََسُظ َحً َِ ََلةٔ  ُ ٜٔٝعَّ أ َٟ یَا بَىٔي ََفُّوَر أْمُتَْن  صَُزیَِزَة َوصَُو یََتَوؼَّ ا َٕ َِ  ُِ ُِٜوُؼو یَا أَبَا صَُزیَِزَة ٠َا َصَذا ا

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت َخٝٔيلٔی َظل ََ  َِ ُِٜوُؼو أُِت صََذا ا ٢ُِ َصاص٥َُا ٠َا َتَوؼَّ َّٙ ِو َو١ُِٔٝت أ٤َ َٜ َِٝيُة ٦ِ٠ٔ َصاص٥َُا  ِٜحٔ َُ ا ُٟ َتِبُٝ و ُٕ  َي

١ُِِٜؤ٦ٔ٠ٔ َحيِ  ُِ ا َِٜوُؼو َُ ا  ُث یَِبُٝ

ہبیتق نب دیعس، فلخ نب ہفیلخ، ایب امکل ایعجش، رضحت اوباحزؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےھچیپ 

 اے ڑھکا اھت افر فہ امنز ےک  ےئ فوض رک رےہ ےھت فہ اےنپ اہھت دوھےن وک ڑباھےت ےھت اہیں کت ہک لغب کت دوھای ںیم ےن رعض ایک

 اوبرہریہ  ہ اسیک فوض ےہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اے ینب رففخ ینعی اے یمجع مت اہیں وہ ارگ ےھجم ولعمؾ وہات ہک

مت اہیں وہ وت ںیم اس رطح فوض ہن رکات ںیم ےن اےنپ لیلخ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت 

 ایقتم ےک دؿ ومنم اک زویر فاہں کت ےچنہپ اگ اہجں کت فوض اک ارث ےچنہپ اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، فلخ نب ہفیلخ، ایب امکل ایعجش، رضحت اوباحزؾ :  رافی

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

  

 ... تلیضف ےک ایبؿ ںیماحتل فیلکت ںیم وپرا فوض رکےن یک

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 احتل فیلکت ںیم وپرا فوض رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     587    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ، اب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، اب٦ ایوب، ا١َىيٞ، وَلء، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ  ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ إ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ُِ َحسَّ َِٜىََل َْنٔی ا َ ُٞ أَِخب ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُي بٔطٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َِ َِٜدَفایَا َوَیزِ ٢ُِٙ َولَی ٠َا َی١ُِحو اهَّللُ بٔطٔ ا َٟ أََِل أَزُلُّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ طٔ َو

١ََِٜس  ٔلَی ا ُِٜدَفا إ َْةُ ا ِ ث َ٘ ١َِٜکَارٔظٔ َو ِٔ َولَی ا ُِٜوُؼو َباُُ ا َِ ٔ َٟ إ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا بَلَی َیا َر َٔ َرَجأت  ََلةٔ َبِى اٜسَّ َس أجسٔ َوا٤ِتَٔماُر اٜعَّ



 

ََِذل٢ُِٙٔ اٜزِّبَاُك  ََلةٔ   اٜعَّ

ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، انب اویب، اامسلیع، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےت ںی افر اس ےس دراجت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ایک ںیم مت وک ایسی ابت ہن التبؤں سج ےس انگہ ٹم اج

 دنلب وہےت ںی احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک ویکں ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

 امنز اک ااظتنر رکان سپ فملس ےن رفامای یتخس افر فیلکت ںیم فوض اکلم وطر رپ رکان افر دجسم یک رطػ زایدہ دقؾ لچ رک اجان افر امنز ےک دعب

 اہمترے  ےئ یہی رابط ےہ۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، الیعمس نب رفعج، انب اویب، الیعمس، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 احتل فیلکت ںیم وپرا فوض رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     588    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ٠وسٰي انعاری، ٠ى٦، ٠اٜک، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ :  راوی

 َ ث ُٖ ب٦ُِ ٠ُوَسي اِلَِنَعارٔیُّ َحسَّ َح َِ ٔ ثَىٔي إ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ٠َأْٜک ح و َحسَّ ٥َا ٠َِى٦ْ َحسَّ

َِٜيَس فٔی َحٔسیٔث ُشِىَبَة ذَِٔکُ  ٥َازٔ َو َِ ٔ ِٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ بَٔضَذا اِْل َِٜىََل ث٥ََا ُشِىَبُة َج١ٔيّىا َو٦ِ ا یٔث ٠َأٜٕک  اٜزِّبَأك َوفٔی َحسٔ َحسَّ

ََِذل٢ُِٙٔ اٜزِّبَاُك  ََِذل٢ُِٙٔ اٜزِّبَاُك   ث٥َِٔتئِن 

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، نعم، امکل، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش ےس یہی رفاتی رمفی ےہ نکیل اس ںیم رابط اک ظفل ںیہن ےہ 
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 ف رمہبت ےہ۔افر امکل یک رفاتی ںیم )ف

 ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، نعم، امکل، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش :  رافی



 

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

  

 ...وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     589    حسیث                               اوٟ جٝس  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس و و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧، ابوز٤از، اُعد، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ٔىيٕس َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ  َحسَّ ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز

ٕ َولَی أ٠َُّ  ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن َوفٔی َحٔسیٔث ُزَصيِْ َّٖ َولَی ا َِٜوَِل أ٧َِ أَُش  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِّٞ ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ َوأک و٥َِٔس ک ًٔي َل٠ََزِتُُض٢ِ بٔاٜسِّ

 ٕ  َظََلة

دیعس ف رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  ہبیتق نب

 اؿ ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ارگ ومنینم رپ دوشار ہن وہات افر زریہ یک دحثی ںیم ےہ ارگ ےھجم اینپ اتم رپ دوشار ہن ولعمؾ وہات وت

 ز ےک فتق وسماک رکےن اک مکح داتی۔وک رہ امن

 ہبیتق نب دیعس ف رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیموسماک رکےن ےک ایب

     590    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، اب٦ بَّش، ٠سىز، ٠ٕسا٣ ب٦ َشیح، حَّضت َشیح :  راوی

ٔ ب٦ِٔ َُشَ  َسا٣ ِٕ ٔ١ِٜ ٕ َو٦ِ ا ث٥ََا اب٦ُِ بَِّٔشٕ َو٦ِ ٠ِٔسَىز ِٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ُِٜت َوائَٔصَة َحسَّ َ أ ََ  َٟ ا َٔ یِٕح َو٦ِ أَبٔيطٔ 

َوأک  َِٜت بٔاٜسِّ ا َٔ َٞ بَِيَتُط  ٢ََّٝ إَٔذا َزَخ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٝت بٔأَیِّ َشِيٕئ کَا٧َ َیِبَسأُ ا٥َّٜٔييُّ َظل ُٔ 

ہ اعدص  دصہقی ریض اہلل اوبرکبی، دمحم نب العء، انب رشب، رعسم، دقماؾ نب یرحی، رضحت یرحی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیس

اعتٰیل اہنع ےس وساؽ ایک بج یبن رکمی یلص اہلل اعتیل ہیلع فلےئ فملس رھگ ںیم داہ  وہےت وت وکؿ ےس اکؾ ےس ادتباء رفامےت وت اوہنں 

 ےن رفامای وسماک ےس۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، انب رشب، رعسم، دقماؾ نب یرحی، رضحت یرحی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     591    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا ابوبْک ب٦ ٤اِي وبسی، وبساٜزح٦١، َّيا٧، ٠ٕسا٣ ب٦ َشیح، حَّضت وائصہ ظسيٕہ :  راوی

یِٕح  ٔ ب٦ِٔ َُشَ َسا٣ ِٕ ٔ١ِٜ َيا٧َ َو٦ِ ا ِّ َُ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ  َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ ٤َإِٔي ا  َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َحسَّ

َٞ بَِيَتُط  ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا َزَخ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َوأک ا٥َّٜٔييَّ َظل  بََسأَ بٔاٜسِّ

اوبرکب نب انعف دبعی، دبعارلنمح، ایفسؿ، دقماؾ نب یرحی، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج رھگ ںیم داہ  وہےت وت بس ےس ےلہپ وسماک رفامےت ےھت۔

 ؿ، دقماؾ نب یرحی، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب انعف دبعی، دبعارلنمح، ایفس :  رافی

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



 

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     592    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، ح١از ب٦ زیس، ٌيَل٧، اب٦ جزیز ٠ىولی، بززہ، حَّضت ابو٠وسي اشىزی :  راوی

 ٔ ١َِىَول ِٜ ٕ ا ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ ٌَِيََل٧َ َوصَُو اب٦ُِ َجزٔیز ث٥ََا َح١َّ َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي َٟ َحسَّ ا َٔ  یُّ َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي 

َوأک َولَی َٜٔسا٤ٔطٔ  ُٓ اٜسِّ ٢َ َوََطَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٝت َولَی ا٥َّٜٔييِّ َظل  َزَخ

ییحی نب ، بی احریث، امحد نب زدی، الیغؿ، انب رجری وعمیل، ربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل 

 پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زابؿ ابمرک رپ وسماک اک ا ک رسا اھت۔ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت ل

 ییحی نب ، بی احریث، امحد نب زدی، الیغؿ، انب رجری وعمیل، ربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی :  رافی

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

  

  ایبؿفوض اک :   ابب

 وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     593    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ہصي٢، حعين، وائٞ، حذيّہ :  راوی

ةَ  َّ ٕٞ َو٦ِ حَُذِي ٔ ث٥ََا صَُصِي٢ْ َو٦ِ حَُعيِٕن َو٦ِ أَبٔی َوائ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ

َوأک  َِاُظ بٔاٜسِّ َس َيُصوُػ  ا٣َ َٜٔيَتَضحَّ َٔ ٢َ إَٔذا  َّٝ ََ  َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، نیصح، فالئ، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج دجہت ےک  ےئ اےتھٹ وت ہنم 



 

 ػ رکےت ےھت۔ابمرک وک وسماک ےس اص

 اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، نیصح، فالئ، ذحہفی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     594    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ٥٠عور، اب٦ ١٤يْ، ابو٠ىاویہ، او١ض، حذيّہ :  راوی

 ُ ث٥ََا أَبٔی َوأَب ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر ح و َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ص١َُا َو٦ِ َحسَّ و ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض لَٔکَ

َٜ أَبٔی َو  ٞٔ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َو ِي َّٝ ا٣َ ٦ِ٠ٔ اٜ َٔ ٢ََّٝ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ َة  َّ ٕٞ َو٦ِ حَُذِي ٔ وُٜوا َٜٔيَتَضحََّس ائ ُٕ  ٢ِ َي

فل ہ فملس بج رات ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، انب ریمن، اوباعمف ہ، اشمع، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 وک اےتھٹ وت بس ےس ےلہپ وسماک رفامےت افر اس ںیم دجہت یک امنز اک ذرک ںیہن ایک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، انب ریمن، اوباعمف ہ، اشمع، ذحہفی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   باب

 وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     595    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، وبساٜزح٦١، َّيا٧، ٥٠عور، حعين، او١ض، ابووائٞ، حذيّہ :  راوی

 َ ث اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َيا٧ُ َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َوحَُعيِْن َواِلَِو١َُض َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ٥َا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ

َِاظُ  ٞٔ َيُصوُػ  ِي َّٝ ا٣َ ٦ِ٠ٔ اٜ َٔ ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َة أ٧ََّ َر َّ ٕٞ َو٦ِ حَُذِي ٔ َوأک َوائ   بٔاٜسِّ

ر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، نیصح، اشمع، اوبفالئ، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ دمحم نب ینثم، انب اشب

 فملس بج رات وک اےتھٹ وت بس ےس ےلہپ وسماک رفامےت۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، نیصح، اشمع، اوبفالئ، ذحہفی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     596    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، ابونىي٢، ا١َىيٞ ب٦ ٠س٢ٝ، ابو٠توکٞ، اب٦ وباس :  راوی

ث٥ََا َوِبُس بِ  ٞٔ أ٧ََّ اب٦َِ َوبَّاَحسَّ ِّ ١َُِٜتَوک ث٥ََا أَبُو ا ُٞ ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبُو نَُىِي٢ٕ َحسَّ َُّط بَاَت ٦ُ ح١َُِيٕس َحسَّ ثَُط أ٤َ ٕس َحسَّ

َّی اهَّللُ  ا٣َ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َٕ َِ ٕة  َٝ ِي َٜ ٢َ َذاَت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٔ  و٥َِٔس ا٥َّٜٔييِّ َظل ١َا ٥ََمَز فٔی اٜسَّ َِ َد  ََِْخَ  ٔٞ ِي َّٝ ٢َ ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ اٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

ٞٔ َوا٥ََّٜضارٔ حَ  ِي َّٝ ٓٔ اٜ ١ََوأت َواِلَِرٔؿ َواِختََٔل ٖٔ اٜسَّ ِٝ ٟٔ و١َِٔزا٧َ إ٧َّٔ فٔی َخ ٥ََِٕٔا َوَذاَب ا٥َّٜارٔ ث٢َُّ ث٢َُّ َتََل صَٔذظٔ اِْلیََة فٔی آ  ََ َٝ َّي بَ ً

ٔلَی َتََل  َرَجَي إ َِ  ِٔ ١َا ٔلَی اٜسَّ ٥ََمَز إ َِ َد  ََِْخَ ا٣َ  َٔ َّی ث٢َُّ اِؼَفَحَي ث٢َُّ  ََِعل ا٣َ  َٔ َ ث٢َُّ  أ َک َوَتَوؼَّ َتَسوَّ َِ ِٜبَِئت  ٔ اِْلیََة ث٢َُّ َرَجَي  ا َصٔذظ

َّی ََِعل ا٣َ  َٔ َ ث٢َُّ  أ َتَوؼَّ َِ َک  َتَسوَّ َِ 

س ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ا ک رات یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ دبع نب دیمح، اوبمیعن، اامسلیع نب ملسم، اوبوتملک، انب ابع

فملس ےک اپس سگاری سپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات ےک لرخی ہصح ںیم اےھٹ ابرہ ےلکن افر لامسؿ یک رطػ داھکی رھپ وسرة 



 

 َ ِ

 

ْ

 

اخ
َ
ِض ف
ْ
ر
َ
اْلْ 
َ
اِت ف
َ
َوو
م َّ
لش

 ا
ِ
ق

لْ َ

 

خ

  ِ

 

 ِر( کت التفت رفامیئ رھپ رھگ لؽ رمعاؿ یک  ہ لتی )ِإّؿَ ی
َ
ّ

 

 ال
َ
اب َ 

 

ا  َغ َ

 

َیِب
ف
َھا ِر( ےس )

َ
ّ

 

لی

ا
َ
 ف
ِ
ْل
ب 

َ
ّ لل

ِػ ا

رشتفی الےئ سپ وسماک یک افر فوض رفامای رھپ ڑھکے وہےئ افر امنز ادا رفامیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ٹیل ےئگ رھپ اےھٹ 

یئ رھپ فاسپ لےئ وسماک یک افر فوض رفامای رھپ ڑھکے وہےئ افر امنز ادا افر ابرہ ےلکن لامسؿ یک رطػ داھکی افر یہی لتی التفت رفام

 یک۔

 دبع نب دیمح، اوبمیعن، الیعمس نب ملسم، اوبوتملک، انب ابعس :  رافی

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

  

 ...رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   باب

 رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     597    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ و و١زو ٤أس و زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧، ابوبْک، اب٦ ويي٥ہ، زہزی، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيبَ  ث٥ََا اب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ َحسَّ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ َيا٧َ  ِّ َُ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ  َة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

 ِٜ َٟ ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١َُِٜسيَّ ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ ةُ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  ٔ  ِّْٔطَ ة ِّْٔطَ ِٜ َخ١ِْس أَِو َخ١ِْس ٦ِ٠ٔ ا

ارٔٔب  غُّ اٜصَّ َٔ ُْ اِْلٔبٔٔق َو ارٔ َو٤َِت َّ ٝٔي٢ُ اِلَِل ِٕ تِٔحَسازُ َوَت َِ ِٜدَٔتا٧ُ َوأِل  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش ف رمعف اندق ف زریہ نب رحب، ایفسؿ، اوبرکب، انب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اپچن زیچںی رطفت ںیم ےس ںی  ہنت رکان، زری انػ ابؽ اصػ رکان، اننخ اکانٹ، ںولغں ےک رکمی یلص

 ابؽ اڑیھکان افر ومںیھچن رتکفاان۔

 ریہاوبرکب نب ایب ہبیش ف رمعف اندق ف زریہ نب رحب، ایفسؿ، اوبرکب، انب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہ :  رافی



 

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     598    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہابوـاہز، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہا :  راوی

َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ِٔ َو٦ِ َحسَّ ١َُِٜسيَّ ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ َو٦ِ 

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٝٔي٢ُ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر ِٕ ارٔٔب َوَت غُّ اٜصَّ َٔ تِٔحَسازُ َو َِ ةُ َخ١ِْس أِلِختَٔتا٧ُ َوأِل ِّْٔطَ ِٜ َٟ ا ا َٔ َّطُ  ٢َ أ٤َ

ُْ اِْلٔبٔٔق  ارٔ َو٤َِت َّ  اِلَِل

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ن  ہنت رکاان، زری انػ ابؽ اصػ رکان، ومںیھچن رتکفاان، انونخں وک اکانٹ افر ںولغں فملس ےن ا
 
ن  ہ 
شی

راشد رفامای اپچن زیچںی رطفت ںیم 

 ےک ابولں وک اڑیھکان۔

 اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     599    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، جىَف، یحٌي، جىَف ب٦ ََٝمي٧، ابوو١زا٧ جونی، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی



 

 َ ث َمِيَ َحسَّ َٝ َُ ٤ََْا َجِىََفُ ب٦ُِ  َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ ص١َُا َو٦ِ َجِىََفٕ  ٔىيٕس لَٔکَ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  َِٜحِونٔیِّ ٥َا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َو ٧َ َو٦ِ أَبٔی و١َِٔزا٧َ ا

 َ ٝٔي٢ٔ اِل ِٕ ارٔٔب َوَت غِّ اٜصَّ َٔ ٥ََٜا فٔی  َت  ِّٔ َٟ أ٤ََْس ُو ا َٔ  َٟ ا َٔ َِٜىا٤َٔة أ٧َِ َِل ٤َََُِّْک َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ٖٔ ا ِٝ ْٔ اِْلٔبٔٔق َوَح ارٔ َو٤َِت َّ ِل

َّٝة  ِي َٜ َْ ٦ِ٠ٔ أَِرَبٔىيَن  َ ث ِ٘  أَ

ییحی نب ٰییحی، ہبیتق نب دیعس، رفعج، ٰییحی، رفعج نب امیلسؿ، اوبرمعاؿ وجین، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک امہرے  ےئ ومںیھچن 

ڑیھکےن افر زری انػ ابؽ ومڈنےن ںیم دمت رقمر یک یئگ ےہ ہک مہ اچسیل دؿ ےس زایدہ ہن رتکفاےن، اننخ اکےنٹ، ںولغں ےک ابؽ ا

 وھچڑںی ینعی  ہ زایدہ ےس زایدہ دمت ےہ فرگ ہن رتہب اس رعہص ےس ےلہپ یہ ےہ۔

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، رفعج، ییحی، رفعج نب امیلسؿ، اوبرمعاؿ وجین، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     600    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ز٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي اب٦ َىيس، اب٦ ١٤يْ، ، وبيساهَّلل، ٤اِي، اب٦ و١ :  راوی

ث٥ََا أَبٔی ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٔىيٕس ح و َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي َيِىىٔي اب٦َِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َج١ٔيّىا َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي  َحسَّ

ُّوا ا َٟ أَِح ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِّٝهیَو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ُّوا اٜ َوارَٔب َوأَِو  ٜصَّ

امای ںیمہ دمحم نب ینثم، ییحی انب دیعس، انب ریمن، ، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رف

 مکح دای ایگ ےہ وموھچنں وک ڑج ےس اکےٹن افر داڑ ی وک ڑباھےن اک۔

 انب دیعس، انب ریمن، ، دیبعاہلل، انعف، انب رمعدمحم نب ینثم، ییحی  :  رافی

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



 

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     601    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ابوبْک ب٦ ٤اِي، اب٦ و١ز ٔتيبہ :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ ٤َإِٔي َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز وَ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََاظ  َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

َوارٔ ِٔ اٜصَّ ا َّ َُّط أ٠َََز بٔإِٔح ٢َ أ٤َ َّٝ ََ ِِّٝحَيةٔ َو ِٔ اٜ ا َّ  ٔب َوإِٔو

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوبرکب نب انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفامای ںیمہ مکح دای ایگ

 ےہ وموھچنں وک ڑج ےس اکےنٹ افر داڑ ی وک ڑباھےن اک۔

 ، انب رمعہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوبرکب نب انعف :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     602    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٤اِي، اب٦ و١زَہٞ ب٦ وث١ا٧، یزیس ب٦ زریي، و١ز ب٦ ٠ح١س،  :  راوی

ث٥ََا ٤َأِْي َو٦ِ اب٦ِٔ وُ  ٕس َحسَّ ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َو٦ِ و١ََُز ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ُٞ ب٦ُِ وُِث١َا٧َ َحسَّ ِض ََ ث٥ََا  َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ١ََز 

َوارَٔب َوأَ  ُّوا اٜصَّ ٘ٔيَن أَِح ١َُِِّٜشٔ ُّوا ا ٔ ٢ََّٝ َخاٜ ََ َِٝيطٔ َو َِّٝهیاهَّللُ َو ُِوا اٜ  ِو

لہس نب امثعؿ، سیدی نب زرعی، رمع نب دمحم، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک 



 

 رشموکں یک اخمتفل ایک رکف ومںیھچن رتکفا رک افر داڑ ی وک ڑباھ رک۔

 ، انب رمعلہس نب امثعؿ، سیدی نب زرعی، رمع نب دمحم، انعف :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     603    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َف، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ يىٕوب ٠ولی ِحٔہ، ابوہزیزہابوبْک ب٦ اَحٖ، اب٦ ابی ٠زی٢، ٠ح١س ب٦ جى :  راوی

َِٜىََل  َْنٔی ا َ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ أَِخب ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی ٠َزِی٢ََ أَِخب َ َٖ أَِخب َح َِ ٔ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ وَب َحسَّ ُٕ ُِ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َيِى

ٔة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ  َٔ َُِٜحَ ٔ  ٠َِولَی ا َِّٝهی َخاٜ َوارَٔب َوأَِرُخوا اٜ ٢َ ُجزُّوا اٜصَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُّوا أَبٔی صَُزیَِزَة 

١َُِٜحوَس   ا

اہلل یلص اوبرکب نب ااحسؼ ، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب ومیل رحہق، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وموھچنں وک رتکاؤ افر ڈاڑویھں وک ڑباھؤ افر وجمس ینعی لشت رپوتسں یک اخمتفل ایک رکف۔

 اوبرکب نب اقحس، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب ومیل رحہق، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     604    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

شيبہ، ـٖٝ ب٦  ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، زَکیا ب٦ ابی زائسہ، ٠عىِ ب٦ :  راوی

 حبيِ، وبساهَّلل ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل و٥ہا

ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِ ب٦ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة َو٦ِ َحسَّ یَّا َزََکٔ

ِٔ ب٦ِٔ َشِيَبَة وَ  َٝيِ ٠ُِعَى َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت  ا َٔ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ِٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ٖٔ ب٦ِٔ َحبٔي ِٝ َ ٢ََّٝ ٦ِ ـ ََ طٔ َو

غُّ اِلَِل  َٔ ِٔ َو ١َِٜا ُٗ ا ت٥َِٔصا َِ َواُک َوا ِِّٝحَئة َواٜسِّ ُِ اٜ ا َّ ارٔٔب َوإِٔو غُّ اٜصَّ َٔ  ٔ ة ِّْٔطَ ِٜ ُْ َوَِّشْ ٦ِ٠ٔ ا َْأج٢ٔ َو٤َِت َ ِٜب ُٞ ا ٌَِس ارٔ َو َّ

َة إِٔلَّ أ٧َِ َتُٙ  َِٜىأَشَ ِْ َوَنٔسيُت ا َٟ ٠ُِعَى ا َٔ  ُِ یَّا َٟ َزََکٔ ا َٔ  ِٔ ١َِٜا اُػ ا َٕ ٔ َِٜىا٤َةٔ َوا٤ِت ُٖ ا ِٝ ُٔتَِيَبُة اِْلٔبٔٔق َوَح ١َِِٜؽ١ََؽَة َزاَز  و٧َ ا

 َِ ت٥َِٔحا َِ ِٔ َيِىىٔي أِل ١َِٜا اُػ ا َٕ ٔ َٟ َو٘ٔيْي ا٤ِت ا َٔ 

ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، زرکای نب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، قلط نب ، بی، دبعاہلل نب زریب، 

رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای دس زیچںی تنس ںی 

اھان، وسماک رکان، انک ںیم اپین ڈاانل، انونخں اک اکانٹ، وجڑ دوھان، لغب ےک ابؽ اڑیھکان، زری انػ ابؽ اصػ ومںیھچن رتکفاان، داڑ ی ڑب

 رکان، اپین ےس ااجنتس رکان بعصم رافی ایبؿ رکےت ںی ہک دوسںی زیچ ںیم وھبؽ ایگ اشدی فہ یلک رکان وہ۔

عیک، زرکای نب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، قلط نب ، بی، دبعاہلل نب ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ف :  رافی

 زریب، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اہنع

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رطف یت وتلصخں ےک ایبؿ ںیم

     605    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، اب٦ ابی زائسہ، ٠عىِ ب٦ شيبہ :  راوی

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ِٔ ب٦ِٔ َشِيَبَة فٔی َصَذا اِْل ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ٠ُِعَى َ ِٕ أَِخب یِ ث٥ََاظ أَبُو َُکَ َٟ أَبُوُظ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٌَي َٝطُ  ٠ِٔث



 

ةَ َو  َِٜىأَشَ  َنٔسيُت ا

 رِشََة( اک ظفل 
َ
 اْْل
ُ

 

 ِ
َ

 

اوبرکبی، انب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، ا ک دفرسی دنس ےس یہی دحثی رفاتی یک ےہ نکیل اس ںیم )ن

 ںیہن۔

 اوبرکبی، انب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش :  رافی

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

  

 ...ااجنتسء ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتسء ےک ایبؿ ںیم

     606    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

س، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، و٘يي، او١ض، یحٌي ب٦ یحٌي، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابزاہي٢، وبساٜزح٦١ ب٦ یزی :  راوی

 حَّضت ١َٝا٧

ث٥ََا َیِحٌَي بِ  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيْي َو٦ِ اِلَِو١َٔض ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا أَبُو َحسَّ َ َٜطُ أَِخب ُن  ِّ َّٝ ٦ُ یَِحٌَي َواٜ

َِٝيطٔ ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  َّی اهَّللُ َو ٢ُِٙ َظل ٢ُِٙ١ََّٝ ٤َبٔيُّ ِس َو َٔ ُط  َٜ  َٞ َٟ ٔٔي ا َٔ ١َِٝا٧َ  ََ ب٦ِٔ َیزٔیَس َو٦ِ 

ائٕٔق أَِو  ٍَ ٔ ََٝة ٜ ِِٜٕٔب َٞ ا ٔ ب ِٕ ِس ٤ََضا٤َا أ٧َِ َنِسَت َٕ َٜ  ِٞ َٟ أََج ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ائََة  ِْٜٔخَ َّي ا َّٞ َشِيٕئ َحً ُ ٢َ ک َّٝ ََ ٟٕ أَِو أ٧َِ َنِست٥َِجَٔی بٔاَو َِٜي١ٔئن أَِو بَِو

َّٞ ٦ِ٠ٔ ثَََلثَٔة أَِحَحإر أَِو أ٧َِ َنِست٥َِجَٔی بَٔزٔجيٕي أَِو بَٔىِم٢ٕ  َٔ َ  أ٧َِ َنِست٥َِجَٔی بٔأ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت املسؿ ےس رفاتی 

اؿ ےس اہک ایگ ہک اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مت وک رہ ابت یک میلعت دےتی ںی اہیں کت ہک رعف احتج  ےہ فہ رفامےت ںی ہک

 ےک  ےئ ےنھٹیب اک رطہقی یھب اتب دای ےہ رضحت املسؿ ےن رفامای اہں مہ وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اشیپب ف اپاخہن ےک فتق ہلبق

 اہھت ےس ااجنتسء رکےن ےس ای مہ ااجنتس رکںی نیت ےس مک رھتپفں ےک اسھت ای وگرب ای  یی ےس ااجنتسء یک رطػ ہنم رکےن ےس افر داںیئ



 

 رکےن وک عنم رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت املسؿ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتسء ےک ایبؿ ںیم

     607    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٠٧ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١، َّيا٧، او١ض، ٥٠عور، ابزاہي٢، وبساٜزح٦١ ب٦ یزیس، ١َٝ :  راوی

 ٔ َيا٧ُ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ إ ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ بَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َحسَّ

 ِّٝ ِّی أََری َظاحَٔب٢ُِٙ ُيَى ٔن و٧َ إ ُ٘ ١َُِِّٜشٔ ٥َا ا َٜ  َٟ ا َٔ  َٟ ا َٔ ١َِٝا٧َ  ََ َّطُ ٤ََضا٤َا أ٧َِ َیزٔیَس َو٦ِ  ِٞ إ٤ٔ َٟ أََج ا َٕ َِ ائََة  ِْٜٔخَ ٢ُِٙ١َِّٝ ا َّي يَُى ٢ُِٙ١ُ َحً

َٟ َِل َيِست٥َِجٔی  ا َٔ ِٜٔىَما٣ٔ َو َة َو٤ََهی َو٦ِ اٜزَِّؤث َوا َٝ ِِٜٕٔب َٞ ا ٔ ب ِٕ ٢ِ بُٔسو٧ٔ ثَََلثَٔة أَِحَحارٕ َيِست٥َِجَٔی أََحُس٤َا بَٔي١ٔي٥ٔطٔ أَِو َيِسَت ُ٘  أََحُس

دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، وصنمر، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، املسؿ ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک ضعب رشمنیک ےن اہک دمحم نب ینثم، 

ںیم ےن داھکی ہک اہمترے اصبح ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فملس مت وک رہ ابت اھکسےت ںی اہیں کت ہک رعف احتج اک رطہقی یھب وت 

ای ےب کش لپ ےن ںیمہ عنم رفامای ےہ ہک مہ ںیم ےس وکیئ داںیئ اہھت ےس ااجنتسء رکے ای رضحت املسؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفام

ہلبق یک رطػ رخ رکے افر مہ وک وگرب افر  یی ےس ااجنتسء رکےن وک عنم رفامای افر لپ ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ نیت رھتپفں ےس مک 

 ےک اسھت ااجنتسء ہن رکے۔

 ، ایفسؿ، اشمع، وصنمر، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، املسؿدمحم نب ینثم، دبعارلنمح :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 ااجنتسء ےک ایبؿ ںیم

     608    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، روح ب٦ وبازہ، زَکیا، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو اٜزُّ  َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ُِ ب٦ُِ إ یَّا ث٥ََا َزََکٔ ث٥ََا َرِوُح ب٦ُِ وَُباَزَة َحسَّ ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ وُِل ٤ََهی َحسَّ ُٕ ١َٔي َجابّٔزا َي ََ َُّط  ٔ أ٤َ بَيِْ

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٕ َر َح بَٔىِم٢ٕ أَِو بَٔبِىز ٢َ أ٧َِ یَُت١َسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، زرکای، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  یی 

ی ےس ااجنتسء رکےن ےس عنم رفامای۔

 

گی

ی ں
 ای م

 نب ابعدہ، زرکای، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، رفح  :  رافی

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

  

 ...اپاخہن ای اشیپب ےک فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿاپاخہن ای اشیپب ےک فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکےن اک

     609    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ١٤يْ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، یحٌي ب٦ یحٌي، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، وفاء ب٦ یزیس ٜيثي، ابوایوب :  راوی

َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ٕب َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُِٝت َحسَّ ُٔ  َٟ ا َٔ َٜطُ  ُن  ِّ َّٝ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َواٜ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة 

َِّٝيثٔيِّ َو٦ِ أَبٔی أَیُّوَب أ٧ََّ ا ِٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس اٜ ١ِٔىَت اٜزُّصِزٔیَّ یَِذَُکُ َو٦ِ َوَفا ََ َيا٧َ ب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  ِّ ٢َ ُٜٔس َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ  ٥َّٜٔييَّ َظل ا َٔ

ُٔوا ٦ِٔٙ ََشِّ ٌَائٕٔق َوَل ٟٕ َوَِل  ََٝة َوَِل َتِسَتِسبٔزُوَصا بَٔبِو ِِٜٕٔب بُٔٝوا ا ِٕ َََِل َتِسَت ائَٔق  ٍَ ِٜ ٔس٥َ٠ِا  إَٔذا أََتِيُت٢ِ ا َٕ َِ َٟ أَبُو أَیُّوَب  ا َٔ بُوا  أَِو ََغِّ



 

٥ِ٥َََحٔ  َِ ٔة  َٝ ِِٜٕٔب َٞ ا ِس ب٥َُٔيِت َٔٔب َٔ َوَجِس٤َا ٠ََزاحٔيَؾ  َِ ا٣َ  َٟ َنَى٢ِ اٜصَّ ا َٔ َٔفُ اهَّللَ  ٍِ  ُٓ َو٥َِضا َوَنِسَت

زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

وت ہن ہلبق یک رطػ ہنم رکف افر ہن ھٹیپ رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت رعف احتج ےک  ےئ اجؤ اشیپب ای اپاخہن ےک  ےئ 

اہتبل رشمؼ ای رغمب یک رطػ ہنم رکف رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ کلم اشؾ ےئگ وت مہ ےن فاہں تیب االخلء 

 ہلبق رخ  ےن وہےئ اپےئ مہ ہلبق ےس رھپ اجےت ےھت افر اہلل اعتیل ےس رفغمت امےتگن ےھت۔

 رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، اوباویب زریہ نب :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اپاخہن ای اشیپب ےک فتق ہلبق یک رطػ ہنم رکےن اک ایبؿ

     610    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ حس٦ ب٦ ِخاط، و١ز ب٦ وبساٜوہاب، یزیس اب٦ زریي، روح، َہيٞ، ٔىٕاً، ابی ظاٜح، ابوہزیزہ :  راوی

َِٜوصَّأب َحسَّ  ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ َوِبٔس ا إط َحسَّ َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ ِٔخَ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ ا ٕٞ َحسَّ َضِي َُ ث٥ََا َرِوْح َو٦ِ  ث٥ََا َیزٔیُس َيِىىٔي اب٦َِ ُزَریِٕي َحسَّ

َٟ إَٔذا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ًٔ َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر ا َٕ ِى َٕ ِٜ ََل  َو٦ِ ا َِ ٢ِ َولَی َحاَجتٔطٔ  ُ٘ ََٝس أََحُس َج

 َٝ ِِٜٕٔب ِٞ ا ٔ ب ِٕ  َة َوَِل َيِسَتِسبٔزَِصاَيِسَت

ادمح نب نسح نب رخاش، رمع نب دبعاولاہب، سیدی انب زرعی، رفح، لیہس، اقعقع، ایب اصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ہن ھٹیپ۔ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اضقےئ احتج ےک  ےئ ےھٹیب وت ہلبق یک رطػ ہن وت ہنم رکے افر

 ادمح نب نسح نب رخاش، رمع نب دبعاولاہب، سیدی انب زرعی، رفح، لیہس، اقعقع، ایب اصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 ...امعرات ںیم اس ارم یک ر تص ےک ایبؿ ںیم

 ؿفوض اک ایب :   ابب

 امعرات ںیم اس ارم یک ر تص ےک ایبؿ ںیم

     611    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، ََٝمي٧ اب٦ بَلٟ، یحٌي ب٦ َىيس، ٠ح١س ب٦ یحٌي، حَّضت واَي ب٦ حبا٧ :  راوی

 ِٕ ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس سٔ ب٦ِٔ َیِحٌَي َو٦ِ َحسَّ ٔىيٕس َو٦ِ ٠َُح١َّ ََ ٟٕ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ  ٧ُ َيِىىٔي اب٦َِ بََٔل ََٝمِيَ َُ ث٥ََا  َحسَّ

 ٔ ِٕٜ ٔلَی ا ١َِِٜسحٔسٔ َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ٠ُِس٥ْٔس َلِضَزُظ إ ِّی فٔی ا ٥ُِت أَُظل ُ٘  َٟ ا َٔ ٔي ب٦ِٔ َحبَّا٧َ  َٔ طٔ َوا َؽِيُت َظ َو١ِّ َٔ ا  َّ١َٝ َِ َٝةٔ  ََلتٔی ِب

ُىِس  ِٕ ََل َت َِ ََٜک  َِٝحاَجةٔ َتُٙو٧ُ  ٔ َىِسَت ٜ َٔ ُٟ ٤َاْس إَٔذا  و ُٕ َٟ َوِبُس اهَّللٔ َي ا َٕ َِ ِّی  َِٜيطٔ ٦ِ٠ٔ ٔشق ٔ ُِِت إ َٝٔة َوَِل بَِئت اِنََّصَ ِِٜٕٔب َٞ ا ٔ ب ِٕ ٠ُِسَت

 َُ أَیُِت َر ٔ بَِيٕت ََفَ ِس َرٔٔيُت َولَی َلِضز َٕ َٜ َٟ َوِبُس اهَّللٔ َو ا َٔ سٔٔس  ِٕ ١َِٜ َٜب٥ََٔتئِن ا اؤّسا َولَی  َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و

سٔٔس َٜٔحاَجتٔطٔ  ِٕ ١َِٜ بَّٔل بَِيَت ا ِٕ  ٠ُِسَت

دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، امیلسؿ انب البؽ، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی، رضحت فاعس نب ةحؿ ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںی ہک 

ڑپھ راہ اھت افر رضحت دبعاہلل نب رمع ہلبق یک رطػ اینپ ھٹیپ یک  کی اگلےئ ےھٹیب ےھت بج ںیم امنز ادا رک اکچ وت ںیم ںیم دجسم ںیم امنز 

لپ یک رطػ اینپ ا ک اجبن ےس رھپا وت رضحت انب رمع ےن رفامای ولگ ےتہک ںی ہک بج وت اضقےئ احتج وک ےھٹیب وت ہلبق افر تیب اہلل 

احالہکن ںیم رھگ یک  تھ رپ ڑچاھ وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دف اوٹنیں رپ اضقےئ احتج  یک رطػ ہنم رک ےک ہن ھٹیب

 ےک  ےئ تیب ادقملس یک رطػ ہنم ےئک ےھٹیب وہےئ داھکی۔

 دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، امیلسؿ انب البؽ، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی، رضحت فاعس نب ةحؿ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 امعرات ںیم اس ارم یک ر تص ےک ایبؿ ںیم

     612    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  ب٦ و١ز، ٠ح١س ب٦ یحٌي ب٦ حبا٧، واَي ب٦ حبا٧، اب٦ و١زابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ بَّش وبسی، وبيساهَّلل :  راوی

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ وُ  َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔس ب٦ِٔ َیِحٌَي ب٦ِٔ َحبَّا٧َ َحسَّ ١ََز َو٦ِ ٠َُح١َّ

ٔي ب٦ِٔ َحبَّ  َٔ طٔ َوا ٢َ َو٦ِ َو١ِّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَیُِت َر َعَة ََفَ ِّ َٟ َرٔٔيُت َولَی بَِئت أُِخًٔي َح ا َٔ اؤّسا ا٧َ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  َٔ  

َٝةٔ  ِِٜٕٔب ا٣ٔ ٠ُِسَتِسبَٔز ا َٞ اٜصَّ ٔ ب ِٕ  َٜٔحاَجتٔطٔ ٠ُِسَت

 نب ییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دبعی، دیبع اہلل نب رمع، دمحم

ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ یک  تھ رپ ڑچاھ وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اضقےئ احتج ےک  ےئ کلم اشؾ یک 

 رطػ ہنم رک ےک ےھٹیب وہےئ داھکی۔

 رشب دبعی، دیبعاہلل نب رمع، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، فاعس نب ةحؿ، انب رمع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب :  رافی

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

  

 ...داںیئ اہھت ےک اسھت ااجنتسء رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ااجنتسء رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمداںیئ اہھت ےک اسھت 

     613    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، وبساٜزح٦١ اب٦ ٠ہسی، ہ١ا٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، وبساهَّلل ب٦ ابی ٔتازہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٤ََْا َوِبُس اٜ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َتاَزَة َو٦ِ َحسَّ َٔ ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ ا٣ٕ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  زَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضسٔٓیٕ َو٦ِ َص١َّ



 

ُظ بَٔي١ٔي٥ٔطٔ َوصَُو  ٢ِ َذََکَ ُ٘ ٦ََّٙ أََحُس ٢َ َِل ی١ُِٔس َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٟ َوَِل أَبٔيطٔ  ِٔ یَبُو َِٜدََل ِح ٦ِ٠ٔ ا یََت١َسَّ

 ِٔ ِس فٔی اِْل٤َٔا َّّ  بَٔي١ٔي٥ٔطٔ َوَِل یَت٥ََ

 ییحی نب ییحی، دبعارلنمح انب دہمی، امہؾ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

ںیم اےنپ وضع اخص وک داںیئ اہھت ےس ہن وھچےئ افر ہن داںیئ اہھت ےس ااجنتسء  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ احتل اشیپب

 رکے افر ربنت ںیم اسسن ہن ےل۔

 ییحی نب ییحی، دبعارلنمح انب دہمی، امہؾ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ اہھت ےک اسھت ااجنتسء رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     614    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ازہیحٌي ب٦ یحٌي، و٘يي، ہصا٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، وبساهَّلل ب٦ ابی ٔتازہ، ابؤت :  راوی

ٕ َو٦ِ َوِبسٔ  ثٔيْ َ٘ َتَوائٔیِّ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  َِ ٤ََْا َو٘ٔيْي َو٦ِ صَٔصا٣ٕ اٜسَّ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َتاَزَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َحسَّ َٔ  اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی 

 ُ٘ َٞ أََحُس ٢َ إَٔذا َزَخ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا ُظ بَٔي١ٔي٥ٔطٔ َٔ َََِل ی١ََسَّ َذََکَ  َِ َِٜدََل  ٢ِ ا

 ییحی نب ییحی، فعیک، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 ھت ےس ہن وھچےئ۔اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ تیب االخل ںیم داہ  وہ وت اےنپ ذرک وک اےنپ داںیئ اہ

 ییحی نب ییحی، فعیک، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، اوباتقدہ :  رافی

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

  



 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمداںیئ اہھت ےک اسھت ااجنتسء رکےن ےس رفےنک ےک ایب

     615    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز ثٕفی، ایوب، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، وبساهَّلل ب٦ ابی ٔتازہ :  راوی

ٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ثٔيْ َ٘ فٔیُّ َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  َٕ ث٥ََا اٜثَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َتاَزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َحسَّ َٔ َتاَزَة َو٦ِ أَبٔی  َٔ  ب٦ِٔ أَبٔی 

 َِ ُظ بَٔي١ٔي٥ٔطٔ َوأ٧َِ َيِسَتٔفي ِٔ َوأ٧َِ ی١ََسَّ َذََکَ َس فٔی اِْل٤َٔا َّّ ٢َ ٤ََهی أ٧َِ یَت٥ََ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو   بَٔي١ٔي٥ٔطٔ َظل

 اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ربنت ںیم انب ایب رمع یفقث، اویب، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب

 اسسن ےنیل افر ل ہ انتلس وک داںیئ اہھت ےس وھچےن افر داںیئ اہھت ےک اسھت ااجنتسء رکےن ےس عنم رفامای۔

 انب ایب رمع یفقث، اویب، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ :  رافی

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

  

 ...اہطرت فریغہ ںیم داںیئ رطػ ےس یرفع رکےن ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اہطرت فریغہ ںیم داںیئ رطػ ےس یرفع رکےن ےک ایبؿ ںیم

     616    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ابواحوػ، اشىث، ٠َسوٗ، َيسہ وائصہ ظسيٕہ :  راوی

ٕٗ َو٦ِ وَ  و ٤ََْا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ أَِشَىَث َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ٠ََِسُ َ ١ٔئِمُّ أَِخب ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ ُٟ َحسَّ و َُ َِٜت إ٧ِٔ کَا٧َ َر ا َٔ ائَٔصَة 

 َٝ َّی اهَّللُ َو َٞ َوفٔی ا٤ِتَٔىأٜطٔ إٔذَ اهَّللٔ َظل ٝٔطٔ إَٔذا َتَزجَّ َز َوفٔی َتَزجُّ ٔ إَٔذا َتَفضَّ ٦َ فٔی ـُُضورٔظ ََّي١ُّ ُِّ اٜت َٜئُح  ٢َ َّٝ ََ َٞ ِيطٔ َو  ا ا٤َِتَى



 

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوباوحص، اثعش، قورفؼ، دیسہ اعدص  دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

فملس بج اہطرت رفامےت وت افصیئ ںیم داینہ رطػ ےس ادتباء رکےت افر یھگنک رکےن افر وجات ےننہپ ںیم یھب داںیئ یہ رطػ ےس 

 ادتباء رکےن وک  دنس رفامےت ےھت۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوباوحص، اثعش، قورفؼ، دیسہ اعدص  دصہقی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اہطرت فریغہ ںیم داںیئ رطػ ےس یرفع رکےن ےک ایبؿ ںیم

     617    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہا وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، اشىث، ٠َسوٗ، َيسہ وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

ٕٗ وَ  و ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ اِلَِشَىٔث َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ٠ََِسُ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ُٟ َحسَّ و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ٦ِ َوائَٔصَة 

ِّٝطٔ فٔی نَ  ُ ٦َ فٔی َشأ٤ِٔطٔ ک ََّي١ُّ ُِّ اٜت ٢َ یُٔح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ اهَّللٔ َظل ٝٔطٔ َوـُُضورٔظ َِٝيطٔ َوَتَزجُّ  ِى

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اثعش، قورفؼ، دیسہ اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص 

 رکان افر اہطرت احلص رکان۔ اہلل ہیلع فل ہ فملس رہ اکؾ ںیم داںیئ اجبن ےس یرفع رکےن وک  دنس رفامےت ےھت ا ال وجات اننہپ افر یھگنک

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اثعش، قورفؼ، دیسہ اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...راہتس افر اس ہ ںیم اپاخہن فریغہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 راہتس افر اس ہ ںیم اپاخہن فریغہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     618    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ، اب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، اب٦ ایوب، ا١َىيٞ، وَلء ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ُٞ أَِخ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ إ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ُِ أَیُّوَب َو َِٜىََل َْنٔی ا َ ب

َّٝىَّ  وا اٜ ُٕ َٟ اتَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ا٤َا٧ٔ یَا َر َّٝىَّ اُٜوا َو٠َا اٜ َٔ ا٤َئِن 

ِّٝض٢ِٔ  ٔ ٖٔ ا٥َّٜأس أَِو فٔی ل ی َّی فٔی ََطٔ َّٜٔذی یََتَدل  ا

ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، انب اویب، اامسلیع، العء اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

رفامای تنعل ےک دف اکومں ےس وچب احصہب رکاؾ ےن رعض ایک فہ تنعل ےک اکؾ رکےن فاےل وکؿ ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 فملس ےن رفامای وج ولوگں ےک راہتس ںیم ای اؿ ےک اس ہ یک ہگج ںیم اضقےئ احتج رکے ینعی اس اک  ہ ل ومبج تنعل ےہ۔

 لیعمس نب رفعج، انب اویب، الیعمس، العء اوبرہریہییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ا :  رافی

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

  

 ...اضقےئ احتج ےک دعب اپین ےک اسھت ااجنتس رکےن ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم اضقےئ احتج ےک دعب اپین ےک اسھت ااجنتس رکےن

     619    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، خاٜس ب٦ وبساهَّلل، خاٜس، وفاء ب٦ ابی ٠ي١و٤ہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ِٔ ب٦ِٔ أَ  ٤ََْا َخأُٜس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ َخأٜٕس َو٦ِ َوَفا َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٟ َحسَّ و َُ بٔی ٠َِي١ُو٤ََة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َر

 ٔ َوَؼَىَضا و َِ ز٤َُا  ٍَ َٞ َحائّٔفا َوَتبَٔىطُ ٌََُل٣ْ ٠ََىُط ٠ٔيَؽأَْة صَُو أَِظ ٢َ َزَخ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی اهَّللٔ َظل ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َضي َر َٕ َِ ِسَرةٕ  َٔ ٥َِس 



 

٢ََّٝ َحا ََ َِٝيطٔ َو ِٔ اهَّللُ َو ١َِٜا ت٥ََِجی بٔا َِ ِس ا َٔ َِٝي٥َا َو َد َو َْخَ َِ  َجَتطُ 

غ ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، اخدل، اطعء نب ایب ومیمہن، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک اب

اک ا ک ولاٹ ااھٹےئ وہےئ اھت افر فہ مہ ںیم بس ےس  ںیم داہ  وہےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ ا ک زلاک اھت وج اپین

وھچاٹ اھت اس ےن اس ربنت وک ا ک ریبی ےک درتخ ےک اپس رھک دای رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اضقےئ احتج یک افر 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اپین ےس ااجنتس رکےک امہرے اپس رشتفی الےئ۔

 ، اخدل نب دبعاہلل، اخدل، اطعء نب ایب ومیمہن، اسن نب امکلییحی نب ییحی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک دعب اپین ےک اسھت ااجنتس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     620    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ٥ٌسر، شىبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، وفاء ب٦ ابی ٠ي١و٤ہ، ا٤س ب٦  :  راوی

 ٠اٜک

ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٥ٌَُِسْر َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُس ب٦ُِ  َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َُٜط َحسَّ ُن  ِّ َّٝ َّي َواٜ ١َُِٜثى ا

ُٟ اهَّللٔ  و َُ وُِل کَا٧َ َر ُٕ ١َٔي أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک َي ََ َُّط  ِٔ ب٦ِٔ أَبٔی ٠َِي١ُو٤ََة أ٤َ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوَفا ٢َ َجِىََفٕ َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َ ُٞ أ٤َ أَِح١ٔ َِ  َِ َِٜدََل ُٞ ا ِٔ یَِسُخ ١َِٜا َيِست٥َِجٔی بٔا َِ ِٕ َوَو٥َزَّة   ا َوٌََُل٣ْ ٤َِحؤی إَٔزاَوّة ٦ِ٠ٔ ٠َا

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اطعء نب ایب ومیمہن، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ےل اجےت وت ںیم افر ریمے اسیج ا ک افر ونوجاؿ اپین اک ربنت افر  اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج اضقےئ احتج ےک  ےئ رشتفی

 زینہ ااھٹےت سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اپین ےک اسھت ااجنتسء رفامےت۔



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اطعء نب ایب ومیمہن، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ےک دعب اپین ےک اسھت ااجنتس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     621    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٞ، اب٦ وٝيہ، روح ب٦ ٔا٢َ، وفاء ب٦ ابی ٠ي١و٤ہ، ا٤س ب٦ ٠اٜکزہيْ ب٦ ِحب، ابوَکیِ، زہيْ، ا١َىي :  راوی

 َ ث َة َحسَّ َٝيَّ ُٞ َيِىىٔي اب٦َِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕ َحسَّ ُن ٜٔزَُصيِْ ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ ٕب َوأَبُو َُکَ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِٔ َحسَّ ٢ٔ َو٦ِ َوَفا َٔ ا َٕ ِٜ ىٔي َرِوُح ب٦ُِ ا

 َ َِيَ ب٦ِٔ أَبٔی ٠َِي١ُو٤ََة َو٦ِ أ٤َ  ِٔ ١َِٜا َِآتٔيطٔ بٔا َُّْز َٜٔحاَجتٔطٔ  َ ٢َ یََتب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ُٞ ٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  سَّ ٍَ َت

 بٔطٔ 

 زریہ نب رحب، اوبرکبی، زریہ، اامسلیع، انب ہیلع، رفح نب اقمس، اطعء نب ایب ومیمہن، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رعف احتج ےک  ےئ دفر رشتفی ےل اجےت ےھت رھپ ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اپین الات افر 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس اپین ےک اسھت ااجنتسء رفامےت۔

  ومیمہن، اسن نب امکلزریہ نب رحب، اوبرکبی، زریہ، الیعمس، انب ہیلع، رفح نب اقمس، اطعء نب ایب :  رافی

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

  

 ...وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

     622    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، و٘يي، یحٌي،  :  راوی

 ابو٠ىاویہ، او١ض، ابزاہي٢، ہ١ا٣

ِٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی ٠ُ  یِ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوأَبُو َُکَ َح َِ ٔ ١ٔئِمُّ َوإ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َىاؤَیَة ح و َحسَّ

٤ََْا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبِزَ  َ َٟ أَِخب ا َٔ ُن َٜٔيِحٌَي  ِّ َّٝ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيْي َواٜ َٟ َجزٔیْز ث٢َُّ َحسَّ َٟ بَا ا َٔ ا٣ٕ  اصٔي٢َ َو٦ِ َص١َّ

أَ َو٠ََسَح َولَی خُ  َ َتَوؼَّ أ َٟ ث٢َُّ َتَوؼَّ ٢َ بَا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َنَى٢ِ َرأَیُِت َر ا َٕ َِ ُٞ َصَذا  َى ِّ َٞ َت َِٕٔي ِيطٔ   َو٠ََسَح َولَی َّّ

ٕ کَا٧َ  ََل٣َ َجزٔیز َِ ٔ َِٜحٔسیُث ٔل٧ََّ إ َٟ إٔبَِزاصٔي٢ُ کَا٧َ يُِىحٔبُُض٢ِ صََذا ا ا َٔ َٟ اِلَِو١َُض  ا َٔ ِيطٔ  َّّ ٔ  ُخ ١َِٜائَٔسة ٟٔ ا  َبِىَس ٤ُزُو

، امہؾ ییحی نب ییحی یمیمت، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ

 اؿ ےس اہک ایگ مت ےن ااسی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اشیپب ایک رھپ فوض ایک افر اےنپ ومزفں رپ حسم ایک

رکےت وہ؟ لپ ےن رفامای یج اہں ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اشیپب ایک رھپ 

 وسرہ امدئہ ےک زنفؽ فوض رفامای افر اےنپ ومزفں رپ حسم رفامای اربامیہ ےتہک ںی ہک ولوگں وک  ہ دحثی یلھب یتگل یھت ویکہکن رضحت رجری

ےک دعب سج ںیم لتی فوض ےہ ناملسؿ وہےئ ینعی لتی فوض ںیم اپؤں دوھےن اک مکح ےہ اؿ یک  ہ دحثی لتی فوض ےس وسنمخ 

 ںیہن ےہ۔

اشمع، ییحی نب ییحی یمیمت، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، ییحی، اوباعمف ہ،  :  رافی

 اربامیہ، امہؾ

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

     623    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 َّش٣، ويسٰي ب٦ یو٤س، ٠ح١س ب٦ ابی و١زاَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ولی ب٦ خ :  راوی

ث٥ََاظ ٠َُح١َّ  ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس ح و َحسَّ َ اَِل أَِخب َٔ  ٕ ٣ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ث٥ََا َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ أَبٔی و١ََُز 

 ٔ١ َِٜحارٔٔث اٜتَّ ث٥ََا ٥ِ٠َٔحاُب ب٦ُِ ا َيا٧ُ ح و َحسَّ ِّ ٔ ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث َُ ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض فٔی َصَذا اِْل ُّٝ ُ ٕ ک ٤ََْا اب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ئِمُّ أَِخب

ِٜحَ  َِکَا٧َ أَِظَحاُب َوِبٔس اهَّللٔ ُيِىحٔبُُض٢ِ َصَذا ا  َٟ ا َٔ َيا٧َ  ِّ َُ َْ أ٧ََّ فٔی َحٔسیٔث ؤيَسي َو ِ ٔ أَبٔی ٠َُىاؤَیَة ٌَي ََل٣َ َجز َِ ٔ ٕ کَا٧َ ٔسیُث ٔل٧ََّ إ یز

 ٔ ١َِٜائَٔسة ٟٔ ا  َبِىَس ٤ُزُو

ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، دمحم نب ایب رمع ا ک دفرسی دنس ےس یھب یہی رفاتی وقنمؽ ےہ اس ںیم  ہ یھب ےہ 

 ہک دبعاہلل ےک ااحصب وک  ہ دحثی یلھب ولعمؾ وہیت یھت ویکہکن رجری زنفؽ امدئہ ےک دعب ناملسؿ وہےئ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، دمحم نب ایب رمع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

     624    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ابوخيث١ہ، او١ض، شّيٖ، حذيّہ :  راوی

 َٟ ا َٔ َة  َّ ٖٕ َو٦ِ حَُذِي ٤ََْا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َشٕٔي َ ١ٔئِمُّ أَِخب ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ٥ُِت ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ٘  

 ِ َِا٤  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َتوَ َو َِ ١ُُِٔت و٥َِٔس َؤٕبَِيطٔ  َّي  ََِس٤َِوُت َحً َٟ اِز٤ُِط  ا َٕ َِ ِيُت  َِت٥ََحَّ ائ١ّٔا  َٔ  َٟ َبا َِ ِو٣ٕ  َٔ َباـَةٔ  َُ ٔلَی  ١ََسَح َولَی َتَهی إ َِ أَ  ؼَّ

ِيطٔ  َّّ  ُخ

ےک اسھت اھت لپ یلص اہلل ییحی نب ییحی یمیمت، اوبہمثیخ، اشمع، قیفش، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ہیلع فل ہ فملس ا ک وقؾ ےک وکڑے یک ہگج رپ ےچنہپ افر ڑھکے وہ رک اشیپب ایک ںیم دحیلعہ وہایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم 



 

ہلل ہیلع فل ہ رقبی البای ںیم رقبی وہایگ اہیں کت ہک ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ازیویں ےک اپس ڑھکا وہایگ رھپ لپ یلص ا

 فملس ےن فوض رفامای افر اےنپ ومزفں رپ حسم رفامای۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوبہمثیخ، اشمع، قیفش، ذحہفی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

     625    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، جزیز ٥٠عور، ابووائٞ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت ابو٠وسي اشىزی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ کَا ا َٔ  ٕٞ ٔ ٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ أَبٔی َوائ َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب اُروَرةٕ َحسَّ َٔ ُٟ فٔی  ٟٔ َویَبُو َِٜبِو زُ فٔی ا ٧َ أَبُو ٠ُوَسي ُيَصسِّ

 َٜ ُة  َّ َٟ حَُذِي ا َٕ َِ ارٔیٔؾ  َٕ ١َِٜ َؼطُ بٔا ْٟ َْقَ َِٝس أََحٔسص٢ِٔ بَِو َٞ کَا٧َ إَٔذا أََظاَب ٔج ائٔي ُٟ إ٧َّٔ بَىٔي إَِٔسَ و ُٕ َوزِٔزُت أ٧ََّ َظاحَٔب٢ُِٙ َِل َوَي

 َٕ َٝ َِ ِصٔسیَس  زُ صََذا اٜتَّ ا٣َ ُيَصسِّ َٕ َِ َْ َحائٕٔق  ِٝ َباـَّة َخ َُ َتَی  أ َِ ٢َ ٤ََت١َاَشي  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َا ِس َرأَیُِتىٔي أ٤ََا َوَر َ٘

 َُ َّي ََفَ ١ُِت و٥َِٔس َؤٕبٔطٔ َحً ُٕ َِ حٔئُِت  َِ ٔلَیَّ  أََشاَر إ َِ َِا٤ِتََبِذُت ٥ِ٠ُٔط   َٟ َبا َِ  ٢ِ ُ٘ و٣ُ أََحُس ُٕ  َي

، رجری وصنمر، اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشیپب ےک ابرے ںیم تہب یتخس ییحی نب ییحی

ےک اسھت اایتحط رفامےت ےھت افر ا ک وب لت ںیم اشیپب رکےت افر رفامےت ےھت ینب ارسالیئ ںیم ےس ارگ یسک یک دلج وک اشیپب پ  

ےس اکاتٹ ذحہفی ےن اہک ہک ےھجم  ہ ابت  دنس ےہ ہک اہمترے اسیھت اس اعمہلم ںیم اس دقر یتخس ہن اجات وت فہ اس اھکؽ وک امکح ویچنیقں 

رکےت ویکہکن ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت دیپؽ لچ راہ اھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وقؾ ےک وکڑے یک ہگج 

 ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ اسیج ہک اہمترا وکیئ ڑھکا وہات افر اشیپب ایک ںیم لپ یلص رپ لےئ وج ا ک دویار ےک ےھچیپ اھت لپ یلص اہلل

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دفر وہایگ سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم اینپ رطػ ااشرہ ایک ںیم لای افر لپ یک ازیویں ےک اپس 

 ب ےس افرغ وہےئ۔ڑھکا وہایگ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اشیپ



 

 ییحی نب ییحی، رجری وصنمر، اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

     626    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث ب٦ َىس، ٠ح١س ب٦ ر٠ح ب٦ ٠ہاجز، ٜيث، یحٌي ب٦ َىيس، َىس ب٦ ابزاہي٢، ٤اِي ب٦  :  راوی

 جبيْ، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ

َِٜيْث ح و حَ  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔىيٕس َو٦ِ َحسَّ ََ َِّٝيُث َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ  ٤ََْا اٜ َ ٔ أَِخب ١َُِٜضأجز ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ سَّ

ٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة وَ  َْة ١ٍُِٜٔي ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ ا َْة ١ٍُِٜٔي َوَة ب٦ِٔ ا ٕ َو٦ِ ُُعِ ِىٔس ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ ٤َأِٔي ب٦ِٔ ُجَبيِْ َّی اََ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ ٦ِ َر هَّللُ َو

َُ ٦ِ٠ٔ حَ  َِٝيطٔ حٔيَن ََفَ َِّ َو َع َِ  ِْ ٕ ِٔيَضا ٠َا َْةُ بٔإَٔزاَوة ١ٍُِٜٔي َِاتََّبَىُط ا َد َٜٔحاَجتٔطٔ  َّطُ َِخَ ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َ َو٠ََسَح َولَی َو أ ََِتَوؼَّ اَجتٔطٔ 

َّي ئِن َوفٔی رَٔوایَٔة اب٦ِٔ ُر٠ِٕح ٠َکَا٧َ حٔيَن َحً َّّ ُِٜد  ا

 نب دعس، دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، ییحی نب دیعس، دعس نب اربامیہ، انعف نب ریبج، رعفہ نب زریب، رضحت ریغمہ نب ہبیتق نب دیعس، ثیل

ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رعف احتج ےک  ےئ ابرہ رشتفی ےل ےئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

الےئ افر اس ںیم اپین اھت سپ اوہنں ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ اپین ڈاال بج لپ یلص ےک ےھچیپ رضحت ریغمہ نب ہبعش ڈفؽ 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ احتج ےس افرغ وہےئ سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک دعب فوض ایک افر ومزفں رپ حسم رفامای۔

اہمرج، ثیل، ییحی نب دیعس، دعس نب اربامیہ، انعف نب ریبج، رعفہ نب زریب، رضحت ہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، دمحم نب رحم نب  :  رافی

 ریغمہ نب ہبعش

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

  



 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

     627    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي وبساٜوہاب، یحٌي ب٦ َىيس :  راوی

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ٔىيٕس بَٔضَذا اِْل ََ ١ِٔىُت َیِحٌَي ب٦َِ  ََ  َٟ ا َٔ َِٜوصَّأب  ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ َٞ َوِجَضُط َویََسیِطٔ  َحسَّ َس ٍَ َِ  َٟ ا َٔ َو

ئِن َو٠ََسَح بٔزَ  َّّ ُِٜد طٔ ث٢َُّ ٠ََسَح َولَی ا َٔ ِ  أ

دمحم نب ینثم دبعاولاہب، ییحی نب دیعس ےس یہی دحثی دفرسی اانسد ےک اسھت رمفی ےہ نکیل اس ںیم  ہ اافلظ ںی ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ رہچہ افر اہھت دوھےئ افر رس رپ حسم ایک رھپ ومزفں رپ حسم ایک۔

  نب ینثم دبعاولاہب، ییحی نب دیعسدمحم :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

     628    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ي ت١يِم، ابواحوػ، اشىث، اَوز ب٦ ہَلٟ، ٠ٍيْہ ب٦ شىبہیحٌي ب٦ یحٌ :  راوی

ٟٕ َو٦ِ  ٔ ب٦ِٔ صََٔل َوز َِ َ ٤ََْا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ أَِشَىَث َو٦ِ اِل َ ١ٔئِمُّ أَِخب ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ َٟ بَِي٥َا َحسَّ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة  َْة ١ٍُِٜٔي ا

َّی اهَّللُ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ أ٤ََا ٠ََي َر ٕ کَا٤َِت ٠َع َِٝيطٔ ٦ِ٠ٔ إَٔزاَوة ََِعبَِبُت َو  َِ َضي َحاَجَتُط ث٢َُّ َجا َٕ َِ  َٟ َ ٕة إٔذِ ٤َز َٝ ِي َٜ ٢َ َذاَت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی  َو

ِيطٔ  َّّ َ َو٠ََسَح َولَی ُخ أ َتَوؼَّ َِ 



 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ییحی نب ییحی یمیمت، اوباوحص، اثعش، اوسد نب الہؽ، ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ا ک رات 

فملس ےک اسھت اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااچکن ارتے افر اینپ احتج ےس افرغ وہےئ رھپ فاسپ لےئ وت ںیم ےن اےنپ اپس 

 وموجد ربنت ںیم ےس اپین ڈاال لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر ومزفں رپ حسم ایک۔

 ، اوباوحص، اثعش، اوسد نب الہؽ، ریغمہ نب ہبعشییحی نب ییحی یمیمت :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

     629    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابوبْک، ابو٠ىاویہ، او١ض، ٠س٢ٝ، ٠َسوٗ، ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض  َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ٕٗ َو٦ِ  َحسَّ و َو٦ِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ٠ََِسُ

 ٔ َْة ١ٍُِٜٔي َْةُ ُخِذ اِْلَٔزاَو  ا َٟ یَا ٠ٍُٔي ا َٕ َِ ََفٕ  ََ ٢َ فٔی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥ُِت ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ٘  َٟ ا َٔ ِجُت ب٦ِٔ ُشِىَبَة  أََخِذتَُضا ث٢َُّ َِخَ َِ َة 

َض  َٕ َِ َّي َتَواَری َوىِّي  ٢ََّٝ َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٖ َر َٝ َِا٤َِف ُة ٠ََىُط  َٕ ْة َؼيِّ َِٝيطٔ ُجبَّْة َشا٠ٔيَّ َِ َوَو ي َحاَجَتُط ث٢َُّ َجا

َِٝيطٔ  ََِعبَِبُت َو َٝٔضا  َّ َِ َ َد یََسُظ ٦ِ٠ٔ أ َِأَِِخَ َِٝيطٔ  ِت َو َٔ َؽا َِ َضا  ِّ١ ُ٘ ُد یََسُظ ٦ِ٠ٔ  َِ یُِْخٔ َذَص َِ ئِن  ٔ ث٢َُّ  اِل١َُّٙ ََلة َ ُوُؼوئَُط ٜٔٝعَّ أ ََِتَوؼَّ

ِيطٔ ث٢َُّ  َّّ َّی ٠ََسَح َولَی ُخ  َظل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبرکب، اوباعمف ہ، اشمع، ملسم، قورفؼ، ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ا ک رفز 

 ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ریغمہ ربنت ےل ل ںیم ےل رک لای رھپ ںیم

پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت لکن ڑپا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس پ ے اہیں کت ہک ھجم ےس اغبئ وہےئگ لپ اینپ ل

ووں فاال اشیم پ ہ انہپ وہا اھت لپ ےن اانپ اہھت اس 

 

 ی
ن

 

شب

احتج ےس افرغ وہ رک فاسپ لےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک گنت ل

اچاہ نکیل فہ تہب گنت یھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک ےچین ےس اانپ اہھت ابمرک اکنال رھپ ںیم ےن  یک لنیتس ےس اکنانل

 ےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ اپین ڈاال افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای ےسیج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےک 



 

 فں رپ حسم رفامای رھپ امنز ادا یک۔فوض رکےت رھپ اےنپ ومز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبرکب، اوباعمف ہ، اشمع، ملسم، قورفؼ، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیموم زفں رپ حسم رکےن ےک ایب

     630    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزہي٢، ولی ب٦ خَّش٣، ويسٰي ب٦ یو٤س، اَحٖ، ويسي، او١ض، ٠س٢ٝ، ٠َسوٗ، حَّضت ٠ٍيْہ ب٦  :  راوی

 شىبہ

٣ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ ؤيَسي بِ  ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ َحسَّ ٤ََْا ؤيَسي َحسَّ َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ٦ٔ یُو٤َُس 

 ِٕ ٢َ َٜٔي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َد َر َٟ َِخَ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة  َْة ١ٍُِٜٔي ٕٗ َو٦ِ ا و ا َرَجَي ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ٠ََِسُ َّ١َٝ َِ ٔضَي َحاَجَتُط 

ِيُتطُ بٔاِْلَٔزاَو  َّٕ َٝ أَِِخَ َت َِ ُِٜحبَُّة  ِت ا َٔ ََِؽا َٞ ذَٔراَوِيطٔ  ٔس ٍِ َِ َٜٔي َٞ َوِجَضطُ ث٢َُّ َذَص ٌََس َٞ یََسیِطٔ ث٢َُّ  َس ٍَ َِ َِٝيطٔ  ََِعبَِبُت َو َجُض١َا ٦ِ٠ٔ ةٔ 

َّی ب٥َٔا ِيطٔ ث٢َُّ َظل َّّ ُط َو٠ََسَح َولَی ُخ ََ ِ َُٝض١َا َو٠ََسَح َرأ َس ٍَ َِ ُِٜحبَّٔة   َتِحٔت ا

نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، ااحسؼ ، یسیع، اشمع، ملسم، قورفؼ، رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب اربمیہ، یلع 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ احتج وک وپرا رکےن ےک  ےئ ابرہ ےلکن سپ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فاسپ لےئ وت ںیم 

فملس وک الم ںیم ےن اپین ڈاال لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اہوھتں وک دوھای رھپ اےنپ  اپین ےک ربنت ےک اسھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

رہچے وک دوھای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ الکایئں دوھین اچںی، پ ہ گنت اھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ 

 افر رس اک حسم ایک افر اےنپ ومزفں رپ حسم ایک رھپ مہ وک امنز ڑپاھیئ۔ الکویئں وک پ ہ ےک ےچین ےس اکنال افر اؿ وک دوھای

 ااحسؼ نب اربمیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، اقحس، یسیع، اشمع، ملسم، قورفؼ، رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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



 

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

     631    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، زَکیا، وا٠ز، ُعوہ ب٦ ٠ٍيْہ :  راوی

 َ ث ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  َْة ١ٍُِٜٔي َوةُ ب٦ُِ ا َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ  ٕ ُِ َو٦ِ َوا٠ٔز یَّا ٥َا َزََکٔ

ُِٝت َنَى٢ِ  ُٔ  ِْ َٟ لٔی أ٠َََىَک ٠َا ا َٕ َِ  ٕ َٕٝة فٔی ٠َٔسيْ ِي َٜ ٢َ َذاَت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥ُِت ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ٘ َّ ١ََشي َحً َِ َٝتٔطٔ  ٔ َٟ َو٦ِ َراح َ ٥َز ي َِ

َِٝيطٔ ُجبَّْة ٦ِ٠ٔ  َٞ َوِجَضطُ َوَو َس ٍَ َِ َِٝيطٔ ٦ِ٠ٔ اِْلَٔزاَوةٔ  ٌُِت َو أََِفَ َِ  َِ ٞٔ ث٢َُّ َجا ِي َّٝ ٔ اٜ َواز ََ َد َتَواَری فٔی  ٢ِ َيِسَتٔفِي أ٧َِ یُِْخٔ َٝ َِ  ٕٓ ُظو

َٞ ذَٔراَوِيطٔ َو  َس ٍَ َِ ُِٜحبَّةٔ  ٞٔ ا َّ َِ َ َجُض١َا ٦ِ٠ٔ أ َّي أَِِخَ ِّی ذَٔراَوِيطٔ ٥ِ٠َٔضا َحً إٔن َِ َٟ َزِوُض١َا  ا َٕ َِ ِيطٔ  َّّ ًَ ُخ ٔ طٔ ث٢َُّ أَصَِویُِت ٔل٤َِز َٔ ِ ٠ََسَح بَٔزأ

َِٝيض١َٔا ُِٝتُض١َا ـَاصَٔزَتئِن َو٠ََسَح َو  أَِزَخ

ہیلع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زرکای، اعرم، رعفہ نب ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ہک ںیم ا ک رات رفس ںیم یبن رکمی یلص اہلل 

فل ہ فملس ےک اسھت اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم رفامای ایک ریتے اپس اپین ےہ ںیم ےن رعض ایک یج اہں لپ یلص اہلل ہیلع 

فل ہ فملس اینپ وساری ےس ارتے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس پ ے اہیں کت ہک رات یک ایسیہ ںیم پھچ ےئگ رھپ فاسپ لےئ ںیم 

ہیلع فل ہ فملس رپ ربنت ےس اپین ڈاال لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رہچے وک دوھای افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ  ےن لپ یلص اہلل

 فملس افین پ ہ ےن وہےئ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس اینپ الکویئں وک ہن اکنؽ ےکس وت پ ہ ےک ےچین ےس اؿ وک اکنال افر اینپ

افر اےنپ رس اک حسم ایک رھپ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ومزے ااترےن اک ارادہ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ  الکویئں وک دوھای

 فملس ےن رفامای اؿ وک وھچڑ دے ںیم ےن اؿ دفونں وک اپیک یک احتل ںیم انہپ ےہ افر اؿ دفونں رپ حسم رفامای۔

 اعرم، رعفہ نب ریغمہدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زرکای،  :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 وم زفں رپ حسم رکےن ےک ایبؿ ںیم

     632    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ور، و١ز ب٦ ابی زائسہ، شىيي، ُعوہ ب٦ ٠ٍيْہ٠ح١س ب٦ حات٢، اَحاٗ ب٦ ٥٠ع :  راوی

ِىٔييِّ  ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َو٦ِ اٜصَّ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٔ َو٦ِ  َحسَّ َْة ١ٍُِٜٔي َوَة ب٦ِٔ ا َو٦ِ ُُعِ

َّی اهَّللُ وَ  َ ا٥َّٜٔييَّ َظل أ َّطُ َوؼَّ ُِٝتُض١َا ـَاصَٔزَتئِن أَبٔيطٔ أ٤َ ِّی أَِزَخ ٔن َٟ إ ا َٕ َِ ُط  َٜ  َٟ ا َٕ َِ ِيطٔ  َّّ أَ َو٠ََسَح َولَی ُخ ََِتَوؼَّ  ٢َ َّٝ ََ  َِٝيطٔ َو

دمحم نب احمت، ااحسؼ نب وصنمر، رمع نب ایب زادئہ، یبعش، رعفہ نب ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر اےنپ ومزفں رپ حسم رفامای رھپ رضحت ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای وک فوض رکاای لپ یلص

 ںیم ےن اؿ دفونں وک اپک وہےن یک احتل رپ داہ  ایک ےہ۔

 دمحم نب احمت، ااحسؼ نب وصنمر، رمع نب ایب زادئہ، یبعش، رعفہ نب ریغمہ :  رافی

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

  

 ...اشیپین افر امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اشیپین افر امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     633    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بزیي، یزیس ب٦ زریي، ح١يس ـویٞ، بْک ب٦ وبساهَّلل ٠زنی، ُعوہ ب٦ ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ :  راوی

 ُٞ ؤی ث٥ََا ح١َُِيْس اٜفَّ ث٥ََا یَزٔیُس َيِىىٔي اب٦َِ ُزَریِٕي َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ بَزٔیٕي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ١ُِٜزَنٔیُّ َحسَّ ث٥ََا بَِْکُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ا  َحسَّ

٢ََّٝ َوَتَد  َو٦ِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َر َّٝ َٟ َتَد ا َٔ ٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة َو٦ِ أَبٔيطٔ  َْة ١ٍُِٜٔي َوَة ب٦ِٔ ا َضي ُُعِ َٔ ا  َّ١َٝ َِ ُت ٠ََىطُ  ِّ َّٝ



 

 َِ ِيطٔ َوَوِجَضُط ث٢َُّ َذَص َّّ َ٘  َٞ َس ٍَ َِ أََتِيُتُط ب١ِٔٔفَضَزةٕ  َِ  ِْ َٟ أ٠َََىَک ٠َا ا َٔ َد یََسُظ  َحاَجَتُط  أَِِخَ َِ ُِٜحبَّةٔ  ٢ُّ ا ُ٘  َٗ َؽا َِ یَِحَٔسُ َو٦ِ ذَٔراَوِيطٔ 

ِٜٔى١َا٠َ  َٞ ذَٔراَوِيطٔ َو٠ََسَح ب٥َٔأظَيتٔطٔ َوَولَی ا ٌََس ٙٔبَِيطٔ َو ُِٜحبََّة َولَی ٥ِ٠َ َِٜقی ا ُِٜحبَّٔة َوأَ َِ ٦ِ٠ٔ َتِحٔت ا ٔ ِيطٔ ث٢َُّ َر٘ َّّ ةٔ َوَولَی ُخ

َِا٤َِتَضِي٥َا  َِ َوَرِ٘ٔبُت  َىّة  ِ٘ َي بٔض٢ِٔ َر َ٘ ِس َر َٔ ٕٓ َو ِّی بٔض٢ِٔ َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ َوِو ٔ يَُعل ََلة ا٠ُوا فٔی اٜعَّ َٔ ِس  َٔ ٔ َو ِو٣ َٕ ِٜ ٔلَی ا ا أََحسَّ إ َّ١َٝ

 َّٝ ََ ا  َّ١ َٝ َِ َّی بٔض٢ِٔ  ََِعل َِٜيطٔ  ٔ َ إ أَِو٠َأ َِ  ُ
َِ یََتأَِخَّ ٢َ َذَص َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ُُِٔت بٔا٥َّٜٔييِّ َظل ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٣َ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٔ  ٢َ

ت٥َِا َٕ َب ََ ًَّٜٔي  َىَة ا ِ٘ ِى٥َا اٜزَّ َ٘
 ََفَ

دمحم نب دبعاہلل نب رزعی، سیدی نب زرعی، دیمح وطلی، رکب نب دبعاہلل زمین، رعفہ نب ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی 

رفس ںیم ےھچیپ رہ ےئگ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اضقےئ احتج ےس افرغ  فل ہ فملس افر ںیم ا کہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہ وہےئ وت رفامای ایک ریتے اپس اپین ےہ وت ںیم اپین اک ربنت الای سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ دفونں ویلیھتہں افر اےنپ رہچ

فل ہ فملس ےن الکویئں وک دوھےن اک ارادہ رفامای پ ہ یک لنیتس گنت وہےن یک فہج ےس لپ یلص ابمرک وک دوھای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع 

 اشیپین اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ اہھت وک پ ہ ےک ےچین ےس اکنال افر پ ہ وک اےنپ دنکوھں رپ ڈاؽ دای افر دفونں الکویئں وک دوھای افر اینپ

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسار وہےئ افر ںیم یھب وسار وہا افر اےنپ اسویھتں کت چنہپ ےئگ افر  افر امعہم افر ومزفں رپ حسم رفامای رھپ

فہ امنز ںیم ڑھکے وہ ےکچ ےھت افر رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ وک امنز یک ا ک رتعک ڑپاھ ےکچ ےھت سپ بج 

وسحمس یک وت ےھچیپ انٹہ یرفع وہےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ااشرہ رفامای  اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لدم

اوہنں ےن احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع وک امنز ڑپاھیئ بج اوہنں ےن السؾ ریھپا وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر 

 ںیم یھب ڑھکا وہا افر مہ ےن اینپ وفت دشہ رتعک ادا یک۔

 دمحم نب دبعاہلل نب رزعی، سیدی نب زرعی، دیمح وطلی، رکب نب دبعاہلل زمین، رعفہ نب ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اشیپین افر امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     634    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ا٠يہ ب٦ بسفا٣، ٠ح١س ب٦ وبس اِلولی، ٠ىت١ز، بْک ب٦ وبسهَّلل، اب٦ ٠ٍيْہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

١ُِِٜىَت١ٔزُ َو٦ِ  ث٥ََا ا اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اِلَِولَی  ُة ب٦ُِ بِٔسَفا٣َ َو٠َُح١َّ ث٥ََا أ٠َُيَّ ثَىٔي بَِْکُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ اب٦ِٔ  َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ أَبٔيطٔ 

طٔ َو  َٔ ِ ٣ٔ َرأ سَّ َٕ ئِن َو٠ُ َّّ ُِٜد ٢َ ٠ََسَح َولَی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْةٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ١ٍُِٜٔي  َولَی و١َٔا٠َتٔطٔ ا

دبعہلل، انب ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ  اہیم نب اطسبؾ، دمحم نب دبع االیلع، رمتعم، رکب نب

 فملس ےن ومزفں رپ افر رس ےک اےلگ ہصح رپ افر امعہم رپ حسم رفامای۔

 اہیم نب اطسبؾ، دمحم نب دبع االیلع، رمتعم، رکب نب دبعہلل، انب ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اشیپین افر امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     635    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساِلولی، ٠ىت١ز، بْک، حس٦، اب٦ ٠ٍيْہ :  راوی

ث٥ََ  َْةٔ وَ َحسَّ ١ٍُِٜٔي َِٜحَس٦ٔ َو٦ِ اب٦ِٔ ا ١ُِِٜىَت١ٔزُ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ بَِْکٕ َو٦ِ ا ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی َحسَّ َّی ا ٠َُح١َّ ٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

  ےک اسھت یھب یہی دحثی وقنمؽ ےہ۔دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رکب، نسح، انب ریغمہ ےس ا ک افر دنس

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رکب، نسح، انب ریغمہ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 اشیپین افر امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     636    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ٔفا٧، اب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس تيِم، بْک ب٦ وبساهَّلل حس٦ اب٦ ٠ٍيْہ  :  راوی

 ب٦ شىبہ

َٟ ابِ  ا َٔ ا٧ٔ  فَّ َٕ ِٜ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َج١ٔيّىا َو٦ِ َیِحٌَي ا إر َو٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِّئِمِّ َحسَّ ٔىيٕس َو٦ِ اٜت ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  ٦ُ َحات٢ٕٔ َحسَّ

١ِٔىَت  ََ ِس  َٔ َٟ بَِْکْ َو ا َٔ َْةٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة َو٦ِ أَبٔيطٔ  ١ٍُِٜٔي َِٜحَس٦ٔ َو٦ِ اب٦ِٔ ا َْةٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َو٦ِ بَِْکٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ ا ١ٍُِٜٔي  ٦َ٠ٔ اب٦ِٔ ا

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ئِن َظل َّّ ُِٜد ِٜٔى١َا٠َٔة َوَولَی ا ١ََسَح ب٥َٔأظَيتٔطٔ َوَولَی ا َِ  َ أ ٢َ َتَوؼَّ َّٝ 

ھت دمحم نب اشبر، دمحم نب احمت، ییحی اطقؿ، انب احمت، ییحی نب دیعس یمیت، رکب نب دبعاہلل نسح انب ریغمہ نب ہبعش ےس ا ک افر دنس ےک اس

 یھب یہی دحثی وقنمؽ ےہ۔

  نب احمت، ییحی اطقؿ، انب احمت، ییحی نب دیعس یمیت، رکب نب دبعاہلل نسح انب ریغمہ نب ہبعشدمحم نب اشبر، دمحم :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اشیپین افر امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     637    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ وَلء، ابو٠ىاویہ، اَحٖ، ويسٰي ب٦ یو٤س، او١ض، ح٢ٙ، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی ٜيلی  :  راوی

 ٘ىِ ب٦ وحزہ، بَلٟ

ث٥ََا اَِل َحسَّ َٔ  ِٔ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس  َحسَّ َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ أَبُو ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ

 ٕٟ ِٔ ب٦ِٔ وُِحَزَة َو٦ِ بََٔل ِى َ٘ َِٜيلَی َو٦ِ  ٢َٔٙ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی  َِٜح ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ا َّی اهَّللُ لَٔکَ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أ٧ََّ َر



 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ْٟ َو ثَىٔي بََٔل ٢َُٙ َحسَّ َِٜح ثَىٔي ا ِٜد١َٔارٔ َوفٔی َحسٔیٔث ؤيَسي َحسَّ ئِن َوا َّّ ُِٜد  ٠ََسَح َولَی ا

تی اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، اوباعمف ہ، ااحسؼ ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، مکح، دبعارلنمح نب ایب ، یل  بع نب رجعہ، البؽ ےس رفا

  فل ہ فملس ےن ومزفں افر امعہم رپ حسم رفامای۔ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، اوباعمف ہ، اقحس، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، مکح، دبعارلنمح نب ایب ، یل  بع نب رجعہ، البؽ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 اشیپین افر امعہم رپ حسم رکےن اک ایبؿ

     638    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َویس ب٦ َىيس، ولی، اب٦ ٠سہز، او١ض :  راوی

ٕ َو٦ِ اِلَِو١َ  ث٥ََا َولٔیٌّ َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُِسضٔز ٔىيٕس َحسَّ ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ث٥َٔيطٔ  َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َِٜحٔسیٔث َرأَیُِت َر َٟ فٔی ا ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ٔض بَٔضَذا اِْل

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

وسدی نب دیعس، یلع، انب رہسم، اشمع ےس یھب ایس رطح  ہ دحثی رمفی ےہ اس ںیم فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس وک داھکی۔

 دی نب دیعس، یلع، انب رہسم، اشمعوس :  رافی

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

  

 ...ومزفں رپ حسم یک دمت ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 ومزفں رپ حسم یک دمت ےک ایبؿ ںیم

     639    یثحس                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبساٜززاٗ، ثوری، و١زو ب٦ ٔيس ٠َلنی، ح٢ٙ ب٦ وتيبہ، ٔا٢َ ب٦ ٠دي١زہ، َشیح ب٦ ہانی :  راوی

ِورٔیُّ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  ٤ََْا اٜثَّ َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ َِٜح٥َِملٔیُّ أَِخب ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََا إ ِٜ َحسَّ ِيٕس ا َٔ ٢َٔٙ ب٦ِٔ   َِٜح ١ََُلئٔیِّ َو٦ِ ا

١َِِٜسٔح وَ  أََُٜضا َو٦ِ ا َِ َٟ أََتِيُت َوائَٔصَة أَ ا َٔ یِٔح ب٦ِٔ َصا٤ٕٔئ  ٢ٔ ب٦ِٔ ٠َُدِي١َٔزَة َو٦ِ َُشَ َٔ ا َٕ ِٜ َِٝيَک وُتَِيَبَة َو٦ِ ا َِٜت َو ا َٕ َِ ئِن  َّّ ُِٜد لَی ا

َّطُ کَا٧َ يَُسأَفُ ٠ََي َر  إ٤ٔ َِ ِٝطُ  َس َِ  ِٕ ٔ َّی اهَّللُ بٔاب٦ِٔ أَبٔی ـَاٜ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َٟ َجَى ا َٕ َِ ٥َِٜاُظ  َ َسأ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ

َيا٧ُ  ِّ َُ َٟ َوکَا٧َ  ا َٔ ١ُِٕٝٔي٢ٔ  ٔ ّة ٜ َٝ ِي َٜ ١َُِٝسأَفٔ َویَِو٠ّا َو ٔ ََٜيأَٜيُض٦َّ ٜ ٢ََّٝ ثَََلثََة أَیَّا٣ٕ َو ََ َِٝيطٔ َو َِٝيطٔ إَٔذا َذََکَ َو١ِّزا  َو  أَثِىَي َو

ردہ، یرحی نب اہین ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت 
 م
ی

 

ح
م

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، وثری، رمعف نب سیق المین، مکح نب ہبیتع، اقمس نب 

ںی ہک ںیم رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ومزفں رپ حسم ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک  ےئ احرض وہا وت اوہنں ےن 

امای اس ےک ابرے ںیم یلع نب ایب اطبل ےس وساؽ رکف ویکہکن فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت رفس رکےت ےھت مہ رف

ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس اک وساؽ ایک وت لپ ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اسمرف ےک  ےئ نیت 

 افر میقم ےک  ےئ ا ک دؿ افر رات دمت رقمر رفامیئ۔ دؿ افر نیت راںیت

ردہ، یرحی نب اہین :  رافی
 م
ی

 

ح
م

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، وثری، رمعف نب سیق المین، مکح نب ہبیتع، اقمس نب 

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

  

  ایبؿفوض اک :   ابب

 ومزفں رپ حسم یک دمت ےک ایبؿ ںیم

     640    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحٖ، زَکیا ب٦ وسی، وبيساهَّلل ب٦ و١زو، زیس ب٦ ابی ا٤يسہ :  راوی



 

ُِ ب٦ُِ َوسٔٓیٕ َو٦ِ وُبَِيسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو یَّا ٤ََْا َزََکٔ َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٝطُ  َحسَّ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ٢َٔٙ بَٔضَذا اِْل َِٜح  َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَبٔی أ٤َُِيَسَة َو٦ِ ا

 ااحسؼ ، زرکای نب دعی، دیبع اہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، مکح ےس ایس رطح دحثی دفرسی دنس ےس رمفی ےہ۔

 اقحس، زرکای نب دعی، دیبعاہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ومزفں رپ حسم یک دمت ےک ایبؿ ںیم

     641    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ ہانیزہيْ ب٦ ِحب، ابو٠ىاویہ، او١ض، ح٢ٙ، ٔا٢َ ب٦ ٠ٍيْہ، َشیح اب :  راوی

٢ٔ ب٦ِٔ ٠َُدِي١َٔزةَ  َٔ ا َٕ ِٜ ٢َٔٙ َو٦ِ ا َِٜح ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ا ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ َحسَّ ا َٔ یِٔح ب٦ِٔ َصا٤ٕٔئ   َو٦ِ َُشَ

َّطُ أَ  إ٤ٔ َِ ا  َِٜت ائِٔت َوٝٔيًّ ا َٕ َِ ئِن  َّّ ُِٜد ١َِِٜسٔح َولَی ا ُِٜت َوائَٔصَة َو٦ِ ا َ أ َّی اهَّللُ ََ ََِذََکَ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ا  أََتِيُت َوٝٔيًّ َِ ٢َُٝ بَٔذَٜٔک ٠ٔىِّي  ِو

٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو  َو

زریہ نب رحب، اوباعمف ہ، اشمع، مکح، اقمس نب ریغمہ، یرحی انب اہین ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن دیسہ اعدص  

 ومزفں رپ حسم ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اوہنں ےن اہک یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اجؤ فہ اس دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

ابرے ںیم ںیم ھجم ےس زایدہ اجےتن ںی ںیم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرض وہا وت اوہنں ےن یلہپ دحثی یک رطح یبن 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس دحثی ایبؿ رفامیئ۔

 زریہ نب رحب، اوباعمف ہ، اشمع، مکح، اقمس نب ریغمہ، یرحی انب اہین :  یراف

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

  



 

 ...ا ک فوض ےک اسھت یئک امنزںی ادا رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 امنزںی ادا رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ا ک فوض ےک اسھت یئک

     642    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، َّيا٧ و١ٕٝہ ب٦ ٠زثس، ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، َّيا٧، و١ٕٝہ اب٦ ٠زثس،  :  راوی

 ََٝمي٧ ب٦ بزیسہ

ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ث٥ََا ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َو َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ١ََة ب٦ِٔ ٠َزِثَٕس ح و َحسَّ َٕ ِٝ َيا٧ُ َو٦ِ َو ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُن  ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ِّ َّٝ اٜ

٧َ ب٦ِٔ بُزَ  َمِيَ َٝ َُ ١َُة ب٦ُِ ٠َزِثَٕس َو٦ِ  َٕ ِٝ ثَىٔي َو َٟ َحسَّ ا َٔ َيا٧َ  ِّ َُ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  ُط َحسَّ َّی اهَّللُ َٜ یَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

ِس  َٕ َٜ ُط و١َُزُ  َٜ  َٟ ا َٕ َِ ِيطٔ  َّّ ِٕ َواحٕٔس َو٠ََسَح َولَی ُخ ِتٔح بُٔوُؼو َّ ِٜ ََٝوأت َیِو٣َ ا َّی اٜعَّ ٢ََّٝ َظل ََ َِٝيطٔ َو ٢ِ َت٦ُِٙ  َو َٜ َِٜيِو٣َ َشِيّئا  َظ٥َِىَت ا

َٟ َو١ِّسا َظ٥َِىُتُط یَ  ا َٔ  ا و١َُزُ َتِع٥َُىطُ 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ ہمقلع نب رمدث، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، ہمقلع انب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ 

 ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن حتف ہکم ےک دؿ ا ک فوض ےک اسھت یئک امنزںی ادا رفامںیئ افر ومزفں رپ حسم رفامای رضحت رمع

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک البہبش لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لج فہ ل رفامای ےہ وج اس 

 ےس لبق ںیہن رفامای اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے رمع ںیم ےن اجؿ وبھج رک ااسی ایک ےہ۔

 ، ایفسؿ ہمقلع نب رمدث، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، ہمقلع انب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہدمحم نب دبعاہلل نب ریمن :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ا ک فوض ےک اسھت یئک امنزںی ادا رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

     643    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 نَّص ب٦ ولی جہؽِم، حا٠سب٦ و١ز بْکاوی، بَّش ب٦ ٠ّؽٞ، خاٜس، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا بَِّٔشُ  اَِل َحسَّ َٔ اؤیُّ  َِٜبِْکَ َِٜحِضَؽِٔمُّ َوَحا٠ُٔس ب٦ُِ و١ََُز ا ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ٞٔ َو٦ِ َخأٜٕس َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ ؽَّ َّ ١ُ ِٜ  ب٦ُِ ا

٢ِ ٦ِ٠ٔ ٤َوِ  ُ٘ َن أََحُس َٕ تَِي َِ َٟ إَٔذا ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٖٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َّي َشٕٔي ِٔ َحً ١ِٔس یََسُظ فٔی اِْل٤َٔا ٍِ ََل َي َِ ٠ٔطٔ 

 َِ ََٝضا ثَََلثّا  ٔس ٍِ َّطُ َِل یَِسرٔی أَی٦َِ بَاَتِت یَُسظُ َي  إ٤ٔ

ی، احدمنب رمع رکبافی، رشب نب لضفم، اخدل، دبعاہلل نب قیقش اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

م

 

یہ ض
ج

رصن نب یلع 

ڈاےل اہیں کت ہک اس وک نیت رمہبت  فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اینپ دنین ےس دیبار وہ وت اےنپ اہھت وک ربنت ںیم ہن

 دوھ ےل ویکہکن فہ ںیہن اجاتن ہک اس ےک اہھت ےن رات اہکں سگاری ےہ۔

ی، احدمنب رمع رکبافی، رشب نب لضفم، اخدل، دبعاہلل نب قیقش اوبرہریہ :  رافی

م

 

یہ ض
ج

 رصن نب یلع 

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ا ک فوض ےک اسھت یئک امنزںی ادا رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     644    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ىالٰی و٥ہابوَکیِ، ابوَىيس اشخ، و٘يي، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابورزی٦، ابوظاٜح، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل ت :  راوی

ث٥ََا أَبُو ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلََشخُّ  ََ ِٕ َوأَبُو  یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض  َحسَّ ٠َُىاؤیََة لَٔکَ

٢َ َوفٔی َحٔسیٔث َو٘ٔيٕي َو٦ِ أَبٔی َرٔزی٦ٕ َوأَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة فٔی َحٔسیٔث أَبٔی ٠َُىا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ؤَیَة 

ُىطُ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َِ َٟ َیزِ ا َٔ 

اوبرکبی، اوبدیعس اجش، فعیک، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوبرزنی، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی دحثی دفرسی 



 

 دنس ےس رمفی ےہ۔

 اوبرکبی، اوبدیعس اجش، فعیک، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوبرزنی، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 از ےک ایبؿ ںیما ک فوض ےک اسھت یئک امنزںی ادا رکےن ےک وج
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ابو بْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، ابی ١َٝہ، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ،  :  راوی

 ٠ى١ز، زہزی، اب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو  َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ١َََٝة ح بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََ صِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی 

٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِ  َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥َٔيطٔ ٠َُح١َّ ص١َُا َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ و َحسَّ ِٔ لَٔکَ ١َُِٜسيَّ زٔیِّ َو٦ِ اب٦ِٔ ا

٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

اوب رکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ایب ہملس، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم، 

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح ا ک افر دنس ےس یھب یہی دحثی وقنمؽ ےہ۔اوبرہری

اوب رکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ایب ہملس، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب  :  رافی

 بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 ا ک فوض ےک اسھت یئک امنزںی ادا رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     646    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ١َٝة ب٦ شبيِ، حس٦ ب٦ اوين، ٠ىٕٞ، ابوزبيْ، جاب :  راوی

ٔ َو٦ِ َجا ْٞ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ٔ ث٥ََا ٠َِىٕ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ أَِويََن َحسَّ ث٥ََا ا َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ ١ََُٝة ب٦ُِ َشبٔي ََ ثَىٔي  َُْظ َحسَّ َ َُّط أَِخب ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٤َ بٔز

َّی اهَّللُ وَ  ٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َٞ یََسُظ ف َٞ أ٧َِ یُِسخٔ ِب َٔ ٔ ثَََلَث ٠َزَّإت  ُِ َولَی یَسٔظ ُِٝيَِفٔ َِ  ٢ِ ُ٘ َن أََحُس َٕ تَِي َِ َٟ إَٔذا ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َّطُ َِٝيطٔ َو إ٤ٔ َِ ی إ٤َٔائٔطٔ 

 َِل یَِسرٔی ِٔي٢َ بَاَتِت یَُسظُ 

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص ۃملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، اوبزریب، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبرہری

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ دیبار وہ وت اچےئہ ہک اہھت رپ نیت ابر اپین ڈاےل اس وک ربنت ںیم داہ  رکےن

 ےس ےلہپ ویکہکن فہ ںیہن اجاتن ہک اس اک اہھت رات وک اہکں راہ۔

 ، نسح نب انیع، لقعم، اوبزریب، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعۃملس نب بیبش :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ا ک فوض ےک اسھت یئک امنزںی ادا رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠ٍيْہ، حزامی، ابوز٤از، اُعد، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ۔ نَّص ب٦ ولی، وبساِلولی، ہصا٣،  :  راوی

ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ۔ ٠ح١س ب٦ ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ۔ ابوَکیِ، خاٜس اب٦ ٠دٝس، ٠ح١س ب٦ جىَف ووَلء، ابوہزیز

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٣

ٔد َو٦ِ  ِٜٔحزَامٔیَّ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّازٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َْةُ َيِىىٔي ا ١ٍُِٜٔي ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ َحسَّ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ



 

ث٥ََا َوبِ  ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ َحسَّ ِٕ َحسَّ یِ ثَىٔي أَبُو َُکَ ٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ ٕ َو٦ِ ٠َُح١َّ َٕٝس َو٦ِ ُس اِلَِولَی َو٦ِ صَٔصا٣  ٠َِد

ُس ب٦ُِ َرإِٔي حَ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ َِٜىََل ٔس ب٦ِٔ َجِىََفٕ َو٦ِ ا ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ ٠َُح١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ سَّ

ُس ب٦ُِ بَِْکٕ ح و َحسَّ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ طٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ اَِل َص١َّ َٔ َِٝوانٔیُّ َواب٦ُِ َرإِٔي  ُِٜح ث٥ََا ا

 َٔ  ٔٗ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َْظُ َحسَّ َ َْنٔی زٔیَاْز أ٧ََّ ثَابّٔتا ٠َِولَی َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َزیِٕس أَِخب َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ١َٔي أَبَا  اَِل َج١ٔيّىا أَِخب ََ َّطُ  أ٤َ

 ُ َِٜحٔسیٔث ک ٢َ بَٔضَذا ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٞ َواحْٔس ٥ِ٠ُٔض٢ِ صَُزیَِزَة فٔی رَٔوایَتٔض٢ِٔ َج١ٔيّىا َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ُٕ ٢ِ َي َٜ ََٝضا َو ٔس ٍِ َّي َي ُٟ َحً و ُٕ ُض٢ِ َي ُّٝ

ٖٕ َوأَ  ١َََٝة َوَوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي ََ ِٔ َوأَبٔی  ١َُِٜسيَّ ٕ َواب٦ِٔ ا ٥َ٠ِا ٦ِ٠ٔ رَٔواَیٔة َجابٔز سَّ َٔ إ٧َّٔ فٔی ثَََلثّا إِٔلَّ ٠َا  َِ بٔی َظأٜٕح َوأَبٔی َرٔزی٦ٕ 

 ََلٔث َحٔسیثٔض٢ِٔ ذَِٔکَ اٜثَّ 

ہلل ہبیتق نب دیعس، ریغمہ، زحایم، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع۔ رصن نب یلع، دبعاالیلع، اشہؾ، دمحم نب اوبرہریہ ریض ا

نب ہبنم،  اعتٰیل ہنع۔ اوبرکبی، اخدل انب دلخم، دمحم نب رفعج فالعء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع۔ دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ

ریہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع۔ دمحم نب احمت، دمحم نب رکب ولحاین، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، زاید، دبعارلنمح انب زدی، اوبرہ

 ےس فلتخم ااسدین ےس  ہ دحث رمفی ےہ نکیل اس ںیم اہھت دوھےن اک ذرک ےہ افر نیت ابر یک دیق ںیہن ےہ۔

ریغمہ، زحایم، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع۔ رصن نب یلع، دبعاالیلع، اشہؾ، دمحم نب اوبرہریہ  ہبیتق نب دیعس، :  رافی

امہؾ  ریض اہلل اعتٰیل ہنع۔ اوبرکبی، اخدل انب دلخم، دمحم نب رفعج فالعء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع۔ دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم،

 نب ؾ

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

  

 ...ےتک ےک ہنم ڈاےنل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک ہنم ڈاےنل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم
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 ولی ب٦ ٠سہز، او١ض، ابی رزی٦، ابوظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ولی ب٦ ححز َىسی، :  راوی

 ٔ ٤ََْا اِلَِو١َُض َو٦ِ أَبٔی َرٔزی٦ٕ َوأَب َ ٕ أَِخب ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ُٟ اهَّللٔ و َُ ِبَي ٠ٔزَ َر ََ ِٝطُ  ٔس ٍِ طُ ث٢َُّ َٜٔي ِٔ ٔ ِٝيُْ َِ  ٢ِ ُ٘ ِٔ أََحٔس ُِ فٔی إ٤َٔا ِٝ َ ِٜک ََ ا َٜ ٢َ إَٔذا َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ارٕ  َظل

یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اشمع، ایب رزنی، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

  فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج اتک اہمترے یسک ربنت ںیم ہنم ڈاؽ ےل وت اس وک اہب دف رھپ اس ربنت وک است رمہبت دوھؤ۔اہلل ہیلع

 یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اشمع، ایب رزنی، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک ہنم ڈاےنل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم
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 ٠ح١س ب٦ ظباح، ا١َاويٞ ب٦ زَکیا، او١ض :  راوی

 ٔ ث٥ََا إ بَّاحٔ َحسَّ ُس ب٦ُِ اٜعَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ طُ َحسَّ ِٔ ٔ ِٝيُْ َِ  ِٞ ُٕ ٢َِٜ َي َُٝط َو ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ َِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل یَّا ُٞ ب٦ُِ َزََکٔ ١َٔىي َِ 

دمحم نب ابصح، اامسلیع نب زرکای، اشمع ےس ایس رطح  ہ دحثی دفرسی اانسد ےس رمفی ےہ نکیل اس ںیم وموجد زیچ اہبےن اک ذرک 

 ںیہن۔

 زرکای، اشمعدمحم نب ابصح، اامسلیع نب  :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 ےتک ےک ہنم ڈاےنل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     650    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اُعد، ابوہزیزہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابوز٤از،  :  راوی

ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ  ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

 ِٝ ٔس ٍِ َي ِٝ َِ  ٢ِ ُ٘ ِٔ أََحٔس ُِ فٔی إ٤َٔا ِٝ َ ِٜک َب ا َٟ إَٔذا ََشٔ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ِبَي ٠َزَّإت َو ََ  ُط 

ییحی نب ییحی، امکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج اتک اہمترے 

 یسک ربنت ںیم ےئپ وت اچےئہ ہک اس وک است رمہبت دوھ ڈاول۔

 ییحی نب ییحی، امکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک ہنم ڈاےنل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     651    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ح١س ب٦ َيْی٦، ابوہزیزہزہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ ب٦ ابزاہي٢، ہصا٣ ب٦ حسا٧، ٠ :  راوی

 ٔ يْ َٔ ٔس ب٦ِٔ  ا٧َ َو٦ِ ٠َُح١َّ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ی٦َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة 

ِٔ أَحَ  ٢ََّٝ ـَُضوُر إ٤َٔا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َأب َر ُّْ ِبَي ٠َزَّإت أُوَِلص٦َُّ بٔاَّٜ ََ َٝطُ  ٔس ٍِ ُِ أ٧َِ َي ِٝ َ ِٜک ََ ِٔيطٔ ا َٜ ٢ِ إَٔذا َو ُ٘  ٔس

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

رطہقی بج اس ںیم اتک ہنم ڈاؽ اجےئ  ہ ےہ ہک اس وک است رمہبت دوھؤ افر اؿ ںیم ےن اراشد رفامای اہمترے ربنت وک اپک رکےن اک 



 

 ےس یلہپ رمہبت یٹم ےک اسھت۔

 زریہ نب رحب، الیعمس نب اربامیہ، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک ہنم ڈاےنل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     652    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔٗ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕس َحسَّ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ ٠َُح١َّ َٟ َصَذا ٠َا َحسَّ ا َٔ طٕ  ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ َحسَّ

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َ  َر ٢ََّٝ ـَُضوُر إ٤ٔ ََ ٢ِ إَٔذا َو ُ٘ ِٔ أََحٔس ا

ِبَي ٠َزَّإت  ََ َٝطُ  ٔس ٍِ ُِ ِٔيطٔ أ٧َِ َي ِٝ َ ِٜک ََ ا َٜ  َو

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ یک دعتمد ااحدثی ںیم ےس  ہ ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہمترے ربنت وک اپک دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دحثی رفاتی یک ہک

 رکےن اک رطہقی  ہ ےہ بج اس ںیم اتک ہنم ڈاےل ہک اس وک است رمہبت دوھ دف۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک ہنم ڈاےنل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم



 

     653    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، ابوتياح، ٠ْطٓ ب٦ وبساهَّلل، اب٦ ٠ٍّٞ :  راوی

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ  ٍَ َحسَّ ١ُ ِٜ ُث َو٦ِ اب٦ِٔ ا َٓ ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ یَُحسِّ ١َٔي ٠َُْطِّ ََ أح  َّيَّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی اٜت ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٞٔ َحسَّ َّّ

ِٜکََٔل  ُٟ ا َٟ ٠َا بَاُُٜض٢ِ َوبَا ا َٔ ِٜکََٔلٔب ث٢َُّ  ٞٔ ا ِت َٕ ٢ََّٝ بٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أ٠َََز َر ا ِيسٔ َٔ ِٔ اٜعَّ ِٝ َ َغ فٔی ک ٔب ث٢َُّ َرخَّ

ا٥َ٠َٔة فٔی ا وُظ اٜثَّ ُ ِبَي ٠َزَّإت َوَوَفِّ ََ أٌِسُٝوُظ  َِ  ِٔ ُِ فٔی اِْل٤َٔا ِٝ َ ِٜک ََ ا َٜ َٟ إَٔذا َو ا َٔ ٢ٔ٥َ َو ٍَ ِٜ ِٔ ا ِٝ َ َْأب َوک ُّ َّٜ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ںوں وک دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اوبایتح، رطمػ نب دبع اہلل، انب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

 امرےن اک مکح دای رھپ رفامای اؿ ولوگں وک ایک رضفرت ےہ افر ایک احؽ ےہ  ںوں اک، رھپ اکشری ےتک افر رکبویں یک رگناین ےک  ےئ ےتک یک

 یٹم ےک اسھت اس وک اموھجن۔ااجزت دے دی افر رفامای بج اتکربنت ںیم ہنم ڈاؽ اجےئ وت اس وک است رمہبت دوھؤ افر لوھٹںی رمہبت 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اوبایتح، رطمػ نب دبعاہلل، انب لفغم :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ےتک ےک ہنم ڈاےنل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     654    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، خاٜس اب٦ حارث، ، ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، ٠ح١س ب٦ وٜيس، ٠ح١س ب٦ جىَف،  :  راوی

 شىبہ

ثَىٔي َِٜحارٔٔث ح و َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ث٥َٔيطٔ َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ٠َُح١َّ

 َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ ُشِىَبَة فٔی َصَذا اِْل ُّٝ ُ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ ک ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜؤٜئس َحسَّ ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ٔىيٕس ح و َحسَّ َْ أ٧ََّ فٔی رَٔوایَةٔ ََ ِ ٌَي ٔ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ٥َاز

ٔىيٕس ٦ِ٠ٔ اٜزِّیَاَزةٔ  ََ ٌَيُِْ َیِحٌَيَیِحٌَي ب٦ِٔ  ًَ فٔی اٜزَِّوایَةٔ  َِٜيَس َذََکَ اٜزَِّر ًٔ َو ِئس َواٜزَِّر ٢ٔ٥َ َواٜعَّ ٍَ ِٜ ِٔ ا ِٝ َ َغ فٔی ک  َوَرخَّ



 

ییحی نب ، بی احریث، اخدل انب احرث، ، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش ےس یھب ایس رطح یک دحثی 

 یک رفاتی ںیم ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رکبویں افر اکشر افر ےک یت ےک ےتک یک ااجزت رمفی ےہ رضحت ییحی نب دیعس

 دے اؿ ےک العفہ یسک دفرسی رفاتی ںیم ےک یت اک ذرک ںیہن۔

 ییحی نب ، بی احریث، اخدل انب احرث، ، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش :  رافی

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

  

 ...رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     655    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، ٔتيبہ، ابوزبيْ، جابز :  راوی

 َّٝ ث٥ََا اٜ ُٔتَِيَبُة َحسَّ ث٥ََا  َِّٝيُث ح و َحسَّ ٤ََْا اٜ َ اَِل أَِخب َٔ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو٠َُح١َّ ٕ َو٦ِ َحسَّ ٔ َو٦ِ َجابٔز ِيُث َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ

ِٔ اٜزَّا٘ٔسٔ َر  ١َِٜا َٟ فٔی ا َُّط ٤ََهی أ٧َِ یَُبا ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ 

ییحی نب ییحی، دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہھٹے وہےئ اپین ںیم 

 اشیپب رکےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق، اوبزریب، اجرب :  فیرا

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب



 

 رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     656    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، ہصا٣، اب٦ َيْی٦، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َّ ئْی٦َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٔ ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ  ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ صَٔصا٣ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٔ َحسَّ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٟ َِل ی اهَّللُ َو ا

ُٞ ٥ِ٠ٔطُ  َتٔس ٍِ ائ٢ٔٔ ث٢َُّ َي ِٔ اٜسَّ ١َِٜا ٢ِ فٔی ا ُ٘ ٦ََّٜ أََحُس  َیبُو

زریہ نب رحب، رجری، اشہؾ، انب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 ے ہک رھپ اس ےس لسغ رکے۔ہک مت ںیم ےس وکیئ رہھٹے وہےئ اپین ںیم رہسگ اشیپب ہن رک

 زریہ نب رحب، رجری، اشہؾ، انب ریسنی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     657    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ :  راوی

َٟ َصَذا  ا َٔ طٕ  ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕس ٠َا َحسَّ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ ٠َُح١َّ َحسَّ

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ائ٢ٔٔ  َر ِٔ اٜسَّ ١َِٜا ِٞ فٔی ا ٢ََّٝ َِل َتبُ ََ َو

ُٞ ٥ِ٠ٔطُ  َتٔس ٍِ َّٜٔذی َِل َیِحزٔی ث٢َُّ َت  ا

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وج اپین



 

 اجری ںیہن ہکلب رہھٹا وہا وہ اس ںیم اشیپب ہن رک ہک رھپ لسغ رکے ایس اپین ےس۔

 اوبرہریہ دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، :  رافی

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

  

 ...رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     658    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، ابوـاہز، اح١س ب٦ ويسي، اب٦ وہِ، ہارو٧، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، بٙيْ ب٦ اشخ،  :  راوی

 ابوَائِ ٠ولی ہصا٣ ب٦ زہزہ، ابوہزیزہ

ٔ َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي اصٔز ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َوأَبُو اٜفَّ ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ِٕ  َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ َٟ َصاُرو٧ُ َحسَّ ا َٔ  ِٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ َوصِ

 َ ث ِٔ ٠َِولَی صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُزصَِزَة َحسَّ ٔ ائ ٔ ب٦ِٔ اِلََشخِّ أ٧ََّ أَبَا اٜسَّ َٙيِْ ُ َِٜحارٔٔث َو٦ِ ب َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ َٟ أَِخب ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َّطُ  طُ أ٤َ

ُٟ اهَّللٔ  و َُ ُٞ َر َى ِّ َْ َي ِي َ٘  َٟ ا َٕ َِ  ِْ ائ٢ٔٔ َوصَُو ُج٥ُ ِٔ اٜسَّ ١َِٜا ٢ِ فٔی ا ُ٘ ِٞ أََحُس َتٔس ٍِ ٢ََّٝ َِل َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ  َظل ا َٔ یَا أَبَا صَُزیَِزَة 

 یَت٥ََاَوُُٜط َت٥َاُوِّل 

ث، ریکب نب اجش، اوباسبئ ومیل اشہؾ نب اہرفؿ نب دیعس ایلی، اوباطرہ، ادمح نب یسیع، انب فبہ، اہرفؿ، انب فبہ، رمعف نب احر

زرہہ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای مت ںیم وکیئ یبنج احتل ںیم رہھٹے وہےئ اپین 

ٰیل ہنع ےن رفامای اس ںیم لسغ ہن رکے یسک ےن وپاھچ اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فہ لدیم ےسیک لسغ رکے وت لپ ریض اہلل اعت

 ےس اپین دحیلعہ ےل ےل افر لسغ رکے۔

اہرفؿ نب دیعس ایلی، اوباطرہ، ادمح نب یسیع، انب فبہ، اہرفؿ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، اوباسبئ ومیل اشہؾ  :  رافی



 

 نب زرہہ، اوبرہریہ

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

  

 ...اشیپب ایاجنتس فریغہ ارگ دجسم ںیم اپیئ اجںیئ وت اؿ ےک دوھےن ےک فوجب افر زنیم اپین

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ت ںیہن ےک ایبؿ ںیماشیپب ایاجنتس فریغہ ارگ دجسم ںیم اپیئ اجںیئ وت اؿ ےک دوھےن ےک فوجب افر زنیم اپین ےس اپک وہ اجیت ےہ افر اس وک وھکدےن یک رضفر

     659    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ح١از، اب٦ زیس، ثابت، ا٤س :  راوی

 َٟ ا بَا ابٔيًّ اْز َوصَُو اب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ أَُِعَ ث٥ََا َح١َّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔ  َحسَّ َِٜيطٔ َبِىُؾ ف ٔ ا٣َ إ َٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ی ا

َُ َزَوا بَٔس  ا ََفَ َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ ٢ََّٝ َزوُوُظ َوَِل تُزِر٠ُٔوُظ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ِو٣ٔ  َٕ ِٜ َِٝيطٔ ا ََِعبَّطُ َو  ِٕ ٕ ٦ِ٠ٔ ٠َا  ِٜو

 ک داہییت ےن دجسم ںیم اشیپب رکدای ضعب ولگ اس یک رطػ اےھٹ ہبیتق نب دیعس، امحد، انب زدی، اثتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک ا

 وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس وک وھچڑ دف افر تم رفوک بج فہ افرغ وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک

 ڈفؽ اپین وگنماای افر اس رپ اڈنلی دای۔

 دی، اثتب، اسنہبیتق نب دیعس، امحد، انب ز :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمںیہن ےک اشیپب ایاجنتس فریغہ ارگ دجسم ںیم اپیئ اجںیئ وت اؿ ےک دوھےن ےک فوجب افر زنیم اپین ےس اپک وہ اجیت ےہ افر اس وک وھکدےن یک رضفرت 

     660    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦ َىيس، ٔفا٧، یحٌي ب٦ َىيس انعاری، یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز ب٦  :  راوی

 ٠ح١س ٠سنی، ا٤س ب٦ ٠اٜک

ث٥ََا َیِحٌَي  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ ٔىيٕس اِلَِنَعارٔیِّ ح و َحسَّ ََ ا٧ُ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ  فَّ َٕ ِٜ ٔىيٕس ا ََ ب٦ُِ 

ٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ  َِٜىزٔیز ٤ََْا َوِبُس ا َ َٟ یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ َراَوِرزٔیِّ  ٔىيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ اٜسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  َ َو ١ََِٜسنٔیُّ َو٦ِ َیِحٌ ي ب٦ِٔ ٕس ا

َٟ ِٔيَضا  َبا َِ ١َِِٜسحٔٔس  ٔلَی ٤َاحَٔيٕة فٔی ا ا٣َ إ َٔ ا  ابٔيًّ ١َٔي أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک یَِذَُکُ أ٧ََّ أَُِعَ ََ َُّط  ٔىيٕس أ٤َ ََ ُٟ و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ََِعاَح بٔطٔ ا٥َّٜاُس 

ُٟ اهَّللٔ و َُ َُ أ٠َََز َر ا ََفَ َّ١َٝ َِ ٢َ َزوُوُظ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِّ َولَی بَِؤٜطٔ اهَّللٔ َظل ُع َِ ٢َ بَٔذ٤ُوٕب  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو   َظل

اتی دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اطقؿ، ییحی نب دیعس ااصنری، ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی نب دمحم دمین، اسن نب امکل ےس رف

اشیپب ایک احصہب زفر ےس وبےل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےہ ہک ا ک داہییت دجسم ےک ا ک وکےن ںیم ڑھکا وہ افر اس ےن 

ےن اراشد رفامای اس وک وھچڑ دف بج فہ افرغ وہا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک ربنت ںیم اپین الےن اک مکح دای سپ فہ اس ےک 

 اشیپب رپ ڈاؽ دای ایگ۔

  نب دیعس ااصنری، ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی نب دمحم دمین، اسن نب امکلدمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اطقؿ، ییحی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ب افر زنیم اپین ےس اپک وہ اجیت ےہ افر اس وک وھکدےن یک رضفرت ںیہن ےک ایبؿ ںیماشیپب ایاجنتس فریغہ ارگ دجسم ںیم اپیئ اجںیئ وت اؿ ےک دوھےن ےک فوج

     661    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، و١ز ب٦ یو٤س، وْک٠ہ ب٦ و١ار، اَحاٗ ب٦ ابی ـٝحہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ٕب َحسَّ  ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ثَىٔيَحسَّ َِٝحَة َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ أَبٔی ـ َح َِ ٔ ث٥ََا إ إر َحسَّ ٠َُة ب٦ُِ َو١َّ ث٥ََا ؤِْکٔ َِٜح٥َفٔیُّ َحسَّ أ٤ََُس  ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ یُو٤َُس ا

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِِٜسحٔسٔ ٠ََي َر َٟ بَِي١َ٥َا ٤َِح٦ُ فٔی ا ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ ُٟ فٔی ب٦ُِ ٠َأٜٕک َوصَُو َو٢ُّ إ ا٣َ یَبُو َٕ َِ ابٔیٌّ  َِ أَُِعَ ٢ََّٝ إٔذِ َجا

َّی  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٢َ ٠َِط ٠َِط  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أَِظَحاُب َر ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔسٔ  ٢ََّٝ َِل تُزِر٠ُٔوُظ ا ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو



 

َٟ ث٢َُّ  َّي بَا وُظ َحً ُ٘ َْ َ َّ َِ ١ََِٜسأجَس َِل َتِعُُٝح َٜٔصِيٕئ  َزوُوُظ  ٔ ا َٜطُ إ٧َّٔ َصٔذظ  َٟ ا َٕ َِ ٢َ َزَواُظ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ِ٠ٔ إ٧َّٔ َر

١َا  َ٘ آ٧ٔ أَِو  ُُِٜقِ ائَةٔ ا ََلةٔ َؤْقَ َّٞ َواٜعَّ ١ََّا هَٔی ٜٔٔذَِکٔ اهَّللٔ َوزَّ َوَج َذرٔ إ٤ٔ َٕ ِٜ ٟٔ َوَِل ا َِٜبِو ٢ََّٝ َصَذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ

َِٝيطٔ  ََِص٥َُّط َو  ِٕ ٕ ٦ِ٠ٔ ٠َا ِٜو َِ بَٔس ََِحا ِو٣ٔ  َٕ ِٜ أ٠َََز َرُجَّل ٦ِ٠ٔ ا َِ  َٟ ا َٔ 

ل ہ زریہ نب رحب، رمع نب ویسن، مرکہم نب امعر، ااحسؼ نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

فملس ےک اسھت دجسم ںیم ےھٹیب ےھت ہک اےنت ںیم ا ک داہییت لای افر دجسم ںیم اشیپب رکےن ڑھکا وہ ایگ وت ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 اس وکفل ہ فملس ےن رفامای رہھٹ اج رہھٹ اج! روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس وک تم رفوک افر اوکس وھچڑ دای سپ احصہب ےن 

وھچڑ دای اہیں کت ہک اس ےن اشیپب رک ایل رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس وک ولباای افر اس وک رفامای ہک اسمدج ںیم 

اشیپب افر وکیئ دنگیگ فریغہ رکان انمبس ںیہن  ہ وت اہلل زعفلج ےک ذرک افر رقلؿ ےک  ےئ انبیئ یئگ ںی ای ایس رطح روسؽ اہلل یلص 

فل ہ فملس ےن اراش رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک لدیم وک مکح دای وت فہ ا ک ڈفؽ اپین اک ےل لای افر اس ہگج رپ  اہلل ہیلع

 اہب دای۔

 زریہ نب رحب، رمع نب ویسن، مرکہم نب امعر، ااحسؼ نب ایب ہحلط، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ...ریش وخار ےچب ےک اشیپب اک مکح افر اس وک دوھےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ریش وخار ےچب ےک اشیپب اک مکح افر اس وک دوھےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     662    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ہصا٣، ا٣ ا١ٜو٥٠ين َيسہ وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا صَٔصا٣ْ  ٕ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َو٦ِ َوائَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ  َو٦ِ أَبٔيطٔ َحسَّ

 َ ُيب َِ بَِيا٧ٔ  ٢ََّٝ کَا٧َ یُِؤتَی بٔاٜعِّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢ََّٝ أ٧ََّ َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُتَٔی بَٔعٔيٓيٕ َظل أ َِ َِٝيض٢ِٔ َویَُح٥ُُِّٙض٢ِ  ُِّْک َو



 

أَِتَبَىطُ  َِ  ِٕ ََِسَوا ب١َٔا َِٝيطٔ  َٟ َو َبا ِٝطُ َِ ٔس ٍِ ٢ِ َي َٜ َٜطُ َو  بَِو

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، اؾ اوملنینم دیسہ اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک وچبں وک 

ےت افر وکیئ زیچ  اب رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس الای اجات وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ ےک  ےئ ربتک یک داع رک

اؿ ےک ہنم ںیم دےتی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ا ک ہچب الای ایگ وت اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ اشیپب رکدای 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپین وگنما رک اس ےک اشیپب رپ ڈاال افر اس وک ابمہغل یک دح کت دوھای ںیہن۔

 وبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، اؾ اوملنینم دیسہ اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنعا :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  رطہقی ےک ایبؿ ںیمریش وخار ےچب ےک اشیپب اک مکح افر اس وک دوھےن ےک

     663    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، ہصا٣، َيسہ وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ُتَٔی َر  َِٜت أ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ صَٔصا٣ ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢ََّٝ بَٔعٔيٓيٕ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

٤ََْا ؤيَسي حَ  َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ َِٝيطٔ و َحسَّ ََِعبَُّط َو  ِٕ ََِسَوا ب١َٔا  ٔ َٟ فٔی َحِحزٔظ َبا َِ ٔ َیزَِؼُي  ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا صَٔصا٣ْ بَٔضَذا اِْل سَّ

 ٕ َٞ َحٔسیٔث اب٦ِٔ ١َُ٤يِْ  ٠ِٔث

نب رحب، رجری، اشہؾ، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ا ک ریش  زریہ

اس رپ وخار ہچب الای ایگ وت اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک وگد ںیم اشیپب رک دای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپین وگنماای افر 

 ۔ ااحسؼ نب اربامیہ، یسیع، اشہؾ ےس یہ ایس رطح یک دحثی دفرسی اانسد ےس رفاتی یک ےہ۔ڈاؽ دای 

 زریہ نب رحب، رجری، اشہؾ، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

  وخار ےچب ےک اشیپب اک مکح افر اس وک دوھےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیمریش

     664    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ر٠ح ب٦ ٠ہاجز، ٜيث، اب٦ شہاب، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل، ا٣ ٔيس ب٥ت ٠حع٦ :  راوی

١َُِٜضاجٔ  ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ِيٕس ب٥ِٔٔت َحسَّ َٔ َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ وُبَِيسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ أ٣ُِّ  ٤ََْا اٜ َ ٔ أَِخب ز

َوَؼَىِتطُ  َِ َىا٣َ  ِٞ اٜفَّ ُ ٢َِٜ یَأِک َضا  َٜ ٢ََّٝ بٔاب٦ِٕ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََّضا أََتِت َر بَ ٠ِٔحَع٦ٕ أ٤َ َِ ٢ِ یَزِٔز َولَی  فٔی َحِحزٔظٔ  َٝ َِ  َٟ ا َٔ  َٟ ا

 ِٔ ١َِٜا  أ٧َِ َنَؽَح بٔا

 دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اؾ سیق تنب  نصح ےس رفاتی ےہ ہک فہ اےنپ ےٹیب وک روسؽ اہلل یلص اہلل

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک وگد ںیم اھٹب دای وت  ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم ےل رک لںیئ وج اھکان ںیہن اھکات اھت افر اس ےن اس وک

 اس ےن اشیپب رکدای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رپ اپین ڑھچےنک ےس زایدہ ںیہن ایک۔

 دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، اؾ سیق تنب  نصح :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ریش وخار ےچب ےک اشیپب اک مکح افر اس وک دوھےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     665    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ِحب، اب٦ ويي٥ہ، زہزی یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ :  راوی



 

ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ  ث٥ََاظ َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا  َحسَّ

طُ  شَّ ِٕ ََفَ ََِسَوا ب١َٔا  َٟ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ  اِْل

وبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زرہی ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپین ییحی نب ییحی، ا

 وگنماای افر ڑھچک دای۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زرہی :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ریش وخار ےچب ےک اشیپب اک مکح افر اس وک دوھےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     666    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  ب٦ وبساهَّلل ب٦ وتبہ، اب٦ ٠سىوزِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س ب٦ یزیس، اب٦ شہاب، وبيساهَّلل :  راوی

َْنٔی یُو٤ُُس ب٦ُِ َیزٔیَس أ٧ََّ اب٦َِ ٔشَضإب أَِخبََْظُ  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٠َ ث٥َٔيطٔ َِحِ َْنٔی وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ

 َٔ َّی َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ وُتَِبَة ب٦ِٔ ٠َِسُىوزٕ أ٧ََّ أ٣َُّ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ تٔی بَاَيِى٦َ َر ٟٔ اَٜلَّ ١َُِٜضأجَزأت اِلَُو ِيٕس ب٥َِٔت ٠ِٔحَع٦ٕ َوکَا٤َِت ٦ِ٠ٔ ا

 َّ َِْتىٔي أ٤َ َ َٟ أَِخب ا َٔ ٔس ب٦ِٔ ُخزَی١ََِة  ََ َّاَشَة ب٦ِٔ ٠ِٔحَع٦ٕ أََحُس بَىٔي أَ ٢َ َوهَٔی أُِخُت وُک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٟ اهَّللٔ اهَّللُ َو و َُ َّی اهَّللُ َضا أََتِت َر  َظل

َِْتىٔي أ٧ََّ اب٥ََِضا ذَ  َ َٟ وُبَِيُس اهَّللٔ أَِخب ا َٔ َىا٣َ  َٞ اٜفَّ ُ َِ أ٧َِ َیأِک ٢َِٜ یَِبُٝ ََٜضا  ٢ََّٝ بٔاب٦ِٕ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر َٟ فٔی َحِحز اَک بَا

َّی اهَّللُ وَ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََِسَوا َر  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٌَِسَّل َو ُِٝط  ٔس ٍِ ٢َِٜ َي ٥ََؽَحُط َولَی ثَِوبٔطٔ َو َِ  ِٕ ٢َ ب١َٔا َّٝ ََ  َِٝيطٔ َو

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، انب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک اؾ سیق تنب  نصح 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس تعیب یک افر  ہ اکعہش نب  نصح یک یلہپ رجہت رکےن فایل وعروتں ںیم ےس ںیھت وہنجں ےن روسؽ اہلل یلص

 روسؽ نہب ںیھت وج ینب ادس نب زخہمی ہلیبق ںیم ےس ا ک ےھت فہ رفامیت ںی ہک فہ اےنپ ےٹیب وک وج ایھب اھکان اھکےن یک رمع وک ںیہن اچنہپ اھت

ہک اس ےن ےھجم  رب دی ہک اس ےک اس ےٹیب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل  اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس الںیئ دیبع اہلل رافی ےتہک ںی



 

 ہیلع فل ہ فملس یک وگد ںیم اشیپب رکدای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپین وگنماای افر اےنپ ڑپکے رپ ڑھچک دای افر اس وک

 دوھای ںیہن۔

 دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، انب وعسمدرحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب،  :  رافی

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

  

 ...ینم ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ینم ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     667    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، خاٜس ب٦ وبساهَّلل، خاٜس، ابی ٠ىَّش، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، اَوز :  راوی

٤ََْا َخأُٜس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ َخأٜٕس َو٦ِ أَبٔی ٠َِىََّشٕ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ وَ  َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٟ َحسَّ َ ٔ أ٧ََّ َرُجَّل ٤َز َوز َِ َ ١ََة َواِل َٕ ِٝ ٦ِ َو

َِ بَٔى  َٞ ٠َکَا٤َُط  ٔس ٍِ ١ََّا کَا٧َ یُِحزٔئَُک إ٧ِٔ َرأَیَِتُط أ٧َِ َت َِٜت َوائَٔصُة إ٤ٔ ا َٕ َِ ُٞ ثَِوبَُط  ٔس ٍِ َِأَِظَبَح َي ِس ائَٔصَة  َٕ َٜ ُط َو َٜ ٢َِٜ َتَز َنَؽِحَت َحِو إ٧ِٔ 

٢َ ََفِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُط ٦ِ٠ٔ ثَِؤب َر ُ٘
ِّی ِٔيطٔ َرأَیُِتىٔي أََِفُ ُيَعل َِ  کّا 

اپس ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، اخدل، ایب رشعم، اربامیہ، ہمقلع، اوسد ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک 

اک دوھان اکیف ےیہ ارگ وت اس ا ک لدیم لای افر اانپ ڑپکا دوھان یرفع وہایگ وت دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفامای ریتے  ےئ اس ہگج 

وک دےھکی افر ارگ ہن دےھکی وت اس ےک ارد رگد اپین ڑھچک دے ویکہکن ںیم وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ڑپکے ےس اس 

 )ینم( وک رھکچ دای رکیت یھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فملس ایہن ڑپکفں ںیم امنز ادا رک ےتیل۔

 دل نب دبعاہلل، اخدل، ایب رشعم، اربامیہ، ہمقلع، اوسدییحی نب ییحی، اخ :  رافی

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

  



 

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ینم ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     668    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ز ب٦ حّغ ب٦ ٌياث، او١ض، ابزاہي٢، اَوز، ہ١ا٣ ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل و٥ہاو١ :  راوی

ا٣ٕ وَ  ٔ َوَص١َّ َوز َِ َ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ اِل ٔغ ب٦ِٔ ٌَٔيإث َحسَّ ِّ ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ َح ٥ُِت َحسَّ ُ٘ َِٜت  ا َٔ ١َِٜىٔيِّ  ٦ِ َوائَٔصَة فٔی ا

 َ ُط ٦ِ٠ٔ ث ُ٘
٢ََّٝ أََِفُ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  ِؤب َر

رمع نب صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، اوسد، امہؾ ، رضحت اعدص  ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ ینم ےک ابرے ںیم اراشد رفامیت 

 ںی ہک ںیم اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ڑپکے ےس رھکچ دای رکیت یھت۔

 رمع نب صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، اوسد، امہؾ ، رضحت اعدص  ریض اہلل اہنع :  فیرا

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ینم ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     669    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ح١از اب٦ زیس، ہصا٣ ب٦ حسا٧، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبسہ ب٦ ََٝمي٧، حَّضت وائصہ :  راوی

 ُٖ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ا٧َ ح و َحسَّ اْز َيِىىٔي اب٦َِ َزیِٕس َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٤ََْا َوِبَسةُ   ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ َ أَِخب

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ  وبََة َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی ٠َِىََّشٕ ح و َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َُعُ ٧َ َحسَّ َمِيَ َٝ َُ ََْة ب٦ُِ  ث٥ََا صَُصِي٢ْ َو٦ِ ٠ٍُٔي  َحسَّ

ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ثَىٔي اب٦ُِ َحسَّ ٕٞ اِلَِحَسٔب ح و َحسَّ ِضٔسٓیٕ َو٦ِ ٠َِضٔسیِّ ب٦ِٔ ٠َِي١ُو٧ٕ َو٦ِ َوأظ

ِٔ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي ُّٞ َصُؤَِل ُ ََْة ک ُٞ َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٠ٍُٔي ائٔي ث٥ََا إَِٔسَ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ َوزٔ َو٦ِ َوائَٔصَة فٔی َحات٢ٕٔ َحسَّ َِ َ ٢َ َو٦ِ اِل



 

 ِٜ ٢َ ٤َِحَو َحٔسیٔث َخأٜٕس َو٦ِ أَبٔی ٠َِىََّشٕ َحتِّ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  ١َىٔيِّ ٦ِ٠ٔ ثَِؤب َر

ہبیتق نب دیعس، امحد انب زدی، اشہؾ نب اسحؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلسؿ، رضحت اعدص  ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 چ دےنی ےک ابرے ںیم فلتخم اانسد ےس دحثی رفاتی یک یئگ ےہ۔فملس ےک ڑپکے ےس ینم رھک

 ہبیتق نب دیعس، امحد انب زدی، اشہؾ نب اسحؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلسؿ، رضحت اعدص  :  رافی

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

  

 ایبؿ فوض اک :   ابب

 ینم ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     670    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، اب٦ ويي٥ہ، ٥٠عور، ابزاہي٢، ہ١ا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر وَ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٔ َحٔسیثٔض٢ِٔ َحسَّ ا٣ٕ َو٦ِ َوائَٔصَة ب٥َِٔحو  ٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َص١َّ

دمحم نب احمت، انب ہنییع، وصنمر، اربامیہ، امہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اؿ رفاویں یک دحثی یک رطح امہؾ ےس یھب 

 دحثی رمفی ےہ۔

 ت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب احمت، انب ہنییع، وصنمر، اربامیہ، امہؾ، رضح :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ینم ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     671    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 س ب٦ بَّش، و١زو ب٦ ٠ي١و٧، ََٝمي٧ ب٦ يسار، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١ :  راوی

َمِيَ  َٝ َُ ُِٜت  َ أ ََ  َٟ ا َٔ ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠َِي١ُو٧ٕ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ١َِٜىٔيِّ َحسَّ ٧َ ب٦َِ َيَسإر َو٦ِ ا

ُِ ثَِوَب اٜزَّجُ  َّٝ ُئعي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِْتىٔي َوائَٔصُة أ٧ََّ َر َ َٟ أَِخب ا َٕ َِ ِوَب  ُٞ اٜثَّ ٔس ٍِ ٔسُُٝط أ٣َِ َي ٍِ ُٞ ٞٔ أََي ٔس ٍِ ٢َ کَا٧َ َي

ٞٔ ِٔيطٔ  ِس ٍَ ِٜ ٔ ا ٔلَی أَثَز ِؤب َوأ٤ََا أ٤َُِمزُ إ ََلةٔ فٔی َذَٜٔک اٜثَّ ٔلَی اٜعَّ ُد إ ١َِٜىٔيَّ ث٢َُّ یَِْخُ  ا

رکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، رمعف نب ومیمؿ، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اوب

اہلل ہیلع فل ہ فملس ینم وک دوھ ڈاےتل رھپ اس ںیم امنز ےک  ےئ رشتفی ےل اجےت افر ںیم ڑپکفں رپ دوھےن ےک ارث یک رطػ دھکی ریہ 

 وہیت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، رمعف نب ومیمؿ، امیلسؿ نب اسیر، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ینم ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     672    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوکا٠ٞ جحسری، وبساٜوحس، اب٦ زیاز، ابوَکیِ، اب٦ ٠بارک، اب٦ ابی زائسہ، و١زو ب٦ ٠ي١و٧، حَّضت اب٦ بَّش  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٕ ح و حَ  َِٜواحٔٔس َيِىىٔي اب٦َِ زٔیَاز ث٥ََا َوِبُس ا َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٕٞ ا ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ ١َُِٜباَرٔک َواب٦ُِ أَبٔی َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ سَّ

َٟ ابِ  ا َٔ ١َا  َ٘ َحٔسیُثُط  َِ ا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ٥َازٔ أ٠ََّ َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠َِي١ُو٧ٕ بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ َّی اهَّللُ َزائَٔسَة ک َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ُ بَِّٔشٕ أ٧ََّ َر

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٥ُِت أٌَِٔسُُٝط ٦ِ٠ٔ َو ُ٘ َِٜت  ا َٔ فٔی َحٔسیثٔض١َٔا  َِ َِٜواحٔٔس  ١َُِٜباَرٔک َوَوِبُس ا ا اب٦ُِ ا ١َِٜىٔيَّ َوأ٠ََّ ُٞ ا ٔس ٍِ ٟٔ اهَّللٔ ٢َ کَا٧َ َي و َُ  ثَِؤب َر

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل



 

جڈ ری، دبعاولدح، انب زاید، اوبرکبی، انب ابمرک، انب ایب زادئہ، 
جی

رمعف نب ومیمؿ، رضحت انب رشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباکلم 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ینم ےگل ڑپکے وخد دوھ ایل رکےت ےھت افر رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 ۔اراشد رفامیت ںی ہک اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ڑپکفں ےس ںیم وخد دوھیت یھت

جڈ ری، دبعاولدح، انب زاید، اوبرکبی، انب ابمرک، انب ایب زادئہ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت انب رشب ریض اہلل  :  رافی
جی

اوباکلم 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 ںیمینم ےک مکح ےک ایبؿ 

     673    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ حواس ح٥فی، ابوواظ٢، ابواحوػ، شبيِ ب٦ َغٔسہ، وبساهَّلل ب٦ شہاب خوِلنی :  راوی

ِٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ َشبٔي َِٜح٥َفٔیُّ أَبُو َوأظ٢ٕ َحسَّ إس ا ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َجوَّ َِٜدِوَِلنٔیِّ  َحسَّ َسَة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٔشَضإب ا َٔ ََغِ

أَِتىٔي َجارَٔیْة َٜٔىائَٔص  ِٔ ََفَ ١َِٜا ١َِسُتُض١َا فٔی ا ٍَ َِ ١َُِٝت فٔی ثَِوبَیَّ  اِحَت َِ ٥ُِت ٤َازِّٔل َولَی َوائَٔصَة  ُ٘  َٟ ا ٔلَیَّ َوائَٔصُة َٔ َبَىَثِت إ َِ َِْتَضا  َ أَِخب َِ َة 

ََٝک  َِٜت ٠َا َح١َ ا َٕ ِٞ َرأَیَِت ِٔيض١َٔا َشِيئّ  َِ َِٜت َص ا َٔ ُِٝت َرأَیُِت ٠َا یََزی ا٥َّٜائ٢ُٔ فٔی ٥َ٠َا٠ٔطٔ  ُٔ  َٟ ا َٔ ُِٝت َولَی ٠َا َظ٥َِىَت بَٔثِوبَِيَک  ُٔ ا 

 َّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُُّٙط ٦ِ٠ٔ ثَِؤب َر ِّی َلَحُ ٔن ِس َرأَیُِتىٔي َوإ َٕ َٜ َِٝتطُ  ِو َرأَیَِت َشِيّئا ٌََس َٝ َِ َِٜت  ا َٔ یَِل  ٢ََّٝ َیابّٔسا بُٔمَُفٔ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

ادمح نب وحاس یفنح، اوباعمص، اوباوحص، بیبش نب رغدقہ، دبعاہلل نب اہشب وخالین ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںی ہک ںیم دیسہ اعدص  

اپین ںیم ڈوب دای سپ ےھجم دیسہ اعدص  ریض دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس امہمؿ اھت ےھجم ڑپکفں ںیم االتحؾ وہایگ وت ںیم ےن اؿ وک 

 وت ےن اہلل اعتٰیل اہنع یک ابدنی ےن داھکی افر رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک اس یک  رب دی دیسہ اعدص  ےن ےھجم ولباای افر رفامای ہک

 فاال اےنپ وخاب ںیم داتھکی ےہ؟ لپ اےنپ ڑپکفں وک ااسی ویکں ایک؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اےنپ وخاب ںیم فہ داھکی وج وسےن

 وت روسؽ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک ایک وت ےن اؿ ںیم وکیئ زیچ دیھکی ںیم ےن اہکں اہں رفامای ارگ وت وکیئ زیچ داتھکی وت اس وک دوھات افر ںیم



 

  رکیت یھت۔اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ڑپکفں ےس اس وک ارگ کشخ وہیت وت اےنپ انونخں ےس رھکچ دای

 ادمح نب وحاس یفنح، اوباعمص، اوباوحص، بیبش نب رغدقہ، دبعاہلل نب اہشب وخالین :  رافی

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

  

 ...وخؿ یک اجنتس افر اس وک دوھےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وخؿ یک اجنتس افر اس وک دوھےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     674    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ہصا٣، ب٦ ُعوہ، ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، ہصا٣ ب٦ ُعوہ :  راوی

ث٥ََ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا یَِحٌَي َحسَّ َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َواٜ ثَىٔي ٠َُح١َّ َوَة ح و َحسَّ ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ ا َو٘ٔيْي َحسَّ

ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ  َِٜت َجائَِت ا٠َِزأَْة إ ا َٔ  َِ ١َا َِ اـ١َُٔة َو٦ِ أَ َِ ثَِتىٔي  َٟ َحسَّ ا َٔ َوَة  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ٔىيٕس َو٦ِ صَٔصا٣ ََ َّی اهَّللُ ب٦ُِ  ٢ََّٝ  َظل ََ َِٝيطٔ َو  َو

 ِٔ ١َِٜا ُظُط بٔا ُط ث٢َُّ َتُِقُ َٟ َتُحتُّ ا َٔ َْ َتِع٥َُي بٔطٔ  ِي َ٘ َِٜحِيَؽٔة  ُِ ثَِوبََضا ٦ِ٠ٔ َز٣ٔ ا َِٜت إِٔحَسا٤َا ُئعي ا َٕ ِّی ِٔيطٔ  َِ  ث٢َُّ َت٥َِؽُحطُ ث٢َُّ ُتَعل

ؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، نب رعفہ، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، اشہ

فملس یک دختم ںیم ا ک وعرت احرض وہیئ افر رعض ایک مہ ںیم یسک وعرت ےک ڑپکے ضیح ےک وخؿ ےس لولدہ وہ اجںیئ وت اس وک 

ین ےس  ول رھپ اس ےک دعب دوھ ول سک رطح اپک ایک رکںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بس ےس ےلہپ اس وک رھکچ دف رھپ اپ

 رھپ اس ںیم امنز ادا رکایل رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، نب رعفہ، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ :  رافی

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

  



 

 ایبؿ فوض اک :   ابب

 وخؿ یک اجنتس افر اس وک دوھےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     675    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوَکیِ اب٦ ١٤يْ، ابوـاہز، اب٦ وہِ، یحٌي ب٦ وبساهَّلل ب٦ َا٢ٜ، ٠اٜک ب٦ ا٤س، و١زو ب٦ حارث، حَّضت ہصا٣  :  راوی

 ب٦ ُعوہ

 ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َْنٔی َیِحٌَي ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ بِ  َحسَّ َ ِٕ أَِخب َْنٔی اب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا٢ٕٜٔ َو٠َأُٜک َحسَّ ََ  ٦ٔ

َٞ َحٔسی ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ َوَة بَٔضَذا اِْل ُض٢ِ َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ُّٝ ُ َِٜحارٔٔث ک ٔىيسٕ ب٦ُِ أ٤ََٕس َوَو١ِزُو ب٦ُِ ا ََ  ٔث َیِحٌَي ب٦ِٔ 

اوبرکبی انب ریمن، اوباطرہ، انب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب اسمل، امکل نب اسن، رمعف نب احرث، رضحت اشہؾ نب رعفہ ےن یھب  ہ 

 دحثی دفرسی اانسد ےس رفاتی یک ےہ۔

 ف نب احرث، رضحت اشہؾ نب رعفہاوبرکبی انب ریمن، اوباطرہ، انب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب اسمل، امکل نب اسن، رمع :  رافی

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

  

 ...وبؽ یک اجنتس رپ دلیل افر اس ےس ےنچب ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وبؽ یک اجنتس رپ دلیل افر اس ےس ےنچب ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     676    حسیث                               جٝس اوٟ  :  ٝسج

 ابوَىيساشخ، ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اَحٖ، و٘يي، او١ض، ٠حاہس، ـاُس، اب٦ وباس :  راوی

ُٖ ب٦ُِ  َح َِ ٔ ِٔ َوإ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ٔىيٕس اِلََشخُّ َوأَبُو َُکَ ََ ثَىٔي أَبُو  ث٥ََا  َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ إٔبَِزاصٔي٢َ 



 

ُٟ اهَّللٔ و َُ َٟ ٠َزَّ َر ا َٔ ُث َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ١ِٔىُت ٠َُحاصّٔسا یَُحسِّ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا اِلَِو١َُض  َِٝيطٔ َو٘ٔيْي َحسَّ َّی اهَّللُ َو  َظل

ا َٕ َِ َْی٦ِٔ  ِ ب َٔ ٢َ َولَی  َّٝ ََ ا َو َِکَا٧َ َی١ِٔشي بٔا١َّ٥ٜٔي١َٔة َوأ٠ََّ ا أََحُسص١َُا  ٕ أ٠ََّ بٔيْ َ٘ بَا٧ٔ فٔی  بَا٧ٔ َو٠َا يَُىذَّ َُٜيَىذَّ َُّض١َا  کَا٧َ َٟ أ٠ََا إ٤ٔ َِ اِْلَِخُ 

َس َولَی َصَذا َواحّٔس  ُط بٔاث٥َِئِن ث٢َُّ ََغَ َّٕ َص َِ  ِٕ ِ ِٕ َرـ ََِسَوا بَٔىٔسي  َٟ ا َٔ ُْ ٦ِ٠ٔ بَِؤٜطٔ 
ٔ

َّٝطُ َِل َيِسَتَّ ََٜى  َٟ ا َٔ ا َوَولَی َصَذا َواحّٔسا ث٢َُّ 

٢ِ یَِيَبَسا َٜ ُْ َو٥ُِض١َا ٠َا  َّّ  أ٧َِ یَُد

اوبدیعساجش، اوبرکبی، دمحم نب العء، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، فعیک، اشمع، اجمید، اطؤس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اؿ دفونں وک ذعاب دای اج راہ ےہ افر اؿ وک یسک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک دف ربقفں رپ سگر وہ

ڑبے انگہ یک فہج ےس ذعاب ںیہن دای اج راہ اؿ ںیم ےس ا ک صخش یلغچ رکات اھت افر دفرسا اےنپ اشیپب ےس ہن اتچب اھت سپ لپ یلص اہلل 

وک دف ڑکٹفں ںیم وتڑا رھپ ا ک اِس ربق رپ افر ا ک اُس ربق رپ اگڑ دی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع ہیلع فل ہ فملس ےن زبس یلیگ ینہٹ وگنمایئ اس 

 فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اشدی ہک اؿ ےس ذعاب مک ایک اجےئ اگ بج کت ہک  ہ کشخ ںیہن وہں یگ۔

 ید، اطؤس، انب ابعساوبدیعساجش، اوبرکبی، دمحم نب العء، ااحسؼ نب اربامیہ، اقحس، فعیک، اشمع، اجم :  رافی

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

  

 فوض اک ایبؿ :   ابب

 وبؽ یک اجنتس رپ دلیل افر اس ےس ےنچب ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     677    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ یوَْ، ٠ىلی ب٦ اَس، وبساٜوحس، ََٝمي٧، او١ض :  راوی

 ٧َ ََٝمِيَ َُ َِٜواحٔسٔ َو٦ِ  ث٥ََا َوِبُس ا ٕس َحسَّ ََ َ َّی ب٦ُِ أ ث٥ََا ٠َُىل َْ اِلَِززٔیُّ َحسَّ َُ ث٥َٔيطٔ أَِح١َُس ب٦ُِ یُو ٌَيَِْ  َحسَّ  ٔ ٥َاز َِ ٔ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل

 َ َٟ َوکَا٧َ اِْلَِخُ َِل َيِست ا َٔ َُّط  ٟٔ أ٤َ َِٜبِو ٟٔ أَِو ٦ِ٠ٔ ا َِٜبِو  ٥ِزُٔظ َو٦ِ ا

ی نب ادس، دبعاولدح، امیلسؿ، اشمع ےس  ہ رفاتی ھچک اافلظ یک دبتیلی ےک اسھت رموقؾ ےہ نکیل وہفمؾ ا ک یہ 

معل

ادمح نب ویفس، 

 ےہ۔



 

ی نب ادس، دبعاولدح، امیلسؿ، اشمع :  رافی

معل

 ادمح نب ویفس، 

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

  

 ضیح اک ایبؿ : ابب

 ...ازار ےک افرپ ےس احہضئ وعرت ےک اسھت ابمیرت ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ازار ےک افرپ ےس احہضئ وعرت ےک اسھت ابمیرت ےک ایبؿ ںیم

     678    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اَحٖ، جزیز، ٥٠عور، ابزاہي٢، اَوز، حَّضت وائصہ رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 َ ٤َْ َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٕب َوإ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ا َو

 ُٟ و َُ َِٜت کَا٧َ إِٔحَسا٤َا إَٔذا کَا٤َِت َحائّٔؽا أ٠َََزَصا َر ا َٔ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َوز َِ َ ٢َ  ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ اِل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

صَا َتأَِتزُٔر بٔإَٔزإر ث٢َُّ یَُبأَشُ َِ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

 رفاتی ےہ ہک مہ ںیم ےس ارگ وکیئ احہضئ وہیت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوکس ازار ابدنےنھ اک مکح رفامےت رھپ لپ یلص اہلل

  ہ فملس اس ےک اسھت ابمیرت رفامےت۔ہیلع فل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، اقحس، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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



 

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ازار ےک افرپ ےس احہضئ وعرت ےک اسھت ابمیرت ےک ایبؿ ںیم

     679    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ولی ب٦ ٠سہز، شيبانی، ولی ب٦ ححز َىسی، ولی ب٦ ٠سہز، ابواَحٖ، وبساٜزح٦١ ب٦ اَوز،  :  راوی

 ىالٰی و٥ہاَيسہ وائصہ رِضي اهَّلل ت

ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ  ِيَبانٔیِّ ح و َحسَّ ٕ َو٦ِ اٜصَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا  َحسَّ َ َٜطُ أَِخب ُن  ِّ َّٝ ِىٔسیُّ َواٜ ٕ اٜسَّ حُِحز

َٖ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح١َ  َح َِ ٔ ٤ََْا أَبُو إ َ ٕ أَِخب َِٜت کَا٧َ إِٔحَسا٤َا إَٔذا کَا٤َِت َحائّٔؽا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ا َٔ ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َوز َِ َ ٦ٔ ب٦ِٔ اِل

َِٜت  ا َٔ َصا  ِورٔ َحِيَؽتَٔضا ث٢َُّ یَُبأَشُ َِ ٢َ أ٧َِ َتأَِتزَٔر فٔی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َ  أ٠َََزَصا َر َ٘ ُٟ َوأَی٢ُُِّٙ ی١َُِٝٔک إِٔربَُط  و َُ ا کَا٧َ َر

٢َ ی١َُِٝٔک إِٔربَطُ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

ٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اوب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب اوسد، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعت

اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ازار ابدنےنھ اک مکح رکےت بج اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ںیم ےس بج یسک وک ضیح لات وت 

اس اک وخؿ ضیح وجش امر راہ وہات رھپ اس ےک اسھت رات سگارےت دیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای مت ںیم ےس وکؿ ےہ وج اینپ 

 اینپ وخاشہ رپ ڑنکفؽ احلص اھت۔وخاشہ رپ ااسی طبض رک ےکس اسیج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اوباقحس، دبعارلنمح نب اوسد، دیسہ اعدص  ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ازار ےک افرپ ےس احہضئ وعرت ےک اسھت ابمیرت ےک ایبؿ ںیم



 

     680    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، خاٜس ب٦ وبساهَّلل، شيبانی، وبساهَّلل ب٦ شساز، ٠ي١و٤ہ، ا٣ ا١ٜو٥٠ين حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہا

ٕ حَ  از ِيَبانٔیِّ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشسَّ ٤ََْا َخأُٜس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ اٜصَّ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ُٟ سَّ و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ َو٦ِ ٠َِي١ُو٤ََة 

َٗ اِْلَٔزارٔ َوص٦َُّ حُيَّ  ِو َِ ٢َ یَُبأَشُ نَٔسائَطُ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ْؾ اهَّللٔ َظل

فہ ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، ابیشین، دبعاہلل نب دشاد، ومیمہن، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وعروتں ےک اسھت ابمیرت رکےت ازار ےک افرپ ےس اس احؽ ںیم ہک احہضئ 

 وہںیت۔

 ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، ابیشین، دبعاہلل نب دشاد، ومیمہن، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...احہضئ وعرت ےک اسھت ا ک اچدر ںیم ےنٹپل ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےک اسھت ا ک اچدر ںیم ےنٹپل ےک ایبؿ ںیم

     681    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، اب٦ وہِ، ٠ْخ٠ہ، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اح١س ب٦ ويسي، اب٦ وہِ، َکیِ، اب٦ وباس :  راوی

ٔ أَ  اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َ َحسَّ ث اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي  ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٠ََة ح و َحسَّ ِٕ َو٦ِ ٠َِْخَ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٥َا اب٦ُِ ِخب

١ِٔىُت ٠َِي١ُو٤ََة َزِوَد ا٥َّٜئ  ََ  َٟ ا َٔ ِٕ ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس  یِ ٠َُة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َُکَ َْنٔی ٠َِْخَ َ ِٕ أَِخب َِٜت َوصِ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو يِّ َظل

٢َ َيِؽَفحُٔي ٠َعٔی َوأ٤ََا َحائْٔؾ َوبَِيىٔي َوبَِي٥َُط ثَِوْب  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  کَا٧َ َر



 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک  اوباطرہ، انب فبہ، رخمہم، اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رکبی، انب ابعس، یبن رکمی

زفہج رتحمہم دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے اسھت ےٹیل وہےت اس احؽ 

 ںیم ہک ںیم احہضئ وہیت ریمے افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درایمؿ ا ک ڑپکا وہات۔

 ، رخمہم، اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رکبی، انب ابعساوباطرہ، انب فبہ :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےک اسھت ا ک اچدر ںیم ےنٹپل ےک ایبؿ ںیم

     682    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، زی٥ِ ب٥ت ا٣ ١َٝہ :  راوی

 َ ث ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ََة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ٥َا أَ َحسَّ َٝ ََ بُو 

َِٜت بَِي١َ٥َا أ٤ََا ٠ُِؽَفحَٔىْة ٠ََي  ا َٔ ثَِتَضا  ١َََٝة َحسَّ ََ ثَِتُط أ٧ََّ أ٣َُّ  ١َََٝة َحسَّ ََ َِ ب٥َِٔت أ٣ُِّ  ٢ََّٝ أ٧ََّ َزی٥َِ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َر

ُِٝت  َٝ اِنَس َِ َٝةٔ إٔذِ حِٔؽُت  َِٜد١ٔي ُِٝت َنَى٢ِ فٔی ا ُٔ ِّٔسٔت  ٢ََّٝ أََن ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ لٔی َر ا َٕ َِ أََخِذُت ثَٔياَب حٔيَؽًٔي  َِ

٢ََّٝ يَ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت َوکَا٤َِت هَٔی َوَر ا َٔ َٝةٔ  َِٜد١ٔي اِؼَفَحِىُت ٠ََىطُ فٔی ا َِ َتٔسََل٧ٔ فٔیََِسَوانٔی  َِٜواحٔسٔ  ٍِ ِٔ ا اِْل٤َٔا

َِٜح٥َابَةٔ   ٦ِ٠ٔ ا

دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، زبنی تنب اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل 

 یئگ سپ ںیم ےن اےنپ ضیح فاےل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ا ک اچدر ںیم یٹیل وہیئ یھت ہک ےھجم ضیح لایگ وت ںیم ےکپچ ےس رتسب ےس لکن

ڑپکے  ےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھجم ےس رفامای ایک ےھجت ضیح لایگ ےہ ںیم ےن اہک یج اہں وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ  فملس ےن ےھجم الب ایل افر ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت اچدر ںیم ٹیل یئگ۔ رفامیت ںی ہک فہ افر

 فملس انجتب ںیم ا ک یہ ربنت ںیم لسغ رکایل رکےت ےھت۔



 

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، زبنی تنب اؾ ہملس :  رافی

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

  

 ...احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ےن افر اس ںیم رقاتئ احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگل

 رقلؿ ےک ایبؿ ںیم

     683    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ُعوہ، و١زہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

َوَة وَ  أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ُُعِ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َّی اهَّللُ َحسَّ َِٜت کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ٦ِ َو١َِزَة َو٦ِ َوائَٔصَة 

 ٔ ِٜبَِيَت إِٔلَّ َٜٔحاَجٔة اِْل ُٞ ا ُٝطُ َوکَا٧َ َِل یَِسُخ أَُرجِّ َِ طُ  ََ ِ ٔلَیَّ َرأ َْ یُِسنٔی إ َٙ ٢ََّٝ إَٔذا اِوَت ََ َِٝيطٔ َو  ِنَسا٧ٔ َو

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںی ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ، رمعہ، رضحت اعدص  

فل ہ فملس بج ااکتعػ ےتھٹیب وت اانپ رس ابمرک ریمے رقبی رک دےتی افر ںیم اس ںیم یھگنک رکیت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشبی 

 احتج ےک العفہ رھگ ںیم داہ  ہن وہےت ےھت۔

 ، امکل، انب اہشب، رعفہ، رمعہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب ییحی :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگلےن افر اس ںیم رقاتئ احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ

 رقلؿ ےک ایبؿ ںیم



 

     684    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، اب٦ شہاب، ُعوہ، و١زہ ب٥ت وبساٜزح٦١، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔش َحسَّ  ٤ََْا اٜ َ َٟ أَِخب ا َٔ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح  ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  َوَة َوَو١َِزَة ث٥ََا  َضإب َو٦ِ ُُعِ

ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َا ب٥ِٔٔت َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل َِ ١َِٜزٔیُؾ ِٔيطٔ  َِٝحاَجٔة َوا ٔ ِٜبَِيَت ٜ ُٞ ا ٥ُِت َلَِزُخ ُ٘ َِٜت إ٧ِٔ 

 ِ ُٞ َولَیَّ َرأ َُٜيِسخٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ْة َوإ٧ِٔ کَا٧َ َر ُٟ َو٥ُِط إِٔلَّ َوأ٤ََا ٠َارَّ
َ أ َِ ُُٝط َوکَا٧َ َِل أَ أَُرجِّ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ُط َوصَُو فٔی ا ََ

ّٔيَن یَ  ٔٙ َٟ اب٦ُِ ُر٠ِٕح إَٔذا کَا٤ُوا ٠ُِىَت ا َٔ ا و  ّّ ٔٙ ِٜبَِيَت إِٔلَّ َٜٔحاَجٕة إٔذَا کَا٧َ ٠ُِىَت ُٞ ا  ِسُخ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج روسؽ اہلل 

رفاتی ےہ ہک ارگ ںیم احتل ااکتعػ ںیم وہیت وت رھگ ںیم احتج ےک  ےئ داہ  وہیت افر ےتلچ ےتلچ رمضی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس 

یک تدادت رک یتیل افر ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس احتل ااکتعػ ںیم وہےت وت دجسم ںیم رےتہ وہےئ اانپ رس ابمرک ریمی 

پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج فکتعم وہےت وت رھگ ںیم وساےئ احتج ےک داہ  ہن رطػ رک دےتی وت ںیم اس ںیم یھگنک رکیت افر ل

 وہےت ےھت۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ےن افر اس ںیم رقاتئ احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگل

 رقلؿ ےک ایبؿ ںیم

     685    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حار ث، ٠ح١س ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ٤وِٞ، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ  :  راوی



 

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َِٜحارٔٔث َو٦ِ ٠ُ  َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٕٞ َو٦ِ َحسَّ َِ ٔس ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ٤َِو َح١َّ

ُٟ ا و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ََّضا  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ٔلَیَّ ُُعِ ُد إ ٢ََّٝ یُِْخٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو هَّللٔ َظل

 ٔ ١َِِٜسح ُط ٦ِ٠ٔ ا ََ ِ أٌَِٔسُٝطُ َوأ٤ََا َحائْٔؾ َرأ َِ  ٔس َوصَُو ٠َُحاؤْر 

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احر ث، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج 

تل ااکتعػ ںیم اانپ رس ابمرک ریمی رطػ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اح

 اکنؽ دےتی افر ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رس وک دوھ دیتی اس احؽ ںیم ہک ںیم احہضئ وہیت۔

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احر ث، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ےن افر اس ںیم رقاتئ احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگل

 ؿ ےک ایبؿ ںیمرقل

     686    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، ہصا٣، ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 ٔ َوةُ َو٦ِ َوائ ٤ََْا ُُعِ َ ٤ََْا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ صَٔصا٣ٕ أَِخب َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ََّضا  َصَة أ٤َ

ُط َوأ٤ََا َحائْٔؾ  ََ ِ ُٞ َرأ أَُرجِّ َِ ُط َوأ٤ََا فٔی حُِحَزتٔی  ََ ِ ٔلَیَّ َرأ ٢َ یُِسنٔی إ َّٝ ََ  َو

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اانپ رس ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ابمرک ریمے رقبی رفام دےتی افر ںیم رجحہ ںیم وہیت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رس ںیم اس احؽ ںیم یھگنک رکیت ہک ںیم 



 

 احہضئ وہیت۔

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ےن افر اس ںیم رقاتئ احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگل

 رقلؿ ےک ایبؿ ںیم

     687    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حسين ب٦ ولی، زائسہ، ٥٠عور، ابزاہي٢، اَوز، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ َزائَٔسَة َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِٜت  َحسَّ ا َٔ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َوز َِ َ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ اِل

٢َ َوأ٤ََا َحائْٔؾ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُٞ َرأَِس َر ٥ُِت أٌَِٔس ُ٘ 

رفاتی ےہ ہک ںیم احتل اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

 ضیح ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رس دوھای رکیت یھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ےن افر اس ںیم رقاتئ احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگل

 رقلؿ ےک ایبؿ ںیم



 

     688    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، یحٌي، ابو٠ىاویہ، او١ض، ثابت ب٦ وبيس، ٔا٢َ ب٦ ٠ح١س، حَّضت  :  راوی

 وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا

َّی ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ لٔی َر ا َٔ َِٜت  ا َٔ ٕس َو٦ِ َوائَٔصَة  ٢ٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َٔ ا َٕ ِٜ ٢ََّٝ ٤َاؤٜٔيىٔي  اِلَِو١َٔض َو٦ِ ثَابٔٔت ب٦ِٔ وُبَِيٕس َو٦ِ ا ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

 ُٕ َِ َِٜت  ا َٔ ١َِِٜسحٔٔس  ُِٜد١َِزَة ٦ِ٠ٔ ا َِٜيَسِت فٔی یَٔسٔک ا َٟ إ٧َّٔ َحِيَؽَتٔک  ا َٕ َِ ِّی َحائْٔؾ  ٔن  ُِٝت إ

ےس  ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، اثتب نب دیبع، اقمس نب دمحم، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 دجسم ےس اجےئ امنز ااھٹ رک دف وت ںیم ےن اہک ںیم وت احہضئ وہں وت رفاتی ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ےھجم

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریتا ضیح ریتے اہھت ںیم ںیہن ےہ۔

 اعتٰیل ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، اثتب نب دیبع، اقمس نب دمحم، رضحت اعدص  ریض اہلل :  رافی

 اہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

س ںیم رقاتئ ےن افر ااحہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگل

 رقلؿ ےک ایبؿ ںیم

     689    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، اب٦ ابی زائسہ، ححاد ب٦ ويي٥ہ، ثابت ب٦ وبيس، ٔا٢َ ب٦ ٠ح١س، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسةَ  ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕس َو٦ِ َوائَٔصَة  َحسَّ ٢ٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َٔ ا َٕ ِٜ َة َو٦ِ ثَابٔٔت ب٦ِٔ وُبَِيٕس َو٦ِ ا َو٦ِ َححَّإد َواب٦ِٔ أَبٔی ٥ٌَٔيَّ

 ٔ ُِٝت إ ُٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ُِٜد١َِزَة ٦ِ٠ٔ ا ُط ا َٜ ٔ ٢َ أ٧َِ أ٤َُاو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت أ٠َََزنٔی َر ا َٔ َٟ ا َٕ َِ ِّی َحائْٔؾ  إ٧َّٔ  ن َِ َت٥َاَؤٜيَضا 



 

َِٜيَسِت فٔی یَٔسٔک  َِٜحِيَؽَة   ا

اوبرکبی، انب ایب زادئہ، اجحج نب ہنییع، اثتب نب دیبع، اقمس نب دمحم، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم 

دجسم ےس اجےئ امنز ااھٹ رک دفں ںیم ےن اہک ںیم وت  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مکح دای ہک ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک

 احہضئ وہں وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ریتا ضیح ریتے اہھت ںیم ںیہن ےہ۔

 اوبرکبی، انب ایب زادئہ، اجحج نب ہنییع، اثتب نب دیبع، اقمس نب دمحم، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ےن افر اس ںیم رقاتئ احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگل

 رقلؿ ےک ایبؿ ںیم

     690    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ابوکا٠ٞ، ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، زہيْ، یحٌي، یزیس ب٦ ٘يسا٧، ابوحاز٣، ابوہزیزہ :  راوی

ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ ک ٕٞ َو٠َُح١َّ ٕب َوأَبُو کَا٠ٔ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َیِحٌَي َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ َحسَّ ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ٔىيٕس  ََ َیِحٌَي ب٦ِٔ 

 َ١ِٜ ٢َ فٔی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ بَِي١َ٥َا َر ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِيَسا٧َ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ َٟ یَا َوائَٔصُة ٤َاؤٜٔيىٔي َ٘ ا َٕ َِ ِسحٔٔس 

 َٜ ا َٕ َِ ِوَب  َِٜتطُ اٜثَّ ٥َاَو َِ َِٜيَسِت فٔی یَٔسٔک  َٟ إ٧َّٔ َحِيَؽَتٔک  ا َٕ َِ ِّی َحائْٔؾ  ٔن  ِت إ

زریہ نب رحب، اوباکلم، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، زریہ، ییحی، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

فملس ےن رفامای اے اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےھجم ڑپکا ددیے دیسہ اعدص  ےن  اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسم ںیم ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

 رعض ایک ںیم احہضئ وہں وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریت اضیح ریتے اہھت ںیم ںیہن۔

 زؾ، اوبرہریہزریہ نب رحب، اوباکلم، دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، زریہ، ییحی، سیدی نب اسیکؿ، اوباح :  رافی

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



 

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ںیم رقاتئ  ےن افر اساحہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگل

 رقلؿ ےک ایبؿ ںیم

     691    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، ٠سىز، َّيا٧، ٠ٕسا٣ ب٦ َشیح، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ  یِٕح َو٦ِ أَبٔيطٔ  َحسَّ ٔ ب٦ِٔ َُشَ َسا٣ ِٕ ٔ١ِٜ َيا٧َ َو٦ِ ا ِّ َُ ٕ َو ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ٠ِٔسَىز اَِل َحسَّ َٔ ٕب  َِحِ

ََِيَؽيُ   ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُب َوأ٤ََا َحائْٔؾ ث٢َُّ أ٤َُاؤُُٜط ا٥َّٜٔييَّ َظل ٥ُِت أََِشَ ُ٘ َِٜت  ا َٔ َِاُظ َولَی ٠َِؤؼٔي فٔیَّ َو٦ِ َوائَٔصَة  ُب    َيَِّشَ َِ

اُظ َولَی ٠َ  َِ َيَؽُي  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٗ َوأ٤ََا َحائْٔؾ ث٢َُّ أ٤َُاؤُُٜط ا٥َّٜٔييَّ َظل َِٜىزِ ُٗ ا ُب َوأََتَىزَّ َيَِّشَ َِ  ْْ ِ ٢ِ یَِذَُکِ ُزَصي َٜ  ِؤؼٔي فٔیَّ َو

رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، رعسم، ایفسؿ، دقماؾ نب یرحی، 

 احتل ضیح ںیم اپین یتیپ رھپ ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دے دیتی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اانپ ہنم ابمرک اس ہگج

ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دے دیتی  رہ ےت اہجں ریما ہنم وہات اھت رھپ ونش رفامےت افر ںیم  یی وچ یت احتل ضیح ںیم رھپ

دب( ذرک ںیہن ایک۔

ث

 

 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اانپ ہنم ابمرک ریمے ہنم یک ہگج رپ رہ ےت زریہ ےن )ف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، رعسم، ایفسؿ، دقماؾ نب یرحی، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ےن افر اس ںیم رقاتئ احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگل

 ےک ایبؿ ںیمرقلؿ 

     692    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، زاُز ب٦ وبساٜزح٦١ ٠کی، ٥٠عور، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ِّیُّ َو٦ِ ٥ِ٠َُع  ١َِٜک ٤ََْا َزاُوزُ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ََّضا  طٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ وٕر َو٦ِ أ٠ُِّ

آ٧َ  ُُِٜقِ أُ ا َيُِقَ َِ ُٙٔئ فٔی حِٔحزٔی َوأ٤ََا َحائْٔؾ  ٢َ یَتَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ییحی نب ییحی، داؤد نب دبعارلنمح یکم، وصنمر، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 وہیت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رقلؿ یرفی ڑپےتھ۔

 

ة

 

ض

ے

 ریمی وگد ںیم ہیکت اگلےت ہکبج ںیم احت

 ییحی نب ییحی، داؤد نب دبعارلنمح یکم، وصنمر، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ےن افر اس ںیم رقاتئ احہضئ وعرت اک اےنپ اخفدن ےک رس وک دفوھےن افر اس ںیم یھگنک رکےن ےک وجاز افر اس ےک وھجےٹ ےک اپک وہےن افر اس یک وگد ںیم ہیکت اگل

 رقلؿ ےک ایبؿ ںیم

     693    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، ح١از، ب٦ ١َٝہ، ثابت، ا٤س :  راوی

ث٥ََا ثَا ١ََة َحسَّ َٝ ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َِٜيُضوَز َحسَّ کَا٤ُوا بْٔت َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ ا

 َّ َٟ أَِظَحاُب ا٥َّٜٔييِّ َظل
َ َسأ َِ ِٜبُُيؤت  ٢ِ یَُحا٠ُٔىوص٦َُّ فٔی ا َٜ ٢ِ یَُؤاکُٔٝوَصا َو َٜ ١َِٜزِأَةُ ِٔيض٢ِٔ  َّی إَٔذا َحاَؼِت ا ٢َ ا٥َّٜٔييَّ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

َٟ اهَّللُ َتَىالَی َوَيِسأَُٜو٤ََک َو٦ِ  أ٤َِزَ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٔلَی آِٔخٔ اِْلیَةٔ  اهَّللُ َو ١َِٜٔحئؾ إ َِ فٔی ا اِوَتزُٜٔوا ا٥َِّٜسا َِ ِٞ صَُو أَّذی  ُٔ ١َِٜٔحئؾ  ا

َِٜيُضوزَ  َٔک ا ََ ذَٜ َٝ َب َِ َّٞ َشِيٕئ إِٔلَّ ا٥ِّٜکَاَح  ُ ٢َ اِظ٥َُىوا ک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ ُٞ أ٧َِ  َِ اُٜوا ٠َا یُزٔیُس صََذا اٜزَُّج َٕ َِ 

 َُ اَِل َیا َر َٕ َِ ٕ َوَوبَّازُ ب٦ُِ بَِّٔشٕ  ِيُس ب٦ُِ حَُؽيِْ ََ ُ َِ أ َحا َِ ٥َا ِٔيطٔ  َّ َٜ ًَ ٦ِ٠ٔ أ٠َِز٤َٔا َشِيّئا إِٔلَّ َخا َذا یََس َ٘  ُٟ و ُٕ َِٜيُضوَز َت َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ ا و

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َوِجُط َر َّ ي ٍَ َت َِ َََِل ٤َُحا٠ُٔىُض٦َّ  َذا  َ٘ َُٝض١َا  َو َب ِٕ َت َِ ا َِ َجا  َْخَ َِ َِٝيض١َٔا  ِس َوَجَس َو َٔ َّي َل٥٥ََّا أ٧َِ  ٢ََّٝ َحً ََ َو



 

ا أَ  َِ َىَز َِ اص١َُا  َٕ َس َِ َٞ فٔی آثَارٔص١َٔا  ََ أَِر َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل َٜبَٕن إ َِٝيض١َٔاَصٔسیَّْة ٦ِ٠ٔ  ٢ِ َیحِٔس َو َٜ  ٧ِ 

نمح نب دہمی، امحد، نب ہملس، اثتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک وہید ںیم ےس بج یسک وعرت وک ضیح لات وت فہ زریہ نب رحب، دبعارل

فل ہ  اس وک ہن وت اےنپ اسھت الھکےت افر ہن اؿ وک رھگفں ںیم اےنپ اسھت رہ ےت احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

(، لپ یلص اہلل ہیلع  فملس ےس وپاھچ وت اہلل زعفلج ےن ِ
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فل ہ فملس ےس ضیح ےک ابرے ںیم وساؽ رکےت ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفام دںی ہک فہ دنگیگ ےہ سپ دجا روہ وعروتں ےس 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امجع ےک العفہ رہ اکؾ رکف وہید وک  ہ ابت یچنہپ وت اوہنں ےن اہک ہک  ہ لدیم )یبن( ضیح ںیم وت روسؽ اہلل

 اک ایک ارادہ ےہ امہرا وکیئ اکؾ ںیہن وھچڑات سج ںیم امہری اخمتفل ہن رکات وہ،  ہ نس رک رضحت ادیس نب ریضح افر ابعد نب رشب ریض اہلل

 وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ وہیدی اس اس رطح ےتہک ںی ایک مہ وعروتں ےس امجع یہ ہن رکںی وت روسؽ اعتٰیل ہنع احرض

ہصغ لای اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رہچہ اونر ریغتم وہایگ اہیں کت ہک مہ ےن امگؿ ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اؿ دفونں رپ 

 لکن ےئگ اےنت ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ دفدھ اک ید ہ اؿ دفونں ےک اہں ےس لای وت لپ ےہ فہ دفونں اھٹ رک ابرہ

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےک ےھچیپ لدیم اجیھب افر اؿ وک دفدھ الپای وت مہ ےن ولعمؾ ایک ہک لپ وک اؿ رپ ہصغ ہن اھت۔

 ، امحد، نب ہملس، اثتب، اسنزریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی :  رافی

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

  

 ...ذمی ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ذمی ےک ایبؿ ںیم

     694    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يبہ، و٘يي، ابو٠ىاویہ، ہصي٢، او١ض، ٥٠ذر ب٦ يىلی، اب٦ ح٥ّيہ، حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی ش :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔيْي َوأَبُو ٠َُىاؤیََة َوصَُصِي٢ْ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ٥ِ٠ُٔذرٔ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ب٦ِٔ َيِىلَی َویُِٙىَي أَبَا َيِىلَی َو٦ِ َحسَّ



 

َّی اهَّللُ وَ ا َٟ ا٥َّٜٔييَّ َظل
َ أ َِ َتِحٌٔي أ٧َِ أَ َِ ٥ُِت أَ ُ٘ ِّ َو ا ٥ُِت َرُجَّل ٠َذَّ ُ٘  َٟ ا َٔ ٔة َو٦ِ َولٓٔیٕ  ّٔيَّ َِٜح٥َ ٢ََّٝ ١َٜٔکَا٧ٔ اب٥َِتٔطٔ ب٦ِٔ ا ََ َِٝيطٔ َو

 ُ أ ُظ َویََتَوؼَّ ُٞ َذََکَ ٔس ٍِ َٟ َي ا َٕ َِ ُط  َٜ َ َسأ َِ  ٔ َوز َِ َ َساَز ب٦َِ اِل ِٕ ٔ١ِٜ أ٠ََزُِت ا َِ 

وبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوباعمف ہ، میشہ، اشمع، ذنمر نب یلعی، انب ہیفنح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ا

رثکت ےس ذمی لیت یھت افر ںیم ایح رکات اھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس ابرے ںیم وساؽ رکفں لپ یلص اہلل ہیلع 

ازبحادی ےک ریمے اکنح ںیم وہےن یک فہج ےس، وت ںیم ےن رضحت دقماد نب اوسد وک مکح دای اوہنں ےن لپ یلص اہلل فل ہ فملس یک اص

 ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اےنپ ل ہ انتلس وک دوھےل افر فوض رکے۔

 اشمع، ذنمر نب یلعی، انب ہیفنح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوباعمف ہ، میشہ، :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ذمی ےک ایبؿ ںیم

     695    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، خاٜس، اب٦ حارث، شىبہ، ََٝمي٧، ٥٠ذر، ٠ح١س ب٦ ولی، حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َٝ َُ َْنٔی  َ ث٥ََا ُشِىَبُة أَِخب َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ١ِٔىُت ٥ِ٠ُٔذّراَحسَّ ََ  َٟ ا َٔ  ٧ُ  َمِيَ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييَّ َظل
َ أ َِ َ َتِحَيِيُت أ٧َِ أ َِ َٟ ا ا َٔ َُّط  ٔس ب٦ِٔ َولٓٔیٕ َو٦ِ َولٓٔیٕ أ٤َ اـ١ََٔة َو٦ِ ٠َُح١َّ َِ  ٔٞ ١َِِٜذٔی ٦ِ٠ٔ أَِج ٢َ َو٦ِ ا

 ُِ ُِٜوُؼو َٟ ٥ِ٠ُٔط ا ا َٕ َِ ُط  َٜ َ َسأ َِ َساَز  ِٕ ٔ١ِٜ أ٠ََزُِت ا َِ 

احرث، ہبعش، امیلسؿ، ذنمر، دمحم نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  ییحی نب ، بی احریث، اخدل، انب

رضحت افہمط یک فہج ےس ذمی ےک ابرے ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ رکےن ےس یرؾ وسحمس رکات اھت اس  ےئ ںیم 

  فل ہ فملس ےن رفامای ہک اس ےس فوض الزؾ ےہ۔ےن دقماد وک مکح دای اوہنں ےن درایتف ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع



 

 ییحی نب ، بی احریث، اخدل، انب احرث، ہبعش، امیلسؿ، ذنمر، دمحم نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿضیح اک ایب :   ابب

 ذمی ےک ایبؿ ںیم

     696    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اح١س ب٦ ويسي، اب٦ وہِ، ٠ْخ٠ہ ب٦ بٙيْ، ََٝمي٧ ب٦ يسار، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ، حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٔىيٕس ا ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َٝ َحسَّ َُ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ  َٙيِْ ُ ٠َُة ب٦ُِ ب َْنٔی ٠َِْخَ َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ ٧َ ِلَیِلٔیُّ َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي  َمِيَ

 َُ ٔلَی َر ٔ إ َوز َِ َ َساَز ب٦َِ اِل ِٕ ٔ١ِٜ ٥َِٝا ا ََ ِٕ أَِر ٔ َٟ َولٔیُّ ب٦ُِ أَبٔی ـَاٜ ا َٔ  َٟ ا َٔ ٢ََّٝ ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ُٞ بٔطٔ  َى ِّ َْ َي ِي َ٘ ُد ٦ِ٠ٔ اِْلِٔنَسا٧ٔ  ١َِِٜذٔی َیِْخُ ُط َو٦ِ ا َٜ َ َسأ َجَک َِ ِ َواِنَؽِح ََفِ أ ٢َ َتَوؼَّ َّٝ 

نب ریکب، امیلسؿ نب اسیر، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت یلع ریض اہلل  اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم

س اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ہک مہ ےن دقماد نب اوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپ

ںیم مکح ولعمؾ رکںی وج ااسنؿ ےس اخرج وہ وت فہ ایک رکے روسؽ اہلل  اجیھب اتہک فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ذمی ےک ابرے

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای فوض رک افر اینپ یراگمہ وک دوھےل۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، امیلسؿ نب اسیر، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت یلع :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...بج دنین ےس دیبار وہ وت ہنم افر دفونں اہوھتں ےک دوھےن ےک ایبؿ ںیم



 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمبج دنین ےس دیبار وہ وت ہنم افر دفونں اہوھتں ےک دوھےن ےک ایب

     697    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، و٘يي، َّيا٧، ١َٝہ ب٦ ٘ہيٞ، َکیِ، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔيْي  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َحسَّ یِ ٕٞ َو٦ِ َُکَ َضِي ُ٘ ١َََٝة ب٦ِٔ  ََ َيا٧َ َو٦ِ  ِّ َُ َو٦ِ 

 ُ َٞ َوِجَضطُ َویََسیِطٔ ث ٌََس َضي َحاَجَتُط ث٢َُّ  َٕ َِ  ٔٞ ِي َّٝ ا٣َ ٦ِ٠ٔ اٜ َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٢َّ ٤َا٣َ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

ل، رکبی، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، ہملس
 ب 
کہ

 نب 

اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک اےھٹ اضقےئ احتج ےس افرغ وہےئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ رہچے افر اہوھتں وک دوھ رک 

 وسےئ۔

ل، رکبی، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، ہملس نب :  رافی
 ب 
کہ

 

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

  

 ...یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ ک

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےک  ےئ یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ اھکےن ےنیپ وسےن ای امجع رکےن اک ارادہ رکے ۔یبنج ےک وسےن ےک وجاز 

     698    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٜزح٦١، حَّضت یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ اب٦ وبسا :  راوی

 وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ُٔتَِيَبُة  ث٥ََا  َِّٝيُث ح و َحسَّ ٤ََْا اٜ َ اَِل أَِخب َٔ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح  ١ٔئِمُّ َو٠َُح١َّ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي اٜتَّ َِٜيْث َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ب٦ُِ 



 

١ََٝةَ  ََ ِْ  ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی  ٢َ کَا٧َ إَٔذا أََراَز أ٧َِ ی٥ََا٣َ َوصَُو ُج٥ُ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َر

َٞ أ٧َِ ی٥ََا٣َ  ِب َٔ ََلةٔ  أَ ُوُؼوئَُط ٜٔٝعَّ  َتَوؼَّ

رلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ییحی نب ییحی یمیمت، دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، اوبہملس انب دبعا

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج یبنج احتل ںیم وسےن اک ارادہ رفامےت وت وسےن ےس ےلہپ امنز ےک فوض یک رطح 

 فوض رفام ےتیل۔

 انب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی یمیمت، دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، اوبہملس :  رافی

 اہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

  امجع رکےن اک ارادہ رکے ۔یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ اھکےن ےنیپ وسےن ای

     699    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ وٝيہ، و٘يي، ٥ٌسر، شىبہ، ح٢ٙ، ابزاہي٢، اَوز، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َحسَّ َوز َِ َ ٢َٔٙ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ اِل َِٜح َة َوَو٘ٔيْي َو٥ٌَُِسْر َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ ا َٝيَّ وُ

َٞ أَِو ی٥ََا٣َ َتوَ  ُ أََراَز أ٧َِ َیأِک َِ ٢ََّٝ إَٔذا کَا٧َ ُج٥ُّبا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا أَ ُوُؼوئَطُ َٜٔٝٔ ٔ ؼَّ ََلة  عَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، فعیک، دنغر، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج یبنج وہےت افر اھکےن ای وسےن ےک ارادہ رفامےت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز یک رطح فوض رفام 

 ےتیل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، فعیک، دنغر، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

  یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ اھکےن ےنیپ وسےن ای امجع رکےن اک ارادہ رکے ۔یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ

     700    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، حَّضت شىبہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ُ  َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ ح و َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا اَِل ٠َُح١َّ َٔ ث٥ََا أَبٔی  َٟ َحسَّ ا َٔ َىاذٕ 

ِٜحَ  ث٥ََا ا َّي فٔی َحٔسیثٔطٔ َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ  ٔ ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة بَٔضَذا اِْل ُث َحسَّ ١ِٔىُت إٔبَِزاصٔي٢َ یَُحسِّ ََ  ٢َُٙ 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، دیبع اہلل نب اعمذ، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب دفرسی اانسد ےس یہی دحثی ایس 

 رطح رمفی ےہ۔

 اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، دیبعاہلل نب اعمذ، رضحت ہبعش ریض اہلل  :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ اھکےن ےنیپ وسےن ای امجع رکےن اک ارادہ رکے ۔

     701    حسیث                               وٟجٝس ا  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ابی بْک ٠ٕسامی، زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي اب٦ َىيس، وبيساهَّلل، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، ابواَا٠ہ،  :  راوی

 وبيساهَّلل ب٦ ٤اِي، اب٦ و١ز

مٔیُّ َوُزَصيُِْ ب٦ُِ  سَّ َٕ ١ُ ِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ َحسَّ ٔىيٕس َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ح و َحسَّ ََ ث٥ََا یَِحٌَي َوصَُو اب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ ٕب  َِحِ



 

ث٥ََ  َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبٔی َو ٕ َحسَّ َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ َُٜض١َا  ُن  ِّ َّٝ ٕ َواٜ اَِل حَ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٔ ا٠ََة  ََ ُ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ ا أَبُو أ سَّ

َٟ َنَى٢ِ إَٔذا َتَوؼَّ  ا َٔ  ِْ ُُٔس أََحُس٤َا َوصَُو ُج٥ُ َٟ اهَّللٔ أََیزِ و َُ َٟ یَا َر ا َٔ َ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ و١ََُز   أ

ااسہم، دیبع اہلل نب انعف، انب رمع ےس دمحم نب ایب رکب دقمایم، زریہ نب رحب، ییحی انب دیعس، دیبع اہلل، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوب

رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک مہ ںیم ےس وکیئ احتل انجتب ںیم 

 وس اتکس ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اہں بج فوض رک ےل۔

دقمایم، زریہ نب رحب، ییحی انب دیعس، دیبعاہلل، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دیبعاہلل نب انعف، انب دمحم نب ایب رکب  :  رافی

 رمع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ اھکےن ےنیپ وسےن ای امجع رکےن اک ارادہ رکے ۔یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ 

     702    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ٤اِي، اب٦ و١زَے روایت ےہ ٘ہ حَّضت و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث َْنٔی ٤َأِْي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ و١َُ َحسَّ َ ٗٔ َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ َّی اهَّللُ ٥َا ٠َُح١َّ ًَي ا٥َّٜٔييَّ َظل ِّ َت َِ َز ا

 ِ أ َٟ َنَى٢ِ َٜٔيَتَوؼَّ ا َٔ  ِْ ِٞ ی٥ََا٣ُ أََحُس٤َا َوصَُو ُج٥ُ َٟ َص ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِ  َو َٞ إَٔذا َشا َتٔس ٍِ َّي َي  ث٢َُّ َٜٔي٢ِ٥َ َحً

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فوض رکف رھپ فملس ےس وتفی بلط ایک ہک ایک مہ ںیم ےس وکیئ احتل انجتب ںیم وس اتکس ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل

 وس اجؤ اہیں کت ہک بج اچوہ لسغ رکف۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انعف، انب رمعےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ اھکےن ےنیپ وسےن ای امجع رکےن اک ارادہ رکے ۔

     703    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ر، اب٦ و١ز َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، وبساهَّلل ب٦ زی٥ا :  راوی

َٟ َذََکَ  ا َٔ ٕٚ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ٔ أُِت َولَى ٠َاٜ َٟ َْقَ ا َٔ ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ٟٔ و َحسَّ و َُ أب َٜٔز َِٜدفَّ  و١َُزُ ب٦ُِ ا

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ِ َوأٌِس اهَّللٔ َظل أ ٢ََّٝ َتَوؼَّ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٜطُ َر  َٟ ا َٕ َِ  ٔٞ ِي َّٝ َّطُ ُتٔعيبُطُ َج٥َابَْة ٦ِ٠ٔ اٜ ِٞ ٢َ أ٤َ

َٛ ث٢َُّ ٢َِ٤   َذََکَ

اہلل ہیلع فل ہ فملس ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص 

ےس ذرک ایک ہک اس وک رات ےک فتق انجتب وہ اجیت ےہ وت لپ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فوض رک افر اےنپ ل ہ 

 انتلس وک دوھےل رھپ وس اج۔

 ٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ اھکےن ےنیپ وسےن ای امجع رکےن اک ارادہ رکے ۔

     704    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ىاویہ ب٦ ظاٜح، وبساهَّلل ب٦ ٔيس :  راوی



 

 َٟ ا َٔ ِيٕس  َٔ َِٜيْث َو٦ِ ٠َُىاؤَیَة ب٦ِٔ َظأٜٕح َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ُِٜت َوائَٔصَة َو٦ِ َحسَّ َ أ ََ    ٔ ؤِتز

َِٜح٥َابَةٔ أَکَا٧َ يَ  َْ کَا٧َ َيِع٥َُي فٔی ا ِي َ٘ ُِٝت  ُٔ َِٜحسٔیَث  ََِذََکَ ا  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ أ٧َِ ی٥ََا٣َ أ٣َِ َر ِب َٔ  ُٞ َتٔس ٍِ

ُٞ ُرب١ََّا اٌَِتَس  َى ِّ ِس کَا٧َ َي َٔ َٔک  ُّٞ ذَٜ ُ َِٜت ک ا َٔ  َٞ َتٔس ٍِ َٞ أ٧َِ َي ِب َٔ َٞ َی٥َا٣ُ  َّٜٔذی َجَى َِٜح١ُِس ِهَّلِل ا ُِٝت ا ُٔ ٥َا٣َ  َِ أَ  ٥َا٣َ َوُرب١ََّا َتَوؼَّ َِ  َٞ

َىّة  ََ  ٔ  فٔی اِل٠َِز

ہبیتق نب دیعس، ثیل، اعمف ہ نب اصحل، دبعاہلل نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس روسؽ اہلل 

ے ںیم وساؽ ایک رھپ وپری دحثی ذرک یک اہیں کت ہک ںیم ےن اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک فرت ےک ابر

فملس یبنج وہےن یک احتل ںیم ےسیک لسغ رفامای رکےت ےھت ایک وسےن ےس ےلہپ لسغ رفامےت ای لسغ ےس ےلہپ دنین رفامےت لپ ریض 

ں رطح رفام ےتیل ےھت یھبک لسغ رفامےت رھپ وسےت افر یھبک فوض رک ےک اہلل اعتیل اہنع ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دفون

 دنین رفامےت ںیم ےن اہک امتؾ رعتںیفی اہلل ےک  ےئ ںی سج ےن اس اعمہلم ںیم لاسین رفامیئ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، اعمف ہ نب اصحل، دبعاہلل نب سیق :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ اھکےن ےنیپ وسےن ای امجع رکےن اک ارادہ رکے ۔

     705    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ٠ىاویہ، اب٦ ظاٜح :  راوی

ٔىيٕس اِلَیِ  ََ ث٥َٔيطٔ َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِٕ َج١ٔيّىا َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ لٔیُّ َحسَّ

 ٔ َٝطُ َو٦ِ ٠َُىاو ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  یََة ب٦ِٔ َظأٜٕح بَٔضَذا اِْل

زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، اعمف ہ، انب اصحل ےس یھب دفرسی دنس ےس یہی دحثی 

 رمفی ےہ۔



 

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، اعمف ہ، انب اصحل :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ یراگمہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ اھکےن ےنیپ وسےن ای امجع رکےن اک ارادہ رکے ۔

     706    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ ب٦ ٌياث، ابوَکیِ، اب٦ ابی زائسہ، و١زو ٤أس، اب٦ ١٤يْ، ، ٠زوا٧، ٠ىاویہ، واظ٢،  :  راوی

 ابو٠توکٞ، ابوَىيس

ث٥ََا أَبُو  ُغ ب٦ُِ ٌَٔيإث ح و َحسَّ ِّ ث٥ََا َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ثَىٔي َو١ِْزو َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة ح و َحسَّ َ ِٕ أَِخب یِ َُکَ

 ُ١ِٜ ُض٢ِ َو٦ِ َوأظ٢ٕ َو٦ِ أَبٔی ا ُّٝ ُ زَارٔیُّ ک َّ ِٜ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ ب٦ُِ ٠َُىاؤیََة ا اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ُِٜدِسرٔیِّ ا٥َّٜأُٔس َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٔىيٕس ا ََ ٞٔ َو٦ِ أَبٔی  ِّ َتَوک

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُ ِ َزاَز أَب أ َِٝيَتَوؼَّ َِ َٝطُ ث٢َُّ أََراَز أ٧َِ َيُىوَز  ٢ِ أَصِ ُ٘ ٢َ إَٔذا أَتَی أََحُس َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو و بَِْکٕ فٔی َحٔسیثٔطٔ بَِي٥َُض١َا  َظل

َٟ ث٢َُّ أََراَز أ٧َِ ُيَىاؤزَ  ا َٔ  ُوُؼوئّا َو

زادئہ، رمعف اندق، انب ریمن، ، رمفاؿ، اعمف ہ، اعمص، اوبوتملک، اوبدیعس ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اوبرکبی، انب ایب 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اینپ ویبی ےس اجمتعم رکے افر رھپ دفابرہ اس 

 ل اک ارادہ رکے وت اےس اچےئہ ہک فوض رکےل۔

یب ہبیش، صفح نب ایغث، اوبرکبی، انب ایب زادئہ، رمعف اندق، انب ریمن، ، رمفاؿ، اعمف ہ، اعمص، اوبوتملک، اوبرکب نب ا :  رافی

 اوبدیعس

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 ہ اک دوھان افر فوض رکان بحتسم ےہ بج فہ اھکےن ےنیپ وسےن ای امجع رکےن اک ارادہ رکے ۔یبنج ےک وسےن ےک وجاز افر اس ےک  ےئ یراگم

     707    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ اح١س ب٦ ابی شىيِ ِحانی، ٠سٙين اب٦ بٙيْ، شىبہ، ہصا٣ ب٦ زیس، ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ا َِ َو٦ِ ُشِىبَ َحسَّ ا َِٜحذَّ ٕ ا َٙيِْ ُ ٙٔيْن َيِىىٔي اب٦َِ ب ث٥ََا ٠ِٔس انٔیُّ َحسَّ ََِٜحَّ ِٕ ا ٔ ب٦ِٔ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ أَِح١ََس ب٦ِٔ أَبٔی ُشَىِي َة َو٦ِ صَٔصا٣

ٕٞ َو  ِس ٍُ ُٓ َولَی نَٔسائٔطٔ بٔ ٢ََّٝ کَا٧َ یَُفو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  احٔسٕ َزیِٕس َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

نسح نب ادمح نب ایب بیعش رحاین، نیکسم انب ریکب، ہبعش، اشہؾ نب زدی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس ا ک یہ لسغ ےک اسھت اینپ ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےس وہ لےت ےھت۔

 رحاین، نیکسم انب ریکب، ہبعش، اشہؾ نب زدی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعنسح نب ادمح نب ایب بیعش  :  رافی

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

  

 ...ینم وعرت ےس ےنلکن رپ لسغ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمینم وعرت ےس ےنلکن رپ لسغ ےک فوجب 

     708    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، و١ز ب٦ یو٤س، وْک٠ہ ب٦ و١ار، اَحاٗ ب٦ ابی ـٝحہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

٠َُة ب٦ُِ  ث٥ََا ؤِْکٔ َِٜح٥َفٔیُّ َحسَّ ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ یُو٤َُس ا ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ثَىٔي  َحسَّ َِٝحَة َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ أَبٔی ـ َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ  َٟ ا َٔ إر  َو١َّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر َٖ إ َح َِ ٔ ةُ إ ِي٢ٕ َوهَٔی َجسَّ َٝ َُ َٟ َجائَِت أ٣ُُّ  ا َٔ َٜطُ َوَوائَٔصُة و٥َِٔسُظ یَا أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک  َِٜت  ا َٕ َِ  ٢َ

 َ ١َِٜزِأ َٟ اهَّللٔ ا و َُ َِٜت َوائَٔصُة یَا َر ا َٕ َِ ٔسطٔ  ِّ ُٞ ٦ِ٠ٔ َن ٔسَضا ٠َا یَزَی اٜزَُّج ِّ َْی ٦ِ٠ٔ َن َ َّ َِ ٥َ١َِٜا٣ٔ  ُٞ فٔی ا ِي٢ٕ ةُ َتَزی ٠َا یََزی اٜزَُّج َٝ َُ أ٣َُّ 



 

ِٞ یَ  َتٔس ٍِ َت ِٝ َِ ََّْٔبَِت ی١َٔي٥ُٔک َنَى٢ِ  َِ ِٞ أ٤َِٔت  َٟ َٜٔىائَٔصَة بَ ا َٕ َِ َِ َتزٔبَِت َی١ٔي٥ُٔک  َؽِحٔت ا٥َِّٜسا ِي٢ٕ إَٔذا َرأَِت َذأک َِ َٝ َُ  ا أ٣َُّ 

زریہ نب رحب، رمع نب ویسن، مرکہم نب امعر، ااحسؼ نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ یک دادی رضحت اؾ میلس 

ہ اعدص  ریض اہلل ریض اہلل اعتٰیل اہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لںیئ اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دیس

مسج اعتٰیل اہنع یک وموجدیگ ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وعرت ارگ وخاب ںیم فہ دےھکی وج رمد داتھکی ےہ افر اےنپ 

وعروتں وک روسا رکدای  رپ فہ دےھکی وج رمد داتھکی ےہ وت فہ ایک رکے وت دیسہ اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای اے اؾ میلس مت ےن

ریتے اہھت اخک لولد وہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفامای ہکلب ریتے اہھت اخک لولد 

 وہں اے اؾ میلس بج وعرت اس رطح دےھکی وت اس وک لسغ رکان اچےئہ۔

 ؼ نب ایب ہحلط، اسن نب امکلزریہ نب رحب، رمع نب ویسن، مرکہم نب امعر، ااحس :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ینم وعرت ےس ےنلکن رپ لسغ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     709    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ وٜيس، یزیس ب٦ زریي، َىيس، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک، حَّضت ا٣ َٝي٢ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ وباس :  راوی

 ٔ َتاَزَة أ٧ََّ أ٤َََس ب٦َِ ٠َاٜ َٔ ٔىيْس َو٦ِ  ََ ث٥ََا  ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ َِٜؤٜئس َحسَّ ث٥ََا َوبَّاُس ب٦ُِ ا ِي٢ٕ َحسَّ َٝ َُ ثَُض٢ِ أ٧ََّ أ٣َُّ  ٕک َحسَّ

ثَِت أَ  َِ َحسَّ  ُٞ ١َِٜزِأَةٔ َتَزی فٔی ٥َ٠َا٠َٔضا ٠َا یََزی اٜزَُّج ٢َ َو٦ِ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل َ أ ََ ََّضا  َّی اهَّللُ ٤ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ

ِي٢ٕ َو  َٝ َُ َِٜت أ٣ُُّ  ا َٕ َِ  ِٞ َتٔس ٍِ َت ِٝ َِ ١َِٜزِأَةُ  ٢َ إَٔذا َرأَِت َذٜٔٔک ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٟ ٤َٔييُّ َو ا َٕ َِ ِٞ یَُٙو٧ُ صََذا  َِٜت َوَص ا َٔ َتِحَيِيُت ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک  َِ ا

ٌَٝٔيْن أَبَِيُؾ َو٠َا  ٔٞ َِ اٜزَُّج َبُط إ٧َّٔ ٠َا ٦ِٔ١ أَی٦َِ یَُٙو٧ُ اٜصَّ َِ ٢َ َنَى٢ِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٦ِٔ١ أَیِّض١َٔا اهَّللٔ َظل َِ ْٖ أَِظََفُ  ١َِٜزِأَةٔ َرٔٔي َِ ا

َبطُ  َوََل أَِو  َٖ یَُٙو٧ُ ٥ِ٠ٔطُ اٜصَّ َب ََ 

ابعس نب فدیل، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن روسؽ اہلل 



 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ ایک اس وعرت ےک ابرے ںیم وج وخاب ںیم فہ دےھکی وج رمد داتھکی ےہ وت روسؽ اہلل

فملس ےن رفامای بج وعرت اس رطح دےھکی وت اس وک لسغ رکان اچےئہ اؾ ہملس یتہک ںی ہک ںیم ےن یرؾ ےک ابفوجد رعض ایک ہک ایک 

ات ےہ افر فایعق ااسی ےہ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں فرہن ہچب یک ہاشتہب اہکں ےس وہ رمد اک اپین اگڑاھ دیفس وہ

 وعرت اک اپین التپ زرد وہات ےہ سپ وج اؿ ںیم افرپ لاجات ےہ ای ڑبھ اجات ےہ وت ایس ےس ہاشتہب وہیت ےہ۔

 ابعس نب فدیل، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ینم وعرت ےس ےنلکن رپ لسغ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     710    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زاُز ب٦ رشيس، ظاٜح ب٦ و١ز، ابو٠اٜک، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا َزاُوزُ ب٦ُِ ُرَشِيٕس َحسَّ  َٟ َحسَّ و َُ َِٜت ا٠َِزأَْة َر َ أ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبُو ٠َأٜٕک اِلَِشَحعٔیُّ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ث٥ََا َظأُٜح ب٦ُِ و١ََُز َحسَّ

َٟ إٔذَ  ا َٕ َِ ُٞ فٔی ٥َ٠َا٠ٔطٔ  ١َِٜزِأَةٔ َتَزی فٔی ٥َ٠َا٠َٔضا ٠َا َیَزی اٜزَُّج ٢َ َو٦ِ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َ اهَّللٔ َظل ٞٔ ا ک ا٧َ ٥ِ٠َٔضا ٠َا یَُٙو٧ُ ٦ِ٠ٔ اٜزَُّج

 ِٞ َتٔس ٍِ َت ِٝ َِ 

داؤد نب ردیش، اصحل نب رمع، اوبامکل، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ا ک وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس 

 فل ہ فملس ےن رفامای بج اس ےس وعرت ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وج اےنپ وخاب ںیم فہ دےھکی وج رمد داتھکی ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع

 فیہ زیچ ےلکن وج لدیم ےس یتلکن ےہ وت لسغ رکے۔

 داؤد نب ردیش، اصحل نب رمع، اوبامکل، اسن نب امکل :  رافی

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

  



 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

  رپ لسغ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیمینم وعرت ےس ےنلکن

     711    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ابو٠ىاویہ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، زی٥ِ ب٥ت ابی ١َٝہ، حَّضت ا٣ ١َٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

٤ََْا  َ ١ٔئِمُّ أَِخب ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ ١َََٝة َحسَّ ََ ١َََٝة َو٦ِ أ٣ُِّ  ََ َِ ب٥ِٔٔت أَبٔی  َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َزی٥َِ أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ

َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ اهَّلَل و َُ َِٜت یَا َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل ِي٢ٕ إ َٝ َُ َِٜت َجائَِت أ٣َُّ  ا ِٞ َولَی َِل َيِسَتِحٌٔي  َٔ َض َِ  ِّٖ َِٜح ٦ِ٠ٔ ا

 َ١ِٜ ٢َ َنَى٢ِ إَٔذا َرأَِت ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ١ََِٝت  ٕٞ إَٔذا اِحَت ٔ ٦ِ٠ٔ ٌُِس ١َِٜزِأَة َٟ ا و َُ ١َََٝة َیا َر ََ َِٜت أ٣ُُّ  ا َٕ َِ  َِ ا

ب٢َٔ  َِ َٟ َتزٔبَِت یََسأک  ا َٕ َِ ١َِٜزِأَةُ  َُٜسَصا اهَّللٔ َوَتِحَت٢ُٔٝ ا  ُيِصبُٔضَضا َو

ییحی نب ییحی یمیمت، اوباعمف ہ، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ میلس 

 ےب کش اہلل ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لںیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

قح ابت ےس ایح ںیہن رفامات ایک وعرت رپ بج اس وک االتحؾ وہ لسغ فابج وہ اجات ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

اہلل  اہں بج فہ اپین دےھکی رھپ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک وعرت وک یھب االتحؾ وہات ےہ وت لپ یلص

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل ےھجت یداتی رکے ارگ ااسی ہن وہات وت ااکس ہچب سک رطح اس ےک ہاشہب وہات۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوباعمف ہ، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ینم وعرت ےس ےنلکن رپ لسغ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     712    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، ہصا٣ ب٦ ُعوہ :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َحسَّ  ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ٕب  َيا٧ُ َج١ٔيّىا َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِّ َُ ث٥ََا 

َؽِحٔت ا٥َِّٜس  َِ ُِٝت  ُٔ َِٜت  ا َٔ َٞ ٠َِى٥َاُظ َوَزاَز  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ َوَة بَٔضَذا اِْل َِ ب٦ِٔ ُُعِ  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، انب ایب رمع، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ ےس یہی دحثی دفرسی دنس ےس رمفی ےہ نکیل اس 

 ںیم ےہ ہک اؾ ہملس رفامیت ںی ہک ںیم ےن اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک وت ےن وعروتں وک روسا رک دای۔

 رحب، فعیک، انب ایب رمع، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہاوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب  :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ینم وعرت ےس ےنلکن رپ لسغ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     713    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ، ٜيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس َو٦ِ ا ِي َٕ ثَىٔي وُ ی َحسَّ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َِّٝئث َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ث٥ََا َوِبُس ا َٟ َحسَّ ا َٔ َُّط   ب٦ِٔ ٔشَضإب أ٤َ

َِْتطُ أ٧ََّ  َ ٢ََّٝ أَِخب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ َِٝت َولَی أَِخب َِٝحَة َزَخ َ ِي٢ٕ أ٣َُّ بَىٔي أَبٔی ـ َٝ َُ أ٣َُّ 

٢َ ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث صَٔصا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِٜزِأَةُ َر َٜٔک أََتَزی ا  ٕ ٓٓ ُ ََٜضا أ ُِٝت  ُٕ َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٔ  َٟ ا َٔ َْ أ٧ََّ ِٔيطٔ  ِ ٌَي  ٕ ٣

 َذٜٔٔک 

دبعاکلمل نب بیعش، ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ میلس 

 فل ہ فملس ےک اپس احرض وہںیئ ابیق دحثی اشہؾ یہ یک دحثی یک رطح ےہ اس ںیم  ہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

یھب ےہ ہک رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ںیم ےن اس ےس اہک ریتے  ےئ اوسفس ےہ ایک وعرت یھب اس رطح اک وخاب 



 

 دھکی یتکس ےہ؟

 اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع دبعاکلمل نب بیعش، ثیل، لیقع نب اخدل، انب :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ینم وعرت ےس ےنلکن رپ لسغ ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     714    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابزاہي٢ ب٦ ٠وسٰي رازی، َہيٞ ب٦ وث١ا٧، ابوَکیِ، اب٦ ابی زائسہ، ٠عىِ ب٦ شيبہ، ٠ساِي، وبساهَّلل ب٦ ُعوہ  :  راوی

 ب٦ زبيْ، وائصہ

ا َٔ  ِٕ یِ ُن ٔلَبٔی َُکَ ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ ُٞ ب٦ُِ وُِث١َا٧َ َوأَبُو َُکَ ِض ََ ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ٠ُوَسي اٜزَّازٔیُّ َو ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ث٥ََا و  ْٞ َحسَّ ِض ََ  َٟ

َوَة بِ  ِٔ ب٦ِٔ َشِيَبَة َو٦ِ ٠َُسأِٔي ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ ُُعِ ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ٠ُِعَى َ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ ا٠َِزأَّة أَِخب ٦ٔ اٜزُّبَيِْ

َّی اهَّللُ وَ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت َٜٔز ا ََٜضا َوائَٔصةُ َٔ َِٜت  ا َٕ َِ َٟ َنَى٢ِ  ا َٕ َِ  َِ ١َِٜا ِت ا ١َِت َوأَبََِّصَ َٝ ١َِٜزِأَةُ إَٔذا اِحَت ُٞ ا َتٔس ٍِ ِٞ َت ٢َ َص َّٝ ََ  َِٝيطٔ َو

َبطُ  ِٞ یَُٙو٧ُ اٜصَّ ٢ََّٝ َزؤيَضا َوَص ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َِٜت  ا َٔ َِّٜت  ُ ٔٔک إٔذَا َوََل  إِٔلَّ َتزٔبَِت یََسأک َوأ ٞٔ ذَٜ  ٦ِ٠ٔ َٔٔب

ٞٔ ٠َائََضا أَِشَبَط أَِو١َا٠َطُ  ُِ اٜزَُّج َٜطُ َوإَٔذا َوََل ٠َا َُٜس أَِخَوا َِٜو ٞٔ أَِشَبَط ا َِ اٜزَُّج َُُصا ٠َا  ٠َا

، اعدص  ےس اربامیہ نب ومٰیس رازی، لیہس نب امثعؿ، اوبرکبی، انب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، اسمعف، دبعاہلل نب رعفہ نب زریب

رفاتی ےہ ہک ا ک وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک ایک وعرت وک بج االتحؾ وہ اجےئ افر فہ اپین دےھکی وت 

اس رپ لسغ رفض ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اس ےس اہک ریتے اہھت اخک لولد 

افر زیمخ ےئک اجںیئ، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس وک وھچڑ دے ارگ وعرت اک ہفطن اغبل لاجات ےہ رمد ےک وہں 

ہفطن ےس وت ہچب اےنپ ایھننؽ ےک ہاشہب وہ اجات ےہ افر بج رمد اک ہفطن اس ےک ہفطن ےک افرپ لاجےئ وت ہچب اےنپ ددایھؽ ےک ہاشہب وہ 

 اجات ےہ۔



 

اربامیہ نب ومٰیس رازی، لیہس نب امثعؿ، اوبرکبی، انب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، اسمعف، دبعاہلل نب رعفہ نب زریب،  :  رافی

 اعدص 

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

  

 ...ہک ہچب اؿ دفونں ےک ہفطن ےس پ رمد افر وعرت یک ینم یک رعتفی افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رمد افر وعرت یک ینم یک رعتفی افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ہچب اؿ دفونں ےک ہفطن ےس دیپا ایک وہا ےہ ۔

     715    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٤اِي، ٠ىاویہ، اب٦ ََل٣، زیسحس٦ ب٦ ولی حٝوانی، ابوتوبہ، ربيي ب٦  :  راوی

 ٔ ث٥ََا ٠َُىاو ث٥ََا أَبُو َتِوبََة َوصَُو اٜزَّبٔيُي ب٦ُِ ٤َإِٔي َحسَّ َوانٔیُّ َحسَّ ِٝ ُِٜح َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ثَىٔي ا ٣ٕ َو٦ِ َزیِٕس َيِىىٔي َحسَّ َلَّ ََ َیُة َيِىىٔي اب٦َِ 

ثَىٔي  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ٣ َلَّ ََ ١َٔي أَبَا  ََ َُّط  َٟ أََخاُظ أ٤َ ا َٔ ثَُط  ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِ اٜزََّحٔييُّ أ٧ََّ ثَِوبَا٧َ ٠َِولَی َر ١َا َِ أَبُو أَ

َٟ اٜسَّ  ا َٕ َِ  ٔ َِٜيُضوز ْْ ٦ِ٠ٔ أَِحَبارٔ ا ِ َِ حٔب َحا َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ائ١ّٔا و٥َِٔس َر َٔ ٥ُِت  ُ٘ َٝ ِىُتُط ََل٣ُ َو َِ َس َِ ُس  ِيَک یَا ٠َُح١َّ

 َّ َِٜيُضوزٔیُّ إ٤ٔ َٟ ا ا َٕ َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ ُٟ یَا َر و ُٕ ُِٝت أََِل َت ُٕ َِ ُىىٔي  َِ َٟ ٢َٜٔ َتِس ا َٕ َِ ًُ ٥ِ٠َٔضا  َىّة کَاَز يَُِّصَ ِِ اُظ َز َّ١ ََ َّٜٔذی  ١ٔطٔ ا َِ ١َا ٤َِسوُوُظ بٔا

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ أََُٜک بٔطٔ أَصُِٝطُ  َِ َِٜيُضوزٔیُّ ٔجئُِت أَ َٟ ا ا َٕ َِ انٔی بٔطٔ أَصِلٔی  َّ١ ََ َّٜٔذی  ْس ا ِٔم ٠َُح١َّ َِ ٢َ إ٧َّٔ ا َّٝ ََ ِيطٔ َو

١َُي بٔأُذُنَیَّ  َِ َٟ أَ ا َٔ ثُِتَک  ُىَک َشِيْئ إ٧ِٔ َحسَّ َّ ٢َ أَی٥َِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُط َر َٜ  َٟ ا َٕ ُٟ اهَّللَِٔ و َُ ََٙت َر ٥َ َِ َِٝيطٔ   َّی اهَّللُ َو  َظل

َْ اِلَِر  ِ ٌَي ُٟ اِلَِرُؿ  َِٜيُضوزٔیُّ أَی٦َِ یَُٙو٧ُ ا٥َّٜاُس یَِو٣َ تَُبسَّ َٟ ا ا َٕ َِ  ِٞ ََ  َٟ ا َٕ َِ ٢ََّٝ بُٔىوزٕ ٠ََىُط  ََ ُٟ َو و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ١ََواُت  ٔؿ َواٜسَّ

١َِٝةٔ زُو٧َ  ٢ََّٝ ص٢ُِ فٔی اٜمُّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜيُضوزٔیُّ  اهَّللٔ َظل َٟ ا ا َٔ ١َُِٜضأجزٔی٦َ  ُِ ا ا َُُِقَ  َٟ ا َٔ ُٟ ا٥َّٜأس إَٔجاَزّة  ٦ِ١َ أَوَّ َِ  َٟ ا َٔ ِٜحَِٔسٔ  ا

 َٟ ا َٔ ُُص٢ُِ َولَی إٔثِزَٔصا  ١َا ٌَٔذا َِ  َٟ ا َٔ بٔسٔ ا٥ُّٜو٧ٔ  َ٘ َٟ زٔیَاَزةُ  ا َٔ َة  َِٜح٥َّ ُتُض٢ِ حٔيَن یَِسُخُٝو٧َ ا َّ ١َا تُِح َِ  ِٜ َُٜض٢ِ ثَِوُر ا َّٜٔذی ی٥ََُِحُ  َح٥َّٔة ا

 ِٔ َٟ َظَس ا َٔ َِٝسبٔيَّل  ََ َٟ ٦ِ٠ٔ َويِٕن ِٔيَضا ُتَسِمَّ  ا َٔ َِٝيطٔ  ابُُض٢ِ َو ١َا ََشَ َِ  َٟ ا َٔ أَِضا  ُٞ ٦ِ٠ٔ أََِطَ ُ أََُٜک کَا٧َ َیأِک َِ َٟ َؤجئُِت أَ ا َٔ َت 

ْٞ أَِو  ٞٔ اِلَِرٔؿ إِٔلَّ ٤َٔييٌّ أَِو َرُج ١َُٝطُ أََحْس ٦ِ٠ٔ أَصِ َٟ  َو٦ِ َشِيٕئ َِل َيِى ا َٔ ١َُي بٔأُذُنَیَّ  َِ َٟ أَ ا َٔ ثُِتَک  ُىَک إ٧ِٔ َحسَّ َّ َٟ ی٥َِ ا َٔ َرُجََل٧ٔ 



 

َىََل ٠َىٔيُّ  َِ إَٔذا اِجَت١ََىا  َِ ٔ أَِظََفُ  ١َِٜزِأَة ُِ ا ٞٔ أَبَِيُؾ َو٠َا ُِ اٜزَُّج َٟ ٠َا ا َٔ َٜسٔ  َِٜو أََُٜک َو٦ِ ا َِ ا ٔجئُِت أَ ٔ أَذََِکَ ١َِٜزِأَة ٞٔ ٠َىٔيَّ ا  اٜزَُّج

َّ بٔإٔذ٧ِٔ  َت َوإ٤ٔ ِٔ ِس َظَس َٕ َٜ َِٜيُضوزٔیُّ  َٟ ا ا َٔ ٞٔ آ٤ََثا بٔإٔذ٧ِٔ اهَّللٔ  ٔ ٠َىٔيَّ اٜزَُّج ١َِٜزِأَة َِ اهَّللٔ َوإَٔذا َوََل ٠َىٔيُّ ا َذَص َِ  َٓ ٥ََٜٔييٌّ ث٢َُّ اِنََّصَ َک 

َّٜذٔ  َٜىٔي صََذا َو٦ِ ا َ أ ََ ِس  َٕ َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َّي أََتانَٔی اهَّللُ بٔطٔ َِ ٢ِْٝ بَٔصِيٕئ ٥ِ٠ُٔط َحً ٔ َٜىٔي َو٥ِطُ َو٠َا لٔی و َ أ ََ  ی 

نسح نب یلع ولحاین، اوبوتہب، رعیب نب انعف، اعمف ہ، انب السؾ، زدی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےس ا ک اعمل ےن لرک االسلؾ کیلع ای دمحم اہک وت ںیم ےن اس وک داکھ دای رقبی اھت ہک  فل ہ فملس ےک اسھت ڑھکا وہا اھت ہک وہیدی نلعء ںیم

 فہ رگ اجات اس ےن اہک لپ ےھجم ویکں داکھ دےتی ںی ںیم ےن اہک وت ےن ای روسؽ ںیہن اہک وت وہیدی ےن اہک مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ہ فملس ےک رھگ فاولں ےن راھک اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریما وک ایس انؾ ےس اکپرےت ںی وج لپ یلص اہلل ہیلع فل

انؾ وج ریمے رھگ فاولں ےن راھک ےہ فہ دمحم ےہ، وہیدی ےن اہک ہک ںیم لپ ےس ھچک وپےنھچ لای وہں وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ےھجت ھچک افدئہ وہاگ؟ اس ےن اہک ںیم اےنپ دفونں اکونں ےس ونسں اگ لپ یلص  فملس ےن اس ےس رفامای ارگ ںیم ھجت وک ھچک ایبؿ رکفں وت

اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ اپس وموجد ڑھچی ےس زنیم رکدی رےہ ےھت بت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وپھچ! وہیدی ےن اہک 

 فل ہ فملس ےن رفامای فہ ادنریھے ںیم لپ رصاط ےک سج دؿ زنیم ف لامسؿ دبؽ اجںیئ ےگ وت ولگ اہکں وہں ےگ لپ یلص اہلل ہیلع

اپس، اس ےن اہک ولوگں ںیم بس ےس ےلہپ اس رپ ےس سگرےن یک ااجزت سک وک وہیگ لپ ےن رفامای رقفاء اہمرجنی وک، وہیدی ےن اہک 

ےک رگج اک ڑکٹا، اس ےن اہک اس ےک بج فہ تنج ںیم داہ  وہں ےگ وت اؿ اک ہفحت ایک وہاگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای یلھچم 

دعب اؿ یک ذغا ایک وہیگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اؿ ےک  ےئ تنج اک لیب ذ ح ایک اجےئ اگ وج تنج ےک ارطاػ ںیم رچا 

ےن چس رفامای اس ےن اہک ںیم رکات اھت، اس ےن اہک اس رپ اؿ اک  انی ایک وہاگ رفامای ا ک ہمشچ ےہ سج وک لیبسلس اہک اجات ےہ اس ےن اہک لپ 

لای اھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایسی زیچ ےک ابرے ںیم وپوھچں ےسج زنیم ںیم رےنہ فاولں ںیم یبن ےک العفہ وکیئ ںیہن 

ےن اہک ںیم وتہج ےس اجاتن وساےئ ا ک دف لدویمں ےک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ھجت وک التبؤں وت ےھجت افدئہ وہاگ اس 

ونسں اگ، ںیم لای اھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ رکفں ےچب )یک دیپاشئ( ےک ابرے ںیم، رفامای رمد اک ہفطن دیفس افر 

ےس ہچب وعرت اک اپین زرد وہات ےہ بج  ہ دفونں اپین عمج وہےت ںی وت ارگ رمد یک ینم وعرت یک ینم رپ اغبل وہ اجےئ وت اہلل ےک مکح 

دیپا وہات ےہ افر ارگ وعرت یک ینم رمد یک ینم رپ اغبل لاجےئ وت یچب دیپا وہیت ےہ اہلل ےک مکح ےس، وہیدی ےن اہک لپ یلص اہلل ہیلع 

ےن رفامای اس فل ہ فملس ےن چس رفامای افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل ےک یبن ںی رھپ فہ رھپا افر الچ ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ےن وج ھچک ھجم ےس وساؽ ایک اؿ ںیم ےس یسک ابت اک ملع ریمے اپس ہن اھت اہیں کت ہک اہلل ےن ےھجم اس اک ملع اطع رفام دای۔



 

 نسح نب یلع ولحاین، اوبوتہب، رعیب نب انعف، اعمف ہ، انب السؾ، زدی :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رمد افر وعرت یک ینم یک رعتفی افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ہچب اؿ دفونں ےک ہفطن ےس دیپا ایک وہا ےہ ۔

     716    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ىاویہ، اب٦ ََل٣وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١، یحٌي ب٦ حسا٧،  :  راوی

ث٥ََا ٠َُىاؤَیُة بِ  ا٧َ َحسَّ ٤ََْا یَِحٌَي ب٦ُِ َحسَّ َ ارٔمٔیُّ أَِخب ث٥َٔيطٔ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ ٔ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ٕ فٔی صََذا اِْل ٣ َلَّ ََ  ٦ُ

َّی ا ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ اؤّسا و٥َِٔس َر َٔ ٥ُِت  ُ٘  َٟ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ِٞ ٌَي ُٕ ٢ِ َي َٜ َٟ أَذََِکَ َوآ٤ََث َو ا َٔ بٔٔس ا٥ُّٜو٧ٔ َو َ٘ َٟ َزائَٔسةُ  ا َٔ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ َو

ا َوآ٤ََثا  أَذََِکَ

دبع اہلل نب دبعارلنمح، ییحی نب اسحؿ، اعمف ہ، انب السؾ ےس یہی رفاتی ھچک اافلظ یک دبتیلی ےس رمفی ےہ ینعم افر وہفمؾ فیہ 

 ےہ۔

  دبعارلنمح، ییحی نب اسحؿ، اعمف ہ، انب السؾدبعاہلل نب :  رافی

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

  

 ...لسغ انجتب ےک رطےقی ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ےک رطےقی ےک ایبؿ ںیم

     717    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ابو٠ىاویہ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، َيسہ وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 ٔ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائ ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ صَٔصا٣ ١ٔئِمُّ َحسَّ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي اٜتَّ َُ َحسَّ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ُٟ اهَّللٔ َصَة  و

ُ بَٔي١ٔي٥ٔطٔ وَ  ُ ُٞ یََسیِطٔ ث٢َُّ ُيَِفٔ ٔس ٍِ َي َِ  ُ َِٜح٥َابَٔة یَِبَسأ َٞ ٦ِ٠ٔ ا ٢ََّٝ إَٔذا اٌَِتَس ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َجطُ ث٢َُّ َظل ُٞ ََفِ ٔس ٍِ َي َِ لَی ٔش١َأٜطٔ 

ُٞ أََظابَٔى  ُيِسخٔ َِ  َِ ١َِٜا ٔ ث٢َُّ یَأُِخُذ ا ََلة ُ ُوُؼوئَطُ ٜٔٝعَّ أ طٔ َیَتَوؼَّ َٔ ِ ٦َ َولَی َرأ َّ َْأَ َح ِ َتب َِ ِس ا َٔ َّي إَٔذا َرأَی أ٧َِ  ٔ َحً ِىز ٟٔ اٜصَّ ُط فٔی أُُظو

َِٝيطٔ  َٞ رِٔج ٌََس ٔ ث٢َُّ  ٔ َجَسٔسظ ائٔز ََ َِاَؿ َولَی  ٥َإت ث٢َُّ أَ َّ  ثَََلَث َح

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج  ییحی نب ییحی یمیمت، اوباعمف ہ، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ

انجتب ےس لسغ رکےت وت اےنپ دفونں اہوھتں وک دوھےن ےس یرفع رفامےت رھپ اےنپ داںیئ اہھت ےس ابںیئ اہھت رپ اپین ڈاؽ رک اینپ 

ےتل اہیں کت ہک بج یراگمہ دوھےت رھپ فوض رفامےت امنز ےک فوض یک رطح رھپ اپین ےل رک اینپ اویلگنں وک ابولں یک ڑجفں ںیم ڈا

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دےتھکی ہک فہ اصػ وہایگ ےہ وت اےنپ رس رپ ولچ ےس اپین ڈاےتل نیت ولچ، رھپ اےنپ وپرے مسج رپاپین ڈاےتل 

 رھپ اےنپ دفونں اپؤں دوھےت۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوباعمف ہ، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ےک رطےقی ےک ایبؿ ںیم

     718    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

لی ب٦ ٠سہز، ابوَکیِ، اب٦ ١٤يْ، حَّضت ہصا٣ رِضي اهَّلل ٔتيبہ ب٦ َىيس، زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، ولی ب٦ ححز، و :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ٕ َحسَّ  ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ٔىيٕس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََاظ  ث٥ََا َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز



 

ث٥ََا ا ِٕ َحسَّ یِ َٝئِن أَبُو َُکَ ُٞ اٜزِِّج َِٜيَس فٔی َحٔسیثٔض٢ِٔ ٌَِس ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ فٔی َصَذا اِْل ُّٝ ُ ٕ ک  ب٦ُِ ١َُ٤يِْ

ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی دحثی 

  اپؤں دوھےن اک ذرک ںیہن۔دفرسی دنس ےس رمفی ےہ نکیل اس ںیم

 ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 انجتب ےک رطےقی ےک ایبؿ ںیملسغ 

     719    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٞ َحسَّ ٢ََّٝ اٌَِتَس ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

َٞ ا ٢ِ یَِذَُکِ ٌَِس َٜ ِيطٔ ثَََلثّا ث٢َُّ َذََکَ ٤َِحَو َحٔسیٔث أَبٔی ٠َُىاؤیََة َو َّّ َ٘  َٞ َس ٍَ َِ َبَسأَ  َِ َِٜح٥َابَٔة  َٝئِن ٦ِ٠ٔ ا  ٜزِِّج

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس انجتب ےس  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، رضحت اعدص 

لسغ رکےن ےک  ےئ اینپ ویلیھتہں وک دوھےن ےس ادتبا رفامےت ابیق دحثی یلہپ دحثی یک رطح ےہ نکیل اس ںیم اپؤں دوھےن اک 

 ذرک ںیہن۔

 اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض  :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 لسغ انجتب ےک رطےقی ےک ایبؿ ںیم

     720    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ئسہ، ہصا٣، ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاو١زو ٤أس، ٠ىاویہ ب٦ و١زو، زا :  راوی

َو  َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ  ٕ ث٥ََا َزائَٔسةُ َو٦ِ صَٔصا٣ ث٥ََا ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ َو١ِزٕو َحسَّ ث٥ََاظ َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ةُ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َر

 ٔ ٢َ کَا٧َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ َظل َ ٠ِٔث أ ِٔ ث٢َُّ َتَوؼَّ َٞ یََسُظ فٔی اِْل٤َٔا َٞ أ٧َِ یُِسخٔ ِب َٔ َٞ یََسیِطٔ  َس ٍَ َِ َِٜح٥َابَٔة بََسأَ  َٞ ٦ِ٠ٔ ا َذا اٌَِتَس

 ٔ ََلة  ُوُؼوئٔطٔ ٜٔٝعَّ

ہیلع فل ہ فملس  رمعف اندق، اعمف ہ نب رمعف، زادئہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

انجتب ےس لسغ رکےن ےک  ےئ اینپ ویلیھتہں وک دوھےن ےس ادتباء رفامےت ابیق دحثی یلہپ دحثی یک رطح ےہ نکیل اس ںیم اپؤں 

 دوھےن اک ذرک ںیہن۔

 رمعف اندق، اعمف ہ نب رمعف، زادئہ، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ےک رطےقی ےک ایبؿ ںیم

     721    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی  ولی ب٦ ححزَىسی، ويسٰي ب٦ یو٤س، او١ض، َا٢ٜ ب٦ ابی جىس، َکیِ، اب٦ وباس، :  راوی

 و٥ہا

 ِٜ ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ أَبٔی ا ََ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ  ثَىٔي ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ یِ َحِىٔس َو٦ِ َُکَ

َِٜت أَِز٤َِيُت  ا َٔ ًَٜٔي ٠َِي١ُو٤َُة  ثَِتىٔي َخا َٟ َحسَّ ا َٔ ِيطٔ  َوبَّإس  َّّ َ٘  َٞ َس ٍَ َِ َِٜح٥َابَٔة  ُط ٦ِ٠ٔ ا َٝ ٢َ ٌُِس َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٜٔز



 

َٝطُ بٔٔص١َأٜطٔ ث٢َُّ  ٌََس ٔجطٔ َو َُ بٔطٔ َولَی ََفِ ِٔ ث٢َُّ أََِفَ َٞ یََسُظ فٔی اِْل٤َٔا َب بٔٔص١َأٜطٔ اِلَِرَؿ ٠َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا ث٢َُّ أَِزَخ ِٜکّا  َْضَ ََٙضا َز ََِسَل

 ََ  َٞ طٔ ث٢َُّ ٌََس ِّّ َ٘ َِٝئ  ٥َإت ٠ٔ َّ طٔ ثَََلَث َح َٔ ِ َُ َولَی َرأ ََلةٔ ث٢َُّ أََِفَ أَ ُوُؼوئَطُ ٜٔٝعَّ ا٠ٔطٔ َشٔسیّسا ث٢َُّ َتَوؼَّ َٕ ی َو٦ِ ٠َ ٔ ث٢َُّ َت٥َهَّ ائَٔز َجَسٔسظ

زَّ  ٞٔ ََفَ ٥ِٔ١ِٜٔسی َِٝيطٔ ث٢َُّ أََتِيُتُط بٔا َٞ رِٔج َس ٍَ َِ  ظُ َذَٜٔک 

یلع نب رجحدعسی، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رکبی، انب ابعس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج انجتب ےس لسغ رفامےت وت اےنپ اہوھتں وک دوھےن ےس یرفع رفامےت اےنپ اہھت وک ربنت ںیم 

رھپ امنز ےک فوض یک رطح فوض رفامےت، رضحت انب ابعس اینپ اخ ہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس  داہ  رکےن ےس ےلہپ،

رفاتی رکےت ںی فہ رفامیت ںی ہک ںیم انجتب ےس لسغ ےک  ےئ اپین لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس رھک دیتی لپ یلص اہلل ہیلع 

نیت رمہبت دوھای رھپ ربنت ںیم اانپ اہھت داہ  ایک رھپ اےنپ اہھت ےس اینپ یرؾ اگہ رپ اپین ڈاال افر  فل ہ فملس ےن اےنپ دفونں اہوھتں وک دف ای

اس وک ابںیئ اہھت ےس دوھای رھپ اےنپ ابںیئ اہھت وک زنیم رپ وخب رزگ رک اصػ ایک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ےک فوض یک 

 رمہبت اےنپ رس رپ اپین ڈاال رھپ اےنپ اسرے مسج وک دوھای رھپ ںیم رفامؽ ےل لیئ وج لپ یلص اہلل رطح فوض رفامای رھپ یلیھتہ رھب رک نیت

 ہیلع فل ہ فملس ےن فاسپ رک دای۔

 یلع نب رجحدعسی، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رکبی، انب ابعس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ےک رطےقی ےک ایبؿ ںیم

     722    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حٌي، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، ٠ح١س ب٦ ظباح، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، اشخ، اَحٖ، و٘يي، یحٌي ب٦ ی :  راوی

 او١ض، حَّضت و٘يي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُض٢ِ وَ  ُّٝ ُ ُٖ ک َح َِ ٔ ِٕ َواِلََشخُّ َوإ یِ بَّأح َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ُس ب٦ُِ اٜعَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََاظ یَِحٌَي ب٦ُِ َحسَّ ٦ِ َو٘ٔيٕي ح و َحسَّ

اَِل  َٔ  ِٕ یِ ُ ثَََلٔث حَ َیِحٌَي َوأَبُو َُکَ اُ َِٜيَس فٔی َحسٔیثٔض١َٔا إَِٔفَ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة لَٔکَ ٥َإت  َحسَّ َّ



 

 ٔ َِٜيَس ف َٗ ِٔيطٔ َو ت٥َِٔصا َِ ١َِِٜؽ١ََؽَة َوأِل ِّٝطٔ یَِذَُکُ ا ُ ِٔ ک ُِٜوُؼو ُْ ا ی َحسٔیٔث أَبٔی ٠َُىاؤَیَة ذَِٔکُ َولَی اٜزَّأِٔس َوفٔی َحٔسیٔث َو٘ٔيٕي َوِظ

 ٔٞ ٥ِٔ١ِٜٔسی  ا

دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اجش، ااحسؼ ، فعیک، ییحی نب ییحی، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، رضحت فعیک ریض اہلل 

ں ےن یلک افر انک ںیم اپین ڈاےنل اک اعتٰیل ہنع ےس یھب یہی رفاتی رمفی ےہ اس ںیم فوض یک  لمک رتبیک اک ذرک ےہ افر اس ںیم اوہن

 یھب رک ایک ےہ افر ایب اعمف ہ یک دحثی ںیم رفامؽ اک ذرک ںیہن ےہ۔

دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اجش، اقحس، فعیک، ییحی نب ییحی، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، رضحت فعیک ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ےک رطےقی ےک ایبؿ ںیم

     723    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ا٣ ا١ٜو٥٠ين حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، او١ض، َا٢ٜ، َکیِ، اب٦ وباس،  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

یِ  ا٢ٕٜٔ َو٦ِ َُکَ ََ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ٠َِي١ُو٤ََة َحسَّ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُُّؽطُ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ََٙذا َيِىىٔي َی٥ِ ِٔ َص ١َِٜا ُٟ بٔا و ُٕ َٞ َي طُ َوَجَى ٢ِ َی١َسَّ َٝ َِ  ٕٞ ُتَٔی ب٥ِٔ١ٔٔسی ٢َ أ َّٝ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اشمع، اسمل، رکبی، انب ابعس، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی 

ےک اپس رفامؽ الای ایگ نکیل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس ںیہن وھچا افر دبؿ ےس اپین وک ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 اہوھتں ےس اھجڑےت رےہ۔



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اشمع، اسمل، رکبی، انب ابعس، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ انجتب ےک رطےقی ےک ایبؿ ںیم

     724    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 الٰی و٥ہا٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ابوواظ٢، ح٥مٝہ ب٦ ابی َّيا٧، ٔا٢َ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تى :  راوی

 َٔ ا َٕ ِٜ َيا٧َ َو٦ِ ا ِّ َُ ََٝة ب٦ِٔ أَبٔی  ثَىٔي أَبُو َوأظ٢ٕ َو٦ِ َح٥َِم َِٜى٥َزٔیُّ َحسَّ َّي ا ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜت کَا٧َ َحسَّ ا َٔ ٢ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة 

َِٜح٥َابَةٔ َزوَ  َٞ ٦ِ٠ٔ ا ٢ََّٝ إَٔذا اٌَِتَس ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ طٔ َر َٔ ِ ِّٖ َرأ َ بٔٔص طٔ بََسأ ِّّ َٙ ٔ أََخَذ ب َِ ِٜٔحََلٔب  ا بَٔصِيٕئ ٤َِحَو ا

طٔ  َٔ ِ َٟ بٔض١َٔا َولَی َرأ ا َٕ َِ ِيطٔ  َّّ َٙ ٔ  اِلَی٦ٔ١َِ ث٢َُّ اِلَِيََسٔ ث٢َُّ أََخَذ ب

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ دمحم نب ینثم، اوباعمص، ہلظنح نب ایب ایفسؿ، اقمس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

فملس بج انجتب ےس لسغ رفامےت وت دفدھ دفےنہ یک رطح وکیئ ربنت وگنماےت رھپ اہھت ےس اپین ےل رک رس یک داںیئ اجبن ےس 

 یرفع رکےت رھپ ابںیئ اجبن دوھےت رھپ اےنپ دفونں اہوھتں ںیم اپین ےل رک رس رپ ڈاےتل۔

  ایب ایفسؿ، اقمس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب ینثم، اوباعمص، ہلظنح نب :  رافی

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

  

 ... لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ؿ  بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رکےن ےک ایبلسغ انجتب ںیم



 

 ںیم

     725    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہایحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ  :  راوی

ٔ َو٦ِ َوائَٔصةَ  َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ُُعِ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َّی اهَّللُ  َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أ٧ََّ َر

 ِٜ ُٗ ٦ِ٠ٔ ا ََِٜفَ ِٕ صَُو ا ُٞ ٦ِ٠ٔ إ٤َٔا َتٔس ٍِ ٢ََّٝ کَا٧َ َي ََ َِٝيطٔ َو  َح٥َابَةٔ َو

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 افر ںیم ا ک یہ ربنت ںیم لسغ رکےت ےھت انجتب ےس افر فہ ربنت نیت اصع اک وہات اھت۔

 نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رکےن ےک ایبؿ لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک 

 ںیم

     726    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، زہزی، ُعوہ، حَّضت  :  راوی

 وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔىيٕس َوأَبُو بَ  َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِّٝيُث ح و َحسَّ ٤ََْا اٜ َ ث٥ََا اب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی ََ

ص١َُا َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ وَ  َيا٧ُ لَٔکَ ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ُٟ َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة  ٦ِ ُُعِ

 ٔ ُٞ أ٤ََا َوصَُو فٔی اِْل ٥ُِت أٌََِتٔس ُ٘ ُٗ َو ََِٜفَ َسحٔ َوصَُو ا َٕ ِٜ ُٞ فٔی ا َتٔس ٍِ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َيا٧َ ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ َظل ِّ َُ َِٜواحٔسٔ َوفٔی َحٔسیٔث  ِٔ ا ٤َا



 

 َٔ ُٔتَِيَبُة   َٟ ا َٔ ِٕ َواحٕٔس  ُٗ ثَََلثَُة آُظٕي إ٤َٔا ََِٜفَ َيا٧ُ َوا ِّ َُ  َٟ  ا

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، زرہی، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

اصع اک اھت افر ںیم افر لپ یلص اہلل  رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک ربنت ںیم لسغ رکایل رکےت ےھت افر فہ نیت

 ہیلع فل ہ فملس ا ک یہ ربنت ںیم لسغ رکایل رکےت ےھت ایفسؿ ےتہک ںی ہک رفؼ نیت اصع وہات ےہ۔

ہبیتق نب دیعس، ثیل، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، زرہی، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

رکےن ےک ایبؿ  لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ

 ںیم

     727    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، شىبہ، ابوبْک ب٦ حّغ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١ :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی بَِْکٔ بِ  َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبٔی  َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜى٥ِبَْٔیُّ  ٕ ا ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ١َََٝة ب٦ِٔ َوِبٔس َحسَّ ََ ٕغ َو٦ِ أَبٔی  ِّ ٦ٔ َح

َّی اهَّللُ  ٞٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََٜضا َو٦ِ ٌُِس َ َسأ َِ ُِٝت َولَی َوائَٔصَة أ٤ََا َوأَُخوَصا ٦ِ٠ٔ اٜزََّؼاَؤة  َٟ َزَخ ا َٔ َِٜح٥َابَٔة اٜزَِّح٦ٔ١َ  ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ ا ََ َِٝيطٔ َو  َو

َِٝت  اٌَِتَس َِ  ًٔ ا ِسرٔ اٜعَّ َٔ  ِٕ َّی اهَّللُ  ََِسَوِت بٔإ٤َٔا َٟ َوکَا٧َ أَِزَواُد ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٔ َضا ثَََلثّا  َٔ ِ ٌَِت َولَی َرأ ْْ َوأََِفَ ِ َّ َٔ َوبَِي٥َ٥َا َوبَِي٥ََضا 

 ٔ ة َِٜوَِفَ َّي َتُٙو٧َ کَا ض٦َّٔ َحً َٔ ُُ ٢ََّٝ َیأُِخِذ٧َ ٦ِ٠ٔ ُر ََ َِٝيطٔ َو  َو

ارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، اوبرکب نب صفح، اوبہملس نب دبع

اہنع اک راضیع اھبیئ لپ ےک اپس ےئگ افر لپ ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رطہقی لسغ انجتب ےک ابرے ںیم وساؽ ایک 

افر لپ ےک درایمؿ رپدہ احلئ اھت افر وت اوہنں ےن ا ک ربنت ا ک اصع یک دقمار اک وگنماای افر لسغ ایک اس احؽ ںیم ہک امہرے 



 

 لپ ےن اےنپ رس رپ نیت ابر اپین ڈاال افر اوبہملس ےن اہک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل نہنع

 اےنپ رسفں ےک ابؽ رتکفایت ںیھت اہیں کت ہک اکونں کت وہ اجےت۔

 ، اوبرکب نب صفح، اوبہملس نب دبعارلنمحدیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

وہےئ اپین ےس لسغ رکےن ےک ایبؿ  لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب

 ںیم

     728    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہاور٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ٠ْخ٠ہ ب٦ بٙيْ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َ ث ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ١َََٝة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ََ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی  َٙيِْ ُ ٠َُة ب٦ُِ ب َْنٔی ٠َِْخَ َ ِٕ أَِخب ٥َا اب٦ُِ َوصِ

َِّ وَ  َع َِ َٞ بََسأَ بَٔي١ٔي٥ٔطٔ  ٢َ إَٔذا اٌَِتَس َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت َوائَٔصُة کَا٧َ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِٔ ١َِٜا َضا ث٢َُّ  َِٝيَضا ٦ِ٠ٔ ا َٝ َس ٍَ َِ

 َ َِّ َول َُ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک َظ َّي إَٔذا ََفَ َٞ َو٥ُِط بٔٔص١َأٜطٔ َحً ٌََس َّٜٔذی بٔطٔ بَٔي١ٔي٥ٔطٔ َو َِ َولَی اِلََذی ا ١َِٜا َِّ ا َِٜت َوائَٔصُة َظ ا َٔ طٔ  َٔ ِ ی َرأ

 ٔ ٢َ ٦ِ٠ٔ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٞ أ٤ََا َوَر ٥ُِت أٌََِتٔس ِٕ َواحٕٔس َو٤َِح٦ُ ُج٥َُبا٧ٔ ُ٘  ٤َا

اہفرؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

رپ داںیئ اہھت ےس اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج لسغ رفامےت وت داںیئ اہھت ےس یرفع رکےت اس رپ اپین ڈاؽ رک دوھےت رھپ اجنتس 

اپین ڈاؽ رک اس وک ابںیئ اہھت ےس دوھےت اہیں کت ہک اس ےس افرغ وہ رک اےنپ رس رپ اپین ڈاےتل رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 رفامیت ںی ہک ںیم افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس احتل انجتب ںیم ا ک یہ ربنت ےس لسغ رک ےتیل۔

  ایلی، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعاہفرؿ نب دیعس :  رافی

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



 

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رکےن ےک ایبؿ لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس

 ںیم

     729    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، شبابہ، ٜيث، یزیس، ُعاک، حّعہ ب٥ت وبساٜزح٦١ ب٦ ابی بْک، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

َِّعَة ب٥ِٔٔت َوِبٔس اٜزَّ َحسَّ  إک َو٦ِ َح َِٜيْث َو٦ِ َیزٔیَس َو٦ِ ُٔعَ ث٥ََا  ث٥ََا َشَبابَُة َحسَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ِح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َوکَا٤َِت ثَىٔي ٠َُح١َّ

 ُٞ َتٔس ٍِ ََّضا کَا٤َِت َت َِْتَضا أ٤َ َ ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة أَِخب ٥ِ١ُِٜٔذرٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ِٕ َواحٕٔس َيَسُي  َتِحَت ا ٢َ فٔی إ٤َٔا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو هَٔی َوا٥َّٜٔييُّ َظل

َٔک  یّبا ٦ِ٠ٔ ذَٜ  ثَََلثََة أ٠ََِسازٕ أَِو َْقٔ

دمحم نب راعف، ابشہب، ثیل، سیدی، رعاک، ہصفح تنب دبعارلنمح نب ایب رکب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ افر 

 می یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک یہ ربنت ںیم لسغ رکایل رکےت سج ںیم نیت دم ای اس ےک رقبی اپین لات اھت۔یبن رک

 دمحم نب راعف، ابشہب، ثیل، سیدی، رعاک، ہصفح تنب دبعارلنمح نب ایب رکب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

رکےن ےک ایبؿ  لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ

 ںیم

     730    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، اِٝح ب٦ ح١يس، ٔا٢َ ب٦ ٠ح١س، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی



 

سٕ  ٢ٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َٔ ا َٕ ِٜ َُٝح ب٦ُِ ح١َُِيٕس َو٦ِ ا ِِ َ ث٥ََا أ َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس ُ٘ َحسَّ َِٜت  ا َٔ ٥ُِت  َو٦ِ َوائَٔصَة 

 ِٜ ُْ أَیِٔسی٥َا ِٔيطٔ ٦ِ٠ٔ ا ٔ ِٕ َواحٕٔس َتِدَتٝ ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ إ٤َٔا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٞ أ٤ََا َوَر  َح٥َابَةٔ أٌََِتٔس

رکمی یلص دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، احلف نب دیمح، اقمس نب دمحم، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر یبن 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک ربنت ںیم لسغ انجتب اس رطح رکےتیل ہک امہرے اہھت ربنت ںیم لےگ ےھچیپ ڑپےت ےھت۔

 دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، احلف نب دیمح، اقمس نب دمحم، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

رکےن ےک ایبؿ  لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ

 ںیم

     731    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، واظ٢، احوٟ، ٠ىاویہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 ُ٘ َِٜت  ا َٔ ٟٔ َو٦ِ ٠َُىاَذَة َو٦ِ َوائَٔصَة  ٤ََْا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ َوأظ٢ٕ اِلَِحَو َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ُٟ َحسَّ و َُ ُٞ أ٤ََا َوَر ٥ُِت أٌََِتٔس

َٜ اهَّللٔ َظ  ا َٔ ًِ لٔی  ًِ لٔی َز َٟ َز ُٔو َّي أَ َِيَُبازُٔرنٔی َحً ِٕ بَِيىٔي َوبَِي٥َُط َواحٕٔس  ٢َ ٦ِ٠ٔ إ٤َٔا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ِت َوص١َُا ُج٥َُبا٧ٔ ل

یلص اہلل ہیلع فل ہ ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اعمص، اوحؽ، اعمف ہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر روسؽ اہلل 

فملس امہرے درایمؿ ںیم وموجد ا ک یہ ربنت ےس اس رطح لسغ رک ےتیل ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھجم ےس ےلہپ اپین ےل ےتیل 

 اہیں کت ہک ںیم یتہک ریمے  ےئ اپین وھچڑ دںی ریمے  ےئ اپین وھچڑ دںی دیسہ رفامیت ںی ہک فہ دفونں یبنج وہےت۔

 ییحی، اوبہمثیخ، اعمص، اوحؽ، اعمف ہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ییحی نب :  رافی

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

  



 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رکےن ےک ایبؿ لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ

 ںیم

     732    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ويي٥ہ، ٔتيبہ، َّيا٧، و١زو، شىثاء، حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہا

 َ ُٔت ث٥ََا  َيا٧ُ وَ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  ََ ٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ أَبٔی ِيَبُة ب٦ُِ 

ُٞ هَٔی َوا٥َّٜٔييُّ  َتٔس ٍِ ََّضا کَا٤َِت َت َِْتىٔي ٠َِي١ُو٤َُة أ٤َ َ َٟ أَِخب ا َٔ ِٔ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ِىَثا ِٕ َواحٔسٕ  اٜصَّ ٢ََّٝ فٔی إ٤َٔا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

فر ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہنییع، ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، اثعشء، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ا

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک یہ ربنت ےس لسغ رکےت ےھت۔

  نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہنییع، ہبیتق، ایفسؿ، رمعف، اثعشء، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنعہبیتق :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رکےن ےک ایبؿ لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد 

 ںیم

     733    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حَّضت اب٦  اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ حات٢، اَحاٗ اب٦ حات٢، ٠ح١س ب٦ بْک، اب٦ جزیخ، و١زو ب٦ زی٥ار، :  راوی

 وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

ث٥ََا ٠ُ  َٟ اب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ  ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٠َُح١َّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٤ََْا اب٦ُِ َحسَّ َ ُس ب٦ُِ بَِْکٕ أَِخب َح١َّ

بَُْ  ِ٘ َٟ أَ ا َٔ َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ زٔی٥َإر  َ َُْظ أ٧ََّ ُجَزیِٕخ أَِخب َ َْنٔی أ٧ََّ اب٦َِ َوبَّإس أَِخب َ ِٔ أَِخب ِىَثا َّٜٔذی یَِدْٔطُ َولَی بَالٔی أ٧ََّ أَبَا اٜصَّ ِِٝٔم َوا ٔ و

ٞٔ ٠َِي١ُو٤َةَ  ِؽ َّ ُٞ بٔ َتٔس ٍِ ٢َ کَا٧َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

نب رکب، انب رججی، رمعف نب دانیر، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب احمت، ااحسؼ انب احمت، دمحم 

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رفامای رکےت ےھت۔

، انب رججی، رمعف نب دانیر، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب احمت، ااحسؼ انب احمت، دمحم نب رکب :  رافی

 ہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ رکےن ےک ایبؿ لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن 

 ںیم

     734    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ، وبساٜزح٦١، زی٥ِ ب٥ت ا٣ ١َٝہ، حَّضت ا٣ ١َٝہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا ث٥ََا  َحسَّ ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس ٠َُح١َّ ََ أَبُو 

َِٜت  ا َٔ ثَِتَضا  ١َََٝة َحسَّ ََ ثَِتُط أ٧ََّ أ٣َُّ  ١ََة َحسَّ َٝ ََ َِ ب٥َِٔت أ٣ُِّ  ٢ََّٝ اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ َزی٥َِ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ کَا٤َِت هَٔی َوَر

َِٜح٥َابَةٔ  َِٜواحٔٔس ٦ِ٠ٔ ا ِٔ ا َتٔسََل٧ٔ فٔی اِْل٤َٔا ٍِ  َي

تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس  دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، دبعارلنمح، زبنی

 فہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک یہ ربنت ںیم ےس لسغ انجتب رک ایل رکےت ےھت۔رفاتی ےہ ہک 



 

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، دبعارلنمح، زبنی تنب اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

رکےن ےک ایبؿ  لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ

 ںیم

     735    سیثح                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١، اب٦ ٠ہسی، شىبہ، وبساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ جبْ، حَّضت ا٤س  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َوِبُس  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َحسَّ ث٥ََا َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ َيِىىٔي اب٦َِ ٠َِضسٔٓیٕ 

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ وُِل کَا٧َ َر ُٕ ١ِٔىُت أََنّسا َي ََ  َٟ ا َٔ  ٕ ُٞ بَٔد١ِٔس ُشِىَبُة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َجبِْ َتٔس ٍِ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو  َو

ُّٙو ُ ب١َٔ أ ٢َِٜ یَِذَُکِ ٠َکَا٘ٔيَک َویََتَوؼَّ َٟ اب٦ُِ ٠َُىاذٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َو ا َٔ َّي بَٔد١ِٔس ٠َکَاكٔیَّ و  ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ  اب٦َِ ٕک و 

 ٕ  َجبِْ

ےس دیبع اہلل نب اعمذ، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، انب دہمی، ہبعش، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ربج، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لسغ اپچن وکمک ےس افر فوض ا ک وکمک ےس رفامےت ےھت۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، انب دہمی، ہبعش، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ربج، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

رکےن ےک ایبؿ  لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ



 

 ںیم

     736    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، و٘يي، ٠سىز، اب٦ جبْ، ا٤س :  راوی

 َّ َٟ کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ٕ َو٦ِ أ٤ََٕس  ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َجبِْ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ٠ِٔسَىز ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ُ َحسَّ أ ٢َ یََتَوؼَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

تَ  ٍِ ١ُِٜسِّ َوَي ٕ بٔا ٔلَی َخ١َِسٔة أ٠ََِساز ًٔ إ ا ُٞ بٔاٜعَّ  ٔس

ہبیتق نب دیعس، فعیک، رعسم، انب ربج، اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فوض ا ک دم ےس افر لسغ ا ک اصع 

 ےس ےل رک اپچن دم کت اپین ےس رفامای رکےت ےھت۔

 ہبیتق نب دیعس، فعیک، رعسم، انب ربج، اسن :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

رکےن ےک ایبؿ  لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس لسغ

 ںیم

     737    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوکا٠ٞ، و١زو ب٦ ولی، بَّش ب٦ ٠ّؽٞ، ابوکا٠ٞ، بَّش، ابوریحا٤ہ، َّي٥ہ، حَّضت ٥َّيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُ١ِٜ ص١َُا َو٦ِ بَِّٔشٔ ب٦ِٔ ا َِٜحِحَسرٔیُّ َوَو١ِزُو ب٦ُِ َولٓٔیٕ لَٔکَ ٕٞ ا ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ ث٥ََا أَبُو َریَِحا٤ََة َحسَّ ث٥ََا بَِّٔشْ َحسَّ ٕٞ َحسَّ َٟ أَبُو کَا٠ٔ ا َٔ  ٔٞ ؽَّ َّ

َِٜح٥َا ِٔ ٦ِ٠ٔ ا ١َِٜا ًُ ٦ِ٠ٔ ا ا ُُٝط اٜعَّ سِّ ٍَ ٢ََّٝ يُ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ّٔي٥ََة  ََ ١ُِٜسُّ َو٦ِ  ئُُط ا  بَٔة َویَُوؼِّ

ب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوباکلم، رمعف نب یلع، رشب نب

 

 لضفم، اوباکلم، رشب، اوبرناحہن، ،ہنیف، رضحت شفن

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک لسغ انجتب ا ک اصع اپین ےس افر فوض ا ک دم ےس وہات اھت۔



 

ب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباکلم، رمعف نب یلع، رشب نب لضفم، اوباکلم، رشب، اوبرناحہن، ،ہنیف، رضحت :  رافی

 

 شفن

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ رکےن ےک ایبؿ لسغ انجتب ںیم بحتسم اپین یک دقمار افر رمد فوعرت اک ا ک ربنت ےس ا ک احتل ںیم لسغ رکےن افر ا ک اک دفرسے ےک ےچب وہےئ اپین ےس

 ںیم

     738    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ وٝيہ، ولی ب٦ ححز، ا١َاويٞ، ابی ریحا٤ہ ولی ب٦ ححز، َّي٥ہ، ظحابی رَوٟ حَّضت  :  راوی

 ابوبْک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشيِ  ّٔي٥َ َحسَّ ََ ُٞ َو٦ِ أَبٔی َریَِحا٤ََة َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕ َحسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز َٝيََّة ح و َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ َٟ َبَة َحسَّ ا َٔ َة 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ َر ٔ زُ  أَبُو بَِْکٕ َظاح ًٔ َویََتَفضَّ ا ُٞ بٔاٜعَّ َتٔس ٍِ ٢ََّٝ َي ََ َو

ُٖ بَٔحسٔ  ٔ ٥ُِت أَث ُ٘ َْ َو٠َا  ٔ ب َ٘ ِس کَا٧َ  َٔ َٟ َو ا َٔ ١ُِٜسُّ و  زُُظ ا َٟ َویَُفضِّ ا َٔ ٕ أَِو  ١ُِٜسِّ َوفٔی َحٔسیٔث اب٦ِٔ حُِحز  یثٔطٔ بٔا

، احصیب روسؽ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، یلع نب رجح، اامسلیع، ایب رناحہن یلع نب رجح، ،ہنیف

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک اصع ےس لسغ افر ا ک دم ےس فوض رفامای رکےت ےھت۔

 ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، یلع نب رجح، اامسلیع، ایب رناحہن یلع نب رجح، ،ہنیف، احصیب روسؽ رضحت اوبرکب :  رافی

 ہنع

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

  

 ...رس فریغہ رپ نیت رمہبت اپین ڈاےنل ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 رس فریغہ رپ نیت رمہبت اپین ڈاےنل ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     739    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي، احوػ، ابی اَحٖ، ََٝمي٧ ب٦ ْز، جبيْ ب٦ ٠فى٢ :  راوی

 َٟ ا َٔ ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ  َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ َیِحٌَي أَِخب

ٟٔ اهَّللٔ و َُ ٞٔ و٥َِٔس َر ِس ٍُ ِٜ َٟ َت١َاَرِوا فٔی ا ا َٔ ٔ ب٦ِٔ ٠ُِفٔى٢ٕ  ٕ َو٦ِ ُجَبيِْ ز َ ُْ ٧َ ب٦ِٔ  َمِيَ َٝ َُ َٖ َو٦ِ  َح َِ ٔ ٢ََّٝ َو٦ِ أَبٔی إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َٕ ِٜ َٟ َبِىُؾ ا ا َٕ َِ َ ا أ ٢َ أ٠ََّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ ُٞ َرأِٔسي  ِّی أٌَِٔس إٔن َِ ا أ٤ََا  ِّی أُِٔيُؾ َولَی ِو٣ٔ أ٠ََّ إٔن َِ ٤َا 

 ْٕٓ ُ٘  َرأِٔسي ثَََلَث أَ

نب رصد، ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک ولگ روسؽ ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوحص، ایب ااحسؼ ، امیلسؿ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لسغ ےک ابرے ںیم ثحب رکےن ےگل اؿ ںیم ا ک ےن اہک ںیم وت اانپ رس اس اس رطح دوھات 

 وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم وت اےنپ رس رپ نیت ولچؤں ےس اپین ڈااتل وہں۔

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوحص، ایب اقحس، امیلسؿ نب رصد، ریبج نب معطم :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم رس فریغہ رپ نیت رمہبت اپین ڈاےنل ےک اابحتسب ےک

     740    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابواَحٖ، ََٝمي٧ ب٦ ْز، جبيْب٦ ٠فى٢ :  راوی

حَ  َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی إ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ ب٦ِٔ ٠ُِفٔى٢ٕ َحسَّ زٕ َو٦ِ ُجَبيِْ َ ُْ ٧َ ب٦ِٔ  َمِيَ َٝ َُ َٖ َو٦ِ 

 َِ ا أ٤ََا  َٟ أ٠ََّ ا َٕ َِ َِٜح٥َابَٔة  ُٞ ٦ِ٠ٔ ا ِس ٍُ ِٜ َُّط ذَُٔکَ و٥َِٔسُظ ا ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُُ َولَی َرأِٔسي ثَََلثّاَو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل  أَُِفٔ



 

ااحسؼ ، امیلسؿ نب رصد، ریبجنب معطم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب 

 اپس لسغ انجتب اک ذرک ایک ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ںیم وت اےنپ رس رپ نیت رمہبت اپین ڈااتل وہں۔

 امیلسؿ نب رصد، ریبجنب معطم دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رس فریغہ رپ نیت رمہبت اپین ڈاےنل ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     741    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ا١َىيٞ ب٦ َا٢ٜ، ہصي٢، ابی بَّش، ابوَّيا٧، جابز ب٦ وبساهَّلل :  اویر

َيا٧َ  ِّ َُ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ أَبٔی بَِّٔشٕ َو٦ِ أَبٔی  َ اَِل أَِخب َٔ ا٢ٕٜٔ  ََ ُٞ ب٦ُِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوإ َِِس  َحسَّ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ َو َو٦ِ َجابٔز

 ْٕ َٟ  َثٕٔي ا َٕ َِ  ٔٞ ِس ٍُ ِٜ َْ بٔا َِٙي َِ اُٜوا إ٧َّٔ أَِرَؼ٥َا أَِرْؿ بَارَٔزْة  َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أَُٜوا ا٥َّٜٔييَّ َظل ُ َولَی  ََ ُ أَُِفٔ َِ ا أ٤ََا  أ٠ََّ

٤ََْا أَبُو بَِّٔشٕ  َ ث٥ََا صَُصِي٢ْ أَِخب ا٢ٕٜٔ فٔی رَٔوایَتٔطٔ َحسَّ ََ َٟ اب٦ُِ  ا َٔ َٟ اهَّللٔ َرأِٔسي ثَََلثّا  و َُ اُٜوا یَا َر َٔ  ْٕ َِِس َثٕٔي َٟ إ٧َّٔ َو ا َٔ  َو

 ہ ییحی نب ییحی، اامسلیع نب اسمل، میشہ، ایب رشب، اوبایفسؿ، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک فدف فیقث ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم وت فملس ےس وپاھچ وت اوہنں ےن اہک مہ ڈنھٹی رس زنیم ےک ابدنشے ںی لسغ ےسیک رک

 اےنپ رس رپ نیت رمہبت اپین ڈااتل وہں۔

 ییحی نب ییحی، الیعمس نب اسمل، میشہ، ایب رشب، اوبایفسؿ، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 رس فریغہ رپ نیت رمہبت اپین ڈاےنل ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     742    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب ثٕفی، جىَف، جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َّي َحسَّ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ کَا٧َ َحسَّ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  ث٥ََا َجِىََفْ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َجابٔز فٔیَّ َحسَّ َٕ َِٜوصَّأب َيِىىٔي اٜثَّ ث٥ََا َوِبُس ا

٥َإت ٦ِ٠ٔ  َّ طٔ ثَََلَث َح َٔ ِ َِّ َولَی َرأ َٞ ٦ِ٠ٔ َج٥َابَٕة َظ ٢َ إَٔذا اٌَِتَس َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٕ َر َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ  ٠َا َُٜط ا  َٟ ا َٕ َِ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َُٜط یَا اب٦َِ أَخٔی کَا٧َ َشِىزُ َر ُِٝت  ُٕ َِ َٟ َجابْٔز  ا َٔ  ْْ ثٔي َ٘ ٕس إ٧َّٔ َشِىزٔی  َْ ٦ِ٠ٔ َشِىزَٔک ٠َُح١َّ َ ث ِ٘ ٢َ أَ َّٝ ََ طٔ َو

 َِ  َوأَـَِي

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث، رفعج، اجرب نب دبعاہلل ریض

 لسغ انجتب رفامےت وت اےنپ رس رپ اپین ےک نیت ولچ ڈاےتل نسح نب دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ریمے ابؽ وت زایدہ ںی وت اجرب ریض

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ابؽ ابمرک ریتے ابولں ےس زایدہ افر تہب اپزیکہ اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ںیم ےن اہک اے ےجیتھب روسؽ اہلل یلص 

 ےھت۔

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث، رفعج، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...وعروتں یک ںیم ڈویھں ےک مکح ےک ایبؿ ںیملسغ رکےن فایل 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ رکےن فایل وعروتں یک ںیم ڈویھں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     743    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، اَحٖ، َّيا٧، ایوب ب٦ ٠وسي، ابوبْک ب٦ ابی شبيہ، و١زو ٤أس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اب٦ ابی و١ز، اب٦ ويي٥ہ :  راوی



 

 َىيس ب٦ ابی َىيس ٠ٕبْی، حَّضت ا٣ ١َٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ُُّٝض٢ِ  ُ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز ک َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوإ َْ َحسَّ َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ٤َا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة 

 ُ بُْٔیِّ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َرإِٔي ٠َِولَی أ ِٕ ١َِٜ ٔىيٕس ا ََ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی  ََ َيا٧ُ َو٦ِ أَیُّوَب ب٦ِٔ ٠ُوَسي َو٦ِ  ِّ ١ََة َُ َٝ ََ ١ََة َو٦ِ أ٣ُِّ  َٝ ََ  ِّ٣

 ٍُ ٔ ُؽطُ ٜ ُٕ أَِن َِ ِّی ا٠َِزأَْة أَُشسُّ َؼَِفَ َرأِٔسي  ٔن َٟ اهَّللٔ إ و َُ ُِٝت یَا َر ُٔ َِٜت  ا ٔک َٔ َٔ ِ ّٔئک أ٧َِ َتِحثَٔي َولَی َرأ ١ََّا یَِٙ َٟ َِل إ٤ٔ ا َٔ َِٜح٥َابَةٔ  ٞٔ ا ِس

َتِفُضزٔی٦َ  َِ  َِ ١َِٜا َِٝئک ا ّٔئؽيَن َو  ثَََلَث َحَثَيإت ث٢َُّ ُت

دیعس ربقمی،  اوبرکب نب ایب ہیبش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، انب ہنییع، ااحسؼ ، ایفسؿ، اویب نب ومیس، دیعس نب ایب

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیم اےنپ رس رپ یتخس ےک 

 ایھں ابدنیتھ وہں ایک ںیم اؿ وک لسغ انجتب ےک  ےئ وھکولں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ںیہن ریتے 

 

ی ںڈ
اسھت م

  نیت ولچ رھب رک اےنپ رس رپ ڈاؽ انیل اکیف ےہ رھپ اےنپ وپرے دبؿ رپ اپین اہبےن ےس وت اپک وہ اجےئ یگ۔ ےئ

اوبرکب نب ایب ہیبش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، انب ہنییع، اقحس، ایفسؿ، اویب نب ومیس، دیعس نب ایب دیعس  :  رافی

 ٰیل اہنعربقمی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعت

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ رکےن فایل وعروتں یک ںیم ڈویھں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     744    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ہارو٧، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ثوری، ایوب ب٦ ٠وسي، حَّضت وبساٜززاٗ و١زو ٤أس، یزیس :  راوی

ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ و َحسَّ ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ِورٔیُّ َو٦ِ أَیُّوَب َحسَّ ٤ََْا اٜثَّ َ اَِل أَِخب َٔ  ٔٗ

َٟ َِل ث٢َُّ َذََکَ ب١َٔ ب٦ِٔ ٠ُوَسي  ا َٕ َِ َِٜح٥َابَةٔ  َِٝحِيَؽةٔ َوا ٔ ُؽطُ ٜ ُٕ َِأَِن  ٔٗ ا ٔ َوفٔی َحٔسیٔث َوِبسٔ اٜزَّزَّ ٥َاز َِ ٔ ِىىَي َحٔسیٔث اب٦ِٔ فٔی َصَذا اِْل



 

 وَُيِي٥َةَ 

فی ےہ نکیل اس رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، وثری، اویب نب ومیس، رضحت دبعارلزاؼ ےس یہی دحثی رم

 ںیم ےہ ہک ایک ںیم ضیح افر انجتب ےک  ےئ اؿ وک وھکولں رفامای ںیہن۔

 رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، وثری، اویب نب ومیس، رضحت دبعارلزاؼ :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ رکےن فایل وعروتں یک ںیم ڈویھں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     745    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ َىيس زارمی، زَکیا ب٦ وسی، یزیس ب٦ زریي، روح ب٦ ٔا٢َ، ایوب ب٦ ٠وسي :  راوی

ارٔمٔیُّ  ث٥َٔيطٔ أَِح١َُس اٜسَّ ث٥ََا أَیُّوُب  َحسَّ ٢ٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا َیزٔیُس َيِىىٔي اب٦َِ ُزَریِٕي َو٦ِ َرِؤح ب٦ِٔ ا ُِ ب٦ُِ َؤسٓیٕ َحسَّ یَّا ث٥ََا َزََکٔ  ب٦ُِ َحسَّ

َِٜحِيَؽةَ  ٢ِ یَِذَُکِ ا َٜ َِٜح٥َابَٔة َو أٌَِٔسُُٝط ٦ِ٠ٔ ا َِ ُط  ُّٝ أَحُ َِ َٟ أَ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ  ٠ُوَسي بَٔضَذا اِْل

رکای نب دعی، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، اویب نب ومٰیس ےس ا ک افر دنس ےس یہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم ادمح داریم، ز

 ویھں ےک وھکےنل اک وساؽ ےہ ضیح اک ذرک ںیہن ایک۔

 

ی ںڈ
 لسغ انجتب ںیم م

 ادمح نب دیعس داریم، زرکای نب دعی، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، اویب نب ومیس :  رافی

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

  

 ویھں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

ی ںڈ
م
 ...لسغ رکےن فایل وعروتں یک 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 ویھں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

ی ںڈ
م
 لسغ رکےن فایل وعروتں یک 

     746    یثحس                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ولی ب٦ ححز، اب٦ وٝيہ، یحٌي، ا١َىيٞ، ایوب، ابوزبيْ، وبيس ب٦ و١يْ، َيسہ  :  راوی

 وائصہ ظسيٕہ

ةَ  َٝيَّ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وُ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز َة  َحسَّ َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ٤ََْا إ َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ

 ِ ََ َوائَٔصَة أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َو١ِزٕو یَأ َٝ َٟ بَ ا َٔ  ٕ ٔ َو٦ِ وُبَِئس ب٦ِٔ و١َُيِْ ِؽ٦َ َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ُٕ ٦َِٝ أ٧َِ ی٥َِ َِ إَٔذا اٌَِتَس ٠ُزُ ا٥َِّٜسا

َِٜت یَ  ا َٕ َِ ُض٦َّ  ََ ُُ ََل َیأ٠ُِزُص٦َُّ أ٧َِ ُر َِ ُض٦َّ أَ ََ ُُ ِؽ٦َ ُر ُٕ ٦َِٝ أ٧َِ ی٥َِ َِ إَٔذا اٌَِتَس ٦َ  ا َوَحّبا ِٔلب٦ِٔ َو١ِزٕو َصَذا َیأ٠ُِزُ ا٥َِّٜسا ِٕ ٔ َیِحٝ

ِٕ َواحٕٔس َو  ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ إ٤َٔا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٞ أ٤ََا َوَر ٥ُِت أٌََِتٔس ُ٘ ِس  َٕ َٜ ُض٦َّ  ََ ُُ َُ َولَی َرأِٔسي ُر َِل أَزٔیُس َولَی أ٧َِ أَُِفٔ

اٌَإت   ثَََلَث إَِٔفَ

ہیلع فل ہ  ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح، انب ہیلع، ییحی، اامسلیع، اویب، اوبزریب، دیبع نب ریمع، دیسہ اعدص  دصہقی یلص اہلل

ں وک لسغ ےک فتق رسفں وک وھکےنل اک مکح دےتی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وعروت

فملس ےن رفامای انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک  ےئ بجعت ےہ ہک فہ وعروتں وک لسغ ےک فتق اےنپ رسفں وک وھکےنل اک مکح دےتی ںی 

ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک یہ ربنت ےس لسغ افر اؿ وک رسفں ےک ڈنماےن یہ اک مکح ویکں ںیہن رک دےتی احالہکن ںیم اف

 رکےت افر ںیم اےنپ رس رپ نیت ولچ اپین ڈاےنل ےس زایدہ ھچک یھب ںیہن رکیت یھت۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح، انب ہیلع، ییحی، الیعمس، اویب، اوبزریب، دیبع نب ریمع، دیسہ اعدص  دصہقی :  رافی

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

  

 ...ضیح اک لسغ رکےن فایل وعرت ےک  ےئ کشم اگل رفیئ اک ڑکٹا وخؿ یک ہگج ںیم اامعتسؽ رکؿ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اامعتسؽ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمضیح اک لسغ رکےن فایل وعرت ےک  ےئ کشم اگل رفیئ اک ڑکٹا وخؿ یک ہگج 



 

     747    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ب٦ ٠ح١س ٤أس، اب٦ ابی و١ز، اب٦ ويي٥ہ، و١زو، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ٥٠عور ب٦ ظّيہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

ٕس  ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ ٠َُح١َّ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ ٥ِ٠َُع َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  َٟ َو١ِْزو َحسَّ ا َٔ ورٔ ب٦ِٔ ا٥َّٜأُٔس َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة 

تَ  ٍِ َْ َت ِي َ٘  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت ا٠َِزأَْة ا٥َّٜٔييَّ َظل َ أ ََ َِٜت  ا َٔ طٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َة َو٦ِ أ٠ُِّ ّٔيَّ ِت َظ ََِذََکَ  َٟ ا َٔ ُٞ ٦ِ٠ٔ َحِيَؽتَٔضا  ٔس

 َٔ زُ بَٔضا  َْ أََتَفضَّ ِي َ٘ َِٜت  ا َٔ زُ بَٔضا  َتَفضَّ َِ َظّة ٦ِ٠ٔ ٠ِٔسٕک  ُٞ ث٢َُّ َتأُِخُذ َٔفِ َتٔس ٍِ َْ َت ِي َ٘ ١َََّٝضا  َّطُ َو ِبَحا٧َ اهَّللٔ أ٤َ َُ زٔی بَٔضا  َٟ َتَفضَّ ا

َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥َ  ِّ َُ ٥ََٜا  َْ َوأََشاَر  َ َتَّ َِ َّی َوا ُِِت ٠َا أََراَز ا٥َّٜٔييُّ َظل ٔلَیَّ َوَُعَ َِٜت َوائَٔصُة َواِجَتَذبُِتَضا إ ا َٔ  َٟ ا َٔ َة بَٔئسظٔ َولَی َوِجضٔطٔ 

ُِٝت َتتَبَّ  ُٕ َِ َٟ اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز فٔی رَٔوایَتٔطٔ  ا َٔ ٣ٔ و  ُِٝت َتتَبَّعٔی بَٔضا أَثََز اٜسَّ ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َ اهَّللُ َو ٔ عٔی بَٔضا آث ٣  اَر اٜسَّ

 رمعف نب دمحم اندق، انب ایب رمع، انب ہنییع، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، وصنمر نب ہیفص، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ا ک وعرت ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ ایک ہک فہ ضیح ےک دعب لسغ سک رطح رکے رفامیت ںی ہک لپ یلص اہلل 

 فل ہ فملس ےن اس وک اھکسای ہک فہ ےسیک لسغ رکے رھپ ا ک وخوبش اگل وہا رفیئ اک ڑکٹا ےل افر اس ےس اپیک احلص رکے اس ےن ہیلع

ِ رفام رک
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ج ْ
یی
ُ
ش
 اہک ہک اس ےس ںیم ےسیک اپیک احلص رکفں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اس ےک اسھت احلص رک افر 

 فل ہ فملس ےن اانپ رہچہ اپھچ ایل رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امہرے  ےئ اےنپ رہچہ رپ اہھت رھک رک اراشد رفامای لپ یلص اہلل ہیلع

 رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن اس وعرت وک اینپ رطػ اچنیھک افر ںیم ےن ولعمؾ رکایل ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 ےن ایک ارادہ رفامای ےہ وت ںیم ےن اہک اس ڑپکے ےک اسھت وخؿ ےک لاثر متخ رک دف۔فل ہ فملس 

 رمعف نب دمحم اندق، انب ایب رمع، انب ہنییع، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، وصنمر نب ہیفص، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ضیح اک لسغ رکےن فایل وعرت ےک  ےئ کشم اگل رفیئ اک ڑکٹا وخؿ یک ہگج ںیم اامعتسؽ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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 ٥٠عور، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا اح١س ب٦ َىيس، زارمی، حبا٧، وہيِ، :  راوی

طٔ َو٦ِ  ث٥ََا ٥ِ٠َُعوْر َو٦ِ أ٠ُِّ ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوَصِي ث٥ََا َحبَّا٧ُ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٔىيٕس اٜسَّ ََ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ  َِٜت  َحسَّ َ أ ََ َوائَٔصَة أ٧ََّ ا٠َِزأَّة 

َْ أٌَِ  ِي َ٘  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ئٔی بَٔضا ث٢َُّ َذََکَ ٤َِحَو َحٔسیٔث ا٥َّٜٔييَّ َظل ََِتَوؼَّ َّٙة  َظّة ١َ٠ُسَّ َٟ ُخٔذی َٔفِ ا َٕ َِ  ٔ ِضز ُٞ و٥َِٔس اٜفُّ َتٔس

َيا٧َ  ِّ َُ 

ادمح نب دیعس، داریم، ةحؿ، فبیہ، وصنمر، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک وعرت ےن یبن رکمی یلص اہلل 

یگ ےک لسغ ےک رطہقی ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وت وخوبش دار رفیئ اک ہیلع فل ہ فملس ےس اپزیک

 ڑکٹا ےل افر اس ےس اپزیکیگ احلص رک۔

 ادمح نب دیعس، داریم، ةحؿ، فبیہ، وصنمر، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ضیح اک لسغ رکےن فایل وعرت ےک  ےئ کشم اگل رفیئ اک ڑکٹا وخؿ یک ہگج ںیم اامعتسؽ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     749    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ي، اب٦ بصار، اب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابزاہي٢ ب٦ ٠ہاجز، ظّيہ، حَّضت وائصہ رِضي ٠ح١س ب٦ ٠ثى :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ ُشِىَبُة َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ َحسَّ ١َُِٜضأجز ا

٢َ َو٦ِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت ا٥َّٜٔييَّ َظل َ أ ََ  َِ ١َا َِ ُث َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ أَ َة تَُحسِّ ّٔيَّ ١ِٔىُت َظ ََ  َٟ ا َٟ َتأُِخُذ َٔ ا َٕ َِ ١َِٜٔحئؾ  ٞٔ ا ٌُِس

 ُِّ ُضوَر ث٢َُّ َتُع ُتِحٔس٦ُ اٜفُّ َِ زُ  َتَفضَّ َِ ِسَرَتَضا  َٔ ٦َّ ٠َائََضا َو ُ٘ ََ ُشُؤو٧َ  إِٔحَسا َّي َتِبُٝ ِٜکّا َشٔسیّسا َحً َتِسُلُٙطُ َز َِ َضا  َٔ ِ َولَی َرأ



 

 َْ ِي َ٘ ُِ َو ١َا َِ َ َِٜت أ ا َٕ َِ زُ بَٔضا  َتَفضَّ َِ َّٙة  َظّة ١َ٠ُسَّ َِ ث٢َُّ َتأُِخُذ َٔفِ ١َِٜا ِيَضا ا َٝ ُِّ َو َضا ث٢َُّ َتُع َٔ ِ ِبَحا٧َ اهَّللٔ  َرأ َُ  َٟ ا َٕ َِ زُ بَٔضا  َتَفضَّ

زٔی٦َ بٔضَ  ِ َتَفضَّ َٟ َتأ ا َٕ َِ َِٜح٥َابَٔة  ٞٔ ا َِٜتُط َو٦ِ ٌُِس َ أ ََ ٔ َو ٣ ََّضا تُِدفٔی َذَٜٔک َتتَبَّٔىيَن أَثََز اٜسَّ أ٤َ َ٘ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٕ َِ زُ ا  َتَفضَّ َِ  ِّ ُخُذ ٠َا

ََ ُش  َّي َتِبُٝ َتِسُلُُٙط َحً َِ َضا  َٔ ِ ُِّ َولَی َرأ ُضوَر ث٢َُّ َتُع َُ اٜفُّ ٔ ُضوَر أَِو تُِبٝ ُتِحٔس٦ُ اٜفُّ َِ َِ ١َِٜا َِٝيَضا ا ّٔيُؾ َو َضا ث٢َُّ ُت َٔ ِ ُؤو٧َ َرأ

ی  ِض٦َ فٔی اٜسِّ َّٕ َّ ُِ أ٧َِ َیَت َِٜحَيا ٢َِٜ َی٦ُِٙ ی٥َ١َُِىُض٦َّ ا ُِ اِلَِنَعارٔ  ُِ نَٔسا َِٜت َوائَٔصُة نِٔى٢َ ا٥َِّٜسا ا َٕ َِ ٦ٔ 

رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اربامیہ نب اہمرج، ہیفص، 

رضحت اامسء ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ضیح ےک دعب لسغ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

افر وخب لم لم رک دوھ اہیں کت ہک ےن رفامای اپین وک ریبی ےک وتپں ےک اسھت الم رک ایھچ رطح اپیک احلص رک رھپ اےنپ رس رپ اپین ڈاؽ 

 اپین ابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجےئ رھپ اےنپ افرپ اپین ڈاؽ رھپ وخوبش اگل وہا ڑپکے اک ڑکٹا ےل افر اس ےس اپیک احلص رک، اامسء ےن اہک

ِ اس ےس اپیک
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ج ْ
یی
ُ
ش
احلص رک، رضحت اعدص  ریض  ںیم اس ےس ےسیک اپیک احلص رکفں وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 اہلل اعتٰیل اہنع ےن ےکپچ ےس اہک ہک اس ڑپکے ےک اسھت وخؿ اک ارث متخ رک دف رھپ رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن لپ یلص اہلل ہیلع

یھچ رطح اہطرت فل ہ فملس ےس لسغ انجتب ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اپین ےل رک وخب ا

احلص رک رھپ رس رپ اپین ڈاؽ رک اس وک لم ول اہیں کت ہک اپین ابولں یک ڑجفں کت چنہپ اجےئ رھپ اےنپ مسج رپ اپین ڈاول رضحت اعدص  

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ااصنری وعرںیت ایک وخب ںیھت ہک اؿ وک ایح دنی ےک ےنھجمس ےس ںیہن رفیتک یھت۔

 ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اربامیہ نب اہمرج، ہیفص، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب  :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 اک ڑکٹا وخؿ یک ہگج ںیم اامعتسؽ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ضیح اک لسغ رکےن فایل وعرت ےک  ےئ کشم اگل رفیئ

     750    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، حَّضت شىبہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

ث٥ََا ُشِى  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ َْ َحسَّ َ َتَّ َِ زٔی بَٔضا َوا ِبَحا٧َ اهَّللٔ َتَفضَّ َُ  َٟ ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔ ٤َِحَوُظ َو ٥َاز َِ ٔ  َبُة فٔی َصَذا اِْل

 دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب دفرسی دنس ےس یہی دحثی رمفی ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ضیح اک لسغ رکےن فایل وعرت ےک  ےئ کشم اگل رفیئ اک ڑکٹا وخؿ یک ہگج ںیم اامعتسؽ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم
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یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوحواػ، ابزاہي٢ ب٦ ٠ہاجز، ظّيہ ب٥ت شيبہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہا

ص١َُا َو٦ِ أَبٔی اِلَِحَؤػ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة لَٔکَ َة ب٥ِٔٔت َشِيَبَة َو٦ِ  َحسَّ ّٔيَّ ٕ َو٦ِ َظ ٠َُضأجز

 َُ َِٜت یَا َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٕٞ َولَی َر َ ُِ ب٥ُِٔت َشک ١َا َِ َِٝت أَ َِٜت َزَخ ا َٔ ُٞ َوائَٔصَة  َتٔس ٍِ َْ َت ِي َ٘ َٟ اهَّللٔ  و

ِٜحَ  َٗ ا ا ََ َِٜحِئؾ َو َِٜح٥َابَةٔ إِٔحَسا٤َا إَٔذا ـَُضَزِت ٦ِ٠ٔ ا َٞ ا ٢ِ یَِذَُکِ ِٔيطٔ ٌُِس َٜ  ٔسیَث َو

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبوحاص، اربامیہ نب اہمرج، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اامس

اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج تنب لکش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک اے 

 مہ ںیم ےس وکیئ ضیح ےس اپک وہ وت فہ ےسیک لسغ رکے ابیق دحثی سگر یکچ ےہ اس ںیم لسغ انجتب اک ذرک ںیہن ےہ۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبوحاص، اربامیہ نب اہمرج، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  



 

 ...احتسمہض افر اس ےک لسغ افر امنز ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض افر اس ےک لسغ افر امنز ےک ایبؿ ںیم
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، و٘يي، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا َے روایت ےہ ٘ہ ِاـ١ہ  :  راوی

 ب٦ ابی حبيض رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ٔ ب٦ِٔ ُُعِ  ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ صَٔصا٣ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َِٜت َجائَِت َحسَّ ا َٔ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة 

ِّی ا٠ِزَ  ٔن َٟ اهَّللٔ إ و َُ َِٜت یَا َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل اـ١َُٔة ب٥ُِٔت أَبٔی حُبَِيٕض إ ََلَة َِ ًُ اٜعَّ أََز َِ َََِل أَـُِضزُ أَ َتَحاُؿ  َِ ُ أَْة أ

ٔٔک  ١ََّا ذَٜ َٟ َِل إ٤ٔ ا َٕ َِ  ٣َ أٌِسلٔی َو٥ِٔک اٜسَّ َِ ََلَة َوإَٔذا أَِزبََزِت  ََِسعٔی اٜعَّ َِٜحِيَؽُة  َِٝت ا َب ِٔ إَٔذا أَ َِ َِٜحِيَؽةٔ  َِٜيَس بٔا ْٗ َو ِّیُٔعِ  َوَظل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک افہمط نب ایب شیبح ریض 

 اعتٰیل اہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیم اہلل

احتسمہض وعرت وہں ںیم اپک ںیہن ریتہ وت ایک ںیم امنز وھچڑ دفں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیہن فہ ا ک رگ اک وخؿ ےہ 

 وخؿ ںیہن سپ بج ضیح لےئ وت امنز وھچڑ دے افر بج ضیح متخ وہ اجےئ وت اےنپ لپ ےس وخؿ دوھ ےل ینعی لسغ رک وج ہک ضیح اک

 ےل۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک افہمط نب ایب  :  رافی

 شیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 احتسمہض افر اس ےک لسغ افر امنز ےک ایبؿ ںیم

     753    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، جزیز، اب٦ ١٤يْ، خْٝ ب٦ ہصا٣، ح١از ب٦ زیس،  یحٌي ب٦ یحٌي، وبساٜىزیزب٦ ٠ح١س، ابو٠ىاویہ، :  راوی

 ہصا٣ ب٦ ُعوہ، و٘يي، ٔتيبہ، ِاـ١ہ ب٥ت ابی حبيض ب٦ وس ا١ٜفِٝ ب٦ اَس، حَّضت جزیز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٕس َوأَبُو ٠َُىاؤَیَة ح و  ٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َِٜىزٔیز ٤ََْا َوِبُس ا َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ث٥ََا َحسَّ ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َحسَّ

ٔ ب٦ِٔ  ُض٢ِ َو٦ِ صَٔصا٣ ُّٝ ُ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس ک ث٥ََا َح١َّ ٕ َحسَّ ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َٝ ث٥ََا َخ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ٞٔ َحٔسیٔث َو٘ٔيٕي اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َوَة ب١ِٔٔث  ُُعِ

ٔ َوفٔی َحٔسیٔث  ٥َازٔظ َِ ٔ ٕس َوهَٔی ا٠َِزأَْة ٥٠َّٔا  َوإ ََ َ ِٔ ب٦ِٔ أ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ اـ١َُٔة ب٥ُِٔت أَبٔی حُبَِئض ب٦ِٔ َوِبسٔ ا َِ ٕ َجائَِت  َٟ َوفٔی ُٔتَِيَبَة َو٦ِ َجزٔیز ا َٔ

ظُ  ٥َا ذَِٔکَ ِ٘ ٕٓ َتَز ٔ ب٦ِٔ َزیِٕس زٔیَاَزةُ َِحِ از  َحٔسیٔث َح١َّ

دیعس، رجری، انب ریمن، فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، فعیک، ہبیتق، ییحی نب ییحی، دبعازعلسینب دمحم، اوباعمف ہ، ہبیتق نب 

افہمط تنب ایب شیبح نب دع ابلطمل نب ادس، رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع نب ایب 

  ےس یھت ابیق دحثی یلہپ دحثی یک رطح ےہ۔شیبح ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعابلطمل نب ادس وج امہری وعروتں ںیم

ییحی نب ییحی، دبعازعلسینب دمحم، اوباعمف ہ، ہبیتق نب دیعس، رجری، انب ریمن، فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ،  :  رافی

 فعیک، ہبیتق، افہمط تنب ایب شیبح نب دع ابلطمل نب ادس، رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض افر اس ےک لسغ افر امنز ےک ایبؿ ںیم

     754    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اب، ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا َے روایت ےہ ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، اب٦ شہ :  راوی



 

 ٘ہ ا٣ حبيبہ ب٥ت جحض رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔش  ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة َحسَّ َضإب َو٦ِ ُُعِ

ُ أَ  ِّی أ ٔن َِٜت إ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َتِت أ٣ُُّ َحبٔيَبَة ب٥ُِٔت َجِحٕض َر ِّ َت َِ َِٜت ا ا َٔ ََّضا  ١ََّا َذٜٔٔک ٤ َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ َتَحاُؿ  َِ

َِّٝيُث ب٦ُِ  َٟ اٜ ا َٔ  ٕ ِّٞ َظََلة ُ ُٞ و٥َِٔس ک َتٔس ٍِ َِکَا٤َِت َت ِّی  اٌَِتٔسلٔی ث٢َُّ َظل َِ  ْٗ َٟ اهَّللٔ ُٔعِ و َُ ٢ِ یَِذَُکِ اب٦ُِ ٔشَضإب أ٧ََّ َر َٜ ِىٕس  ََ

٥َُّٔٙط َشِيْئ  ِّٞ َظََلةٕ َوَل ُ َٞ و٥َِٔس ک َتٔس ٍِ ٢َ أ٠َََز أ٣َُّ َحبٔيَبَة ب٥َِٔت َجِحٕض أ٧َِ َت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اب٦ُِ ُر٠ِٕح فٔی َظل ا َٔ َِٝتُط هَٔی و  َى َِ  

 َٜ  ٢ِ یَِذَُکِ أ٣َُّ َحبٔيَبةَ رَٔوایَتٔطٔ اب٥َُِة َجِحٕض َو

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شحج 

 فل ہ فملس ےن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وتفی بلط ایک ہک ےھجم ااحتسہض ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع

رفامای ہک فہ رگ اک وخؿ ےہ، لسغ رک رھپ امنز ادا رک، وت فہ رہ امنز ےک فتق لسغ رکیت یھت، ثیل ےن اہک ہک انب اہشب ےن ںیہن ذرک ایک 

یک رفاتی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس وک رہ امنز ےک فتق لسغ رکےن اک مکح رفامای ہکلب اس ےن وخد ااسی ایک انب رحم 

 ںیم تنب شحج اک ذرک ےہ اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک انؾ ںیہن ےہ۔

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب  :  رافی

 شحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض افر اس ےک لسغ افر امنز ےک ایبؿ ںیم

     755    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زبيْ، و١زہ ب٥ت وبساٜزح٦١، ٠ح١س ب٦ ١َٝہ ٠زازی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦  :  راوی

 حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا



 

َِٜحارٔٔث َو٦ِ اب٦ِٔ  ِٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ١َُِٜزازٔیُّ َحسَّ ١َََٝة ا ََ ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ َحسَّ َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ  ٔشَضإب َو٦ِ ُُعِ

ٟٔ َوَو١َِزَة ب٥ِٔٔت َوِبٔس اٜزَّحِ  و َُ ٢َ أ٧ََّ أ٣َُّ َحبٔيَبَة ب٥َِٔت َجِحٕض َخت٥َََة َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی ٦ٔ١َ َو٦ِ َوائَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل اهَّللٔ َظل

 َٟ و َُ َتِت َر ِّ َت َِ ا َِ ٥ٔيَن  َٔ ِبَي  ََ ُتٔحيَؽِت  َِ ٕٓ ا ٢َ َوَتِحَت َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٢َ فٔی  اهَّللُ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

 َِ  ْٗ ٦َّٔٙ صََذا ُٔعِ َِٜحِيَؽٔة َوَل َِٜيَسِت بٔا  ٔ ٢َ إ٧َّٔ َصٔذظ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َِٜت َوائَٔصُة َذَٜٔک  ا َٔ ِّی  اٌَِتٔسلٔی َوَظل

 ٔ ٦ٕ فٔی حُِحَزة َ٘ ُٞ فٔی ٠ٔزِ َتٔس ٍِ کَا٤َِت َت ثُِت  َِ َحسَّ َِ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب  ا َٔ  َِ ١َِٜا ٔ ا ٣ َّي َتِىَُٝو ح١َُِزةُ اٜسَّ َِ ب٥ِٔٔت َجِحٕض َحً أُِختَٔضا َزی٥َِ

١َٔىِت بٔضَ  ََ َِٜو  َٟ َیزَِح٢ُ اهَّللُ ص٥ِّٔسا  ا َٕ َِ  ٕ َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ صَٔصا٣ ُّتَِيا َواهَّللٔ بَٔذَٜٔک أَبَا بَِْکٔ ب٦َِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ا ِٜ ٔ ا  إ٧ِٔ کَا٤َِت ٔذظ

ِّی ََّضا کَا٤َِت َِل ُتَعل  َٜتَِبکٔی ٔل٤َ

دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث انب اہشب، رعفہ نب زریب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دبعارلنمح نب اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اسیل اؾ ہبیبح تنب شحج

 ریہ اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس ابرے ںیم وتفی بلط ایک وت لپ یلص 

 

ة

 

وعػ یک ویبی است اسؽ کت احتسمض

 اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ ضیح ںیہن ہکلب  ہ رگ اک وخؿ ےہ لسغ رک افر امنز ادا رک رضحت اعدص  ریض اہلل

فہ اینپ نہب رضحت زبنی تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رجحے ںیم ا ک ربنت ںیم لسغ رکیت یھت اہیں کت ہک وخؿ یک رسیخ 

رمح اپین ےک افرپ لاجیت انب اہشب ےن اہک ہک ںیم ےن  ہ دحثی اوبرکب نب دبعارلنمح ےس ایبؿ یک وت اوہنں ےن رفامای اہلل دنہہ رپ 

 رفامےئ ارگ فہ  ہ وتفی نس یتیل اہلل یک مسق فہ رفیت یھت ہک فہ ایسی وصرت ںیم امنز ادا ہن رکیت یھت۔

دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث انب اہشب، رعفہ نب زریب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعدص   :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض افر اس ےک لسغ افر امنز ےک ایبؿ ںیم

     756    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

و١زہ ب٥ت وبساٜزح٦١، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل ابوو١زا٧، ٠ح١س ب٦ جىَفب٦ زیاز، ابزاہي٢ ب٦ َىس، اب٦ شہاب،  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا َے روایت ےہ ٘ہ ا٣ حبيبہ ب٥ت جحض رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ِىٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشضَ  ََ ٤ََْا إٔبَِزاصٔي٢ُ َيِىىٔي اب٦َِ  َ ٕ أَِخب ُس ب٦ُِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ زَٔیاز ثَىٔي أَبُو و١َِٔزا٧َ ٠َُح١َّ ِبسٔ إب َو٦ِ َو١َِزَة ب٥ِٔٔت وَ َحسَّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر َِٜت َجائَِت أ٣ُُّ َحبٔيَبَة ب٥ُِٔت َجِحٕض إ ا َٔ ِبَي اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َوائَٔصَة  ََ ُتٔحيَؽِت  َِ ٢َ َوکَا٤َِت ا

ٔ ا ٣ ِؤٜطٔ َتِىَُٝو ح١َُِزةُ اٜسَّ َٔ ٔلَی  َِٜحارٔٔث إ ٞٔ َحٔسیٔث َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ٥ٔيَن ب١ِٔٔث ُس ب٦ُِ َٔ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٢َِٜ یَِذَُکِ ٠َا َبِىَسُظ و َحسَّ َِ َو ١َِٜا

َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ َو١َِزَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ اب٥ََِة َجِحٕض کَا٤َِت  ِّ َُ ث٥ََا  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ٔ ا ٥ٔيَن ب٥َِٔحو َٔ ِبَي  ََ ُتِسَتَحاُؿ 

 َحٔسیثٔض٢ِٔ 

رفعجنب زاید، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی اوبرمعاؿ، دمحم نب 

ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل اہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر فہ است اسؽ ےس 

 یھت ابیق دحثی یلہپ یک رطح ےہ۔ 

 

ة

 

دمحم نب ینثم، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رمعہ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی احتسمض

 ےہ ہک تنب شحج است اسؽ ےس احتسمہض یھت ابیق دحثی یلہپ دحثی یک رطح ےہ۔

ٰیل اہنع ےس اوبرمعاؿ، دمحم نب رفعجنب زاید، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعت :  رافی

 رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض افر اس ےک لسغ افر امنز ےک ایبؿ ںیم

     757    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، یزیس ب٦ حبيِ، جىَف، ُعاک َے روایت ےہ ٘ہ ا٣ حبيبہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا



 

َِٜيْث َو٦ِ یَ  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِّٝيُث ح و َحسَّ ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٕ َو٦ِ َجِىََفٕ َو٦ِ َحسَّ زٔیَس ب٦ِٔ أَبٔی َحبٔي

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت َر َ أ ََ َِٜت إ٧َّٔ أ٣ََّ َحبٔيَبَة  ا َٔ ََّضا  َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ إک َو٦ِ ُُعِ َِٜت َوائَٔصُة ُٔعَ ا َٕ َِ  ٔ٣ ٢ََّٝ َو٦ِ اٜسَّ ََ َو

 َٟ ا َٕ َِ ٥ََضا ٠ََِل٧َ َز٠ّا  َ٘ ِسَر ٠َا کَا٤َِت َتِحبُٔسٔک َحِيَؽُتٔک ث٢َُّ َرأَیُِت ٠ٔزِ َٔ ٢ََّٝ ا٠ُِٙثٔي  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٜضا َر

ِّی  اٌَِتٔسلٔی َوَظل

دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ، بی، رفعج، رعاک ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن روسؽ اہلل 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وخؿ ےک ابرے ںیم وپاھچ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ہک ںیم ےن اس ےک اہنےن اک ربنت  یلص

رھپ  داھکی فہ وخؿ ےس رھبا وہا اھت وت اس وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ےنتج دؿ ھجت وک ضیح لات اھت اےنت دؿ رہھٹی رہ

 امنز ادا رک۔لسغ رک افر 

 دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ، بی، رفعج، رعاک ےس رفاتی ےہ ہک اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ افر امنز ےک ایبؿ ںیماحتسمہض افر اس ےک 

     758    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠وسي ب٦ ْقیض، اَحاٗ ب٦ بْک ب٦ ٠َّض، جىَف ب٦ ربيىہ، ُعاک ب٦ ٠اٜک ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 ا٣ حبيبہ ب٥ت جحض رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہتىالٰی و٥ہا َے روایت ےہ ٘ہ زوجہ وبساٜزح٦١ ب٦ ووٓ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ 

ثَىٔي َجِىََفُ  ثَىٔي أَبٔی َحسَّ ُٖ ب٦ُِ بَِْکٔ ب٦ِٔ ٠ََُّضَ َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ١ٔئِمُّ َحسَّ یِٕض اٜتَّ ثَىٔي ٠ُوَسي ب٦ُِ ُْقَ أک ب٦ِٔ َحسَّ  ب٦ُِ َربٔيَىَة َو٦ِ ُٔعَ

ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َزِودٔ  َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ًَّٜٔي کَا٤َِت  ٠َأٜٕک َو٦ِ ُُعِ َِٜت إ٧َّٔ أ٣َُّ َحبٔيَبَة ب٥َِٔت َجِحٕض ا ا َٔ ََّضا  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٥َّٜٔييِّ َظل

ََٜضا ا٠ِ   َٟ ا َٕ َِ  ٣َ ٢َ اٜسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر َِٙت إ ٕٓ َش ِسَر ٠َ َتِحَت َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِو َٔ ا کَا٤َِت َتِحبُٔسٔک ُٙثٔي 

 ٕ ِّٞ َظََلة ُ ُٞ و٥َِٔس ک َتٔس ٍِ َِکَا٤َِت َت  َحِيَؽُتٔک ث٢َُّ اٌَِتٔسلٔی 



 

ومیس نب رقشی، ااحسؼ نب رکب نب ک ر، رفعج نب رہعیب، رعاک نب امکل نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی 

ہبیبح تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ےہ ہک زفہج دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؾ 

وخؿ یک اکشتی یک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےس اراشد رفامای ےنتج دؿ ھجت وک ضیح رفاتک ےہ اےنت دؿ ریک رہ رھپ لسغ رک 

 سپ فہ رہ امنز ےک  ےئ لسغ رکیت ںیھت۔

نب رکب نب ک ر، رفعج نب رہعیب، رعاک نب امکل نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس  ومیس نب رقشی، ااحسؼ :  رافی

 رفاتی ےہ ہک زفہج دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؾ ہبیبح تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...احہضئ رپ رفزے یک اضق فابج ےہ ہن ہک امنز یک ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ رپ رفزے یک اضق فابج ےہ ہن ہک امنز یک ےک ایبؿ ںیم

     759    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ذہ َے روایت ےہ ٘ہ ایک وورت ےن حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاابوربيي زہزانی، ح١از، ایوب، ابؤَلبہ، ٠ىا :  راوی

 َ ث اْز َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ ٠َُىاَذَة ح و َحسَّ ث٥ََا َح١َّ َّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜز اْز َو٦ِ َیزٔیَس اٜزِِّشٔک َو٦ِ ٠َُىاذََة َحسَّ ٥َا َح١َّ

 ََ ِس أ٧ََّ ا٠َِزأَّة  َٔ َِٜت َوائَٔصُة أََِحُورٔیَّْة أ٤َِٔت  ا َٕ َِ ََلَة أَیَّا٣َ ٠َٔحئؽَضا  ٔضي إِٔحَسا٤َا اٜعَّ ِٕ َِٜت أََت ا َٕ َِ َِٜت َوائَٔصَة  َ کَا٤َِت إِٔحَسا٤َا  أ

 ِٕ َؽا َٕ ٢َ ث٢َُّ َِل تُِؤ٠َزُ بٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  َتٔحيُؾ َولَی َوِضٔس َر

این، امحد، اویب، اوبالقہب، اعمذہ ےس رفاتی ےہ ہک ا ک وعرت ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وساؽ ایک ہک اوبرعیب زرہ

مہ وعروتں وک اایؾ ضیح یک امنزفں یک اضق رکین اچےئہ وت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ایک وت رحفر ہ ےہ مہ ںیم ےس سج 

  فل ہ فملس ےک زامہن ںیم ضیح لات وت اس وک امنز یک اضقء اک مکح ںیہن دای اجات اھت۔وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، اوبالقہب، اعمذہ ےس رفاتی ےہ ہک ا ک وعرت ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ رپ رفزے یک اضق فابج ےہ ہن ہک امنز یک ےک ایبؿ ںیم

     760    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ےن حَّضت وائصہ ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، یزیس، ٠ىاذہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا َے روایت ےہ ٘ہ اس  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

١ِٔىُت ٠َُى  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ یَزٔیَس  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜت َوائَٔصَة َحسَّ َ أ ََ ََّضا  اَذَة أ٤َ

َِٜت َوائَٔصُة أََِحُورٔیَّ  ا َٕ َِ ََلَة  َِٜحائُٔؾ اٜعَّ ٔضي ا ِٕ ٢ََّٝ َیٔحِؽ٦َ أََت ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُِ َر ٦َّ نَٔسا ُ٘ ِس  َٔ ْة أ٤َِٔت 

ٔؽيَن  ِٕ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َتِىىٔي َي َٟ ٠َُح١َّ ا َٔ أ٠َََزص٦َُّ أ٧َِ َیِحزٔی٦َ  َِ  أَ

رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس  دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، سیدی، اعمذہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن

وپاھچ ہک احہضئ امنزفں یک اضق رکے یگ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ایک وت رحفر ہ ےہ قیقحت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 رفامےت ےھت؟۔فل ہ فملس یک ازفاج رہطمات احہضئ وہیت ںیھت ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ وک اضق رکےن اک مکح 

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، سیدی، اعمذہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رپ رفزے یک اضق فابج ےہ ہن ہک امنز یک ےک ایبؿ ںیماحہضئ 



 

     761    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، واظ٢، ٠ىاذہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٤ََْا  َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب ُٟ َحسَّ ُِٝت ٠َا بَا ُٕ َِ ُِٜت َوائَٔصَة  َ أ ََ َِٜت  ا َٔ ٠َِى١َْز َو٦ِ َوأظ٢ٕ َو٦ِ ٠َُىاَذَة 

ٙٔىِّي ورٔیَّٕة َوَل َِٜسُت بََٔحُ ُِٝت  ُٔ َِٜت أََِحُورٔیَّْة أ٤َِٔت  ا َٕ َِ ََلَة  ٔضي اٜعَّ ِٕ ِو٣َ َوَِل َت ٔضي اٜعَّ ِٕ َِٜحائٔٔؾ َت َِٜت کَا٧َ ُئعيب٥َُا  ا ا َٔ  ُٟ
َ أ َِ أَ

٥ُؤِ  َِ ٔ َذَٜٔک  ََلة ِٔ اٜعَّ َؽا َٕ ِو٣ٔ َوَِل ٤ُِؤ٠َزُ بٔ ِٔ اٜعَّ َؽا َٕ  ٠َزُ بٔ

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اعمص، اعمذہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل 

اضق ںیہن رکیت وت لپ ےن رفامای ایک وت رحفر ہ ےہ ںیم ےن اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ایک فہج ےہ ہک احہضئ رفزفں یک اضق رکیت ےہ افر امنز یک 

دای اجات اہک ںیم وت رحفر ہ ںیہن وہں ہکلب اجانن اچیتہ وہں وت لپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ںیمہ ضیح لات وت ںیمہ رفزفں یک اضق اک مکح 

 افر امنز یک اضق اک مکح ںیہن دای اجات اھت۔

 زاؼ، رمعم، اعمص، اعمذہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح، دبعارل :  رافی

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

  

 ...لسغ رکےن فاال ڑپکے فریغہ ےک اسھت رپدہ رکے ۔

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ رکےن فاال ڑپکے فریغہ ےک اسھت رپدہ رکے ۔

     762    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابی نَّض، ابو٠زہ ٠ولی ا٣ ہانی ب٥ت ابی ـاِٜ :  راوی

 ٔ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ أ٧ََّ أَبَا ٠ُزََّة ٠َِولَی أ٣ُِّ َصا٤ٕٔئ ب َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ١َٔي أ٣َُّ  ٥ِٔت أَبٔیَحسَّ ََ َّطُ  َُْظ أ٤َ َ ِٕ أَِخب ٔ ـَاٜ

َوَجِس  َِ ِتٔح  َّ ِٜ ٢َ َوا٣َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ُٟ َذَصِبُت إ و ُٕ ِٕ َت ٔ َِاـ١َُٔة اب٥َُِتطُ َصا٤ٕٔئ ب٥َِٔت أَبٔی ـَاٜ ُٞ َو َتٔس ٍِ تُطُ َي



 

 َتِسَُُُّْظ بَٔثِوٕب 

رمہ ومیل اؾ اہین تنب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںی ہک ںیم حتف ہکم ےک اسؽ روسؽ اہلل یلص ییحی نب ییحی، امکل، ایب رضن، اوب

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس یئگ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک لسغ رکےت وہےئ اپای افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یٹیب

  ےک  ےئ ڑپکے ےس رپدہ ایک وہا اھت۔افہمط ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ییحی نب ییحی، امکل، ایب رضن، اوبرمہ ومیل اؾ اہین تنب ایب اطبل :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ۔لسغ رکےن فاال ڑپکے فریغہ ےک اسھت رپدہ رکے 

     763    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ر٠ح ب٦ ٠ہاجز، ٜيث، یزیس ب٦ ابی حبيِ، َىيس ب٦ ابی ہ٥س، ٠زہ وٕيٞ، ا٣ ہانی ب٥ت ابی ـاِٜ :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ  ٤ََْا اٜ َ ٔ أَِخب ١َُِٜضأجز ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕٞ َحسَّ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی ص٥ِٕٔس أ٧ََّ أَبَا ٠ُزََّة ٠َِولَی َؤٕي ََ ِٕ َو٦ِ  أَبٔی َحبٔي

َٟ اهَّللٔ َظ  و َُ ِتٔح أََتِت َر َّ ِٜ ا کَا٧َ َوا٣ُ ا َّ١َٜ َّطُ  ثَِتطُ أ٤َ ِٕ َحسَّ ٔ ثَُط أ٧ََّ أ٣َُّ َصا٤ٕٔئ ب٥َِٔت أَبٔی ـَاٜ ٢َ َوصَُو بٔأَِولَی ٠َ َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََّٙة ل

 َِ اـ١َُٔة ث٢َُّ أََخَذ ثَِوبَُط  َِ َِٝيطٔ  َِْت َو َ َسَّ َِ ٔلَی ٌُِسٝٔطٔ  ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َىإت َٔ َ٘ َّی ث١ََا٧َ َر َْ بٔطٔ ث٢َُّ َظل َِٜتَح ا

َهی ِبَحَة اٜؽُّ َُ 

، رمہ لیقع، اؾ اہین تنب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک فہ حتف ہکم ےک دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، سیدی نب ایب ، بی، دیعس نب ایب دنہ

اسؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اس فتق احرض وہیئ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہکم ےک دنلب ہصح رپ ےھت روسؽ 

فملس رپ رضحت افہمط ےن رپدہ ایک رھپ لپ یلص اہلل  اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لسغ ےک  ےئ ڑھکے وہےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

 ہیلع فل ہ فملس ےن لسغ ےک دعب اےنپ افرپ ا ک ڑپکا اٹیپل رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اچتش یک لھٹ راعکت ڑپںیھ۔



 

 اطبل دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، سیدی نب ایب ، بی، دیعس نب ایب دنہ، رمہ لیقع، اؾ اہین تنب ایب :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ رکےن فاال ڑپکے فریغہ ےک اسھت رپدہ رکے ۔

     764    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ثيْ، َىيس ب٦ ابی ہ٥س، ا٣ ہانیابوَکیِ ابواَا٠ہ، وٜيس ب٦ ٘ :  راوی

 ٔ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی ص٥ِٕٔس بَٔضَذا اِْل ََ ٕ َو٦ِ  ثٔيْ َ٘ َِٜؤٜئس ب٦ِٔ  ا٠ََة َو٦ِ ا ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََاظ أَبُو َُکَ َسَََِّْتُط اب٥َُِتُط َحسَّ َِ  َٟ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ

 َْ َِٜتَح ا َِ َٞ أََخَذُظ  ا اٌَِتَس َّ١َٝ َِ اـ١َُٔة بَٔثِوبٔطٔ  َٔک ُؼّهی َِ َحَسإت َوذَٜ ََ َّی ث١ََا٧َ  ََِعل ا٣َ  َٔ  بٔطٔ ث٢َُّ 

اوبرکبی اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دیعس نب ایب دنہ، اؾ اہین ےس رفاتی ےہ ہک دفرسی دنس ےس ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لسغ رک ےکچ وت لپ  یٹیب افہمط ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ ڑپکے ےک اسھت رپدہ ایک بج لپ

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک ڑپکا ٹیپل رک امنز اچتش یک لھٹ رںیتعک ادا ںیک۔

 اوبرکبی اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دیعس نب ایب دنہ، اؾ اہین :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ رکےن فاال ڑپکے فریغہ ےک اسھت رپدہ رکے ۔

     765    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠وسٰي ٔاری، زائسہ، او١ض، َا٢ٜ ب٦ ابی جىس، َکیِ، اب٦ وباس، حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل  :  راوی



 

 ٥ہاتىالٰی و

ث٥ََا َزائَٔسةُ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ  ُِ َحسَّ ارٔ َٕ ِٜ ٤ََْا ٠ُوَسي ا َ َِٜح٥َِملٔیُّ أَِخب ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََا إ َِٜحِىٔس َو٦ِ  َحسَّ ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ أَبٔی ا ََ

َّی اهَّللُ وَ  َِٜت َوَؼِىُت ٥َّٜٝٔٔييِّ َظل ا َٔ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ٠َِي١ُو٤ََة  یِ َٞ َُکَ اٌَِتَس َِ ََِّْتُطُ  ََ ِّ َو ٢ََّٝ ٠َا ََ  َِٝيطٔ َو

ااحسؼ نب اربامیہ، ومٰیس اقری، زادئہ، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رکبی، انب ابعس، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی 

ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےہ ہک فہ رفامیت ںی ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ لسغ اک اپین راھک افر

  ےئ رپدہ ڈاال رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لسغ رفامای۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ومٰیس اقری، زادئہ، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رکبی، انب ابعس، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...یراگمہ یک رطػ دےنھکی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 یراگمہ یک رطػ دےنھکی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     766    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ؼحاک ب٦ وث١ا٧، زیس ب٦ ا٢َٝ، وبساٜزح٦١ ب٦ ابوَىيس خسریابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زیس ب٦ حباب،  :  راوی

 ٔ َْن َ َٟ أَِخب ا َٔ أک ب٦ِٔ وُِث١َا٧َ  حَّ ُِٜحَبأب َو٦ِ اٜؽَّ ث٥ََا َزیُِس ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٢َ َو٦ِ َوِبٔس َحسَّ َٝ َِ َ ی َزیُِس ب٦ُِ أ

ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ ٞٔ َو  اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی  ٔ اٜزَُّج ٔلَی َوِوَرة ُٞ إ َٟ َِل ی٥َُِمزُ اٜزَُّج ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِل َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َر

١َِٜزِأَةُ  ٔضي ا ِّ ٞٔ فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس َوَِل ُت ٔلَی اٜزَُّج ُٞ إ ِّٔضي اٜزَُّج ١َِٜزِأَةٔ َوَِل ُي ٔلَی َوِوَرةٔ ا ١َِٜزِأَةُ إ َِٜواحٔسٔ ا ِؤب ا ١َِٜزِأَةٔ فٔی اٜثَّ ٔلَی ا  إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، احضک نب امثعؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 یراگمہ یک رطػ دےھکی اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رمد دفرسے رمد یک یراگمہ یک رطػ ہن دےھکی افر ہن وعرت دفرسی وعرت یک



 

 افر ہن رمد رمد ےک اسھت ا ک ڑپکے ںیم ےٹیل افر ہن وعرت وعرت ےک اسھت ا ک ڑپکے ںیم ےٹیل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، احضک نب امثعؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 یراگمہ یک رطػ دےنھکی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     767    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىالٰی ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ٠ح١س ب٦ راِي، اب٦ ابی ِسیک، ؼحاک ب٦ وث١ا٧، حَّضت ؼحاک ب٦ وث١ا٧ رِضي اهَّلل ت :  راوی

 و٥ہ

حَّ  ٤ََْا اٜؽَّ َ َُِسیِٕک أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی  اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي  ث٥َٔيطٔ َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٠َُح١َّ ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ اُک ب٦ُِ وُِث١َا٧َ بَٔضَذا اِْل

 ٔ ١َِٜزِأَة َیٔة ا ٞٔ َوُُعِ یَةٔ اٜزَُّج اَِل ٠َکَا٧َ َوِوَرةٔ ُُعِ َٔ  َو

اہلل، دمحم نب راعف، انب ایب دف ک، احضک نب امثعؿ، رضحت احضک نب امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ  اہرفؿ نب دبع

 ہک۔۔۔ ینعم افر وہفمؾ فیہ ےہ وج افرپ فایل دحثی ںیم ےہ اافلظ اک ریغت فدبتؽ ےہ۔

 نب امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب راعف، انب ایب دف ک، احضک نب امثعؿ، رضحت احضک :  رافی

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

  

 ...ولخت ںیم ےگنن وہ رک لسغ رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ولخت ںیم ےگنن وہ رک لسغ رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

     768    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ َصَذا  ا َٔ طٕ  ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕس  ٠َاَحسَّ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ ٠َُح١َّ َحسَّ

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ  َر ائٔي ٢َ کَا٤َِت ب٥َُو إَِٔسَ َّٝ ََ َو

 ََ ٔلَی  اّة ی٥َُِمزُ َبِىُؽُض٢ِ إ َتٔسُٝو٧َ ُُعَ ٍِ اُٜوا َواهَّللٔ ٠َا ی٥َ١َُِي ٠ُوَسي أ٧َِ َي َٕ َِ ُٞ َوِحَسُظ  َتٔس ٍِ ََل٣ َي َِٝيطٔ اٜسَّ ِوأَةٔ َبِىٕؾ َوکَا٧َ ٠ُوَسي َو

 ٔ َِٜحَحزُ ب ََفَّ ا َِ  ٕ َوَؼَي ثَِوبَطُ َولَی َحَحز َِ  ُٞ َتٔس ٍِ َِ ٠َزَّّة َي َذَص َِ  َٟ ا َٔ َّطُ آَزُر  َٞ ٠ََى٥َا إِٔلَّ أ٤َ َتٔس ٍِ َِ َي  َٟ ا َٔ ٔ َثِوبٔطٔ  َح١ََح ٠ُوَسي بٔإٔثِزٔظ

اُٜوا َواهَّللٔ ٠َا ب١ُٔوَسي َٔ ٔ ٠ُوَسي  ِوأَة ََ ٔلَی  َٞ إ ائٔي َّي ٤ََمَزِت ب٥َُو إَِٔسَ ُٟ ثَِوبٔی َحَحزُ ثَِوبٔی َحَحزُ َحً و ُٕ َّي ٤ُٔمزَ  َي َِٜحَحزُ َحً ا٣َ ا َٕ َِ ٦ِ٠ٔ بَإِٔس 

بّا ٔ َْضِ َِٜحَحز َٖ بٔا ّٔ َف َِ أََخَذ ثَِوبَطُ  َِ  َٟ ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ ٔ  إ َِٜحَحز ُب ٠ُوَسي بٔا ِبَىْة َْضِ ََ ْة أَِو  تَّ َٔ ٔ ٤ََسْب  َِٜحَحز َُّط بٔا َٟ أَبُو صَُزیَِزَة َواهَّللٔ إ٤ٔ ا َٔ 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 لسغ رکےت افر ا ک دفرسے یک یراگمہ وک دےتھکی افر رضحت ومٰیس اغ ےل لسغ رکےت وت ولوگں ےن اہک ہک اہلل رفامای ینب ارسالیئ ےگنن

یک مسق ومٰیس وک امہرے اسھت لسغ رکےن ےس رفےنک فایل رصػ  ہ زیچ ےہ ہک لپ وک رہاین یک امیبری ےہ ا ک رمہبت لپ لسغ 

 فہ رھتپ لپ ےک ڑپکے ےل رک اھبگ ڑھکا وہا افر ومٰیس اس ےک ےھچیپ رکےن ےئگ لپ ےن اےنپ ڑپکے ااتر رک ا ک رھتپ رپ رےھک

دفڑے افر رفامےت اجےت ےھت اے رھتپ ریمے ڑپکے دے ریمے ڑپکے دے اہیں کت ہک ینب ارسالیئ ےن ومٰیس یک یراگمہ وک 

وہایگ ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن اس وک داھکی اےنپ  دھکی ایل افر اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق ومٰیس ہیلع االسلؾ وک وت وکیئ امیبری ںیہن رھتپ ڑھکا

ڑپکے  ےئ افر رھتپ وک امران یرفع رکدای رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی اہلل یک مسق اس رھتپ رپ ومٰیس ہیلع االسلؾ یک 

 رضب ےس ھچ ای است اشنانت وموجد ےھت۔

 ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم :  رافی

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

  

 ...رتس اپھچےن ںیم اایتحط رکےن اک ایبؿ



 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رتس اپھچےن ںیم اایتحط رکےن اک ایبؿ

     769    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ حات٢ ب٦ ٠ي١و٧، ٠ح١س ب٦ بْک، اب٦ جزیخ، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ٠ح١س ب٦ راِي،  :  راوی

 حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُس ب٦ُِ َحات٢ٔٔ ب٦ِٔ ٠َِي١ُو٧ٕ جَ  َِٜح٥َِملٔیُّ َو٠َُح١َّ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ ٔس ب٦ِٔ بَِْکٕ  ١ٔيّىا َو٦ِ ٠َُح١َّ

 ٔ َٟ اب٦ُِ َراِ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُض١َا  َٜ ُن  ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َواٜ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٠َُح١َّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ٕي َحسَّ

٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ  َ َِ ا٥َّٜ  أَِخب َِٙىَبُة َذَص ا ب٥َُٔيِت اِل َّ١َٜ وُِل  ُٕ ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ َي ََ َّطُ  َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ زٔی٥َإر أ٤َ َ َِٝيطٔ أَِخب َّی اهَّللُ َو ٔييُّ َظل

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َِٜىبَّاُس ٥َّٜٝٔٔييِّ َظل َٟ ا ا َٕ َِ ََل٧ٔ حَٔحاَرّة  ُٕ ٢َ َوَوبَّاْس ی٥َِ َّٝ ََ ٔ  َو ِٜٔحَحاَرة ِٞ إَٔزاَرَک َولَی َواتَٕٔٔک ٦ِ٠ٔ ا ٢َ اِجَى َّٝ ََ َو

َِٝيطٔ  َصسَّ َو َِ َٟ إَٔزارٔی إَٔزارٔی  ا َٕ َِ ا٣َ  َٔ ِٔ ث٢َُّ  ١َا ٔلَی اٜسَّ ٔلَی اِلَِرٔؿ َوـ١َََحِت َوِي٥َاُظ إ َْخَّ إ َِ  َٞ َى َّ َٟ اب٦ُِ َرإِٔي فٔی  َِ ا َٔ إَٔزاَرُظ 

 َٜ بَتَٔک َو َٔ ِٞ َولَی َواتَٕٔٔک رَٔوایَتٔطٔ َولَی َر ُٕ  ٢ِ َي

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب احمت نب ومیمؿ، دمحم نب رکب، انب رججی، ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب راعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب

ر ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہبعک ریمعت ایک ایگ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اف

 دنکےھ رھتپ ااھٹ رک ال رےہ ےھت ہک رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اہک ہک اانپ دنبہت ااتر رک اےنپ

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک  رپ رھتپ ےک ےچین رھک ول لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ااسی ایک وت ےب وہش وہ رک زنیم رپ رگ ڑپے افر

لںیھکن لامسؿ یک رطػ پ  ںیئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر رفامای ریمی ازار ریمی ازار رھپ لپ یلص اہلل ہیلع 

یڈ  ابدنھ دای ایگ انب راعف یک رفاتی ںیم رگدؿ رپ دنبہت رےنھک اک ذرک ےہ دنکےھ رپ ںیہن۔ ب

 

ن ہ 

 

ت

 فل ہ فملس اک 

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب احمت نب ومیمؿ، دمحم نب رکب، انب رججی، ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب راعف، رضحت اجرب نب دبعاہلل  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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



 

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےن ںیم اایتحط رکےن اک ایبؿرتس اپھچ

     770    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، روح ب٦ وبازہ، زَکیا ب٦ اَحٖ، و١زو ب٦ زی٥ار، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

یَّا ث٥ََا َزََکٔ ث٥ََا َرِوُح ب٦ُِ وَُباَزَة َحسَّ ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١ِٔىُت َجابَٔز ب٦َِ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ زٔی٥َإر  َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ُِ ب٦ُِ إ

َِٙى  ِٝ ٔ ِٜحَٔحاَرَة ٜ ُٞ ٠ََىُض٢ِ ا ُٕ ٢َ کَا٧َ َی٥ِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُث أ٧ََّ َر َِٜىبَّاُس َوِبٔس اهَّللٔ یَُحسِّ َُٜط ا  َٟ ا َٕ َِ َِٝيطٔ إَٔزاُرُظ  َبٔة َوَو

َ وَ  َُٝط َول َحَى َِ ُط  َّٝ َح َِ  َٟ ا َٔ  ٔ ِٜحَٔحاَرة ٙٔبَٔک زُو٧َ ا َِٝتطُ َولَی ٥ِ٠َ َحَى َِ َِٝت إَٔزاَرَک  َٝ ِو َح َٜ ُط یَا اب٦َِ أَخٔی  ٔصيًّا ١ُّ ٍِ َق ٠َ َٕ ََِس ٙٔبٔطٔ  ی ٥ِ٠َ

یَا٤ّا َِٜيِو٣ٔ ُُعِ َٔک ا ١َا ُرئَٔی َبِىَس ذَٜ َِ  َٟ ا َٔ َِٝيطٔ   َو

نب ااحسؼ ، رمعف نب دانیر، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ریمعت ہبعک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، زرکای 

فل ہ فملس ولوگں ےک اسھت رھتپ ال رےہ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دنبہت ابدناھ وہا اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

 ے اےنپ ازار ااتر رک اےنپ دنکوھں رپ رھک ول رھتپ ےک ےچین اجرب ےتہک ںی ہک لپ لپ ےک اچچ ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ج

 

یھی
ت

 اہک اے 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس وک اےنپ دنکےھ رپ راھک وت شغ اھک رک رگ ڑپے اس ےک دعب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ربہنہ احتل 

 ںیم ںیہن داھکی ایگ۔

 نب ابعدہ، زرکای نب اقحس، رمعف نب دانیر، اجرب نب دبعاہللزریہ نب رحب، رفح  :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رتس اپھچےن ںیم اایتحط رکےن اک ایبؿ

     771    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 َىيس ب٦ یحٌي ا٠وی، وث١ا٧ ب٦ حٙي٢ ب٦ وباز ب٦ ح٥يْ انعاری، ا٠ا٠ہ ب٦ َہٞ ب٦ ح٥يْ، ٠سور ب٦ ٠ْخ٠ہ :  راوی

ْٕ ا ٙٔي٢ٔ ب٦ِٔ َوبَّازٔ ب٦ِٔ ح٥َُِي ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ َح ثَىٔي أَبٔی َحسَّ ٔىيُس ب٦ُِ َیِحٌَي اِل٠َُؤیُّ َحسَّ ََ ث٥ََا  ٔ َحسَّ َْن َ ی أَبُو أ٠َُا٠ََة ِلَِنَعارٔیُّ أَِخب

 ّٔ ٕٞ َوَولَیَّ إَٔزاْر َخ ٕ أَِح١ُُٔٝط َثٕٔي ُِٝت بَٔحَحز َب ِٔ َٟ أَ ا َٔ ٠ََة  ١ِِٜٔسَورٔ ب٦ِٔ ٠َِْخَ ْٕ َو٦ِ ا ٞٔ ب٦ِٔ ح٥َُِي ِض ََ َّٞ إَٔزارٔی ب٦ُِ  ا٤َِح َِ  َٟ ا َٔ  ْْ ي

ٔلَی ٠َِؤؼ  ُت بٔطٔ إ ٍِ َٝ َّي بَ َتٔفِي أ٧َِ أََؼَىُط َحً َِ ٢َِٜ أَ َِٜحَحزُ  ٔلَی ثَِوبَٔک َو٠َعَٔی ا ٢َ اِرٔجِي إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ٔىطٔ 

اةّ  ُدِذُظ َوَِل َت١ُِصوا ُُعَ َِ 

دیعس نب ییحی اومی، امثعؿ نب میکح نب ابعد نب فینح ااصنری، اامہم نب لہس نب فینح، وسمر نب رخمہم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ا ک 

 اھت افر یکلہ ازار ےن وہےئ اھت فہ لھک یئگ ریمے اپس رھتپ اھت ںیم اس وک رےنھک یک اطتق ںیہن راتھک اھت اہیں اھبری رھتپ ااھٹےئ لراہ

ےل کت ہک ںیم اس یک ہگج رپ اچنہپ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اےنپ ڑپکے یک رطػ فاسپ ولٹ اج افر اانپ ڑپکا 

 ف۔ےل افر ےگنن تم الچ رک

 دیعس نب ییحی اومی، امثعؿ نب میکح نب ابعد نب فینح ااصنری، اامہم نب لہس نب فینح، وسمر نب رخمہم :  رافی

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

  

 ...اشیپب ےک فتق رپدہ رکےن اک ایبؿ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 فتق رپدہ رکےن اک ایبؿاشیپب ےک 

     772    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

شيبا٧ ب٦ َفور، وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س ب٦ ا١َاء ؼبعی، ٠ہسی ب٦ ٠ي١و٧، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی يىٕوب، حس٦  :  راوی

 ب٦ َىس ٠ولی حس٦ ب٦ ولی، وبساهَّلل ب٦ جىَف

ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّ  ث٥ََاَحسَّ ث٥ََا ٠َِضٔسیٌّ َوصَُو اب٦ُِ ٠َِي١ُو٧ٕ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ َبعٔیُّ  َِ اٜؽُّ ١َا َِ َ ٔس ب٦ِٔ أ ُس  وَر َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ٠َُح١َّ



 

َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ َولٓٔیٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ِىٕس ٠َِولَی ا ََ َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ  وَب َو٦ِ ا ُٕ ُٟ اهَّللٔ  ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی َيِى و َُ ىٔي َر َِ َٟ أَِرَز ا َٔ ب٦ِٔ َجِىََفٕ 

ُث بٔطٔ أََحّسا ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس َو  ٔلَیَّ َحٔسیّثا َِل أَُحسِّ أَََسَّ إ َِ طُ  َّ ِٝ ٢ََّٝ َذاَت َیِو٣ٕ َخ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ بٔطٔ َر َ َتَّ َِ َِّ ٠َا ا کَا٧َ أََح

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕٞ  َظل َِ فٔی َحٔسیثٔطٔ َيِىىٔي َحائَٔق ٤َِد ١َا َِ َٟ اب٦ُِ أَ ا َٔ  ٕٞ ْٓ أَِو َحائُٔض ٤َِد  َٜٔحاَجتٔطٔ َصَس

ابیشؿ نب رففخ، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، دہمی نب ومیمؿ، دمحم نب دبعاہلل نب ایب وقعیب، نسح نب دعس ومیل نسح نب یلع، 

ہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم اےنپ ےھچیپ وساری رپ وسار رکایل رھپ ریمے دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک ا ک رم

 اکؿ ںیم ا ک راز یک ایسی ابت ایبؿ رفامیئ وج ںیم ولوگں ںیم ےس یسک وک ہن اتبؤں اگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک وج رپدہ بس ےس

 ۔زایدہ  دنس اھت فہ ہلیٹ ای وجھکر ےک ابغ اک اھت

ابیشؿ نب رففخ، دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، دہمی نب ومیمؿ، دمحم نب دبعاہلل نب ایب وقعیب، نسح نب دعس ومیل نسح نب  :  رافی

 یلع، دبعاہلل نب رفعج

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

  

 ...ںیم لسغ فابج ہن وہات اھت اہیں کت ہک ینم ہن ےلکن اس مکح ےک نمامجع ےس افالئ االسؾ 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 امجع ےس افالئ االسؾ ںیم لسغ فابج ہن وہات اھت اہیں کت ہک ینم ہن ےلکن اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر امجع ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیم
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یحٌي ب٦ یحٌي، یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ، اب٦ ححز، یحٌي ب٦ یحٌي، ا١َىيٞ، اب٦ جىَف، َشیک ب٦ ١٤يْ، وبساٜزح٦١  :  راوی

 ب٦ ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ َٟ یَِحٌ ا َٔ  ٕ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َویَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ُٞ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ و٧َ َحسَّ َٟ اِْلَِخُ ا َٔ ٤ََْا َو َ ي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب

ُِٜدِسرٔیِّ َو٦ِ أَ  ٔىيٕس ا ََ ٕ َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی  یٕک َيِىىٔي اب٦َِ أَبٔی ١َ٤ٔز ٟٔ َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ ََشٔ و َُ ِجُت ٠ََي َر َٟ َِخَ ا َٔ بٔيطٔ 

 َٝ َّی اهَّللُ َو َّی اهَّللُ اهَّللٔ َظل ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َر َٔ ا٢ٕٜٔ َو ََ ٥َّا فٔی بَىٔي  ُ٘ َّي إَٔذا  َِ َحً َُٔبا ٔلَی  ٢َ یَِو٣َ أِلث٥َِئِن إ َّٝ ََ ٢َ َولَی ِيطٔ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو



 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َد َیُحزُّ إَٔزاَرُظ  ََِْخَ َر بٔطٔ  َََِّصَ َٟ بَأب ؤتَِبا٧َ  و َُ َٟ ؤتَِبا٧ُ یَا َر ا َٕ َِ  َٞ ٥َِٝا اٜزَُّج ٢ََّٝ أَِوَح ََ َو

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٝيطٔ  ٢َِٜ ی٦ٔ١ُِ ٠َاَذا َو ُٞ َو٦ِ ا٠َِزأَتٔطٔ َو َٞ يُِىَح ِٔ اهَّللٔ أََرأَیَِت اٜزَُّج ١َِٜا ُِ ٦ِ٠ٔ ا ١َِٜا ١ََّا ا ٢َ إ٤ٔ َّٝ ََ  ِيطٔ َو

اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، اامسلیع، انب رفعج، یر ک نب ریمن، دبعارلنمح نب اوبدیعس دخری ریض اہلل  ییحی نب ییحی، ییحی نب

اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت وسومار ےک دؿ ابق یک رطػ الکن اہیں کت ہک مہ ینب اسمل 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رضحت ابتعؿ نب امکل ےک درفازے رپ رہھٹ ےئگ افر اس وک لفاز دی وت فہ اانپ ےک ہلحم ںیم ےچنہپ وت روسؽ اہلل

 ہیلع دنبہت اتٹیسھگ وہا الکن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مہ ےن لدیم وک دلجی ںیم ڈاال ابتعؿ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

فل ہ فملس اس صخش ےک ابرے ںیم ایک رفامےت ںی ہک وج اینپ ویبی ےس دلجی اپ  وہ اجےئ افر ینم ہن فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع 

 ےلکن اس ےک  ےئ ایک مکح ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اپین اپین ےس فابج وہات ےہ۔

الیعمس، انب رفعج، یر ک نب ریمن، دبعارلنمح نب اوبدیعس دخری  ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، ییحی نب ییحی، :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر امجع ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیمامجع ےس افالئ االسؾ ںیم لسغ فابج ہن وہات اھت اہیں کت ہک ینم ہن ےلکن 
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 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوَىيس خسری :  راوی

ٔىيٕس اِلَیِ  ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ١ََة ب٦َِ َحسَّ َٝ ََ ثَُط أ٧ََّ أَبَا  َِٜحارٔٔث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َحسَّ َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ لٔیُّ َحسَّ

 َٟ ا َٔ َّطُ  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٜدِسرٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔىيٕس ا ََ ثَُط َو٦ِ أَبٔی  ١ََّا َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ِٔ إ٤ٔ ١َِٜا ُِ ٦ِ٠ٔ ا ١َِٜا  ا

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اپین اپین ےس فابج وہات ےہ۔



 

 اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدیعس دخری اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک ایبؿ ںیمامجع ےس افالئ االسؾ ںیم لسغ فابج ہن وہات اھت اہیں کت ہک ینم ہن ےلکن اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر امجع ےس لسغ فابج وہ
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 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، ٠ىت١ز، ابووَلء ب٦ شديْ، رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبٔی َحسَّ  ١ُِِٜىَت١ٔزُ َحسَّ ث٥ََا ا َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ  ٔ يْ دِّ ِٔ ب٦ُِ اٜصِّ َِٜىََل ث٥ََا أَبُو ا

آ٧ُ َبِىُؽطُ َبِىّؽا ُُِٜقِ ١َا َی٥َِسُذ ا َ٘ ٢َ َی٥َِسُذ َحٔسیُثطُ َبِىُؽطُ َبِىّؽا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

اتی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ ضعب دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، رمتعم، اوبالعء نب ریخش، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

 ااحدثی وک دفرسی ااحدثی ےس وسنمخ رفامےت ےسیج رقلؿ یک لایت دفرسی لایت ےک  ےئ انخس وہیت ںی۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، رمتعم، اوبالعء نب ریخش، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 امجع ےس افالئ االسؾ ںیم لسغ فابج ہن وہات اھت اہیں کت ہک ینم ہن ےلکن اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر امجع ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیم
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٥ٌسر، شىبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ح٢ٙ، ذ٘وا٧، ابوَىيس  :  راوی

 خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

َّي َوابِ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُس ب٦ُِ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  ٦ُ َبصَّ

َّی اهَّللُ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َر ٔىيٕس ا ََ َوا٧َ َو٦ِ أَبٔی  ِ٘ ٢َٔٙ َو٦ِ َذ َِٜح ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ا ٕٞ َجِىََفٕ َحسَّ ٢َ ٠َزَّ َولَی َرُج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َد  ََِْخَ َِٜيطٔ  ٔ َٞ إ ََ أَِر َِ َِٝت أَِو  ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارٔ  ٔ َٟ إٔذَا أُِوح ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َنَى٢ِ یَا َر ا َٔ ٥َِٝاَک  ٥ََّٝا أَِوَح َى َٜ  َٟ ا َٕ َِ ُْطُ  ِٕ طُ َي َُ ِ َوَرأ

ٔحِفَت  ِٔ ُ َِٝت أَِو أ ٔ إر إَٔذا أُِوح َٟ اب٦ُِ َبصَّ ا َٔ ُِ و  ُِٜوُؼو َِٝيَک ا َِٝيَک َوَو َٞ َو َََِل ٌُِس َحِفَت  ِٔ  أَ

، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، ذوکاؿ، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک ااصنری ےک رھگ ےک اپس ےس سگرے وت اس وک ولباای فہ اس احؽ ںیم ےلکن ہک اس 

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اشدی مہ ےن ےھجت دلجی ںیم ڈاال اس ےن اہک یج اہں ای روسؽ اہلل یلص ےک رس ےس اپین کپٹ راہ اھت وت لپ یلص اہلل 

اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج وت دلجی رکے ای ھجت وک ااسمک وہ وت ھجت رپ لسغ فابج ںیہن وہات 

 رصػ فوض الزؾ وہات ےہ۔

 ، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، ذوکاؿ، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

  اہیں کت ہک ینم ہن ےلکن اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر امجع ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیمامجع ےس افالئ االسؾ ںیم لسغ فابج ہن وہات اھت
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ابوربيي زہزانی، ح١از، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، ابوَکیِ، ٠ح١س، وَلء، ابو٠ىاویہ، ہصا٣، ایوب، حَّضت ابی ب٦ ٘ىِ رِضي  :  راوی

  تىالٰی و٥ہاهَّلل

 ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َوَة ح و َحسَّ ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ اْز َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ِٔ َواٜ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا  ٠َُح١َّ

ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َحسَّ ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ِٕ ِى َ٘ أَیُّوَب َو٦ِ أُبَیِّ ب٦ِٔ 

ُ َويُ  أ ١َِٜزِأَةٔ ث٢َُّ یََتَوؼَّ ُٞ ٠َا أََظابَُط ٦ِ٠ٔ ا ٔس ٍِ َٟ َي ا َٕ َِ  ُٞ ١َِٜزِأَةٔ ث٢َُّ یُِٙٔس ُِ ٦ِ٠ٔ ا ٞٔ ُئعي ِّیَو٦ِ اٜزَُّج  َعل



 

ؾ نب رعفہ، اوبرکبی، دمحم، العء، اوباعمف ہ، اشہؾ، اویب، رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرعیب زرہاین، امحد، اشہ

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس صخش ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وج وعرت ےس تبحص رکے افر ریغب 

 ےن رفامای وج وعرت ےس اس وک پ  اجےئ اس وک دوھ دے رھپ فوض رکے افر امنز ازناؽ دحیلعہ وہ اجےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ادا رکے۔

 اوبرعیب زرہاین، امحد، اشہؾ نب رعفہ، اوبرکبی، دمحم، العء، اوباعمف ہ، اشہؾ، اویب، رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 امجع ےس افالئ االسؾ ںیم لسغ فابج ہن وہات اھت اہیں کت ہک ینم ہن ےلکن اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر امجع ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 ١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، ابوایوب، ابی ب٦ ٘ى٠ِح :  راوی

َوَة َحسَّ  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ صَٔصا٣ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠ََح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١َِٜلٔیِّ َحسَّ ١َِٜلٔیِّ َو٦ِ ا ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ ا

 ِٜ ِؤٜطٔ ا َٕ َّطُ َيِىىٔي بٔ ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِٕ َو٦ِ َر ِى َ٘ ١َِٜلٔیِّ أَبُو أَیُّوَب َو٦ِ أُبَیِّ ب٦ِٔ  ِتٔی ١َلٔیِّ َو٦ِ ا ٞٔ َیأ َٟ فٔی اٜزَُّج ا َٔ  

 ُ أ ُظ َویََتَوؼَّ ُٞ َذََکَ ٔس ٍِ َٟ َي ا َٔ  ُٟ ٔ ُط ث٢َُّ َِل ی٥ُِز َٝ  أَصِ

اشہؾ نب رعفہ، اوباویب، ایب نب  بع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، 

 صخش ےک ابرے ںیم رفامای وج اینپ ا ہیل ےس مہ رتسب وہ افر ازناؽ ہن وہا ہک فہ اےنپ ل ہ انتلس وک دوھےئ افر فوض ہن رکے۔

 ہ، اوباویب، ایب نب  بعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب رعف :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 امجع ےس افالئ االسؾ ںیم لسغ فابج ہن وہات اھت اہیں کت ہک ینم ہن ےلکن اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر امجع ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیم
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زہيْ ب٦ ِحب، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜع١س، وبساٜوارث ب٦ وبساٜع١س، حسين ب٦ ذ٘وا٧، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ،  :  راوی

 ابو١َٝہ، وفا ب٦ يسار، زیس ب٦ خاٜس جہىي

ٕب َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُيِ  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َِٜوارٔٔث ب٦ُِ َوِبٔس َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا َِٜوارٔٔث ح و َحسَّ ١َٔس ب٦ُِ َوِبٔس ا ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ اَِل َحسَّ َٔ ٕس 

 َ ٕ أَِخب ثٔيْ َ٘ َوا٧َ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ِ٘ ُِٜحَسئِن ب٦ِٔ َذ ی َو٦ِ ا ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ ُط َحسَّ َٜ ُن  ِّ َّٝ ١َٔس َواٜ ١َََٝة أ٧ََّ اٜعَّ ََ َِ ب٦َِ  َْنٔی أَبُو  َوَفا

ُِٝت أََر  ُٔ  َٟ ا َٔ ا٧َ  َّّ َٟ وُِث١َا٧َ ب٦َِ َو
َ أ ََ َّطُ  َُْظ أ٤َ َ ِٜحَُضىٔيَّ أَِخب َُْظ أ٧ََّ َزیَِس ب٦َِ َخأٜٕس ا َ ٢َِٜ َيَسإر أَِخب ُٞ ا٠َِزأََتُط َو أَیَِت إَٔذا َجا٠ََي اٜزَُّج

ََلةٔ  ُ ٜٔٝعَّ أ ١َا یََتَوؼَّ َ٘  ُ أ َٟ وُِث١َا٧ُ یََتَوؼَّ ا َٔ ٢ََّٝ ی٦ٔ١ُِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُتطُ ٦ِ٠ٔ َر ََ َٟ وُِث١َا٧ُ  ا َٔ ُظ  ُٞ َذََکَ ٔس ٍِ  َوَي

زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، دبعادمصل، دبعاولارث نب دبعادمصل، نیسح نب ذوکاؿ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، اطع نب اسیر، زدی نب 

رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وساؽ ایک ہک لپ اک اس لدیم ےک ابرے ںیم  اخدل ینہج ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن

ایک مکح ےہ سج ےن اینپ ویبی ےس امجع ایک افر ازناؽ ہن وہا رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک فہ امنز ےک فوض یک رطح 

 ہنع ےن رفامای ںیم ےن  ہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس ےہ۔فوض رکے افر ل ہ انتلس وک دوھےل امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل 

زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، دبعادمصل، دبعاولارث نب دبعادمصل، نیسح نب ذوکاؿ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، اطع نب اسیر،  :  رافی

 زدی نب اخدل ینہج

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 امجع ےس افالئ االسؾ ںیم لسغ فابج ہن وہات اھت اہیں کت ہک ینم ہن ےلکن اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر امجع ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 وبساٜوارث ب٦ وبساٜع١س، حسين، یحٌي، ابو١َٝہ، ُعوہ، ب٦ زبيْ، ابوایوب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َْنٔی  َ َٟ یَِحٌَي َوأَِخب ا َٔ ُِٜحَسئِن  ی َو٦ِ ا ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ ١َٔس َحسَّ َِٜوارٔٔث ب٦ُِ َوِبٔس اٜعَّ ث٥ََا َوِبُس ا َوَة ب٦َِ َحسَّ ١َََٝة أ٧ََّ ُُعِ ََ أَبُو 

٢ََّٝ اٜزُّبَ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٔک ٦ِ٠ٔ َر ١َٔي ذَٜ ََ َُّط  َُْظ أ٤َ َ َُْظ أ٧ََّ أَبَا أَیُّوَب أَِخب َ ٔ أَِخب  يِْ

دبعاولارث نب دبعادمصل، نیسح، ییحی، اوبہملس، رعفہ، نب زریب، اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یھب 

  ہیلع فل ہ فملس ےس یہی انس ےہ۔روسؽ اہلل یلص اہلل

 دبعاولارث نب دبعادمصل، نیسح، ییحی، اوبہملس، رعفہ، نب زریب، اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اجےن ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیمرصػ ینم ےس لسغ ےک خسن افر اتخنین ےک لم 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رصػ ینم ےس لسغ ےک خسن افر اتخنین ےک لم اجےن ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیم

     781    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ ہصا٣، ٔتازہ، ٠ْط، حس٦، ابوراِي،  زہيْ ب٦ ِحب، ابوٌسا٧ ٠س١عی، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ىاذ :  راوی

 حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ ١ِِٜٔس١َعٔیُّ ح و َحسَّ ا٧َ ا ٌَسَّ ٕب َوأَبُو  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ اُٜوا َحسَّ

ثَىٔي أَبٔی َٟ َحسَّ ا َِٝيطٔ  َٔ َّی اهَّللُ َو َِٜحَس٦ٔ َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل َتاَزَة َو٠ََْطْ َو٦ِ ا َٔ َٟ إٔذَا  َو٦ِ  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َو

ُٞ َوفٔی َحٔسیٔث ٠ََْطٕ َو  ِس ٍُ ِٜ َِٝيطٔ ا َِ َو ِس َوَج َٕ َِ ََٝس بَيَِن ُشَىبَٔضا اِلَِربَٔي ث٢َُّ َجَضَسَصا  ْْ ٦ِ٠ٔ بَِي٥ٔض٢ِٔ بَيَِن َج ِ َٟ ُزَصي ا َٔ  ِٟ ٔ ٢ِ ی٥ُِز َٜ إ٧ِٔ 

 أَِشُىبَٔضا اِلَِربَٔي 

ی، دمحم نب ینثم، انب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رطم، نسح، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

مع
مش

 زریہ نب رحب، اوباسغؿ 



 

ےن رفامای بج لدیم وعرت یک اچر اشوخں رپ ھٹیب ایگ افر وکشش یک ینعی امجع ایک وت ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 قیقحت اس رپ لسغ فابج ےہ وخاہ ازناؽ ہن وہ۔

ی، دمحم نب ینثم، انب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رطم، نسح، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

مع
مش

زریہ نب رحب، اوباسغؿ 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رصػ ینم ےس لسغ ےک خسن افر اتخنین ےک لم اجےن ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیم

     782    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ب٦ وباز ب٦ جبٝہ، ٠ح١س ب٦ ابی وسی، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وہِ ب٦ جزیز، شىبہ، حَّضت ٔتازہ رِضي  ٠ح١س ب٦ :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُس  ث٥ََا ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ ح و َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ََٝة َحسَّ ُس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوبَّازٔ ب٦ِٔ َجَب ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُِ ب٦ُِ  ب٦ُِ ا ي َوصِ

َْ أ٧ََّ فٔی َحٔسیٔث ُشِىَبَة ث٢َُّ اِجَتضَ  ِ ٌَي َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٔ ص١َُا َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ  ٕ لَٔکَ ِٟ َجزٔیز ٔ ٢ِ ی٥ُِز َٜ ِٞ َوإ٧ِٔ  ُٕ ٢ِ َي َٜ  َس َو

، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ رفاتی ایس دمحم نب رمعف نب ابعد نب ہلبج، دمحم نب ایب دعی، دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش

 رطح رمفی ےہ دحثی ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ازناؽ اک ذرک ںیہن۔

 دمحم نب رمعف نب ابعد نب ہلبج، دمحم نب ایب دعی، دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 رصػ ینم ےس لسغ ےک خسن افر اتخنین ےک لم اجےن ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیم

     783    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 انعاری، ہصا٣ ب٦ حسا٧، ح١يس ب٦ ہَلٟ، ابوبززہ، ابو٠وسي اشىزی، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل :  راوی

 وبساِلولی، ہصا٣، ح١يس ب٦ ہَلٟ، حَّضت ابو٠وسي اشىزی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ َحسَّ  ُس ب٦ُِ ؤِبسٔ اهَّللٔ اِلَِنَعارٔیُّ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٟٕ َو٦ِ َحسَّ ث٥ََا ح١َُِيُس ب٦ُِ صََٔل ا٧َ َحسَّ

ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی َوصََذ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي اِلَِشَىزٔیِّ ح و َحسَّ ا َحٔسیُثطُ َحسَّ

١ُُط إِٔلَّ  َٝ َٟ َوَِل أَِو ا َٔ  ٕٟ ١َُِٜضأجزٔی٦َ َواِلَِنَعارٔ ح١َُِئس ب٦ِٔ صََٔل َٔک َرصِْق ٦ِ٠ٔ ا َْ فٔی ذَٜ َٝ َٟ اِخَت ا َٔ َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي 

ِٞ إَٔذا َخ  ١َُِٜضأجزُو٧َ بَ َٟ ا ا َٔ ِٔ َو ١َِٜا ٖٔ أَِو ٦ِ٠ٔ ا ِِ ُٞ إِٔلَّ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ِس ٍُ ِٜ ُِ ا ٔ َٟ اِلَِنَعارٔیُّو٧َ َِل َیح ا َٕ َِ ِٜ َِ ا ِس َوَج َٕ َِ ََٜق  َٟ ا ا َٔ  ُٞ ِس ٍُ

 ُ َضا َیا أ َٜ ُِٝت  ُٕ َِ أُذ٧َٔ لٔی  َِ َتأَِذ٤ُِت َولَی َوائَٔصَة  َِ ا َِ ١ُِت  ُٕ َِ ّٔي٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک  أ٤ََا أَِش َِ َٟ أَبُو ٠ُوَسي  ا ِّی َٔ ٔن ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن إ اِظ أَِو یَا أ٣َُّ ا َّ٠

َِٜت َِل  ا َٕ َِ َتِحئئک  َِ ِّی أَ ٔن َٜٔک َو٦ِ َشِيٕئ َوإ َ أ َِ َ ََٜسِتَک  أُرٔیُس أ٧َِ أ ًَّٜٔي َو َک ا ائَّٔل َو٥ِطُ أ٠َُّ ََ ٥َِت  ُ٘ ا  َٜىٔي َو١َّ َ َتِسَتِحٌٔي أ٧َِ َتِسأ

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ِفَت  َٕ ََ  ٔ َِٜدبٔيْ َِٜت َولَی ا ا َٔ  َٞ ِس ٍُ ِٜ ُِ ا ١َا یُؤج َِ ُِٝت  ُٔ َک  ١ََّا أ٤ََا أ٠ُُّ إ٤ٔ ََٝس بَيَِن َِ ٢ََّٝ إَٔذا َج ََ َِٝيطٔ َو  َو

ُٞ ُشَى  ِس ٍُ ِٜ َِ ا ِس َوَج َٕ َِ ِٜدَٔتا٧َ  ِٜدَٔتا٧ُ ا  بَٔضا اِلَِربَٔي َو٠َسَّ ا

دمحم نب ینثم، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، اشہؾ نب اسحؿ، دیمح نب الہؽ، اوبربدہ، اوبومیس ارعشی، دبعاالیلع، اشہؾ، دیمح نب الہؽ، 

فااصنر یک امجتع اک اس ابرے ںیم االتخػ وہا ااصنر احصہب رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہمرجنی 

ےن اہک ےنکپٹ ای اپین ےک العفہ لسغ فابج ںیہن وہات افر اہمرجنی احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک وضعنی ےک ےنلم ےس لسغ فابج 

یلست ایھب رکفا داتی وہں ںیم ڑھکا وہا رضحت وہ اجات ےہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ںیم اہمتری اس اعمہلم ںیم 

اعدص  یک دختم ںیم احرض وہ رک ااجزت بلط یک ےھجم ااجزت دی یئگ وت ںیم ےن اہک اے ریمی امں ای ومنینم یک امں ںیم لپ ےس 

ابت ےک وپےنھچ ںیم  ا ک ابت وپانھچ اچاتہ وہں نکیل ےھجم لپ ےس یرؾ لیت ےہ وت لپ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای وت ھجم ےس اس

یرؾ ہن رک وج وت اینپ یقیقح فادلہ ےس وپےنھچ فاال ےہ سج ےک ٹیپ ےس وت دیپا وہا ےہ ںیم یھب وت ریتی امں وہ ںیم ےن رعض ایک لسغ وک 

ؽ اہلل یلص اہلل فابج رکےن فایل ایک زیچ ےہ وت لپ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای وت ےن  ہ ہلئسم وپری  رب رےنھک فایل ےس وپاھچ ےہ روس

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج لدیم اچر اشوخں ےک درایمؿ ھٹیب اجےئ افر دفونں یراگمںی لم اجںیئ وت قیقحت لسغ فابج وہایگ۔



 

دمحم نب ینثم، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، اشہؾ نب اسحؿ، دیمح نب الہؽ، اوبربدہ، اوبومیس ارعشی، دبعاالیلع، اشہؾ، دیمح نب  :  رافی

 ؽ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنعالہ

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رصػ ینم ےس لسغ ےک خسن افر اتخنین ےک لم اجےن ےس لسغ فابج وہےن ےک ایبؿ ںیم
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ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، وياؿ ب٦ وبساهَّلل، ابوزبيْ، جابز ب٦ وبساهَّلل، ا٣ کٝثو٣،  :  راوی

 حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 َ ث اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ  ََ ٕٓ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو ٔ َحسَّ ِٕ أَِخبََْنٔی ؤَياُؿ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ٥َا اب٦ُِ َوصِ

 َٜ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٝثو٣ٕ َو٦ِ َوائَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ أ٣ُِّ ک َّی َو٦ِ َجابٔز َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر
َ أ ََ ِت إ٧َّٔ َرُجَّل 

ااهَّللُ َٕ َِ ُٞ َوَوائَٔصُة َجأَٜسْة  ِس ٍُ ِٜ َِٝيض١َٔا ا ِٞ َو ُٞ َص َٝطُ ث٢َُّ یُِٙٔس ٞٔ یَُحا٠ُٔي أَصِ ٢ََّٝ َو٦ِ اٜزَُّج ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ  َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر

 ُٞ َتٔس ٍِ ٔ ث٢َُّ َن ُٞ َذَٜٔک أ٤ََا َوَصٔذظ َى ِِ َ ِّی َل ٔن ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو  َو

فؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، تداض نب دبع اہلل، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، اؾ وثلکؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اہرفؿ نب رعمفػ، اہر

اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس لدیم ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وج اینپ ا ہیل 

 انتلس اکنؽ ےل ینعی ازناؽ ہن وہ ایک اؿ دفونں رپ لسغ الزؾ ےہ رضحت اعدص  ریض اہلل ےس امجع رکات ےہ افر ازناؽ ےس ےلہپ ل ہ

اعتٰیل اہنع یک رطػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشہ رفامےت وہےئ رفامای ہک ںیم افر  ہ ایس رطح رکےت ںی رھپ مہ لسغ 

 رکےت ںی۔

، انب فبہ، تداض نب دبعاہلل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، اؾ وثلکؾ، رضحت اعدص  اہرفؿ نب رعمفػ، اہرفؿ نب دیعس ایلی :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع



 

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

  

 ...لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن رپ فوض ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

  یکپ وہیئ زیچ اھکےن رپ فوض ےک ایبؿ ںیملگ رپ

     785    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ ب٦ ٜيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، وبسا١ٜٝک ب٦ ابی بْک ب٦ وبس اٜزح٦١ ب٦ حارث ب٦  :  راوی

 ہصا٣، خارجہ ب٦ زیس انعاری، زیس ب٦ ثابت

ث٥ََا وَ  َٟ اَحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس  ِي َٕ ثَىٔي وُ ی َحسَّ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َٟ َحسَّ ا َٔ َِّٝئث  ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ب٦ُِ ٔشَضإب ِبُس ا

َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ صَٔصا٣ٕ أ٧ََّ َخارَٔجَة بِ  ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ا َْنٔی َوِبُس ا َ َُْظ أ٧ََّ أَبَاُظ أَِخب َ ٦َ َزیِٕس اِلَِنَعارٔیَّ أَِخب

ِت ا٥َّٜا ا ٠َسَّ َّ١٠ٔ ُِ ُِٜوُؼو ُٟ ا و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ  ُر َزیَِس ب٦َِ ثَابٕٔت 

رلنمح نب احرث نب اشہؾ، اخرہج نب زدی دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، دبعاکلمل نب ایب رکب نب دبع ا

 ااصنری، زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ےہ۔

ؾ، اخرہج دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، دبعاکلمل نب ایب رکب نب دبع ارلنمح نب احرث نب اشہ :  رافی

 نب زدی ااصنری، زدی نب اثتب

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن رپ فوض ےک ایبؿ ںیم



 

     786    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اب٦ شہاب، و١ز ب٦ وبساٜىزیز، وبساهَّلل ب٦ ابزا٨ي٢ ب٦ ٔاره، ٘ہتے ہيں ٘ہ ٠يں ےن حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

َُْظ  َ ارٕٔه أَِخب َٔ ٔ أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  َِٜىزٔیز َْنٔی و١َُزُ ب٦ُِ َوِبٔس ا َ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب أَِخب ا َُّط َوَجَس أَبَ َٔ ُ َولَی أ٤َ أ ا صَُزیَِزَة یََتَوؼَّ

َّی اهَّللُ وَ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ُِٝتَضا ٔلَن َ ُ ٦ِ٠ٔ أَثَِوارٔ إَٔٔٔق أَک أ ١ََّا أََتَوؼَّ َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ِت ا ا ٠َسَّ ئُوا ١٠َّٔ ُٟ َتَوؼَّ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو

 ا٥َّٜاُر 

اربامیہ نب اقرظ، ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک دجسم ںیم فوض  انب اہشب، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب

رکےت وہےئ اپای وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن رینپ ےک ڑکٹے اھکےئ ےھت اس  ےئ فوض رکات وہں ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

  رکف۔ہیلع فل ہ فملس ےس انس ہک لگ ےس یکپ وہیئ زیچ ےس فوض

 انب اہشب، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب اربامیھ نب اقرظ، ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

  رپ فوض ےک ایبؿ ںیملگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن

     787    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ شہاب، َىيس ب٦ خاٜس، اب٦ و١زو ب٦ وث١ا٧، ُعوہ ب٦ زبيْ، وائصہ :  راوی

ثُطُ صَ  ٔىيُس ب٦ُِ َخأٜسٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ وُِث١َا٧َ َوأ٤ََا أَُحسِّ ََ َْنٔی  َ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب أَِخب ا ٔ َو٦ِ َٔ َوَة ب٦َِ اٜزُّبَيِْ َٟ ُُعِ
َ أ ََ َّطُ  َِٜحٔسیَث أ٤َ َذا ا

٢َ َت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ َوةُ  َٟ ُُعِ ا َٕ َِ ِت ا٥َّٜاُر  ا ٠َسَّ َّ١٠ٔ ِٔ ُِٜوُؼو َّی اهَّللُ ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  ُٟ و ُٕ

٢ََّٝ َتَوؼَّ  ََ َِٝيطٔ َو ِت ا٥َّٜاُر َو ا ٠َسَّ  ئُوا ١٠َّٔ



 

 انب اہشب، دیعس نب اخدل، انب رمعف نب امثعؿ، رعفہ نب زریب، اعدص  رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای لگ یک

 یکپ وہیئ زیچ اھکےن رپ فوض رکف۔

 انب اہشب، دیعس نب اخدل، انب رمعف نب امثعؿ، رعفہ نب زریب، اعدص  :  رافی

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

  

 ...لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم

     788    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، ٠اٜک ب٦ زیس ب٦ ا٢َٝ، وفاء ب٦ يسار، اب٦ وباس :  راوی

ِٔ ب٦ِٔ َيَسارٕ  ٢َ َو٦ِ َوَفا َٝ َِ ث٥ََا ٠َأْٜک َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَ ِٕ َحسَّ ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس َٟ   َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ َحسَّ و َُ َر

 ِ أ ٢ِ یََتَوؼَّ َٜ َّی َو َْ َشاةٕ ث٢َُّ َظل ٔ ت َ٘  َٞ َ ٢َ أَک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، امکل نب زدی نب املس، اطعء نب اسیر، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

  ےئک امنز ادا رفامیئ۔ےن رکبی یک د یت اھکیئ رھپ ریغب فوض

 دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، امکل نب زدی نب املس، اطعء نب اسیر، انب ابعس :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیملگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایب



 

     789    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، وہِ ب٦ ٘يسا٧، ٠ح١س ب٦ و١زو، وفاء، حَّضت اب٦ وباس رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ ٔىيٕس َو٦ِ ص ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ سٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َحسَّ ِيَسا٧َ َو٦ِ ٠َُح١َّ َ٘ ُِ ب٦ُِ  َْنٔی َوصِ َ َوَة أَِخب ٔ ب٦ِٔ ُُعِ َصا٣

ثَىٔي اٜزُّصِزٔیُّ َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس ح  ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس ح و َحسَّ ُس ب٦ُِ َولٓٔیٕ َوَفا ثَىٔي ٠َُح١َّ و َحسَّ

٢ِ َو٦ِ أَ  َٜ َّی َو َِٜح١ّا ث٢َُّ َظل ا أَِو  ّٔ َٞ َُعِ َ ٢ََّٝ أَک ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِّ بٔيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ٢ِ ی١ََسَّ ٠َا َٜ ِ َو أ  یََتَوؼَّ

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ، فبہ نب اسیکؿ، دمحم نب رمعف، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل 

  اگلای۔ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  یی فاال ای ریغب  یی وگتش اھکای رھپ فوض ےئک ریغب امنز ادا یک افر اپین وک اہھت کت ںیہن

 اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب رعفہ، فبہ نب اسیکؿ، دمحم نب رمعف، اطعء، رضحت انب ابعس ریض  :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم

     790    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ظباح، ابزاہي٢ ب٦ َىس، زہزی، جىَف ب٦ و١زو ب٦ ا٠يہ ؼ١زی٠ح١س ب٦  :  راوی

ث٥ََا اٜزُّصِزٔیُّ َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو  ِىٕس َحسَّ ََ ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ  بَّأح َحسَّ ُس ب٦ُِ اٜعَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّطُ َحسَّ ١ِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٤َ َة اٜؽَّ ب٦ِٔ أ٠َُيَّ

َّی َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِ  َرأَی َر أ ٢ِ یََتَوؼَّ َٜ َّی َو ُٞ ٥ِ٠َٔضا ث٢َُّ َظل ُ ْٕ یَأِک ٔ ت َ٘ ٢ََّٝ َیِحَتزُّ ٦ِ٠ٔ  ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

دمحم نب ابصح، اربامیہ نب دعس، زرہی، رفعج نب رمعف نب اہیم رمضی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص 

تش اکٹ رک اھکےت وہےئ داھکی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن این فوض ےئک ریغب امنز اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رکبی یک د یت ےس وگ



 

 ادا رفامیئ۔

 دمحم نب ابصح، اربامیہ نب دعس، زرہی، رفعج نب رمعف نب اہیم رمضی :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   باب

 لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم

     791    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ ويسي، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، اب٦ شہاب، جىَف، و١زو ب٦ ا٠يہ ؼ١زی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ  َِٜحارٔٔث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ أ٠َُيَّ  َحسَّ َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ َة ؤيَسي َحسَّ

 َ أَک َِ ْٔ َشاةٕ  ٔ ت َ٘ ٢ََّٝ َیِحَتزُّ ٦ِ٠ٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َرأَیُِت َر ا َٔ ١ِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ا٣َ  َٞ اٜؽَّ َٕ َِ ََلةٔ  ٔلَی اٜعَّ َُِسعَٔی إ ٥ِ٠َٔضا 

 ِ أ ٢ِ یََتَوؼَّ َٜ َّی َو ِّٙيَن َوَظل َح اٜسِّ  َوََطَ

ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رفعج، رمعف نب اہیم رمضی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی 

 رکبی یک د یت ےس یرھی ےک اسھت وگتش اھکےت وہےئ داھکی لپ یلص اہلل ہیلع ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک

فل ہ فملس وک امنز ےک  ےئ البای ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر یرھی رھک دی افر دفابرہ فوض ےئک ریغب امنز ادا 

 رفامیئ۔

 رفعج، رمعف نب اہیم رمضی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم

     792    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ شہاب، ولی ب٦ اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َّی اهَّللُ وَ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َر َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب َوَحسَّ ا ٢ََّٝ بَٔذَٜٔک َٔ ََ  َِٝيطٔ َو

 ٰیل ہنع ےن یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ۔انب اہشب، یلع نب انب ابعس ریض اہلل اعت

 انب اہشب، یلع نب انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم لگ رپ یکپ وہیئ زیچ

     793    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو، بٙيْ ب٦ اشخ، َکیِ، اب٦ وباس، ا٣ ا١ٜو٥٠ين حَّضت ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َ ِٕ ٠َِول یِ َٙيُِْ ب٦ُِ اِلََشخِّ َو٦ِ َُکَ ُ ثَىٔي ب َٟ َو١ِْزو َوَحسَّ ا ٢ََّٝ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ی اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ٠َِي١ُو٤ََة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ِ أ ٢ِ یََتَوؼَّ َٜ َّی َو ا ث٢َُّ َظل ّّ ٔ ت َ٘ َٞ و٥َِٔسَصا  َ ٢َ أَک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ رمعف، ریکب نب اجش، رکبی، انب ابعس، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض

 فملس ےن اؿ ےک اپس رکبی اک اشہن اھکای رھپ فوض ےئک ریغب امنز ادا رفامیئ۔

 رمعف، ریکب نب اجش، رکبی، انب ابعس، اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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



 

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم

     794    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاو١زو، جىَف ب٦ ربيي، يىٕوب ب٦ اشخ، َکیِ ٠ولی اب٦ وباس، حَّضت  :  راوی

ِٕ ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ٠َيِ  یِ وَب ب٦ِٔ اِلََشخِّ َو٦ِ َُکَ ُٕ ثَىٔي َجِىََفُ ب٦ُِ َربٔيَىَة َو٦ِ َيِى َٟ َو١ِْزو َحسَّ ا َّی اهَّللُ َٔ ١ُو٤ََة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل

٢ََّٝ بَٔذَٜٔک  ََ َِٝيطٔ َو  َو

رکبی ومیل انب ابعس، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زفہج  رمعف، رفعج نب رعیب، وقعیب نب اجش،

 رہطمہ ےن ایس رطح رفاتی ایک۔

 رمعف، رفعج نب رعیب، وقعیب نب اجش، رکبی ومیل انب ابعس، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم

     795    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوراِيو١زو، َىيس ب٦ ابی ہَلٟ، وبساهَّلل ب٦ وبيساهَّلل ب٦ ابی راِي، ابوٌفّا٧،  :  راوی

ٟٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی َرإِٔي َو٦ِ أَبٔی ٔىيُس ب٦ُِ أَبٔی صََٔل ََ ثَىٔي  َٟ َو١ِْزو َوَحسَّ ا َٟ أَِشَضُس  َٔ ا َٔ ا٧َ َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي  َّ ٌََف

٢ََّٝ بَِف٦َ اٜ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِ َل٥ُُِٙت أَِشؤی َٜٔز أ ٢َِٜ یََتَوؼَّ َّی َو اةٔ ث٢َُّ َظل  صَّ

رمعف، دیعس نب ایب الہؽ، دبعاہلل نب دیبع اہلل نب ایب راعف، اوبافطغؿ، اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم روسؽ 



 

 فوض ےئک ریغب امنز ادا یک۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ رکبی یک افڑھجی وھباتن اھت )لپ یلص اہلل ہیلع فملس اھکےت( رھپ

 رمعف، دیعس نب ایب الہؽ، دبعاہلل نب دیبعاہلل نب ایب راعف، اوبافطغؿ، اوبراعف :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےنٹ ےک ایبؿ ںیملگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹ

     796    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، وٕيٞ، زہزی، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل، اب٦ وباس :  راوی

ٕٞ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ بِ  ِي َٕ َِٜيْث َو٦ِ وُ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی َحسَّ ٦ٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

١ّا ََ َٜطُ َز َٟ إ٧َّٔ  ا َٔ َت١َِؽ١ََؾ َو َِ  ِٕ َٜب٥َّا ث٢َُّ َزَوا ب١َٔا َب  ٢ََّٝ ََشٔ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دفدھ ایپ  ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص

 رھپ اس ےک دعب اپین وگنما رک یلک یک افر اراشد رفامای ہک اس ںیم انکچٹہ وہیت ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم

     797    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 اح١س ب٦ ويسي، اب٦ وہِ، و١زو، زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس، اوزاعی، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي :  راوی

ثَىٔي أَِح١َُس بِ  ٔىيٕس وَ َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َْنٔی َو١ِْزو ح و َحسَّ َ ِٕ َوأَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٦ِ ٦ُ ؤيَسي َحسَّ

ُض٢ِ َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضا ُّٝ ُ ثَىٔي یُو٤ُُس ک ِٕ َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ٕٞ َو٦ِ  ٕب اِلَِوَزاعٔیِّ ح و َحسَّ ِي َٕ ٔ وُ ٥َاز َِ ٔ بٔإ

َٝطُ   اٜزُّصِزٔیِّ ٠ِٔث

ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، افزایع، رحہلم نب ییحی،  ہ دحثی یھب یلہپ دحثی یہ یک رطح ےہ دنس 

 دفرسی ےہ۔

 نب ییحیادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، افزایع، رحہلم  :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن ےس فوض ہن وٹےنٹ ےک ایبؿ ںیم

     798    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يٞ ب٦ جىَف، ٠ح١س ب٦ و١زو ب٦ حٝحٝہ، ٠ح١س ب٦ و١زو ب٦ وفاء، اب٦ وباسولی ب٦ ححز، ا١َى :  راوی

ََٝة َو٦ِ ٠ُ  َِٝح ُس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َح ث٥ََا ٠َُح١َّ ُٞ ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕ َحسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ِٕ َو٦ِ َحسَّ ٔس ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوَفا َح١َّ

و َُ ُتَٔی بَٔضٔسیَّٕة ُخبِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ َر أ َِ ََلةٔ  ٔلَی اٜعَّ َد إ َِٝيطٔ ثَٔيابَطُ ث٢َُّ َِخَ ٢ََّٝ َج١ََي َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ ثَََلَث َٟ اهَّللٔ َظل َ أَک َِ َِٜح٢ٕ  ٕ َو ز

 ِّ َّی بٔا٥َّٜأس َو٠َا ٠َسَّ ٠َا ٢ٕ ث٢َُّ َظل َٕ ُٜ 

جلہ، 
خل
دمحم نب رمعف نب اطعء، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، دمحم نب رمعف نب 

فملس ےن ڑپکے ےن رھپ امنز ےک  ےئ رشتفی ےل اجےن ےگل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس رفیٹ افر وگتش اک ید ہ الای ایگ 

 وک امنز ڑپاھیئ افر اپین وک وھچا کت ںیہن۔لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےس نیت ےمقل اھکےئ رھپ ولوگں 



 

جلہ، دمحم نب رمعف نب اطعء، انب ابعس :  رافی
خل
 یلع نب رجح، الیعمس نب رفعج، دمحم نب رمعف نب 

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

  

 ...ؿ ںیملگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن رپ فوض ےک ایب

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 لگ رپ یکپ وہیئ زیچ اھکےن رپ فوض ےک ایبؿ ںیم

     799    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، وٜيس ب٦ ٘ثيْ، ٠ح١س ب٦ و١زو، اب٦ وفاء، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََاظ أَبُو َُکَ  ٥ُِت ٠َ َحسَّ ُ٘  َٟ ا َٔ  ِٕ ُس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوَفا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ َِٜؤٜئس ب٦ِٔ  ا٠ََة َو٦ِ ا ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ َي اب٦ِٔ َوبَّإس یِ

َة َؤِيطٔ أ٧ََّ اب٦َِ َوبَّإس َشضَٔس َذَٜٔک ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜٔييِّ  َٝ َِٝح َِٜحٔسیَث ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث اب٦ِٔ َح َٗ ا ا ََ َٟ َو ا َٔ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

ِٞ بٔا٥َّٜاسٔ  ُٕ ٢ِ َي َٜ َّی َو  َظل

اوبرکبی، اوبااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب رمعف، انب اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ اس ابت یک 

 وگایہ دےتی ںی ابیق دحثی یلہپ دحثی یک رطح ےہ۔

 ااسہم، فدیل نب ریثک، دمحم نب رمعف، انب اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، اوب :  رافی

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

  

 ...افٹن اک وگتش اھکےن ےس فوض ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمافٹن اک وگتش اھکےن ےس فوض ےک



 

     800    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوکا٠ٞ، ِؽيٞ ب٦ حسين جحسری، ابوووا٤ہ، وث١ا٧ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ٠وہِ، جىَف ب٦ ابی ثور، جابز ب٦ ١َزہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو  َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ُٞ ب٦ُِ حَُسيِٕن ا َُِؽِي  ٕٞ ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ ِٕ َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ أَبٔی َحسَّ َوَوا٤ََة َو٦ِ وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِوَص

 ُٜ ٦ِ٠ٔ ُ أ ٢َ أَأََتَوؼَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر
َ أ ََ ١َُزَة أ٧ََّ َرُجَّل  ََ ٔ ب٦ِٔ  ِ ثَِوٕر َو٦ِ َجابٔز أ ََِتَوؼَّ َٟ إ٧ِٔ ٔشئَِت  ا َٔ  ٢ٔ٥َ ٍَ ِٜ ُحو٣ٔ ا

 َٟ ا َٔ  ٔٞ ٔ ٔ اِْلٔب ِ ٦ِ٠ٔ ُُٜحو٣ أ ََِتَوؼَّ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ  ٔٞ ٔ ٔ اِْلٔب ُ ٦ِ٠ٔ ُُٜحو٣ أ َٟ أََتَوؼَّ ا َٔ  ِ أ َََِل َتَوؼَّ َٟ َوإ٧ِٔ ٔشئَِت  ا َٔ  ٢ٔ٥َ ٍَ ِٜ ِّی فٔی ٠ََزابٔٔؾ ا أَُظل

َٟ َِل  ا َٔ  ٔٞ ٔ ِّی فٔی ٠ََبارٔٔک اِْلٔب َٟ أَُظل ا َٔ  َنَى٢ِ 

جڈ ری، اوبوعاہن
جی

، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، رفعج نب ایب وثر، اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک ا ک اوباکلم، لیضف نب نیسح 

لدیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ایک ںیم رکبی اک وگتش اھکےن ےس فوض رکفں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 اہک ایک ںیم افٹن اک وگتش اھکےن رپ فوض رکفں وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ رفامای ارگ وت اچےہ وت فوض رک افر ارگ ہن اچےہ وت ہن رک اس ےن

فملس ےن رفامای اہں افٹن اک وگتش اھکےن رپ فوض رک رھپ اس ےن اہک ایک ںیم رکبویں ےک ابڑے ںیم امنز ادا رکفں رفامای اہں اس ےن اہک 

 ۔ایک ںیم اف ںوں ےک ےنھٹیب ےک اقمؾ ںیم امنز ادا رکفں رفامای ںیہن

جڈ ری، اوبوعاہن، امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، رفعج نب ایب وثر، اجرب نب  ہرہ :  رافی
جی

 اوباکلم، لیضف نب نیسح 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن اک وگتش اھکےن ےس فوض ےک ایبؿ ںیم

     801    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ىاویہ ب٦ و١زو، زائسہ، ١َاک، ٔا٢َ ب٦ زَکیا، وبيساهَّلل ب٦ ٠وسي، شيبا٧ وث١ا٧ ب٦  :  راوی

 وبساهَّلل ب٦ ٠وہِ، اشىث ب٦ ابی شىثاء، جىَف ب٦ ابوثور، جابز ب٦ ١َزہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ  یَّ  َحسَّ ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ ثَىٔي ا ١َإک ح و َحسَّ َٔ ث٥ََا َزائَٔسةُ َو٦ِ  ث٥ََا ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ َو١ِزٕو َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِ َحسَّ ا



 

ِٕ َوأَِشَىَث ب٦ِٔ أَبٔی  ُض٢ِ َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ أَبٔی وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ُوَسي َو٦ِ َشِيَبا٧َ َو٦ِ وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِوَص ُّٝ ُ ِٔ ک ِىَثا اٜصَّ

ٕٞ َو٦ِ أَبٔی ٞٔ َحٔسیٔث أَبٔی کَا٠ٔ ٢ََّٝ ب١ِٔٔث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َُزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ٔ ب٦ِٔ   َوَوا٤َةَ  ثَِوٕر َو٦ِ َجابٔز

 نب ومیس، ابیشؿ امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ، اثعش نب اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمف ہ نب رمعف، زادئہ، امسک، اقمس نب زرکای، دیبع اہلل

 ایب اثعشء، رفعج نب اوبوثر، اجرب نب  ہرہ ےس یہی دحثی دفرسی اانسد ےس یھب رمفی ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمف ہ نب رمعف، زادئہ، امسک، اقمس نب زرکای، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ،  :  رافی

  نب ایب اثعشء، رفعج نب اوبوثر، اجرب نب  ہرہاثعش

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

  

 ...سج صخش وک فوض اک نیقی وہ افر رھپ اےنپ ےب فوض وہ اجےن اک کش وہ اجےئ افر اس ےک  ےئ

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

  وہ افر رھپ اےنپ ےب فوض وہ اجےن اک کش وہ اجےئ افر اس ےک  ےئ اےنپ ایس فوض ےس امنز ادا رکین اجزئ ےہ یک دلیل ےک ایبؿ ںیمسج صخش وک فوض اک نیقی

     802    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، َىيس اور وباز ب٦ و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ويي٥ہ، و١زو، َّيا :  راوی

 ت١ي٢ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ اپ٥ے ذرا حَّضت وبساهَّلل ب٦ زیس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وُيَ  ٕب ح و َحسَّ ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ َو١ِْزو حَ َحسَّ ا َٔ َيا٧ُ ِي٥ََة  ِّ َُ ث٥ََا  سَّ

َّی اهَّللُ وَ  ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل طٔ ُشکَٔی إ ٔ ب٦ِٔ َت١ٔي٢ٕ َو٦ِ َو١ِّ ٔىيٕس َوَوبَّاز ََ َّطُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  َِٜيطٔ أ٤َ ٔ ُٞ إ ُٞ یَُديَّ ٢َ اٜزَُّج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو

 َّ ُٓ َحً َٟ َِل َی٥ََِّصٔ ا َٔ ََلةٔ  ِيَئ فٔی اٜعَّ ٕب فٔی رَٔوایَتٔض١َٔا صَُو َوِبُس َیحُٔس اٜصَّ َٟ أَبُو بَِْکٕ َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ا َٔ ي َيِس١ََي َظِوّتا أَِو َیحَٔس رٔیّحا 

 اهَّللٔ ب٦ُِ َزیِسٕ 

اےنپ  رمعف اندق، زریہ نب رحب، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہنییع، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس افر ابعد نب میمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

اچچ رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںی ہک ا ک لدیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اکشتی 

یک ہک اس وک امنز ںیم ایخؽ وہات ےہ ہک اس وک دحث وہایگ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج کت لفاز ہن نس ےل ای دبوب ہن 

 ز ہن وتڑے۔اپےئ امن

رمعف اندق، زریہ نب رحب، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہنییع، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس افر ابعد نب میمت ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع اےنپ اچچ رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمسج صخش وک فوض اک نیقی وہ افر رھپ اےنپ ےب فوض وہ اجےن اک کش وہ اجےئ افر اس ےک  ےئ اےنپ ایس فوض ےس امنز ادا رکین اجزئ ےہ یک دلیل

     803    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، َہيٞ، ابوہزیزہ :  راوی

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َضِي َُ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ  ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢َ إَٔذا َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َٝ َٞ َو َ أَِشک َِ ٢ِ فٔی بَِف٥ٔطٔ َشِيّئا  ُ٘ َّي َيِس١ََي َظِوّتا أَِو َیحَٔس َوَجَس أََحُس ١َِِٜسحٔٔس َحً َج٦َّ ٦ِ٠ٔ ا َََِل َیِْخُ َد ٥ِ٠ُٔط َشِيْئ أ٣َِ َِل  ِيطٔ أََِخَ

 رٔیّحا

زریہ نب رحب، رجری، لیہس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اےنپ ٹیپ 

ر اس رپ لکشم وہ اجےئ ہک اس ےک ٹیپ ےس وکیئ زیچ یلکن ےہ ای ںیہن وت فہ ہن ےلکن دجسم ےس اہیں کت ہک لفاز ںیم زگڑب ولعمؾ رکے اف

 نس ےل ای دبوب اپےئ۔

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس، اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 ...یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم رمدار

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رمدار یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     804    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، وبيساهَّلل  یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، اب٦ ابی و١ز، اب٦ ويي٥ہ، :  راوی

 ب٦ وبساهَّلل، اب٦ وباس

ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َج١ٔيّىا َو٦ِ ابِ  ٤ََْا َحسَّ َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ ٦ٔ وَُيِي٥ََة 

َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ  ِّ ٕ ١َِٜٔي١ُو٤ََة بَٔص َُ َٗ َولَی ٠َِوَِلة َٟ ُتُعسِّ ا َٔ اةٕ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس 

ُت١ُوظُ  ٍِ َسَب َِ َٟ َصَلَّ أََخِذت٢ُِ إَٔصابََضا  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َزَّ بَٔضا َر َِ ١َاَتِت  ََّضا ٠َِيَتْة  َِ اُٜوا إ٤ٔ َٕ َِ ِىُت٢ِ بٔطٔ  َّ َِا٤َِت

َٟ أَبُو بَِْکٕ َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز فٔی َحٔسیثٔض١َٔا َو٦ِ ٠َِي١ُو٤ََة َرِضَٔي اهَّللُ وَ  ا َٔ ٣َ أَکَُِٝضا  ١ََّا َِحُ َٟ إ٤ٔ ا َٕ  ٥َِضاَِ

ؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس ےس ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ایب رمع، انب ہنییع، ییحی، ایفس

یلص  رفاتی ےہ ہک اؾ اوملنینم دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک لزاد رکدہ ولڈنی وک ا ک رکبی اک دصہق دای ایگ فہ رم یئگ روسؽ اہلل

ہن ااتر یل مت اس وک رگن رک ےک اس ےس عفن ااھٹےت اوہنں اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اس رپ ےس سگر وہا وت رفامای مت ےن اس یک اھکؽ ویکں 

 ےن اہک  ہ وت رمدار ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای رصػ اس اک اھکان رحاؾ ایک ایگ ےہ۔

دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ایب رمع، انب ہنییع، ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی،  :  رافی

 ابعس

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 رمدار یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     805    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل وتبہ، اب٦ وباس :  راوی

َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ وُبَِئس  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ َُٝة  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ وُتَِبَة َحسَّ

٢ََّٝ َوَجَس َشاّة ٠َِيَتّة أُِؤفَيِتَضا ٠َِوَِلْة ١َِٜٔي١ُو٤ََة  َو٦ِ اب٦ِٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َوبَّإس أ٧ََّ َر ا َٕ َِ ٔة  َٔ َس ٦ِ٠ٔ اٜعَّ

ََّضا ٠َِيتَ  اُٜوا إ٤ٔ َٔ ِٝٔسَصا  ٔ ِىُت٢ِ بٔح َّ ٢َ َصَلَّ ا٤َِت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٣َ أَکَُِٝضاَر ١ََّا َِحُ َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ  ْة 

اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل ہبتع، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  فملس ےن ا ک رمدہ رکبی اپیئ وج دیسہ ومیمہن یک لزاد رکدہ ولڈنی وک دصہق ںیم دی یئگ یھت روسؽ اہلل یلص

مت ےن اس یک اھکؽ ےس افدئہ ویکں ہن احلص ایک اوہنں ےن رعض ایک ہک  ہ رمدار ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس اک اھکان 

 رحاؾ ےہ۔

 اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل ہبتع، انب ابعس :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رمدار یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     806    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بزاہي٢ ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، حَّضت اب٦ شہاب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہحس٦ حٝوانی، وبس ب٦ ح١يس، يىٕوب ب٦ ا :  راوی

 ٔ ثَىٔي أَب ِىٕس َحسَّ ََ وَب ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ َِٝوانٔیُّ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ َيِى ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا ی َو٦ِ َظأٜٕح َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َحسَّ



 

ٔ رَٔوایَ  ٔ ب٥َِٔحو ٥َاز َِ ٔ  ةٔ یُو٤َُس بَٔضَذا اِْل

نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب اربامیہ نب دعس، رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی دحثی دفرسی دنس 

 ےس رمفی ےہ۔

 نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب اربامیہ نب دعس، رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رمدار یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     807    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٧، و١زو، وفاء، اب٦ وباساب٦ ابی و١ز، وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س زہزی، َّيا :  راوی

ث٥ََا اَِل َحسَّ َٔ ُن ِٔلب٦ِٔ أَبٔی و١ََُز  ِّ َّٝ ٕس اٜزُّصِزٔیُّ َواٜ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ  َحسَّ َيا٧ُ َو٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ َوَفا ِّ َُ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َوبَّإس أ٧ََّ َر َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ ٔة  َٔ َس وَحٕة أُِؤفَيِتَضا ٠َِوَِلْة ١َِٜٔي١ُو٤ََة ٦ِ٠ٔ اٜعَّ ٢ََّٝ ٠َزَّ بَٔصاةٕ ٠َِْطُ

ُىوا بٔطٔ  َّ ا٤َِت َِ وُظ  ٍُ َسَب َِ ٢ََّٝ أَِلَّ أََخُذوا إَٔصابََضا  ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک یکنیھپ انب ایب رمع، دبعاہلل نب دمحم زرہی، ایفسؿ، رمعف، اطعء، انب 

 وہیئ رکبی رپ ےس سگرے وج دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک لزاد رکدہ ولڈنی وک دصہق ںیم دی یئگ یھت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ

 اس ےس عفن ااھٹےت۔ فملس ےن رفامای مت ےن اس یک اھکؽ ویکں ہن ےل یل مت اس وک رگن دے رک

 انب ایب رمع، دبعاہلل نب دمحم زرہی، ایفسؿ، رمعف، اطعء، انب ابعس :  رافی

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

  



 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رمدار یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     808    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ وث١ا٧ ٤وِلی، ابوواظ٢، اب٦ جزیخ، و١زو ب٦ زی٥ار، وفاء، اب٦ وباس، َيسہ ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا ابِ  ث٥ََا أَبُو َوأظ٢ٕ َحسَّ لٔیُّ َحسَّ َِ ِو ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ وُِث١َا٧َ ا٥َّٜ ِْ ٥ِ٠ُُذ حٔيٕن َحسَّ َْنٔی َوَفا َ َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ زٔی٥َإر أَِخب َ ٦ُ ُجَزیِٕخ أَِخب

 َّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ َر َِْتطُ أ٧ََّ َزأج٥َّة کَا٤َِت َٜٔبِىٔؾ نَٔسا َ َْنٔی اب٦ُِ َوبَّإس أ٧ََّ ٠َِي١ُو٤ََة أَِخب َ َٟ أَِخب ا ١َاَتِت َٔ َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 َُ َٟ َر ا َٕ َت١َِتِىُت٢ِ بٔطٔ َِ َِ ا َِ ٢ََّٝ أَِلَّ أََخِذت٢ُِ إَٔصابََضا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل  و

ادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص، انب رججی، رمعف نب دانیر، اطعء، انب ابعس، دیسہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ویں ںیم ےس یسک ےک اپس ا ک رکبی  یل یھت فہ رم یئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ویب

 مت ےن اس یک اھکؽ ویکں ہن ااتر یل رھپ مت اس ےس افدئہ احلص رکےت۔

 ہلل اعتٰیل اہنعادمح نب امثعؿ ونیلف، اوباعمص، انب رججی، رمعف نب دانیر، اطعء، انب ابعس، دیسہ ومیمہن ریض ا :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رمدار یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     809    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بی شيبہ، وبساٜزحي٢ ب٦ ََٝمي٧، وبسا١ٜٝک ب٦ ابی ََٝمي٧، وفاء، اب٦ وباسابوبْک ب٦ ا :  راوی

 َُ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ أَبٔی  ٧َ َو٦ِ َوِبسٔ ا َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا َوِبُس اٜزَّحٔي٢ٔ ب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َحسَّ ٧َ َو٦ِ َوَفا َمِيَ َٝ



 

ِىُت٢ِ بٔإَٔصابَٔضاأ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظ  َّ َٟ أَِلَّ ا٤َِت ا َٕ َِ ٢َ ٠َزَّ بَٔصاةٕ ١َِٜٔوَِلةٕ ١َِٜٔي١ُو٤ََة  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 یض اہلل اعتٰیل اہنع یک لزاد رکدہ ابدنی یک رکبی رپ ےس سگرے وت رفامای مت ےن اس یک اھکؽ ےس عفن ویکں ہن ااھٹای۔فملس دیسہ ومیمہن ر

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، انب ابعس :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رمدار یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     810    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، زیس ب٦ ا٢َٝ، وبساٜزح٦١ ب٦ ووٝہ، اب٦ وباس :  راوی

 َ ث٥ََا َیِحٌ َْ َحسَّ َ َة أَِخب َٝ ٢َ أ٧ََّ َوِبَس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦َِ َوِو َٝ َِ ٟٕ َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَ ٧ُ ب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ٤ََْا  َ ُظ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب

ََ اِْلٔصَ  ٔ ُٟ إٔذَا زُب و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو َوبَّإس  ِس ـَُضَزَحسَّ َٕ َِ اُب 

ٔ َيِىىٔي ابِ  َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ وَُيِي٥ََة ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ِٕ ا٥َّٜأُٔس  یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕس ح و َحسَّ ٦َ ٠َُح١َّ

 ٔ ُٖ ب٦ُِ إ َح َِ ٔ ََٝة َو٦ِ َوإ ٢ََٝ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِو َِ ُض٢ِ َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَ ُّٝ ُ َيا٧َ ک ِّ َُ  اب٦ِٔ َوبَّإس بَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ َو٘ٔيٕي َو٦ِ 

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َيِىىٔي َحٔسیَث یَِحٌَي ب٦ِٔ یَِحٌَي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ؿ نب البؽ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب فبا ، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ییحی نب ییحی، امیلس

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ہنییع، ہبیتق نب دیعس،  فملس ےس  ہ رفامےت وہےئ انس بج اھکؽ وک رگن دای ایگ وت فہ اپک وہ یئگ۔

رکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب فبا ، انب ابعس ےس یہی رفاتی دبعازعلسی، انب دمحم، اوب

 دفرسی دنس ےس یھب رمفی ےہ۔



 

 ییحی نب ییحی، امیلسؿ نب البؽ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب فبا ، انب ابعس :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رمدار یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     811    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابی حبيِ، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ابوبْک ب٦ اَحٖ، ابوبْک، اب٦ ٥٠عور، و١زو ب٦ ربيي، یحٌي ب٦ ایوب، یزیس ب٦  :  راوی

 ابوخيْ

 َْ َ َٟ اب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب ا َٔ ث٥ََا َو َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ َح َِ ٔ ثَىٔي إ ٤ََْا َحسَّ َ ٤َا َو١ِزُو ب٦ُِ اٜزَّبٔئي أَِخب

 ِ َِٜدي ِٕ أ٧ََّ أَبَا ا َٟ ٠َا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو٦ِ یَزٔیَس ب٦ِٔ أَبٔی َحبٔي ا َٕ َِ ١َٔسِسُتُط  َِ ّوا  َبإٔیِّ ََفِ َة اٜسَّ َٝ َٟ َرأَیُِت َولَی اب٦ِٔ َوِو ا َٔ ثَُط  ٔ َحسَّ ْ

١َِٜحُ  ِٜبَِْبَزُ َوا زٔٔب َو٠ََى٥َا ا ٍِ ١َ ِٜ َّا ٤َُٙو٧ُ بٔا ُِٝت إ٤ٔ ُٔ ُِٜت َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َوبَّإس  َ أ ََ ِس  َٔ طُ  ِس َذبَُحوََٜک َت١َسُّ َٔ َِٙبٔض  ُظ وُس ٤ُِؤتَی بٔاِل

 َ٥ِٜ َ أ ََ ِس  َٔ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس  ا َٕ َِ َِٜوَزَک  ِٔ َیِحَىُٝو٧َ ِٔيطٔ ا ا َٕ ُٞ َذبَائَٔحُض٢ِ َویَأِتُو٤َا بٔاٜسِّ ُ َِٝيطٔ َو٤َِح٦ُ َِل ٤َأِک َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا َر

َٟ زٔبَاٌُُط ـَُضوُرظُ  ا َٕ َِ ٢َ َو٦ِ َذَٜٔک  َّٝ ََ  َو

وبرکب، انب وصنمر، رمعف نب رعیب، ییحی نب اویب، سیدی نب ایب ، بی، اوبریخ ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب وصنمر، اوبرکب نب ااحسؼ ، ا

ںیم ےن انب فبا  ابسیئ وک ا ک وپنیتس ےن وہےئ داھکی وت ںیم ےن اس وک وھچا اوہنں ےن اہک لپ وک ایک ےہ ہک اس وک وھچےت وہ احالہکن 

اھچ ہک مہ رغمیب اممکل ںیم وقؾ ربرب افر لشت رپوتسں ےک اسھت وکستن یذری ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپ

ںی فہ اینپ ذموبہح رکبی الےت ںی افر مہ اؿ اک ذموبہح ںیہن اھکےت افر امہرے اپس وکشمں ںیم رچیب ڈاؽ رک الےت ںی وت انب ابعس 

 ہ فملس ےس اس ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

 فملس ےن رفامای اس وک رگن دانی اس وک اپک رک داتی ےہ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، اوبرکب نب اقحس، اوبرکب، انب وصنمر، رمعف نب رعیب، ییحی نب اویب، سیدی نب ایب ، بی، اوبریخ :  رافی



 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 رمدار یک اھکؽ رگن دےنی ےس اپک وہ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     812    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

جىَف ب٦ ربيىہ، ابوخيْ، حَّضت اب٦ واوٝہ  اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ابوبْک ب٦ اَحٖ، و١زو ب٦ ربيي، یحٌي ب٦ ایوب، :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

٤ََْا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب  َ َٖ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ اٜزَّبٔئي أَِخب َح َِ ٔ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ َح َِ ٔ ثَىٔي إ  َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ َربٔيَىَة َو٦ِ أَبٔی َحسَّ

َٟ َحسَّ  ا َٔ ثَُط  ٔ َحسَّ َِٜديِْ َيأِتٔي٥َ ا َِ زٔٔب  ٍِ ١َِٜ َّا ٤َُٙو٧ُ بٔا ُِٝت إ٤ٔ ُٔ ُِٜت َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َوبَّإس  َ أ ََ  َٟ ا َٔ َبإٔیُّ  َة اٜسَّ َٝ ١َِٜحُوُس ثَىٔي اب٦ُِ َوِو ا ا

١ِٔىُت  ََ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس  ا َٕ َِ ُِٝت أََرأِْی َتَزاُظ  ُٕ َِ ِب  َٟ اَِشَ ا َٕ َِ َِٜوَزُک  ُِ َوا ١َِٜا َٕٔئة ِٔيَضا ا َِ َ َِٝيطٔ  بٔاِل َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

ُٟ زٔبَاٌُطُ ـَُضوُرظُ  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ  َو

ااحسؼ نب وصنمر، اوبرکب نب ااحسؼ ، رمعف نب رعیب، ییحی نب اویب، رفعج نب رہعیب، اوبریخ، رضحت انب فابا  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وساؽ ایک ہک مہ رغمیب کلم ںیم رےتہ ںی  رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب

 امہرے اپس وجمس وکشمں ںیم اپین الےت ںی وت لپ ےن رفامای یپ ایل رکف ںیم ےن اہک ایک  ہ لپ یک راےئ ےہ وت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

  وہےئ انس ہک اھکؽ وک رگن دانی اس وک اپک رک داتی ےہ۔ہنع ےن رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت

ااحسؼ نب وصنمر، اوبرکب نب اقحس، رمعف نب رعیب، ییحی نب اویب، رفعج نب رہعیب، اوبریخ، رضحت انب فابا  ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ...ممیت ےک ایبؿ ںیم



 

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ممیت ےک ایبؿ ںیم

     813    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ٔا٢َ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 ِ أ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ِج٥َا ٠ََي َحسَّ َِٜت َِخَ ا َٔ ََّضا  ٢ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ َٔ ا َٕ ِٜ ُت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ا

ِٜحَ  ِٔ أَِو بَٔذأت ا ِٜبَِيَسا ٥َّا بٔا ُ٘ َّي إَٔذا  ٔ َحً ارٔظ َّ َِ ٢َ فٔی َبِىٔؾ أَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َفَي َر َٕ ا٣َ  ِئض اِن َٔ َ أ َِ ْس لٔی  ِٕ ٔ و

َِٜيَس  ِٕ َو َِٜيُسوا َولَی ٠َا ا٣َ ا٥َّٜاُس ٠ََىطُ َو َٔ طٔ َوأَ َٔ ِٜت١َٔا ٢َ َولَی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر َتَی ا٥َّٜاُس إ أ َِ  ِْ  ٠ََىُض٢ِ ٠َا

 َٔ ٔلَی ٠َا َظ٥ََىِت َوائَٔصُة أَ اُٜوا أََِل َتَزی إ َٕ َِ ِٕ أَبٔی بَِْکٕ  َِٜيُسوا َولَی ٠َا ٢َ َوبٔا٥َّٜأس ٠ََىُط َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ا٠َِت بَٔز

دٔذٔ  َِ ُط َولَی  ََ ِ ٢ََّٝ َوأؼْي َرأ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ أَبُو بَِْکٕ َوَر َحا َِ  ِْ َِٜيَس ٠ََىُض٢ِ ٠َا َٟ َحَبِسٔت َو ا َٕ َِ ِس ٤َا٣َ  َٔ  ی 

ََِىاَتبَ  َِٜت  ا َٔ  ِْ َِٜيَس ٠ََىُض٢ِ ٠َا ِٕ َو َِٜيُسوا َولَی ٠َا ٢َ َوا٥َّٜاَس َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر َٟ ٠َا َشا ا َٔ ىٔي أَبُو بَِْکٕ َو

ََحُّ  ََل ی٥َ١َُِىىٔي ٦ِ٠ٔ اٜتَّ َِ تٔی  َ ْٔ ٔ فٔی َخا َٞ َیِفُى٦ُ بَٔئسظ َٟ َوَجَى و ُٕ ٢َ َولَی اهَّللُ أ٧َِ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔک إِٔلَّ ٠َکَا٧ُ َر

َٟ اهَّللُ آَیةَ  َ أ٤َِز َِ  ِٕ ٔ ٠َا ٌَيِْ َّي أَِظَبَح َولَی  ٢ََّٝ َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َا٣َ َر َِ دٔٔذی  ِيُس ب٦ُِ  َِ ََ ُ َٟ أ ا َٕ َِ ١ُوا  َِتََي١َّ  ٢ٔ ََّي١ُّ اٜت

ُِٜحَؽ  َِٜبٔىيا َبَىِث٥َا ا َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٕ َِ َٟ أَبٔی بَِْکٕ  ت٢ُِٙٔ یَا آ َ٘ ٟٔ بََز ِٔ ٠َا هَٔی بٔأَوَّ َبا َٕ ٔ َوصَُو أََحُس ا٥ُّٜ َوَجِس٤َا يِْ َِ َِٝيطٔ  ٥ُِت َو ُ٘ َّٜٔذی  َْ ا

َس َتِحَتطُ  ِٕ ٔى ِٜ  ا

ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ییحی نب ییحی، امکل نب دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ےک ےک رمہاہ ا ک رفس ںیم ےلکن بج مہ اقمؾ دیباء ای ذات اشیجل رپ ےچنہپ وت ریما اہر وٹٹ ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس 

فل ہ فملس ےک اسھت ایس ہگج رہھٹے ےئگ اہجں  التش رکےن ےک  ےئ رک ےئگ افر احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع یھب لپ یلص اہلل ہیلع

اعدص   اپین ہن اھت افر ہن اؿ ےک اسھت اپین اھت وت احصہب رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس لےئ افر اہک ایک مت ںیہن دےتھکی ہک

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امتؾ احصہب وک رفک  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایک ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص

 دای ےہ افر ہن اؿ ےک اپس اپین ےہ افر ہن اس ہگج اپین ےہ سپ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع لےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

وحم ےھت افر اہک ہک وت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ریمی راؿ رپ اےنپ رس ابمرک وک رےھک وہےئ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دنین ںیم 



 

ہیلع فل ہ فملس افر دفرسے ولوگں وک ایسی ہگج رفک راھک ےہ اہجں اپین ںیہن افر ہن اؿ ےک اسھت اپین ےہ افر رضحت اوبرکب دصقی 

ھت ےس وک ےچ دےنی ےگل افر ےھجم رحتک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم ڈاانٹن یرفع ایک افر وج اہلل ےن اچاہ فہ اہک افر ریمی وکھک ںیم اےنپ اہ

 رکےن ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ریمی راؿ رپ دنین رکےن ےن رفک دای اہیں کت ہک ریغب اپین ےک حبص وہیئگ وت اہلل اعتیل

ُووا( انزؽ رفامیئ وت ادیس نب ریضح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اے لؽ اوبرکب
م
َ
ّ
م َ
َی 

 

فَن

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ہ اہمتری یلہپ ےن لِتی ممیت )

 ربتک ںیہن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک مہ ےن افٹن وک ااھٹای سج رپ ںیم وسار یھت وت مہ ےن اس ےک ےچین اہر اپای۔

 ییحی نب ییحی، امکل نب دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ممیت ےک ایبؿ ںیم

     814    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ئصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، اب٦ بَّش، ہصا٣، حَّضت وا :  راوی

ا٠َ  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ا٠ََة ح و َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َة َواب٦ُِ بَِّٔشٕ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َحسَّ

َِ ََٔٔلَزّة  ١َا َِ َتَىاَرِت ٦ِ٠ٔ أَ َِ ََّضا ا ا ٦ِ٠ٔ أَِظَحابٔطٔ فٔی َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ َّ ٢ََّٝ ٤َا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر ََ أَِر َِ َِٙت  َٝ َض َِ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا أََتِوا ا٥َّٜٔييَّ َظل َّ١َٝ َِ  ِٕ ٔ ُوُؼو يِْ ٍَ ِوا بٔ َّٝ ََِع ََلةُ  ِتُض٢ِ اٜعَّ َ٘ أَِزَر َِ َٝبَٔضا  َ ٥َ ـ َِ َِٜيطٔ  ٔ َٔک إ َِٙوا ذَٜ ٢ٔ ٢َ َش ََّي١ُّ َِٜت آیَُة اٜت زَ

َٜٔک ٠ٔ  َٞ اهَّللُ  قُّ إِٔلَّ َجَى َٔ َٟ بٔٔک أ٠َِْز  َ ََِواهَّللٔ ٠َا ٤َز ّْا  ِ ٕ َجزَأک اهَّللُ َخي ِيُس ب٦ُِ حَُؽيِْ ََ ُ َٟ أ ا َٕ ١ُِِٝس١ٔٝٔيَن ِٔيطٔ َِ ٔ ٜ َٞ ّجا َوَجَى ٥ُِط ٠َِْخَ

ّة  َ٘  بََز

نب رشب، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اامسء اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اوبرکبی، اوبااسہم، ا

التش  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ا ک اہر اعرۃی ایل فہ مگ وہایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھچک ولوگں وک احصہب ںیم ےس اس وک

ےن امنز ریغب فوض ادا یک بج فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لےئ وت رکےن اجیھب ایس احتل ںیم امنز اک فتق لایگ افر اوہنں 

اوہنں ےن لپ یلص اہلل ہیلع وک اس ابت یک اکشتی یک وت لتی ممیت انزؽ وہیئ، ادیس نب ریضح ریض اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل لپ وک 



 

ںیہن سج وک اہلل اعتیل ےن لپ رپ ےس اٹؽ ہن دای وہ افر ناملسونں ےک ےیل اس  رتہب دب ہ اطع رکے، اہلل یک مسق لپ رپ وکیئ ایسی رپاشیین

 ںیم ربتک رھک دی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اوبرکبی، اوبااسہم، انب رشب، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ممیت ےک ایبؿ ںیم

     815    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، ابو٠ىاویہ، ابوبْک، ابو٠ىاویہ، او١ض، شٕيٖ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا یَِحٌَي ٕ  َحسَّ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ  ب٦ُِ یَِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی ٠َُىاؤیََة 

َٟ أَبُو ٠ُوَسي یَ  ا َٕ َِ ٥ُِت َجأّٜسا ٠ََي َوِبٔس اهَّللٔ َوأَبٔی ٠ُوَسي  ُ٘  َٟ ا َٔ  ٕٖ ِو أ٧ََّ َرُجَّل اِلَِو١َٔض َو٦ِ َشٕٔي َٜ ا أَبَا َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ أََرأَیَِت 

٢َِٜ َیحِٔس  ٢ُ َوإ٧ِٔ  َٟ َوِبُس اهَّللٔ َِل یَتََي١َّ ا َٕ َِ  ٔ ََلة َْ َيِع٥َُي بٔاٜعَّ ِي َ٘ َِ َشِضّزا  ١َِٜا ٢ِ َیحِٔس ا َٝ َِ  َِ َٟ أَبُو ٠ُوَسي أَِج٥َ ا َٕ َِ َِ َشِضّزا  ١َِٜا  ا

و َُ َْ بَٔضٔذظٔ اِْلیَةٔ فٔی  َِٙي َِ ٔ َُٜض٢ِ فٔی َصٔذظ َغ  َِٜو ُرخِّ َٟ َوِبُس اهَّللٔ  ا َٕ َِ ّبا  ١ُوا َظٔىيّسا ـَيِّ َِتََي١َّ  ِّ ٢ِ َتحُٔسوا ٠َا َٝ َِ ١َِٜائَٔسةٔ  اِْلیَٔة  َرةٔ ا

 ٢َِٜ َٟ أَبُو ٠ُوَسي َٜٔىِبسٔ اهَّللٔ أَ ا َٕ َِ ٔىيسٔ  ١ُوا بٔاٜعَّ ُِ أ٧َِ یَتََي١َّ ١َِٜا َِٝيض٢ِٔ ا ُٟ اهَّللٔ َلَِوَشَک إَٔذا بَزََز َو و َُ إر َبَىَثىٔي َر َٟ َو١َّ ِو َٔ َتِس١َِي 

 ُ ١َا َت١َزَُّ َ٘ ٔىئس  ُِت فٔی اٜعَّ َت١َزٌَّ َِ  َِ ١َِٜا ٢ِ أَٔجِس ا َٝ َِ أَِج٥َِبُت  َِ ٢َ فٔی َحاَجٕة  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی اهَّللُ َظل ابَُّة ث٢َُّ أََتِيُت ا٥َّٜٔييَّ َظل  اٜسَّ

ََِذََکِ   ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو بَّة َو َب بَٔيَسیِطٔ اِلَِرَؿ َْضِ ََٙذا ث٢َُّ َْضَ َٟ بَٔيَسیَِک َص و ُٕ ّٔيَک أ٧َِ َت ١ََّا کَا٧َ َیِٙ َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ ُط  َٜ َواحَٔسّة ث٢َُّ ُت َذَٜٔک 

 ٢ِ َٜ ٢ِ َتَز و١ََُز  َٜ َٟ َوِبُس اهَّللٔ أََو ا َٕ َِ ِيطٔ َوَوِجَضطُ  َّّ َ٘ َِٜي١ٔئن َوَلاصَٔز  َٟ َولَی ا ١َا ارٕ ٠ََسَح اٜصِّ ٟٔ َو١َّ ِو َٕ ٥َِي بٔ ِٕ  َي

امےت ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوباعمف ہ، اوبرکب، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رف

 دبعاہلل انب وعسمد ریض اہلل ںی ہک ںیم دبعاہلل نب وعسمد افر اوب ومٰیس ریض اہلل امہنع ےک اپس ےنھٹیب فاال اھت وت رضحت اوب ومٰیس ےن

ہلل ریض اعتٰیل ہنع ےس اخمبط وہ رک رفامای ارگ وکیئ لدیم یبنج وہ اجےئ افر فہ اپین ا ک ہنیہم کت ہن اپ ےکس وت فہ امنز اک ایک رکے؟ وت دبعا



 

ب ہ کت اپین ہن اپےئ وت اوبومیس ریض اہلل

 

ن ہ 
م
 اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک وج لتی وسرة اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک فہ ممیت ہن رکے ارگہچ ا ک 

ا ( اس اک ایک بلطم ےہ وت رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن
ً
ِّبی
ن  َ
ط
ا  ڈ ً
ِب 
ع َ
ض
ُووا 
م
َ
ّ
م َ
َی 

 

فَن

 ًئ 
َ
فا ا ِڈ ُ
ی ج
َ

 

ت

ْم 

َ فَل

رفامای ارگ ولوگں وک اس  امدئہ ںیم ےہ )

فہ وت یٹم ےک اسھت ممیت رکےن ںیگل ےگ وت اوبومیس ریض اہلل لتی یک انب رپ ااجزت دی یئگ وت ےھجم ادنہشی ےہ ہک بج اؿ وک رسدی ےگل وت 

اعتٰیل ہنع ےن رضحت دبعاہلل ےس اہک ہک ایک لپ ےن رضحت امعر یک  ہ دحثی ںیہن ینس ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

  سج رطح اجونر ہ اتٹ ےہ رھپ ںیم یبن یسک اکؾ یک رغض ےس اجیھب ںیم یبنج وہایگ افر ںیم اپین ںیہن اپات اھت وت ںیم یٹم ںیم

 

 
 اس رطح ٹ

رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر لپ ےس اس ابرے ںیم ذرک ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ےھجت 

فر اےنپ ابںیئ اہھت ےس داںیئ اہھت اک حسم ایک افر رھپ اس رطح دفونں اہھت ےس رکان اکیف اھت رھپ اےنپ دفونں اہوھتں وک ا ک ابر زنیم رپ امرا ا

ویلیھتہں یک تشپ افر رہچے اک حسم ایک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ایک ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک رضحت رمع ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےن رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وقؽ رپ انقتع ںیہن یک یھت۔

  نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوباعمف ہ، اوبرکب، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ممیت ےک ایبؿ ںیم

     816    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوکا ٠ٞ جحسری، وبساٜواحس، او١ض، شٕيٖ، ابو٠وسي، وبساهَّلل، حَّضت شٕيٖ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ أَبُو ٠ُ  ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕٖ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ َشٕٔي َِٜواحٔٔس َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٕٞ ا ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ َٗ وَحسَّ ا ََ َسي َٜٔىِبٔس اهَّللٔ َو

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ تٔطٔ ٤َِحَو َحٔسیٔث أَبٔی ٠َُىاؤیََة ٌَي َِٜحٔسیَث بٕٔٔعَّ َٟ ا و ُٕ ّٔيَک أ٧َِ َت ١ََّا کَا٧َ یَِٙ ٢ََّٝ إ٤ٔ ََ َو

َؾ یَ  َّ ٥َ َِ ٔلَی اِلَِرٔؿ  َب بَٔيَسیِطٔ إ ََٙذا َوَْضَ ِيطٔ َص َّّ َ٘ ١ََسَح َوِجَضُط َو َِ  َسیِطٔ 

جڈ ری، دبعاولادح، اشمع، قیقش، اوبومیس، دبع اہلل، رضحت قیقش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی رفاتی دفرسی دنس ےس یھب 
جی

اوباک لم 

ممیت اکیف اھت افر اےنپ  وقنمؽ ےہ نکیل اس ںیم  ہ ںیہن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک ریتے  ےئ اس دقر



 

 اہھت وک زنیم رپ امرا رھپ اس ےس اےنپ رہچے افر اےنپ دفونں اہوھتں اک حسم ایک۔

جڈ ری، دبعاولادح، اشمع، قیقش، اوبومیس، دبعاہلل، رضحت قیقش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
جی

 اوباک لم 

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ممیت ےک ایبؿ ںیم

     817    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ہاش٢ وبسی، یحٌي اب٦ َىيس ٔفا٧، شىبہ، ح٢ٙ، ذر، َىيس ب٦ وبساٜزح٦١ اب٦ ابزی :  راوی

ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َصأش٢ٕ  ٢َُٙ َو٦ِ َذٓرٕ َو٦ِ  َحسَّ َِٜح ثَىٔي ا َٟ َحسَّ ا َٔ ا٧َ َو٦ِ ُشِىَبَة  فَّ َٕ ِٜ ٔىيٕس ا ََ ث٥ََا یَِحٌَي َيِىىٔي اب٦َِ  َِٜىِبسٔیُّ َحسَّ ا

٢ِ أَٔجِس  َٝ َِ ِّی أَِج٥َِبُت  ٔن َٟ إ ا َٕ َِ ٔىئس ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبِزَی َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َرُجَّل أَتَی و١ََُز  ََ َِ  ِّ اْر ٠َا َٟ َو١َّ ا َٕ َِ  ِّٞ َٟ َِل ُتَع ا َٕ

ا أ٤ََِت  أ٠ََّ َِ  ِّ ٢ِ ٤َحِٔس ٠َا َٝ َِ أَِج٥َب٥َِا  َِ یَّٕة  ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن إٔذِ أ٤ََا َوأ٤ََِت فٔی ََسٔ َْ ا ُِٙت فٔی  أ٠ََا َتِذَُکُ َیا أ٠َٔي ََِت١َىَّ ا أ٤ََا  ِّٞ َوأ٠ََّ ٢ِ ُتَع َٝ َِ

 َّ َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ َِّٝيُت  َْأب َوَظ ُّ َُّذ ث٢َُّ َت١َِسَح بٔض١َٔ اَّٜ َب بَٔيَسیَِک اِلَِرَؿ ث٢َُّ َت٥ِ ّٔيَک أ٧َِ َتَِّضٔ ١ََّا کَا٧َ یَِٙ ٢ََّٝ إ٤ٔ ََ َِٝيطٔ َو ا ی اهَّللُ َو

٢َُٙ َوَحسَّ  َِٜح َٟ ا ا َٔ ِث بٔطٔ  ٢ِ أَُحسِّ َٜ َٟ إ٧ِٔ ٔشئَِت  ا َٔ اُر  ٖٔ اهَّلَل یَا َو١َّ َٟ و١َُزُ اتَّ ا َٕ َِ ِيَک  َّّ َ٘ ٔ َوِجَضَک َو يطٔ اب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبِزَی ث٥َ

 َٕ َِ  ٢َُٙ َِٜح َّٜٔذی َذََکَ ا ٔ ا ٥َاز َِ ٔ ١َُة َو٦ِ َذٓرٕ فٔی صََذا اِْل َٝ ََ ثَىٔي  َٟ َوَحسَّ ا َٔ َٞ َحٔسیٔث َذٓرٕ  َِّٜيَت َو٦ِ أَبٔيطٔ ٠ِٔث ِّٜيَک ٠َا َتَو َٟ و١َُزُ ٤َُو  ا

، ذر، دیعس نب دبعارلنمح انب ارزی ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم رضحت رمع دبع اہلل نب اہمش دبعی، ییحی انب دیعس اطقؿ، ہبعش، مکح

اہلل  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس لای افر اہک ہک ںیم یبنج وہایگ افر ںیم ےن اپین ںیہن اپای لپ ےن رفامای امنز ہن ڑپھ، وت رضحت امعر ریض

ہک بج ںیم افر لپ ا ک رس ہ ںیم یبنج وہ ےئگ افر ںیمہ اپین ہن الم افر لپ اعتٰیل ہنع ےن رفامای اے اریم اوملنینم ایک لپ وک اید ںیہن 

  افر امنز ادا یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریتے  ےئ اکیف اھت ہک وت

 

 
 اےنپ ےن امنز ادا ہن یک رہب احؽ ںیم یٹم ںیم ٹ

فونں اہوھتں ےس اےنپ رہچے افر اہوھتں رپ حسم رکات رضحت رمع ریض اہلل دفونں اہوھتں وک زنیم رپ امرات رھپ وھپکن امرات رھپ اؿ د

اگ  اعتٰیل ہنع ےن رفامای اے امعر اہلل ےس ڈر رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ارگ لپ ہن اچںی وت ںیم  ہ دحثی ںیہن ایبؿ رکفں



 

ت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مہ ریتی رفاتی اک وبھج ھجت یہ مکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ذموکر ےہ فہ رفامےت ںی ہک رضح

 رپ ڈاےتل ںی۔

 دبعاہلل نب اہمش دبعی، ییحی انب دیعس اطقؿ، ہبعش، مکح، ذر، دیعس نب دبعارلنمح انب ارزی :  رافی

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ممیت ےک ایبؿ ںیم

     818    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، نَّض ب٦ ش١يٞ، شىبہ، ح٢ٙ، ذر، اب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ابزی :  راوی

 َْ َ ٕٞ أَِخب ث٥ََا ا٥ََِّّٜضُ ب٦ُِ ُش١َِي ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َحسَّ َح َِ ٔ ثَىٔي إ ا َو٦ِ اب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َحسَّ ١ِٔىُت َذرًّ ََ  َٟ ا َٔ  ٢َٔٙ َِٜح ٤َا ُشِىَبُة َو٦ِ ا

١ِٔىَتطُ ٦ِ٠ٔ اب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبِزَی َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َرُجَّل أَتَی وُ  ََ ِس  َٔ ٢َُٙ َو َِٜح َٟ ا ا َٔ  َٟ ا َٔ ٢ِ أَٔجِس أَبِزَی  َٝ َِ ِّی أَِج٥َِبُت  ٔن َٟ إ ا َٕ َِ ١ََز 

َٞ اهَّللُ َولَیَّ ٦ِ٠ٔ  ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن إ٧ِٔ ٔشئَِت ١َٜٔا َجَى َْ ا اْر یَا أ٠َٔي َٟ َو١َّ ا َٔ َِٜحٔسیَث َوَزاَز ِٔيطٔ  َٗ ا ا ََ ِّ َو ُث بٔطٔ أََحّسا ٠َا َک َِل أَُحسِّ ِّٕ  َح

١َُة َو٦ِ َذٓرٕ  َٝ ََ ثَىٔي  ٢ِ یَِذَُکِ َحسَّ َٜ  َو

دبعارلنمح نب ارزی ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل  ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب لیمش، ہبعش، مکح، ذر، انب

ہنع ےک اپس احرض وہا افر رعض یک ہک ںیم یبنج وہایگ افر ںیم اپین ںیہن اپات اھت ابیق دحثی سگر یکچ ےہ افر اس ںیم  ہ زایدہ ےہ ہک 

ثی وک یسک ےس ایبؿ ہن رکفں اگ ویکہکن اہلل اعتیل ےن لپ اک قح رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ارگ لپ اچںی وت ںیم اس دح

 ھجم رپ الزؾ ایک ےہ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب لیمش، ہبعش، مکح، ذر، انب دبعارلنمح نب ارزی :  رافی

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

  



 

 ایبؿ ضیح اک :   ابب

 ممیت ےک ایبؿ ںیم

     819    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠س٢ٝ، ٜيث ب٦ َىس، جىَف ب٦ ربيىہ، وبساٜزح٦١ ب٦ ہز٠ز، و١يْ، اب٦ وباس، و١يْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ےن حَّضت  :  راوی

 اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َِّٝيُث بِ  َٟ ٠ُِس٢ٔٝ َوَرَوی اٜ ا َّطُ َٔ ٕ ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس أ٤َ ِىٕس َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ َربٔيَىَة َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ صُز٠ُِزَ َو٦ِ و١َُيِْ ََ  ٦ُ

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُِٝت أ٤ََا َوَوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ َيَسإر ٠َِولَی ٠َِي١ُو٤ََة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل َب ِٔ ُٟ أَ و ُٕ ١َٔىُط َي ََ ََ ٥َِٝا َولَی أَبٔی ِيطٔ َو َّي َزَخ ٢ََّٝ َحً

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َب ِٔ َِٜحِض٢ٔ أَ َٟ أَبُو ا ا َٕ َِ ٔة اِلَِنَعارٔیِّ  َّ١ َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ اٜعِّ َِٜحِض٢ٔ ب٦ِٔ ا ٕٞ ا ٔ َج١َ ٔ بٔئِز ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ ٤َِحو ََ ِيطٔ َو

٢ِ َیزُزَّ َر  َٝ َِ َِٝيطٔ  ٢َ َو َّٝ َس َِ  ْٞ ََٕٝٔيُط َرُج ١ََسَح َوِجَضُط َویََسیِطٔ َِ َِ ِٜحَٔسارٔ  َٞ َولَی ا َب ِٔ َ َّي أ َِٝيطٔ َحً ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

ََل٣َ  َِٝيطٔ اٜسَّ  ث٢َُّ َرزَّ َو

ابعس ریض  ملسم، ثیل نب دعس، رفعج نب رہعیب، دبعارلنمح نب رہزم، ریمع، انب ابعس، ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت انب

اہلل اعتٰیل ہنع ےک لزاد رکدہ الغؾ ےس رفاتی ےہ ایک ےہ ہک ںیم افر رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک لزاد رکدہ الغؾ رضحت 

دبعارلنمح نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبمہج نب احرث نب ہمص ااصنری ےک اپس احرض وہےئ وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل ریِب 

 رطػ ےس لےئ لپ وک ا ک لدیم الم اس ےن لپ وک السؾ ایک افر لپ ےن اس ےک السؾ اک وجاب ںیہن دای اہیں کت ہک ا ک لمج یک

 دویار رپ رشتفی الےئ اےنپ رہچے افر اہوھتں اک حسم ایک رھپ السؾ اک وجاب دای۔

ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت انب ابعس ملسم، ثیل نب دعس، رفعج نب رہعیب، دبعارلنمح نب رہزم، ریمع، انب ابعس،  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 ممیت ےک ایبؿ ںیم

     820    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، َّيا٧، ؼحاک ب٦ وث١ا٧، ٤اِي، اب٦ و١زا٧، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

أک ب٦ِٔ وُِث١َا٧َ  حَّ َيا٧ُ َو٦ِ اٜؽَّ ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٧َّ َرُجَّل َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أَ َحسَّ

َِٝيطٔ  ٢ِ یَزُزَّ َو َٝ َِ  ٢َ َّٝ َس َِ  ُٟ ٢َ یَبُو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  ٠َزَّ َوَر

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، احضک نب امثعؿ، انعف، انب رمعاؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم 

اہلل ہیلع فل ہ فملس اشیپب رک رےہ ےھت اس ےن السؾ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک السؾ اک  سگرا افر روسؽ اہلل یلص

 وجاب ںیہن دای۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، احضک نب امثعؿ، انعف، انب رمعاؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ناملسونں ےک سجن ہن وہےن یک دلیل ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ناملسونں ےک سجن ہن وہےن یک دلیل ےک ایبؿ ںیم

     821    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يس، ح١يس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ا١َىيٞ ب٦ وٝيہ، ح١يس ـویٞ، ابوراِي، ابوہزیزہزہيْ ب٦ ِحب، یحٌي، اب٦ َى :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ  ث٥ََا ح و َحسَّ َٟ ح١َُِيْس َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس  ََ ث٥ََا َیِحٌَي َيِىىٔي اب٦َِ  ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ  ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواٜ

 َ١ َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا بَِْکُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي َو٦ِ أَبٔی صُزَ َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٔٞ ؤی َة َو٦ِ ح١َُِيٕس اٜفَّ َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ََٜٕٔيطُ ٔىي َُّط  ا٥َّٜٔييُّ  یَِزَة أ٤َ



 

 َّٞ َِاِنَس  ِْ ١َِٜٔسی٥َٔة َوصَُو ُج٥ُ ٗٔ ا ٖٕ ٦ِ٠ٔ َُطُ ی ٢ََّٝ فٔی ََطٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيطٔ َظل َّی اهَّللُ َو َسُظ ا٥َّٜٔييُّ َظل َّٕ َّ َت َِ  َٞ اٌَِتَس َِ  َِ َذَص َِ

ََِْکٔ   ِْ َٜٕٔيَتىٔي َوأ٤ََا ُج٥ُ َٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ یَا َر ا َٔ ٥َِت یَا أَبَا صَُزیَِزَة  ُ٘ َٟ أَی٦َِ  ا َٔ ا َجائَطُ  َّ١َٝ َِ  ٢َ َّٝ ََ َٞ َو َّي أٌََِتٔس صُِت أ٧َِ أَُجأَٜسَک َحً

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ا َٕ ١ُِِٜؤ٦َ٠ٔ َِل ی٥َُِحُس َِ ِبَحا٧َ اهَّللٔ إ٧َّٔ ا َُ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو   َظل

زریہ نب رحب، ییحی، انب دیعس، دیمح، اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دیمح وطلی، اوبراعف، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن 

ں ںیم ےس یسک راہتس رپ یبنج احتل ںیم  ےل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اخوم ی رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دمہنی ےک راوتس

ےس لسغ رکےن پ ے ےئگ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک وموجد ہن اپای بج فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لےئ وت 

اھت رعض یک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج لپ ےھجم  ےل وت ںیم  لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے اوبرہریہ وت اہکں

یبنج اھت ںیم ےن  دنس ہن ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک سلجم ںیم اس رطح وھٹیبں اہیں کت ہک ںیم ےن لسغ ایک وت روسؽ اہلل 

ِ ےب کش ومنم
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ج ْ
یی
ُ
ش
 سجن ںیہن وہات۔ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 زریہ نب رحب، ییحی، انب دیعس، دیمح، اوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس نب ہیلع، دیمح وطلی، اوبراعف، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ناملسونں ےک سجن ہن وہےن

     822    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، و٘يي، ٠سىز، واظٞ، ابووائٞ، حذيّہ :  راوی

ٕ وَ  ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ٠ِٔسَىز اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َٟ َحسَّ و َُ َة أ٧ََّ َر َّ ٕٞ َو٦ِ حَُذِي ٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔی َوائ ٦ِ َوأظ

٥ُِت ُج٥ُبّ  ُ٘  َٟ ا َٕ َِ  َِ َٞ ث٢َُّ َجا اٌَِتَس َِ َحاَز َو٥ِطُ  َِ  ِْ ََٜٕٔيُط َوصَُو ُج٥ُ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ُِِٜس٢َٔٝ َِل َی٥ِحُُس اهَّللٔ َظل َٟ إ٧َّٔ ا ا َٔ  ا 

، رعسم، فالص، اوبفالئ، ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک

اس احؽ ںیم  ےل ہک فہ یبنج اھت فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےس دحیلعہ وہ ےئگ افر لسغ رک ےک فاسپ لےئ افر رعض ایک 



 

 ےب کش ناملسؿ سجن ںیہن وہات۔ ہک ںیم یبنج اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، رعسم، فالص، اوبفالئ، ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احتل انجتب افر اس ےک العفہ ںیم اہلل اعتیل ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 احتل انجتب افر اس ےک العفہ ںیم اہلل اعتیل ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     823    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، ابزاہي٢ ب٦ ٠وسي، اب٦ ابی زائسہ، خاٜس، ب٦ ١َٝہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َ ث ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ِٔ َوإٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ٠ُوَسي  َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ١ََة َو٦ِ ٥َا أَبُو َُکَ َٝ ََ َو٦ِ َخأٜٔس ب٦ِٔ 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة  َِٜبهٔیِّ َو٦ِ ُُعِ ِّٞ أَِحَيا٤ٔطٔ ا ُ  یَِذَُکُ اهَّلَل َولَی ک

اوبرکبی، دمحم نب العء، اربامیہ نب ومیس، انب ایب زادئہ، اخدل، نب ہملس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل زعفلج اک ذرک رہ احؽ ںیم رکےت ےھت۔

 اعتٰیل اہنع ء، اربامیہ نب ومیس، انب ایب زادئہ، اخدل، نب ہملس، رضحت اعدص  ریض اہللاوبرکبی، دمحم نب الع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےب فوض اھکان اھکےن اک وجاز افر فوض ےک وفری وطر رپ رضفری ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب



 

 ےب فوض اھکان اھکےن اک وجاز افر فوض ےک وفری وطر رپ رضفری ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     824    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ وباس یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ابوربيي، زہزانی، ح١از ب٦ زیس، ابوربيي، ح١از، و١زو ب٦ زی٥ار، َىيس ب٦ حویزث، :  راوی

ازُ ب٦ُِ َزیِ  ٤ََْا َح١َّ َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ ١ٔئِمُّ َوأَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ اْز َو٦ِ َحسَّ ث٥ََا َح١َّ َٟ أَبُو اٜزَّبٔئي َحسَّ ا َٔ ٕس َو

ُِٜحَویِزٔٔث َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّ  ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ ُتَٔی بَٔفَىا٣ٕ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ  أ َِ  ِٔ َِٜدََل َد ٦ِ٠ٔ ا ٢ََّٝ َِخَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو إس أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

 َ أ أََتَوؼَّ َِ َِّی  َٟ أُرٔیُس أ٧َِ أَُظل ا َٕ َِ  َِ ُِٜوُؼو ُط ا َٜ وا   ََِذََکُ

نب وحریث، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرعیب، زرہاین، امحد نب زدی، اوبرعیب، امحد، رمعف نب دانیر، دیعس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس تیب االخلء ےس ےلکن وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ اھکان الای ایگ فاہں رپ وموجد ولوگں ےن لپ یلص 

بج امنز ےک ادا اک ارادہ رکات وہں وت فوض رکات  ہیلع فل ہ فملس وک فوض ےک ےیئل اید رکاای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم

 وہں۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرعیب، زرہاین، امحد نب زدی، اوبرعیب، امحد، رمعف نب دانیر، دیعس نب وحریث، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےب فوض اھکان اھکےن اک وجاز افر فوض ےک وفری وطر رپ رضفری ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     825    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، َّيا٧، ب٦ ويي٥ہ، و١زو ب٦ َىيس ب٦ حویزث، اب٦ وباس :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ بِ  ١ِٔىُت اب٦َِ َوبَّإس يَ َحسَّ ََ ُِٜحَویِزٔٔث  ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  ٥َّا ٦ُ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُ٘ وُِل  ُٕ

َٜطُ أََِل تَ   َٞ ٕٔي َِ ُتَٔی بَٔفَىا٣ٕ  ائٔٔق َوأ ٍَ ِٜ َِ ٦ِ٠ٔ ا َحا َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َ و٥َِٔس ا٥َّٜٔييِّ َظل أ أََتَوؼَّ َِ ِّی  َٟ ٢َٜٔ أَأَُظل ا َٕ َِ  ُ أ  َوؼَّ



 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، نب ہنییع، رمعف نب دیعس نب وحریث، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک مہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک 

ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اھکان الای ایگ اپس احرض ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فملس تیب االخلء ےس افرغ وہ رک رشتفی الےئ وت لپ یلص اہلل 

ںیم  لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اہک ایگ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فوض ہن رکںی ےگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ویکں

 امنز ڑپاتھ وہں وج فوض رکفں۔

 وحریث، انب ابعساوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، نب ہنییع، رمعف نب دیعس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےب فوض اھکان اھکےن اک وجاز افر فوض ےک وفری وطر رپ رضفری ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     826    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠ح١س ب٦ ٠س٢ٝ، و١زو ب٦ زی٥ار، َىيس ب٦ حویزث، َائِ، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىئس ب٦ِٔ  ََ ائٔفٔیُّ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ  ُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ اٜفَّ ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ُِٜحَویِزٔٔث ٠َِولَیَحسَّ ِٔ   ا ٔ ائ ٟٔ اٜسَّ آ

 َِ ائٔٔق  ٍَ ِٜ ٔلَی ا ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر َٟ َذَص ا َٔ ١َٔي َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َوبَّإس  ََ َّطُ  َٞ یَا أ٤َ ٕٔي َِ َٜطُ ـََىا٣ْ   ٣َ ُٔسِّ  َِ ا َجا َّ١َٝ

 ٔ ََلة َٟ ٢َٜٔ أَٜٔٝعَّ ا َٔ  ُ أ َٟ اهَّللٔ أََِل َتَوؼَّ و َُ  َر

، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، دیعس نب وحریث، اسبئ، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ییحی نب ییحی

اہلل ہیلع فل ہ فملس اضقےئ احتج ےک  ےئ رشتفی ےل ےئگ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اہک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فوض ہن رطػ اھکان الای ایگ افر لپ یلص

 رکںی ےگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ویکں ایک امنز ےک  ےئ؟

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، دیعس نب وحریث، اسبئ، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےب فوض اھکان اھکےن اک وجاز افر فوض ےک وفری وطر رپ رضفری ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     827    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ و١زو ب٦ وباز ب٦ جبٝہ، ابوواظ٢، اب٦ جزیخ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ََ ث٥ََا  َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبُو َوأظ٢ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  َة َحسَّ َٝ ٔ ب٦ِٔ َجَب ُس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوبَّاز ثَىٔي ٠َُح١َّ َّ َحسَّ ١َٔي ٔىيُس ب٦ُِ حَُویِزٕٔث أ٤َ ََ ُط 

َِٜيطٔ  ٔ َب إ َُُِقِّ  ِٔ َِٜدََل َضي َحاَجَتُط ٦ِ٠ٔ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو وُِل إ٧َّٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل ُٕ َٟ  اب٦َِ َوبَّإس َي ا َٔ  ِّ ٢ِ ی١ََسَّ ٠َا َٜ َٞ َو َ أَک َِ ـََىا٣ْ 

ُِٜحَویِزٔٔث أ٧ََّ ا٥َّٜ  ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ َٟ ٠َا أََرِزُت َوَزاَزنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ زٔی٥َإر َو٦ِ  ا َٔ  ِ أ ٢َِٜ َتَوؼَّ ََّک  َٜطُ إ٤ٔ  َٞ ٢ََّٝ ٔٔي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔييَّ َظل

ُِٜحَویِزٔٔث  ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ ١َٔي ٦ِ٠ٔ  ََ َُّط  َ َوَزَو٢َ َو١ِْزو أ٤َ أ أََتَوؼَّ َِ  َظََلّة 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع  دمحم نب رمعف نب ابعد نب ہلبج، اوباعمص، انب رججی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

 فل ہ فملس اینپ احتج ےس افرغ وہ رک لےئ وت اھکان لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رقبی ایک ایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اھکای

ہیلع فل ہ فملس وک اہک ایگ ہک لپ یلص اہلل  افر اپین وک اہھت ہن اگلای دیعس نب وحریث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل

 ہیلع فل ہ فملس ےن فوض ںیہن ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم امنز اک ارادہ رکات وہں وج فوض رکفں۔

 دمحم نب رمعف نب ابعد نب ہلبج، اوباعمص، انب رججی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیب االخلء اجےن اک بج ارادہ رکے وت ایک ےہک ؟

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء اجےن اک بج ارادہ رکے وت ایک ےہک ؟



 

     828    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ح١از ب٦ زیس، یحٌي، ہصي٢، وبساٜىزیز ب٦ ظہيِ، ا٤س، ح١از، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ص١َُا َو٦ِ  ٤ََْا صَُصِي٢ْ لَٔکَ َ َٟ یَِحٌَي أَِيّؽا أَِخب ا َٔ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو ٤ََْا َح١َّ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ِٕ  َحسَّ ٔ ب٦ِٔ ُظَضِي َِٜىزٔیز َو٦ِ  َوِبسٔ ا

َِ َوفٔی َحٔسیٔث صَُص  َِٜدََل َٞ ا ٢َ إَٔذا َزَخ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ازٕ کَا٧َ َر َّی اهَّللُ أ٤ََٕس فٔی َحٔسیٔث َح١َّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِي٢ٕ أ٧ََّ َر

 ٔ ِّی أَوُوذُ ب ٔن ُض٢َّ إ َّٝ َٟ اٜ ا َٔ  َْ ٥َٙٔي َٞ اِل ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا َزَخ ََ َِٝيطٔ َو َِٜدَبائٔٔث َو ُِٜدِبٔث َوا  َک ٦ِ٠ٔ ا

ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، ییحی، میشہ، دبعازعلسی نب بیہص، اسن، امحد، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 
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 اناپیک افر اناپک زیچفں ےس ریتی انپہ ام اتگ وہں۔

 ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، ییحی، میشہ، دبعازعلسی نب بیہص، اسن، امحد، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 تیب االخلء اجےن اک بج ارادہ رکے وت ایک ےہک ؟

     829    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ، اب٦ وٝيہ، وبساٜىزیز، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َة َو٦ِ َوِبسٔ َحسَّ  َٝيَّ ُٞ َوصَُو اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ ٕب  َٟ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ٔ بَٔضَذا اِْل َِٜىزٔیز  ا

َِٜدَبائٔٔث  ُِٜدِبٔث َوا  أَوُوذُ بٔاهَّللٔ ٦ِ٠ٔ ا

، انب ہیلع، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اامسلیع
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 ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، الیعمس، انب ہیلع، دبعازعلسی، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےھٹیب وہےئ یک دنین اک فوض وک ہن وتڑےن یک دلیل ےک ایبؿ ںیم

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےھٹیب وہےئ یک دنین اک فوض وک ہن وتڑےن یک دلیل ےک ایبؿ ںیم

     830    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب ا١َىيٞ ب٦ وٝيہ، شيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜوارث، وبساٜىزیز، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ  َٝيََّة ح و َحسَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ص١َُا َو٦ِ َوِبٔس  َحسَّ َِٜوارٔٔث لَٔکَ ث٥ََا َوِبُس ا ََفُّوَر َحسَّ

ٕٞ َوفٔی  ٢َ ٤َجٔیٌّ ٜٔزَُج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََلةُ َوَر َٟ أُٔٔي١َِت اٜعَّ ا َٔ ٔ َو٦ِ أ٤ََٕس  َِٜىزٔیز َِٜوارٔٔث َو٤َٔييُّ اهَّللٔ ا َحٔسیٔث َوِبٔس ا

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ِو٣ُ َظل َٕ ِٜ َّي ٤َا٣َ ا ََلةٔ َحً ٔلَی اٜعَّ ا٣َ إ َٔ ١َا  َِ  َٞ ٢َ ی٥َُاجٔی اٜزَُّج َّٝ ََ  َو

زریہ نب رحب اامسلیع نب ہیلع، ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امنز 

دیم ےس وحم وگتفگ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز یک رطػ ںیہن یک ااقتم یہک یئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک ل

 ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک ولگ وس ےئگ۔

 زریہ نب رحب الیعمس نب ہیلع، ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےھٹیب وہےئ یک دنین اک فوض وک ہن وتڑےن یک دلیل ےک ایبؿ ںیم



 

     831    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذو٥بْی، شىبہ، وبساٜىزیزب٦ ظہيِ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا وُبَيِ  ١َٔي أ٤َََس َحسَّ ََ  ِٕ ٔ ب٦ِٔ ُظَضِي َِٜىزٔیز ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوِبسٔ ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا َٟ ُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ا َٔ  ب٦َِ ٠َأٜٕک 

ِٟ ی٥َُأجيطٔ  َ ٢ِ یَز َٝ َِ ٢َ ی٥َُاجٔی َرُجَّل  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََلةُ َوا٥َّٜٔييُّ َظل َّی بٔض٢ِٔ  أُٔٔي١َِت اٜعَّ ََِعل  َِ َّي ٤َا٣َ أَِظَحابُُط ث٢َُّ َجا  َحً

دیبع اہلل نب اعمذربنعی، ہبعش، دبعازعلسینب بیہص، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک امنز یک ااقتم یہک یئگ افر یبن رکمی یلص اہلل 

ںیم وغشمؽ رےہ اہیں کت ہک لپ ہیلع فل ہ فملس ا ک لدیم ےس رسوگ ی رک رےہ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رسوگ ی 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب وس ےئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفئ الےئ افر اؿ وک امنز ڑپاھیئ۔

 دیبعاہلل نب اعمذربنعی، ہبعش، دبعازعلسینب بیہص، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےھٹیب وہےئ یک دنین اک فوض وک ہن وتڑےن یک دلیل ےک ایبؿ ںیم

     832    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہیحٌي ب٦ حبيِ حارثی، خاٜس اب٦ حارث، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ :  راوی

 َٔ َتاَزَة  َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َوصَُو اب٦ُِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ثَىٔي یَِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي وُِل کَا٧َ َحسَّ ُٕ ١ِٔىُت أََنّسا َي ََ  َٟ ا

و٧َ َوَِل  ُّٝ ٢َ ی٥ََا٠ُو٧َ ث٢َُّ ُيَع َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ إٔی َواهَّللٔ أَِظَحاُب َر ا َٔ ١ِٔىَتطُ ٦ِ٠ٔ أ٤ََٕس  ََ ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ ئُو٧َ    یََتَوؼَّ

ییحی نب ، بی احریث، اخدل انب احرث، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن اہک رضحت اتقدہ فملس ےک احصہب وس اجےت رھپ فوض ےئک ریغب امنز ادا رکےت ےھت رضحت 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہک وت ےن رضحت اسن ےس انس وت رضحت اتقدہ ےن اہک اہں اہلل یک مسق!۔



 

 ییحی نب ، بی احریث، اخدل انب احرث، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضیح اک ایبؿ :   ابب

 ےھٹیب وہےئ یک دنین اک فوض وک ہن وتڑےن یک دلیل ےک ایبؿ ںیم

     833    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ َىيس ب٦ ظْخ، زارمی، حبا٧، ثابت، ا٤س :  راوی

 َ اْز َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس أ ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا َحبَّا٧ُ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٔىئس ب٦ِٔ َظِْخٕ اٜسَّ ََ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ  َٟ أُٔٔي١َِت َظََلةُ َحسَّ ا َٔ َُّط  ٤

٢َ ی٥َُأجيطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٣َ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٕ َِ ْٞ لٔی َحاَجْة  َٟ َرُج ا َٕ َِ  ِٔ ِٜٔىَصا ِوا ا َّٝ ِو٣ٔ ث٢َُّ َظ َٕ ِٜ ِو٣ُ أَِو َبِىُؾ ا َٕ ِٜ َّي ٤َا٣َ ا  َحً

ادمح نب دیعس نب رخص، داریم، ةحؿ، اثتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک بج امنز اشعء یک ااقتم یہک یئگ ا ک لدیم ےن اہک ریمے  ےئ 

 ضعب ولگ وس ےئگ رھپ اوہنں ےن امنز ادا ا ک احتج ےہ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس وحم وگتفگ وہ ےئگ اہیں کت ہک

 یک۔

 ادمح نب دیعس نب رخص، داریم، ةحؿ، اثتب، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ : ابب

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وتڑےن یک دلیل ےک ایبؿ ںیمےھٹیب وہےئ یک دنین اک فوض وک ہن 



 

     834    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ ح٥ملی، ٠ح١س ب٦ بْک، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦  :  راوی

 ٠ح١س، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُٖ ب٦ُِ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ  َحسَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ بَِْکٕ ح و َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜح٥َِملٔیُّ َحسَّ ٤ََْا إٔبَِزاصٔي٢َ ا َ اَِل أَِخب َٔ  ٔٗ ا

ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠ُ  َٟ َحسَّ ا َٔ َٜطُ  ُن  ِّ َّٝ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َواٜ َْنٔی ٤َأِْي ٠َِولَی اب٦ُِ ُجَزیِٕخ ح َحسَّ َ َٟ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس  َح١َّ

َِيَ  ١َِٜٔسی٥ََة یَِحَت١ُٔىو٧َ  ٔس٠ُوا ا َٔ ١ُِِٜس١ُٔٝو٧َ حٔيَن  َٟ کَا٧َ ا ا َٔ َُّط  َِٜيَس اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٤َ ََٝوأت َو َتَحي٥َُّو٧َ اٜعَّ

 َّٝ َ ََِتک َٞ ی٥َُازٔی بَٔضا أََحْس  ٤ّا ٠ِٔث َٟ َبِىُؽُض٢ِ َْقِ ا َٔ ُٔؤس ا٥ََّٜعاَری َو َٞ ٤َا ا ٠ِٔث َّ ُٔو َٟ َبِىُؽُض٢ِ اتَّدُٔذوا ٤َا ا َٕ َِ  ١ُوا یَِو٠ّا فٔی َذَٜٔک 

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  ٔ ََلة َٟ و١َُزُ أََوَِل َتِبَىُثو٧َ َرُجَّل ی٥َُازٔی بٔاٜعَّ ا َٕ َِ  ٔ َِٜيُضوز ٧ٔ ا ٔ طٔ َو َْقِ ٥ََِاز  ٢ُِٔ  ُٟ ٢ََّٝ یَا بََٔل ََ

 ٔ ََلة  بٔاٜعَّ

 ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب رکب، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، رضحت انب رمع ریض اہلل

فر وکیئ لدیم اؿ وک امنز ےک  ےئ ںیہن اکپرات اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ناملسؿ بج دمہنی لےئ وت عمج وہاجےت افر امنز ادا رک ےتیل ا

اھت ا ک دؿ اوہنں ےن اس ابرے ںیم وگتفگ یک اؿ ںیم ےس ضعب ےن اہک اصنری ےک انوقس یک رطح انوقس ےل ول افر ضعب ےن اہک ہک 

البےئ روسؽ اہلل یلص اہلل وہیدویں یک رطح گنیس، رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ایک مت یسک لدیم وک رقمر ںیہن رکدےتی وج امنز ےک  ےئ 

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای البؽ اوھٹ افر ولوگں وک امنز ےک  ےئ اکپرف۔

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب رکب، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، رضحت انب رمع  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اذاؿ ےک املکت دف دف رمہبت افر ااقتم ےک املکت ا ک ہملک ےک العفہ ا ک ا ک ابر ےنہک

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

  مکح ےک ایبؿ ںیماذاؿ ےک املکت دف دف رمہبت افر ااقتم ےک املکت ا ک ہملک ےک العفہ ا ک ا ک ابر ےنہک ےک

     835    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

خْٝ ب٦ ہصا٣، ح١از ب٦ زیس، یحٌي ب٦ یحٌي، ا١َىيٞ ب٦ وٝيہ، خاٜس حذاء، ابی َٔلبہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ازُ ب٦ُِ َزیِسٕ  ث٥ََا َح١َّ ٕ َحسَّ ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َٝ ث٥ََا َخ َة َج١ٔيّىا َو٦ِ َخأٜٕس  َحسَّ َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ٤ََْا إ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ح و َحسَّ

 َ ا٠ََة َزاَز َیِحٌ َٔ ٔ َي اِلََذا٧َ َویُوتَٔز اِْل َّ ْٟ أ٧َِ َيِص َٟ أ٠َُٔز بََٔل ا َٔ ِٔ َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ أ٤ََٕس  ا َِٜحذَّ َٝ ا َة ي فٔی َحٔسیثٔطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ وُ يَّ

ا٠َةَ  َٔ ٔ َٟ إِٔلَّ اِْل ا َٕ َِ ثُِت بٔطٔ أَیُّوَب  َحسَّ َِ 

فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، ییحی نب ییحی، اامسلیع نب ہیلع، اخدل ذحاء، ایب القہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ا ک ا ک ابر اویب یک دحثی ںیم ااقتم ےک وسا اک ظفل ےہ۔ البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح دای ایگ ہک اذاؿ دف دف ابر ںیہک افر ااقتم

 فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، ییحی نب ییحی، الیعمس نب ہیلع، اخدل ذحاء، ایب القہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک املکت دف دف رمہبت افر ااقتم ےک املکت ا ک ہملک ےک العفہ ا ک ا ک ابر ےنہک ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     836    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبساٜوہاب، ثٕفی، حذاء ابؤَلبہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ُِ حَ  ا َِٜحذَّ ث٥ََا َخأْٜس ا فٔیُّ َحسَّ َٕ َِٜوصَّأب اٜثَّ ٤ََْا َوِبُس ا َ َِٜح٥َِملٔیُّ أَِخب ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََا إ َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ  سَّ

وا أَ  ََِذََکُ ُِو٤َُط  ٔ ٔ بَٔصِيٕئ َيِىز ََلة َت اٜعَّ ِٔ وا أ٧َِ يُِى١ُٔٝوا َو َٟ َذََکُ ا َٔ ْٟ أ٧َِ ٠َأٜٕک  أ٠َُٔز بََٔل َِ ا  َّ ُٔو بُوا ٤َا ٧ِ ی٥َُوُِّروا ٤َاّرا أَِو َيَِّضٔ

ا٠َةَ  َٔ ٔ َي اِلََذا٧َ َویُوتَٔز اِْل َّ  َيِص



 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاولاہب، یفقث، ذحاء اوبالقہب، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن ولوگں وک امنز 

ےک  ےئ وشمرہ ایک ہک سج زیچ ےس امنز ےک فتق اک ملع وہ اجےئ ضعب ےن اہک ہک لگ رفنش رک دی اجےئ ای ےک فتق یک اقالع دےنی 

 انوقس اجبای اجےئ سپ البؽ وک مکح دای ایگ ہک فہ اذاؿ ےک املکت دف دف رمہبت افر ااقتم ےک املکت ا ک رمہبت ںیہک۔

 ، اسن نب امکلااحسؼ نب اربامیہ، دبعاولاہب، یفقث، ذحاء اوبالقہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک املکت دف دف رمہبت افر ااقتم ےک املکت ا ک ہملک ےک العفہ ا ک ا ک ابر ےنہک ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     837    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، بہز، وہيِ، حَّضت خاٜس حذاء :  راوی

 َٜ  ٔ ٥َاز َِ ٔ ُِ بَٔضَذا اِْل ا َِٜحذَّ ث٥ََا َخأْٜس ا ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوصَِي ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ وا أ٧َِ َحسَّ َْ ا٥َّٜاُس َذََکُ ُ ث َ٘ ا  َّ١

 ٔٞ َٟ أ٧َِ یُوُروا ٤َاّرا ُيِى١ُٔٝوا ب١ِٔٔث ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي فٔیِّ  َٕ  َحسٔیٔث اٜثَّ

دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، رضحت اخدل ذحاء یک اانسد ےس  ہ دحثی اس رطح رمفی ےہ ہک بج ولگ زایدہ وہ ےئگ وت اوہنں ےن امنز 

 اجےن ےک ابرے ںیم وشمرہ ایک ابیق دحثی یلہپ دحثی یک رطح ےہ

ے

 ۔ےک فتق یک اقالع دی 

 دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، رضحت اخدل ذحاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ ےک املکت دف دف رمہبت افر ااقتم ےک املکت ا ک ہملک ےک العفہ ا ک ا ک ابر ےنہک ےک مکح ےک ایبؿ ںیم



 

     838    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ و١ز، وبساٜوارث ب٦ َىيس، وبساٜوہاب ب٦ وبس اٜح١يس، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ََ َِٜوارٔٔث ب٦ُِ  ث٥ََا َوِبُس ا َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َٕ ِٜ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ا ث٥ََا أَیُّوُب َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ١َِٜحٔئس  َِٜوصَّأب ب٦ُِ َوِبٔس ا ٔىيٕس َوَوِبُس ا

ا٠َةَ  َٔ ٔ َي اِلََذا٧َ َویُوتَٔز اِْل َّ ْٟ أ٧َِ َيِص َٟ أ٠َُٔز بََٔل ا َٔ  َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ أ٤ََٕس 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک البؽ وک مکح دای دیبع اہلل نب رمع، دبعاولارث نب دیعس، دبعاولاہب نب دبع ادیمحل، رضحت اسن ریض اہلل

 ایگ ہک اذاؿ وک دف دف رمہبت افر ااقتم وک ا ک ا ک رمہبت ںیہک۔

 دیبعاہلل نب رمع، دبعاولارث نب دیعس، دبعاولاہب نب دبع ادیمحل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رطہقی اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رطہقی اذاؿ ےک ایبؿ ںیم

     839    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٰی و٥ہابوٌسا٧ ٠س١عی، ٠اٜک ب٦ وبساٜواحس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، حَّضت ابو٠حذورہ رِضي اهَّلل تىال :  راوی

ا٧َ َحسَّ  َٟ أَبُو ٌَسَّ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ َِٜواحٔسٔ َوإ ١ِِٜٔس١َعٔیُّ ٠َأُٜک ب٦ُِ َوِبسٔ ا ا٧َ ا ثَىٔي أَبُو ٌَسَّ ُٖ َحسَّ َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ث٥ََا ٠َُىاْذ َو

 ٕ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َوا٠ٔز َتَوائٔیِّ و َحسَّ َِ ِٔ اٜسَّ ٔ ٕ َظاح ٤ََْا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ َ ٕ َو٦ِ أَِخب ٟٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َُحئِْیز ٟٔ َو٦ِ ٠َُِٙحو اِلَِحَو

َٜطَ  ٔ بَُْ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ ِ٘ بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘ ١َطُ َصَذا اِلََذا٧َ اهَّللُ أَ َّٝ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ أَِشضَ  أَبٔی ٠َِحُذوَرَة أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َو ٔ ُس أ٧ََّ إِٔلَّ اهَّللُ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ

ََٜط إِٔلَّ  ٔ ُٟ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ و ُٕ َي َِ ُٟ اهَّللٔ ث٢َُّ َيُىوزُ  و َُ ّسا َر ُٟ اهَّللٔ أَِشَضُس أ٧ََّ ٠َُح١َّ و َُ ّسا َر ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ أَِشَضُس أ٧ََّ ٠َُح١َّ ٔ اهَّللُ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ

 ُٟ و َُ ّسا َر ُٟ اهَّللٔ أَِشَضُس أ٧ََّ ٠َُح١َّ و َُ ّسا َر بَُْ اهَّللُ  ٠َُح١َّ ِ٘ ُٖ اهَّللُ أَ َح َِ ٔ ََلحٔ ٠َزََّتئِن َزاَز إ َّ ِٜ ََلةٔ ٠َزََّتئِن وَیَّ َولَی ا اهَّللٔ وَیَّ َولَی اٜعَّ



 

َط إِٔلَّ اهَّللُ  َٜ ٔ بَُْ َِل إ ِ٘  أَ

ی، امکل نب دبعاولادح، ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
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ی، امکل نب دبعاولادح، ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت اوبذحمفرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مع
مش

 اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک ایبؿ ںیما ک دجسم ےک  ےئ دف ومذؿ رےنھک ےک اابحتسب 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ا ک دجسم ےک  ےئ دف ومذؿ رےنھک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     840    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، وبيساهَّلل، ٔا٢َ، حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا  َّ َحسَّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َٜٔز ا َٔ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ٤َا٧ٔ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٢ََّٝ ٠َُؤذِّ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

ث٥ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ْٟ َواب٦ُِ أ٣ُِّ ٠َُِٙتو٣ٕ اِلَِوَِم و َحسَّ َٝطُ بََٔل ٢ُ َو٦ِ َوائَٔصَة ٠ِٔث َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َحسَّ  َحسَّ

 انب ریمن، دیبع اہلل، اقمس، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ریض اہلل اعتٰیل ہنع انانیب احصیب۔ انب ریمن، دیبع اہلل، اقمس، اعدص   فل ہ فملس ےک دف ؤمذؿ ےھت رضحت البؽ افر رضحت انب اؾ وتکمؾ

 ےس یھب ایس رطح رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 انب ریمن، دیبعاہلل، اقمس، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انانیب لدیم ےک اسھت بج وکیئ انیب لدیم وہ وت انانیب یک اذاؿ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 انانیب لدیم ےک اسھت بج وکیئ انیب لدیم وہ وت انانیب یک اذاؿ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     841    یثحس                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء ہ١سانی، خاٜس اب٦ ٠دٝس، ٠ح١س ب٦ جىَف، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ٔس  َٕٝس َو٦ِ ٠َُح١َّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ٠َِد َِٜض١َِسانٔیُّ َحسَّ ِٔ ا َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ثَىٔي أَبُو َُکَ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ  ب٦ِٔ َجِىََفٕ َحسَّ َحسَّ

٢ََّٝ َوصُ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٧ُ َٜٔز َِٜت کَا٧َ اب٦ُِ أ٣ُِّ ٠َُِٙتو٣ٕ یَُؤذِّ ا َٔ ١ََة أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َٝ ََ ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َو أَِوَِم و َحسَّ

ِٕ َو٦ِ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ١َُِٜزازٔیُّ َحسَّ َٝطُ ا ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ٔىئس ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ بَٔضَذا اِْل ََ  َیِحٌَي ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َو

 این، اخدل انب دلخم، دمحم نب رفعج، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب 
 
اوبرکبی، دمحم نب العء ہ

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ اذاؿ دےتی ےھت احالہکن فہ انانیب ےھت۔ دمحم نب ہملس رمادی، اؾ وتکمؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر

دبعاہلل نب فبہ، ییحی نب دبع اہلل، دیعس نب دبعارلنمح، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس یھب ایس رطح  ہ دحثی 

 ابمرہک رمفی ےہ۔

 این، اخدل انب دلخم، دمحم نب رفعج، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکبی، دمحم نب العء :  رافی
 
 ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دارارفکل ںیم بج اذاؿ یک لفاز ےنس وت اس وقؾ رپ ہلمح رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 ز اک ایبؿامن :   ابب



 

 دارارفکل ںیم بج اذاؿ یک لفاز ےنس وت اس وقؾ رپ ہلمح رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     842    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس، ح١از، ١َٝہ، ثابت، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ کَا٧َ  َحسَّ ا َٔ ث٥ََا ثَابْٔت َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ١َََٝة َحسَّ ََ ازٔ ب٦ِٔ  ٔىيٕس َو٦ِ َح١َّ ََ َیِحٌَي َيِىىٔي اب٦َِ 

١َٔي  ََ إ٧ِٔ  َِ ِحزُ َوکَا٧َ َيِسَت١ُٔي اِلََذا٧َ  َّ ِٜ َي ا َٝ َ ٢َ ُئٍيُْ إَٔذا ـ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َس١َٔي  أََذا٤ّا أ٠ََِسَک َر َِ َوإِٔلَّ أٌََاَر 

 ٔ ة ِّْٔطَ ِٜ ٢َ َولَی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ بَُْ  ِ٘ بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘ ُٟ اهَّللُ أَ و ُٕ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ أَِشَضُس  َرُجَّل َي ٔ َٟ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ ا َٔ ث٢َُّ 

َٟ َر  ا َٕ َِ َط إِٔلَّ اهَّللُ  َٜ ٔ إَٔذا صَُو َراعٔی ٠ِٔىزّیأ٧َِ َِل إ َِ ٥ََمزُوا  َِ ِجَت ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  ٢ََّٝ َِخَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ 

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، امحد، ہملس، اثتب، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولطع رجف ےک 

 رک اذاؿ  ےتن ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اذاؿ  ےتن وت ہلمح رکےن ےس رک اجےت فرہن ہلمح رک فتق ہلمح رکےت ےھت افر اکؿ اگل

 ےتہک انس وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
ُ
د َ
ی
ْ
ک
َ
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ےن رفامای  ہ ناملسؿ  دےیت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک صخش وکاَّللّ
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 وہایگ اس ےک دعب بج ولوگں ےن داھکی وت فہ رکبویں اک رچفااہ اھت۔

 تب، اسن نب امکلزریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، امحد، ہملس، اث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومذؿ یک اذؿ ےننس فاےل ےک  ےئ ایس رطح ےنہک افر رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فس

 امنز اک ایبؿ :   ابب

رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد جیھب رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ فہلیس یک داع رکےن ےک ومذؿ یک اذؿ ےننس فاےل ےک  ےئ ایس رطح ےنہک افر 

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     843    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 خسری یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، وفاء ب٦ یزیس ٜيثي، ابوَىيس :  راوی

َِّٝيثٔيِّ َو٦ِ أَ  ِٔ ب٦ِٔ یَزٔیَس اٜ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َوَفا َٟ َْقَ ا َٔ ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َحسَّ ٔىيٕس ا ََ بٔی 

وُٜوا ُٕ َِ  َِ ١ِٔىُت٢ِ ا٥َِّٜسا ََ َٟ إَٔذا  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٧ُ  َر ١َُِٜؤذِّ ُٟ ا و ُٕ َٞ ٠َا َي  ٠ِٔث

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج 

 مت اذاؿ ونس وت فیہ وہک وج ؤمذؿ اتہک ےہ۔

 دیعس دخریییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 یک داع رکےن ےک ےک  ےئ فہلیس ومذؿ یک اذؿ ےننس فاےل ےک  ےئ ایس رطح ےنہک افر رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد جیھب رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     844    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ١َٝہ ٠زازی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، حيوة، َىيس ب٦ ابی ایوب، ٘ىِ ب٦ و١ٕٝہ، وبساٜزح٦١ ب٦ جبيْ،  :  راوی

 وبساهَّلل ب٦ و١زو ب٦ واػ

 َٝ ََ ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٔ َحسَّ ِى َ٘ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی أَیُّوَب َوٌَئِْص١َٔا َو٦ِ  ََ ِٕ َو٦ِ َحِيَوَة َو ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ١َُِٜزازٔیُّ َحسَّ  ب٦ِٔ ١ََة ا

١َٔي ا٥َّٜٔييَّ َظ  ََ َُّط  َِٜىأػ أ٤َ ٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ١ََة َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ُجَبيِْ َٕ ِٝ ُٟ إَٔذا َو و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

َّی اهَّللُ  َّی َولَیَّ َظََلّة َظل َّطُ ٦ِ٠َ َظل إ٤ٔ َِ ُّٝوا َولَیَّ  ُٟ ث٢َُّ َظ و ُٕ َٞ ٠َا َي وُٜوا ٠ِٔث ُٕ َِ  ٧َ ١َُِٜؤذِّ ١ِٔىُت٢ِ ا ُٝوا اهَّللَ لٔی ََ ََ ا ث٢َُّ  َِٝيطٔ بَٔضا َوَِّشّ  َو

ْة  َٜ ٔ ََّضا ٥ِ٠َز َِإ٤ٔ َة  َٝ ي َٔ َو ِٜ َٔ  ا َو ِٜ َٟ لٔی ا
َ أ ََ  ٦ِ١َ َِ و٧َ أ٤ََا صَُو  ُ٘ ٔ اهَّللٔ َوأَِرُجو أ٧َِ أَ َِٜح٥َّةٔ َِل َت٥َِبغٔی إِٔلَّ َٜٔىِبٕس ٦ِ٠ٔ ؤَباز َٜطُ فٔی ا َِّٝت  ََٝة َح ي

اَوةُ  َّ  اٜصَّ

ہلل نب رمعف نب اعص ےس دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، ویحۃ، دیعس نب ایب اویب،  بع نب ہمقلع، دبعارلنمح نب ریبج، دبعا



 

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک بج مت ؤمذؿ ےس اذاؿ ونس وت ےسیج فہ اتہک ےہ مت یھب 

ن انزؽ رکات ےہ رھپ اہلل ےس ریمے  ےئ 

 

ب ن
م
ج

فہلیس اموگن ویکہکن فہ وہک رھپ ھجم رپ درفد وجیھب وج ھجم رپ درفد اتجیھب ےہ اہلل اس رپ دس دس ر

تنج اک ا ک درہج ےہ اہلل ےک دنبفں ںیم ےس رصػ ا ک دنبہ وک  ےل اگ افر ےھجم ادیم ےہ ہک فہ ںیم یہ وہں اگ وج اہلل ےس ریمے 

 فہلیس یک داع رکے اگ اس ےک  ےئ ریمی افشتع فابج وہ اجےئ یگ۔

 اویب،  بع نب ہمقلع، دبعارلنمح نب ریبج، دبعاہلل نب رمعف نب دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، ویحۃ، دیعس نب ایب :  رافی

 اعص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

رپ درفد جیھب رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ فہلیس یک داع رکےن ےک  ومذؿ یک اذؿ ےننس فاےل ےک  ےئ ایس رطح ےنہک افر رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     845    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦  اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ابوجىَف، ٠ح١س ب٦ جہؽ٢ ثٕفی، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، و١ارہ ب٦ ٌزیہ، خبيِ ب٦ وبساٜزح٦١ :  راوی

 اَآ، حّغ ب٦ واظ٢ ب٦ و١ز ب٦ خفاب رِضي اهَّلل تىالی و٥ہ

ُٞ ب٦ُِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ فٔیُّ َحسَّ َٕ ُس ب٦ُِ َجِضَؽ٢ٕ اٜثَّ ٤ََْا أَبُو َجِىََفٕ ٠َُح١َّ َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ثَىٔي إ ٌَزٔیََّة َحسَّ  َجِىََفٕ َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ 

ِٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح١َ  أب َو٦ِ ُخبَِي َِٜدفَّ ٔ و١ََُز ب٦ِٔ ا ظ أب َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َجسِّ َِٜدفَّ ٔغ ب٦ِٔ َوأظ٢ٔ ب٦ِٔ و١ََُز ب٦ِٔ ا ِّ ٕٓ َو٦ِ َح ا ََ ٔ ٦ٔ ب٦ِٔ إ

 َٕ َِ بَُْ  ِ٘ بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘ ٧ُ اهَّللُ أَ ١َُِٜؤذِّ َٟ ا ا َٔ ٢ََّٝ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٟ أََحُس َٔ َٟ ا ا َٔ بَُْ ث٢َُّ  ِ٘ بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘ ٢ِ اهَّللُ أَ ُ٘

ّسا َر  َٟ أَِشَضُس أ٧ََّ ٠َُح١َّ ا َٔ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ ث٢َُّ  ٔ َٟ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ ا َٔ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ  ٔ ُٟ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ و َُ ّسا َر َٟ أَِشَضُس أ٧ََّ ٠َُح١َّ ا َٔ ُٟ اهَّللٔ  و َُ

َٟ وَیَّ  ا َٔ ُٔ  اهَّللٔ ث٢َُّ  َٟ َوَِل  َٟ َِل َحِو ا َٔ ََلحٔ  َّ ِٜ َٟ وَیَّ َولَی ا ا َٔ َة إِٔلَّ بٔاهَّللٔ ث٢َُّ  ُٔوَّ َٟ َوَِل  َٟ َِل َحِو ا َٔ ََلةٔ  َٟ اهَّللُ َولَی اٜعَّ ا َٔ َة إِٔلَّ بٔاهَّللٔ ث٢َُّ  وَّ

َٜطَ  ٔ َٟ َِل إ ا َٔ بَُْ ث٢َُّ  ِ٘ بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘ َٟ اهَّللُ أَ ا َٔ بَُْ  ِ٘ بَُْ اهَّللُ أَ ِ٘ َِٜح٥َّةَ  أَ َٞ ا ِٝبٔطٔ َزَخ َٔ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ ٦ِ٠ٔ  ٔ َٟ َِل إ ا َٔ  إِٔلَّ اهَّللُ 

م یفقث، اامسلیع نب رفعج، امعرہ نب زغ ہ، بیبخ نب دبعارلنمح نب ااسػ، صفح نب اعمص 

 

یہ ض
ج

ااحسؼ نب وصنمر، اوبرفعج، دمحم نب 
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م یفقث، الیعمس نب رفعج، امعرہ نب زغ ہ، بیبخ نب دبعارلنمح نب ااسػ، صفح  :  رافی

 

یہ ض
ج

ااحسؼ نب وصنمر، اوبرفعج، دمحم نب 

 نب اعمص نب رمع نب اطخب ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز اک ایبؿامن :   ابب

ےک  ےئ فہلیس یک داع رکےن ےک  ومذؿ یک اذؿ ےننس فاےل ےک  ےئ ایس رطح ےنہک افر رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد جیھب رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     846    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، حٙي٢ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ٔيس ْقیشي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، حٙي٢ ب٦ وبساهَّلل، وا٠ز ب٦ َىس  :  راوی

 ب٦ ابی ؤاػ

ٔشيِّ ح و َحسَّ  ُُِٜقَ ِيٕس ا َٔ َِٙي٢ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ُِٜح َِّٝيُث َو٦ِ ا ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ َحسَّ ث٥ََا  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ

إػ َو٦ِ  َّٔ ِىٔس ب٦ِٔ أَبٔی َو ََ إػ َو٦ِ  َّٔ ِىسٔ ب٦ِٔ أَبٔی َو ََ ٔ ب٦ِٔ  َِٙي٢ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ َوا٠ٔز ُِٜح َِٝيطٔ  َِٜيْث َو٦ِ ا َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َر

١َُِٜؤذ٧َِّ أَِشَضُس  َٟ حٔيَن َيِس١َُي ا ا َٔ  ٦ِ٠َ َٟ ا َٔ َُّط  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ وُٜطُ  َو َُ ّسا َوِبُسُظ َوَر ُط َوأ٧ََّ ٠َُح١َّ َٜ یَک  َط إِٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ َِل ََشٔ َٜ ٔ أ٧َِ َِل إ

 ٔ َٟ اب٦ُِ ُر٠ِٕح فٔی رَٔوایَت ا َٔ َٜطُ َذ٤ِبُُط  ََل٣ٔ زٔی٥ّا ٌَُٔفَ  َِ ٔ وِّل َوبٔاِْل َُ ٕس َر ِٜ َرٔؼيُت بٔاهَّللٔ َربًّا َوب١َُٔح١َّ َٟ حٔيَن َيِس١َُي ا ا َٔ ١َُؤذ٧َِّ طٔ ٦ِ٠َ 

َُٜط َوأ٤ََا ِو َٔ ُٔتَِيَبُة  ٢ِ یَِذَُکِ  َٜ  َوأ٤ََا أَِشَضُس َو

دمحم نب رحم، ثیل، میکح نب دبعاہلل نب سیق رقیشی، ہبیتق نب دیعس، ثیل، میکح نب دبع اہلل، اعرم نب دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ 
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 یک اجبےئ )اَب

 دمحم نب رحم، ثیل، میکح نب دبعاہلل نب سیق رقیشی، ہبیتق نب دیعس، ثیل، میکح نب دبعاہلل، اعرم نب دعس نب ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک اھب ےن ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک اھب ےن ےک ایبؿ ںیم

     847    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي، ٠ىاویہ ب٦ ابی َّيا٧، حَّضت ـٝحہ ب٦ یحٌي رِضي اهَّلل تىالٰی  ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، وبسہ، ـٝحہ ب٦ :  راوی

 و٥ہ

 ِ٥ ُ٘  َٟ ا َٔ طٔ  َِٝحَة ب٦ِٔ َیِحٌَي َو٦ِ َو١ِّ َ ث٥ََا َوِبَسةُ َو٦ِ ـ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َيا٧َ َحسَّ ِّ َُ ُت و٥َِٔس ٠َُىاؤیََة ب٦ِٔ أَبٔی 

١َُِٜؤذ٧ُِّ  َحائَُط ا َِ  ُ ٤ ١َُِٜؤذِّ ُٟ ا و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ َٟ ٠َُىاؤیَُة  ا َٕ َِ ََلةٔ  ٔلَی اٜعَّ ُٟ ا٥َّٜأس یَِسوُوُظ إ و٧َ أَـَِو

َِٜٕٔيا٠َةٔ  ا یَِو٣َ ا ّٔ  أَِو٥َا

نب ییحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اچچ ےس رفاتی ایک دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ، ہحلط نب ییحی، اعمف ہ نب ایب ایفسؿ، رضحت ہحلط 

ےہ فہ ےتہک ںی ہک ںیم رضحت اعمف ہ نب ایب ایفسؿ ےک اپس اھٹیب اھت ہک ا ک ؤمذؿ لای وج لپ یک امنز یک رطػ البراہ اھت وت رضحت 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس ےہ

 ؤمذؿ ایقتم ےک دؿ یبمل رگدونں فاےل وہں ےگ۔



 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ، ہحلط نب ییحی، اعمف ہ نب ایب ایفسؿ، رضحت ہحلط نب ییحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک اھب ےن ےک ایبؿ ںیم

     848    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ابووا٠ز، َّيا٧، ـٝحہ ب٦ یحٌي، ويسٰي اب٦ ـٝحہ ےن ب٩ی حَّضت ٠ىاویہ ر :  راوی

َِٝحَة ب٦ِٔ َیِحٌَي َو٦ِ ؤيَسي بِ  َ َيا٧ُ َو٦ِ ـ ِّ َُ ث٥ََا  ٕ َحسَّ ٤ََْا أَبُو َوا٠ٔز َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ث٥َٔيطٔ إ ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َِٝحَة  َ ٦ٔ ـ

 ٔ ٢َ ب١ِٔٔثٝ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ  طٔ ٠َُىاؤیََة َي

 ااحسؼ نب وصنمر، اوباعرم، ایفسؿ، ہحلط نب ییحی، ٰیسیع انب ہحلط ےن یھب رضحت اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فل ہ فملس یک یہی دحثی رفاتی یک ےہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب وصنمر، اوباعرم، ایفسؿ، ہحلط نب ییحی، ٰیسیع انب ہحلط ےن یھب رضحت اعمف ہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک اھب ےن ےک ایبؿ ںیم

     849    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

يبہ ب٦ َىيس، وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اَحٖ، جزیز، او١ض، ابی َّيا٧، جابز حَّضت جابز رِضي ٔت :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

٤ََْا َو  َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٔىيٕس َووُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ  َٔ َحسَّ

ُٟ إ٧َّٔ اٜصَّ  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ  َٟ ا َٔ  ٕ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ َِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  ١َٔي ا٥َِّٜسا ََ ِيَفا٧َ إَٔذا 

 ٧ُ ََٝمِيَ َُ  َٟ ا َٔ  ِٔ َّي یَُٙو٧َ ٠َکَا٧َ اٜزَِّوَحا َِ َحً ٔ َذَص ََلة ْة َوثَََلثُو٧َ بٔاٜعَّ تَّ َٔ ١َِٜٔسی٥َةٔ  َٟ هَٔی ٦ِ٠ٔ ا ا َٕ َِ  ِٔ ُِٜتُط َو٦ِ اٜزَِّوَحا َ َسأ َِ

 ٠ٔيَّل 

 ہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ےن اراشد رفامای اطیشؿ بج اذاؿ یک لفاز اتنس ےہ وت رفاح اقمؾ کت اھبگ اجات ےہ امیلسؿ  ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ےتہک ںی ہک ںیم ےن اوبایفسؿ ےس رفاح ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن اہک رفاح دمہنی ےس سیتھچ لیم دفر ےہ۔

 رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اقحس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک اھب ےن ےک ایبؿ ںیم

     850    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض :  راوی

 ٔ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ٔ َحسَّ ٥َاز َِ 

  ہ، اشمع ےس یھب یہی دحثی دفرسی اانسد ےس رمفی ےہ۔اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم اذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک اھب ےن

     851    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اَحاٗ جزیز، او١ض، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ ُٖ ب٦ُِ إ َح َِ ٔ ٕب َوإ ٔىيٕس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ تَِيَبَة  ُٕ ٔ ُن ٜ ِّ َّٝ بَِزاصٔي٢َ َواٜ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١َٔي َحسَّ ََ ِيَفا٧َ إَٔذا  َٟ إ٧َّٔ اٜصَّ ا َٔ  

َس  ا٠َ ا٥ِّٜ َٔ ٔ ١َٔي اِْل ََ إَٔذا  َِ َوَس  َِ َو َِ ََٙت َرَجَي  ََ إَٔذا  َِ َّي َِل َيِس١ََي َظِوَتطُ  اْك َحً ُط ُْضَ َٜ  َٟ ََلةٔ أََحا َِ بٔاٜعَّ َّي َِل َيِس١ََي ا َِ َحً َة َذَص

َوَس  َِ َو َِ ََٙت َرَجَي  ََ إَٔذا  َِ  َظِوَتطُ 

شمع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ رجری، ا

ہن  رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اطیشؿ بج اذاؿ یک لفاز اتنس ےہ وت وگز امرات وہا اھباتگ ےہ اہیں کت ہک اذاؿ یک لفاز

تم اتنس ےہ وت رھپ الچ اجات ےہ اہیں کت ہک ااقتم یک ےنس بج اذاؿ متخ وہ اجیت ےہ وت فاسپ لاجات ےہ افر فوسہس ڈااتل ےہ بج ااق

 لفاز ںیہن اتنس بج  ہ متخ وہ اجیت ےہ وت فاسپ لرک فوسہس ڈااتل ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ رجری، اشمع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک اھب ےن ےک ایبؿ ںیم

     852    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہوبس ب٦ ح١يس، بيا٧ واَفی، خاٜس ب٦ وبساهَّلل، َہيٞ، ابوہزیز :  راوی



 

ٕٞ َو٦ِ أَ  َضِي َُ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ  ٔفیُّ َحسَّ َٔ َِٜوا َِٜح١ٔيسٔ ب٦ُِ بََيا٧ٕ ا ثَىٔي َوِبُس ا َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ بٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٧ُ أَِزبََز اٜصَّ  ١َُِٜؤذِّ ٢َ إَٔذا أَذ٧ََّ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٜطُ حَُعاْػ َر  ِيَفا٧ُ َو

دبع نب دیمح، ایبؿ فا یط، اخدل نب دبع اہلل، لیہس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج ؤمذؿ 

 اذاؿ ڑپاتھ ےہ وت اطیشؿ ھٹیپ ریھپ رک اھباتگ ےہ افر اس ےک  ےئ وگز وہات ےہ۔

 نب دبعاہلل، لیہس، اوبرہریہدبع نب دیمح، ایبؿ فا یط، اخدل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک اھب ےن ےک ایبؿ ںیم

     853    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٠يہ ب٦ بسفا٣، یزیس ب٦ زریي، روح، َہيٞ :  راوی

ىٔ  َٝ ََ َٟ أَِر ا َٔ  ٕٞ َضِي َُ ث٥ََا َرِوْح َو٦ِ  ث٥ََا َیزٔیُس َيِىىٔي اب٦َِ ُزَریِٕي َحسَّ ُة ب٦ُِ بِٔسَفا٣َ َحسَّ ثَىٔي أ٠َُيَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٔلَی بَىٔي َحارٔثََة  ي أَبٔی إ

٥َازَ  َِ ٥َا  َٜ  ِْ ٔ ٥ََٜا أَِو َظاح ٢َِٝ َیَز َشِيّئا َو٠َعٔی ٌََُل٣ْ  َِ َِٜحائٔٔق  َّٜٔذی ٠َعٔی َولَی ا َٓ ا َٟ َوأََِشَ ا َٔ ١ٔطٔ  َِ ٕ ٦ِ٠ٔ َحائٕٔق بٔا اُظ ٥َ٠ُاز

 ٔ ٥ََِاز ١ِٔىَت َظِوّتا  ََ ٦ِٔٙ إَٔذا  َِٝک َوَل َٔ ٢ِ أُِر َٜ َٖ َصَذا  ِٝ ََّک َت ِو َشَىزُِت أ٤َ َٜ  َٟ ا َٕ َِ ُت َذَٜٔک ٔلَبٔی  ١ِٔى ََِذََکِ ََ ِّی  إٔن َِ  ٔ ََلة ُت أَبَا بٔاٜعَّ

َٜطُ حَُعاْػ  َّی َو ََلةٔ َول ِيَفا٧َ إَٔذا ٤ُوزَٔی بٔاٜعَّ َٟ إ٧َّٔ اٜصَّ ا َٔ َُّط  ٟٔ اهَّللٔ أ٤َ و َُ ُث َو٦ِ َر  صَُزیَِزَة یَُحسِّ

اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح، لیہس ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ریمے فادل ےن ینب احرہث یک رطػ اجیھب ریمے اسھت ا ک زلاک ای 

ؿ اھت وت اس وک ا ک اکپرےن فاےل ےن اس اک انؾ ےل رک اکپرا افر ریمے اسیھت ےن دویار رپ داھکی وت وکیئ زیچ ہن یھت ںیم ےن  ہ ابت ونوجا

وت اےنپ ابپ وک ذرک یک وت اوہنں ےن اہک ارگ ےھجم ولعمؾ وہات ہک اہمترے اسھت  ہ فاہعق شیپ لےن فاال ےہ وت ںیم ےھجت ہن اتجیھب نکیل بج 

فاز ےنس وت اذاؿ دای رکف ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دحثی ایبؿ ایسی ل

 رکےت ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج اذاؿ دی اجیت ےہ وت اطیشؿ ھٹیپ ریھپات ےہ افر اس ےک  ےئ وگز وہات ےہ۔



 

 اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح، لیہساہیم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک اھب ےن ےک ایبؿ ںیم

     854    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠ٍيْہ، حزامی، ابوز٤از، اُعد، ابوہزیزہ :  راوی

ٔد َو٦ِ  ِٜٔحزَامٔیَّ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّازٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َْةُ َيِىىٔي ا ١ٍُِٜٔي ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

 ٢َ َّٝ ََ أِذٔی  َو ُٔٔضَي اٜتَّ َِإَٔذا  أِذٔی٦َ  َّي َِل َيِس١ََي اٜتَّ اْك َحً َُٜط ُْضَ ِيَفا٧ُ  ٔ أَِزبََز اٜصَّ ََلة َٟ إَٔذا ٤ُوزَٔی ٜٔٝعَّ ا َّي إَٔذا ثُوَِّب َٔ َٞ َحً َب ِٔ ٦ُ أَ

 ِٔ ١َِٜزِ َّي یَِدُْطَ بَيَِن ا َٞ َحً َب ِٔ ُِ أَ ِثؤی ُٔٔضَي اٜتَّ َّي إَٔذا  ٔ أَِزبََز َحً ََلة ٢ِ َی٦ُِٙ  بٔاٜعَّ َٜ َذا ١َٜٔا  َ٘ َذا َواذَُِکِ  َ٘ َُٜط اذَُِکِ   ُٟ و ُٕ ٔسطٔ َي ِّ َوَن

َّی ٢ِ َظل َ٘ ُٞ ٠َا یَِسرٔی  َّٞ اٜزَُّج َّي َیَم ُٞ َحً ِب َٔ  یَِذَُکُ ٦ِ٠ٔ 

امنز ےک  ےئ  ہبیتق نب دیعس، ریغمہ، زحایم، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج

اذاؿ دی اجیت ےہ وت اطیشؿ وگز امرات وہا ھٹیپ ریھپ رک اھبگ اجات ےہ اہیں کت ہک اذاؿ انسیئ ہن دے بج اذاؿ وپری وہ اجیت ےہ وت 

فاسپ لاجات ےہ افر بج امنز ےک  ےئ ااقتم یہک اجیت ےہ وت فاسپ لاجات ےہ افر بج ااقتم وپری وہ اجیت ےہ وت لاجات ےہ اہیں 

ں ےک دولں ںیم ایخالت ڈااتل ےہ اس وک اتہک ےہ ہک الفں ابت اید رک الفں ابت اید رک احالہکن اس وک فہ ابںیت ےلہپ اید یہ کت ہک ولوگ

 ںیہن ںیھت اہیں کت ہک لدیم وھبؽ اجات ےہ افر فہ ںیہن اجاتن ےہ اس ےن ینتک امنز ڑپ ی ےہ

 ریہہبیتق نب دیعس، ریغمہ، زحایم، اوبزاند، ارعج، اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 اذاؿ یک تلیضف افر اذاؿ نس رک اطیشؿ ےک اھب ےن ےک ایبؿ ںیم

     855    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ٠ح١س ب٦ راِي، و :  راوی

طٕ َو٦ِ أَبٔی صُ  ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 َٟ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي ٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ َّیَو َْ َظل ِي َ٘ ُٞ إ٧ِٔ یَِسرٔی  َّٞ اٜزَُّج َّي َیَم  َحً

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایس رطح سج 

 ز ادا رکے؟رطح یلہپ دحثی سگر یکچ رگم اس ںیم ےہ ہک لدیم یک ھجمس ںیم ںیہن لات ہک فہ سک رطح امن

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریبکت رحتہمی ےک اسھت روکع افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹےن ک

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔ ریبکت رحتہمی ےک اسھت روکع افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹےن ےک اابحتسب افر بج دجسہ ےس رس ااھٹےئ وت ااسی ہن

     856    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

عور، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ١٤يْ، َّيا٧ ب٦ یحٌي ب٦ یحٌي تي١ٌي، َىيس ب٦ ٥٠ :  راوی

 ويي٥ہ، زہزی َا٢ٜ، حَّضت اب٦ و١ز

ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس  ََ ١ٔئِمُّ َو ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ ٕب َواب٦ُِ َحسَّ ٕ   َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١َُ٤يِْ

َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  ِّ َُ ٤ََْا  َ َٟ أَِخب ا َٔ ُن َٜٔيِحٌَي  ِّ َّٝ َيا٧َ ب٦ِٔ وَُيِي٥ََة َواٜ ِّ َُ ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ َٟ َرأَیُِت ک ا َٔ ا٢ٕٜٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ََ َو٦ِ 



 

 َِ ََلَة َر ِِتََتَح اٜعَّ ٢ََّٝ إَٔذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َي ٦ِ٠ٔ َر َِ َي َوإٔذَا َر َ٘ َٞ أ٧َِ َیزِ ِب َٔ ٙٔبَِيطٔ َو َّي یَُحاذَٔی ٥ِ٠َ َي یََسیِطٔ َحً

ِحَسَتئِن  ُىُض١َا بَيَِن اٜسَّ َِ ًٔ َوَِل َیزِ و ُ٘
 اٜزُّ

ی، دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی اسمل،   
 می
ی

 

ن

رضحت انب ییحی نب ییحی 

رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی بج امنز یرفع رکےت وت اےنپ اہوھتں وک دنکوھں کت 

ااھٹےت افر روکع رکےن ےس ےلہپ افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق افر اےنپ دفونں اہوھتں وک دنلب ہن رکےت ےھت دفونں دجسفں ےک 

 درایمؿ۔

ی، دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی اسمل،  ییحی :  رافی  
 می
ی

 

ن

نب ییحی 

 رضحت انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹےن ےک اابحتسب افر بج دجسہ ےس رس ااھٹےئ وت ااسی ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔ریبکت رحتہمی ےک اسھت 

     857    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، اب٦ شہاب، َا٢ٜ ب٦ اب٦ و١ز :  راوی

ا٢ٜٔٔ حَ  ََ ثَىٔي اب٦ُِ ٔشَضإب َو٦ِ  ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ  ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ اب٦َِ و١َُزَ سَّ

 َِ ََلةٔ َر ا٣َ ٜٔٝعَّ َٔ ٢َ إَٔذا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َي َٔ َ٘ إَٔذا أََراَز أ٧َِ َیزِ َِ  َْ َّ ب َ٘ ٙٔبَِيطٔ ث٢َُّ  َّي َتُٙو٤َا َحِذَو ٥ِ٠َ َي یََسیِطٔ َحً

حُ  ُط ٦ِ٠ٔ اٜسُّ ََ ِ َُِي َرأ َىُُٝط حٔيَن َیزِ ِّ َٔک َوَِل َي َٞ ذَٜ َٞ ٠ِٔث َى َِ  ًٔ و ُ٘
َي ٦ِ٠ٔ اٜزُّ َِ َٞ َذَٜٔک َوإَٔذا َر َٞ ٠ِٔث َى َِ ٔ  وز

، انب اہشب، اسمل نب انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج امنز ےک دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی

 ےئ ڑھکے وہےت وت اےنپ دفونں اہوھتں وک اس رطح ااھٹےت ہک فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دفونں دنکوھں ےک ربارب وہےت 

 اےتھٹ وت ایس رطح رکےت افر بج دجسے ےس رس ااھٹےت وت ااسی ہن رھپ ریبکت ےتہک بج روکع رکےت وت ایس رطح رکےت بج روکع ےس



 

 رکےت۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، اسمل نب انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ۔ ےک اسھت روکع افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹےن ےک اابحتسب افر بج دجسہ ےس رس ااھٹےئ وت ااسی ہن رکےن ےک ایبریبکت رحتہمی

     858    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 هَّلل ب٦ ٩ٔزاذ، ١َٝہ ب٦ ََٝمي٧، حَّضت اب٦ جزیخ٠ح١س ب٦ راِي، ححين اب٦ ٠ثىي، ٜيث، وٕيٞ، ٠ح١س ب٦ وبسا :  راوی

 َ ث ٕٞ ح و َحسَّ ِي َٕ َِّٝيُث َو٦ِ وُ ث٥ََا اٜ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ث٥ََا حَُحيِْن َوصَُو اب٦ُِ ا ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ ىٔي ٠َُح١َّ

٧َ أَ  ََٝمِيَ َُ ١ََُٝة ب٦ُِ  ََ ث٥ََا  َٟ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ کَأُِضزَاَذ َحسَّ ا َٔ ١َا  َ٘  ٔ ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل ٤ََْا یُو٤ُُس لَٔکَ َ ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ أَِخب َ ٧َ ِخب

 َْ َّ ب َ٘ ٙٔبَِيطٔ ث٢َُّ  َّي َتُٙو٤َا َحِذَو ٥ِ٠َ َي یََسیِطٔ َحً َِ ٔ َر ََلة ا٣َ ٜٔٝعَّ َٔ ُٟ اهَّللٔ إَٔذا  و َُ  َر

 انب

 

ن
 
ین ج
ج

داذ، ہملس نب امیلسؿ، رضحت انب رججی ےس رفاتی ےہ ہک بج دمحم نب راعف، 

 

ر
ھ
ق

 ینثم، ثیل، لیقع، دمحم نب دبعاہلل نب 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےک  ےئ ڑھکے وہےت وت اےنپ اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹےت رھپ ریبکت ےتہک۔

 انب ینثم، ثیل، لیقع، دمحم نب  :  رافی

 

ن
 
ین ج
ج

داذ، ہملس نب امیلسؿ، رضحت انب رججیدمحم نب راعف، 

 

ر
ھ
ق

 دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہ ےس رس ااھٹےئ وت ااسی ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔ریبکت رحتہمی ےک اسھت روکع افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹےن ےک اابحتسب افر بج دجس

     859    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، خاٜس ب٦ وبساهَّلل، ابؤَلبہ :  راوی

٤ََْا َخأُٜس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ َخأٜٕس َو٦ِ أَبٔی ََٔٔل  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َْ ث٢َُّ َحسَّ َّ ب َ٘ َّی  ُِٜحَویِزٔٔث إَٔذا َظل َّطُ َرأَی ٠َأَٜک ب٦َِ ا بََة أ٤َ

ََِي یََسیِطٔ َوَحسَّ  ًٔ َر و ُ٘
ُط ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ ََِي َرأ ََِي یََسیِطٔ َوإَٔذا َر َي َر َ٘ َي یََسیِطٔ َوإَٔذا أََراَز أ٧َِ َیزِ َِ َِٝيطٔ َر َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َث أ٧ََّ َر

 َّٝ ََ ُٞ َصََٙذاَو َى ِّ  ٢َ کَا٧َ َي

ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، اوبالقہب ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن رضحت امکل نب وحریث وک داھکی بج امنز ادا رکےت ریبکت ےتہک رھپ 

نی رکےت افر اےنپ اہوھتں وک دنلب رکےت افر روکع ںیم اجےن اک ارادہ رکےت وت رعف ادیلنی رکےت افر بج روکع ےس اےتھٹ وت رعف ادیل

 اوہنں ےن دحثی ایبؿ یک ہک ایس رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یھب رکےت ےھت۔

 ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، اوبالقہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ۔رحتہمی ےک اسھت روکع افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹےن ےک اابحتسب افر بج دجسہ ےس رس ااھٹےئ وت ااسی ہن رکےن  ریبکت

     860    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اٜک ب٦ حویزثابوکا٠ٞ جحسری، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، نَّص ب٦ واظ٢، ٠ :  راوی

َتاَزَة َو٦ِ َنَِّصٔ ب٦ِٔ َوأظ٢ٕ َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ  َٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ  َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٕٞ ا ثَىٔي أَبُو کَا٠ٔ َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ُِٜحَویِزٔٔث أ٧ََّ َر ا

َّي یَُحا َي یََسیِطٔ َحً َِ َْ َر َّ ب َ٘ ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّي یَُحاذَٔی بٔض١َٔا أُذ٤َُِيطٔ َوإَٔذا َظل ََِي یََسیِطٔ َحً َي َر َ٘ ذَٔی بٔض١َٔا أُذ٤َُِيطٔ َوإَٔذا َر

َٞ َذَٜٔک  َٞ ٠ِٔث َى َِ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ  ََ  َٟ ا َٕ َِ  ًٔ و ُ٘
ُط ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ  َر

جڈ ری، اوبوعاہن، اتقدہ، رصن نب اعمص، امکل نب وحریث ےس رفا
جی

تی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج ریبکت ےتہک اوباکلم 

ـُ
َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّللّ

ِ م َ
س

( اراشد وت اےنپ اہوھتں وک ااھٹےت اہیں کت ہک فہ اکونں ےک ربارب وہ اجےت افر بج روکع ےس اانپ رس ااھٹےت وت )



 

 رفامےت افر ایس رطح ینعی رعف ادیلنی یھب ایک رکےت۔

جڈ ری، اوبوعاہن، اتقدہ، رصن نب اعمص، امکل نب وحریثاوباکلم  :  رافی
جی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  دجسہ ےس رس ااھٹےئ وت ااسی ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔ریبکت رحتہمی ےک اسھت روکع افر روکع ےس رس ااھٹےت فتق اہوھتں وک دنکوھں کت ااھٹےن ےک اابحتسب افر بج

     861    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، َىيس، ٔتازہ :  راوی

َتاَزةَ  َٔ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو َُّط َرأَی ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل ٥َازٔ أ٤َ َِ ٔ بَٔضَذا اِْل

ًَ أُذ٤َُِيطٔ  َّي یَُحاذَٔی بٔض١َٔا َُفُو َٟ َحً ا َٔ ٢َ َو َّٝ ََ  َو

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ ےس دفرسی دنس ےس  ہ دحثی ایس رطح رمفی ےہ ہک رضحت امکل نب وحریث ریض اہلل 

 رفامےت ںی ہک اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ دفونں اعتٰیل ہنع

 اہوھتں وک اکونں یک ول ےک ربارب ااھٹےت۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم رہ ےنکھج افر اےنھٹ ےک فتق ریبکت ےنہک افر روکع ےس اےتھٹ فتق عمس اہلل نمل

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رہ ےنکھج افر اےنھٹ ےک فتق ریبکت ےنہک افر روکع ےس اےتھٹ فتق عمس اہلل نمل دمحہ ےنہک ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم



 

     862    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ابی ١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١ :  راوی

١َََٝة ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ أَ  ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  ِّی  َزیَِزةَ ٧َّ أَبَا صُ َحسَّ کَا٧َ ُيَعل

ٟٔ اهَّللٔ و َُ ِّی َلَِشَبُض٢ُِٙ َظََلّة بَٔز ٔن َٟ َواهَّللٔ إ ا َٔ  َٓ ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ َي  َِ َؾ َوَر َّ ١ََّٝا َخ ُ ُ ک ِّْ َٙب ُي َِ ُض٢ِ  َٜ ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو   َظل

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس بج اؿ وک امنز ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، ایب ہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رضح

 فملس ڑپاھےت وت بج ےتکھج ای اےتھٹ وت ریبکت ےتہک امنز ےس افرغ وہ رک رفامای اہلل یک مسق ںیم مت بس ےس زایدہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ

 یسیج امنز ڑپاتھ وہں۔

 نمحییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، ایب ہملس نب دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رہ ےنکھج افر اےنھٹ ےک فتق ریبکت ےنہک افر روکع ےس اےتھٹ فتق عمس اہلل نمل دمحہ ےنہک ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     863    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، اب٦ شہاب، ابوبْک ب٦ وبساٜزح٦١ ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ َْنٔی اب٦ُِ ٔشَضإب َو٦ِ أَب َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١َٔي ی بَِْکٔ ب٦ِٔ وَ َحسَّ ََ َُّط  ِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ

ُ حٔيَن  ِّْ َٙب ُ ََلةٔ ی ٔلَی اٜعَّ ا٣َ إ َٔ ٢ََّٝ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ وُِل کَا٧َ َر ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ  ُٟ و ُٕ ُي ث٢َُّ َي َ٘ ُ حٔيَن َیزِ ِّْ َٙب و٣ُ ث٢َُّ یُ ُٕ  َي

 َِ أجّسا ث٢َُّ اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ حٔيَن َیزِ ََ ُ حٔيَن یَِضؤی  ِّْ َٙب ُ َِٜح١ُِس ث٢َُّ ی ََٜک ا ائ٢ْٔ َرب٥ََّا َو َٔ ُٟ َوصَُو  و ُٕ ًٔ ث٢َُّ َي و ُ٘
َِٝبُط ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ُ ُي ُظ ِّْ َٙب ُ  ی

َٞ ذَ  ُٞ ٠ِٔث َى ِّ ُط ث٢َُّ َي ََ ِ َُِي َرأ ُ حٔيَن َیزِ ِّْ َٙب ُ ُ حٔيَن َيِسُحُس ث٢َُّ ی ِّْ َٙب ُط ث٢َُّ یُ ََ ِ َُِي َرأ ُ حٔيَن َیزِ ِّْ َٙب ُ ٔؽَيَضا َوی ِٕ َّي َي َِّٝضا َحً ُ ََلةٔ ک َٜٔک فٔی اٜعَّ

ٟٔ اهَّللٔ و َُ ِّی َلَِشَبُض٢ُِٙ َظََلّة بَٔز ٔن ُٟ أَبُو صُزَیَِزَة إ و ُٕ ُِٜحُٝؤس ث٢َُّ َي ١َِِٜثىَي َبِىَس ا و٣ُ ٦ِ٠ٔ ا ُٕ ٢ََّٝ حٔيَن َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو   َظل



 

انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ  دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی،

فملس بج امنز ڑپےنھ ےک  ےئ ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک رھپ بج روکع رکےت وت ریبکت ےتہک رھپ عمس اہلل نمل دمحہ ےتہک بج روکع ےس 

 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
بی
َ
( ےتہک رھپ بج دجسہ ےک  ےئ ےتکھج وت ریبکت ےتہک رھپ بج دجسہ ےس رس ااھٹےت وت اےنپ ھٹیپ ااھٹےت افر رھپ ڑھکے ڑھکے )ر ْڈ ُ

َم
ج
ْ ل

ریبکت ےتہک رھپ وپری امنز ںیم ایس رطح رکےت اہیں کت ہک اس وک وپرا رک ےتیل افر بج دفرسی رتعک ےس ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک، 

رفامای ںیم مت بس ےس زایدہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ہاشہب ےنھٹیب ےک دعب، رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

 امنز ادا رکات وہں۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رہ ےنکھج افر اےنھٹ ےک فتق ریبکت ےنہک افر روکع ےس اےتھٹ فتق عمس اہلل نمل دمحہ ےنہک ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     864    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ ٠ح١س ب٦ راِي، ححين، ٜيث، وٕيٞ، اب٦ شہاب، ابوبْک ب٦ :  راوی

َْنٔی أَبُو َ ٕٞ َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب ِي َٕ َِّٝيُث َو٦ِ وُ ث٥ََا اٜ ث٥ََا حَُحيِْن َحسَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ بَِْکٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ  َحسَّ

ُٟ اهَّللٔ و َُ وُِل کَا٧َ َر ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َُّط  َِٜحارٔٔث أ٤َ ٞٔ َحٔسیٔث ا و٣ُ ب١ِٔٔث ُٕ ُ حٔيَن َي ِّْ َٙب ُ ََلةٔ ی ٔلَی اٜعَّ ا٣َ إ َٔ ٢ََّٝ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی أَِشَبُض٢ُِٙ َظََلّة بَٔز ٔن َٟ أَبٔی صَُزیَِزَة إ ِو َٔ ٢ِ یَِذَُکِ  َٜ ٢َ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ َو َّٝ ََ  َو

، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب راعف

 

ن
 
ین ج
ج

 ،

ہیلع فل ہ فملس امنز ےک  ےئ ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک ابیق دحثی یلہپ یک رطح ےہ نکیل لرخی ہن ہ ںیم رضحت اوبرہریہ اک وقؽ ںیم 

 ہیلع فل ہ فملس ےک ہاشہب امنز ادا رکات وہں ذرک ںیہن ایک۔اہلل یلص اہلل  مت بس ےس زایدہ روسؽ

، ثیل، لیقع، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 

ن
 
ین ج
ج

 دمحم نب راعف، 



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  رہ ےنکھج افر اےنھٹ ےک فتق ریبکت ےنہک افر روکع ےس اےتھٹ فتق عمس اہلل نمل دمحہ ےنہک ےک اابثت ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم

     865    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 هَّلل تىالٰی و٥ہاِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابو١َٝہ رِضي ا :  راوی

١َةَ  َٝ ََ َْنٔی أَبُو  َ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا  َحسَّ

ا٣َ  َٔ ١َِٜسٔی٥َةٔ إَٔذا  ُُّط ٠َزَِوا٧ُ َولَی ا ٔ ََِذََکَ ٤َِحَو َحٔسیٔث اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ َوفٔی َحٔسیثٔطٔ  صَُزیَِزَة کَا٧َ حٔيَن َيِسَتِدٝ  َْ َّ ب َ٘ ١َُِِٜٙتوبَةٔ  ََلةٔ ا ٜٔٝعَّ

 ٔ ِّی َلَِشَبُض٢ُِٙ َظََلّة ب ٔن ٔ إ ٔسي بَٔئسظ ِّ َّٜٔذی َن َٟ َوا ا َٔ ١َِِٜسحٔٔس  ٞٔ ا َٞ َولَی أَصِ َب ِٔ ٢ََّٝ أَ ََ َؽاصَا َو َٔ إَٔذا  َِٝيطٔ َِ َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  َز

 ٢َ َّٝ ََ  َو

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رمفاؿ ےن دمہنی اک ہفیلخ رقمر ایک بج لپ رفض امنز ےک  ےئ ڑھکے وہےت وت ریبکت ےتہک ابیق 

جی یک دحثی یک رطح ذرک یک افر اوبہملس یک دحثی ںیم ےہ ہک لپ ےن امنز ےس افرغ وہ رک دجسم فاولں ےس اخمبط دحثی انب رج

وہ رک رفامای اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم مت بس ےس زایدہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ہاشہب امنز 

 ادا رکات وہں۔

 ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنعرحہلم نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  فتق عمس اہلل نمل دمحہ ےنہک ےک اابثت ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم رہ ےنکھج افر اےنھٹ ےک فتق ریبکت ےنہک افر روکع ےس اےتھٹ



 

     866    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ہزا٧ رازی، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ :  راوی

َِٜؤٜيُس  ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ ٠ِٔضَزا٧َ اٜزَّازٔیُّ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ََة أ٧ََّ أَبَا  َحسَّ َٝ ََ ٕ َو٦ِ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ ث٥ََا اِلَِوَزاعٔیُّ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ

 َٟ ا َٔ ِٙبٔيُْ  ٥َِٝا یَا أَبَا صَُزیَِزَة ٠َا صََذا اٜتَّ ُٕ َِ ََِي َوَوَؼَي  ١ََّٝا َر ُ ََلةٔ ک ُ فٔی اٜعَّ ِّْ َٙب َُ صَُزیَِزَة کَا٧َ یُ ََٜعََلةُ َر ََّضا  َِٝيطٔ  إ٤ٔ َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و

 ٢َ َّٝ ََ  َو

دمحم نب رہماؿ رازی، فدیل نب ملسم، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ےس بج امنز ںیم ےتکھج ای 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےہ۔ اےتھٹ وت ریبکت ےتہک مہ ےن اہک اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ہ ریبکت یسیک ےہ رفامای  ہ

 دمحم نب رہماؿ رازی، فدیل نب ملسم، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےنھٹ ےک فتق ریبکت ےنہک افر روکع ےس اےتھٹ فتق عمس اہلل نمل دمحہ ےنہک ےک اابثت ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم رہ ےنکھج افر ا

     867    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، يىٕوب ب٦ وبساٜزح٦١، َہيٞ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا يَ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ١ََّٝا َحسَّ ُ ُ ک ِّْ َٙب ُ َّطُ کَا٧َ ی ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٤َ َضِي َُ وُب َيِىىٔي اب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ  ُٕ ِى

َٔک  ُٞ ذَٜ َى ِّ ٢َ کَا٧َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُث أ٧ََّ َر َي َویَُحسِّ َِ َؾ َوَر َّ  َخ

ارلنمح، لیہس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ بج ےتکھج ای اےتھٹ وت ریبکت ےتہک افر اراشد رفامےت ےھت ہک ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبع

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یھب ایس رطح ل ایک رکےت ےھت۔



 

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، لیہس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم رہ ےنکھج افر اےنھٹ ےک فتق ریبکت ےنہک افر روکع ےس اےتھٹ فتق عمس اہلل نمل دمحہ ےنہک ےک اابثت ےک ایبؿ ںیم

     868    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، خْٝ ب٦ ہصا٣، ح١از، یحٌي، ح١از ب٦ زیس، ٌيَل٧ ب٦ جزیز، ٠ْطٓ :  راوی

ازُ ب٦ُِ َزیِٕس وَ  ٤ََْا َح١َّ َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ ازٕ  ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ َح١َّ َٝ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوَخ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕٓ ٦ِ ٌَِيََل٧َ َو٦ِ ٠َُْطِّ

َِّٝيُت أ٤ََا َوو١ِٔزَ  َْ َوإَٔذا ٤َضَ َظ َّ ب َ٘ طُ  ََ ِ َي َرأ َِ َْ َوإَٔذا َر َّ ب َ٘ َحَس  ََ کَا٧َ إَٔذا  َِ  ِٕ ٔ َْ َولٔیِّ ب٦ِٔ أَبٔی ـَاٜ ِٝ َؾ ٦ِ٠ٔ ا٧ُ ب٦ُِ حَُعيِٕن َخ

َّی ب٥َٔ  ِس َظل َٕ َٜ  َٟ ا َٔ َٟ أََخَذ و١َِٔزا٧ُ بَٔئسی ث٢َُّ  ا َٔ  ٔ ََلة ٥َا ٦ِ٠ٔ اٜعَّ ِِ ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ  َْ َّ ب َ٘ َىَتئِن  ِ٘ َّی اهَّللُ اٜزَّ ٕس َظل ا َصَذا َظََلَة ٠َُح١َّ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕس َظل نٔی َصَذا َظََلَة ٠َُح١َّ َ
ِس َذَکَّ َٔ  َٟ ا َٔ ٢ََّٝ أَِو  ََ َِٝيطٔ َو  َو

رضحت  ییحی نب ییحی، فلخ نب اشہؾ، امحد، ییحی، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، رطمػ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رمعاؿ نب نیصح ےن

افر  یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےک ےھچیپ امنز ادا یک افر فہ بج دجسہ رکےت وت ریبکت ےتہک بج دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ریبکت ےتہک

وسؽ بج دف روتعکں ےس اےتھٹ وت ریبکت ےتہک بج مہ امنز ےس افرغ وہےئ وت رمعاؿ ےن ریما اہھت ڑکپا افر رفامای قیقحت اوہنں ےن مہ وک ر

 دی ےہ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطح امنز ڑپاھیئ ےہ ای اہک ہک اوہنں ےن ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز اید رکا 

 ییحی نب ییحی، فلخ نب اشہؾ، امحد، ییحی، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، رطمػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل ےک ایبؿ ںیم رہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ

     869    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، َّيا٧، ابوبْک، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، ٠ح١وز ب٦ ربيي،  :  راوی

 وبازہ ب٦ ظا٠ت

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َيا٧ُ بِ  َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ َيا٧َ  ِّ َُ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ  َح َِ ٔ ٦ُ َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوإ

َّی اهَّللُ  َُ بٔطٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل ا٠ٔٔت َیِبُٝ ٔ ب٦ِٔ اٜزَّبٔئي َو٦ِ وَُباَزَة ب٦ِٔ اٜعَّ ٢َِٜ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ٠َِح١ُوز ٢ََّٝ َِل َظََلَة ٦ِ١َٜٔ  ََ َِٝيطٔ َو  َو

َٙٔتأب  اتَٔحٔة اِل َّ أِ بٔ  َيُِقَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ومحمد نب رعیب، ابعدہ نب اصتم ےس رفاتی 

 اکلم ںیہن اس صخش یک وج افۃحت ااتکلب ہن ڑپےھ۔ ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امنز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ومحمد نب رعیب، ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمرہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل

     870    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ٠ح١وز ب٦ ربيي، وبازہ ب٦ ظا٠تابوـاہز، اب٦ وہِ، یو٤س،  :  راوی

٤ََْا اب٦ُِ َوصِ  َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ِٕ َو٦ِ یُو٤َُس ح و َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ َ ِٕ أَِخب

َْنٔی ٠َِح١ُو َ ٔ ٔشَضإب أَِخب ٢َ َِل َظََلَة ٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٠ٔٔت  ٢َِٜ زُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي َو٦ِ وَُباَزَة ب٦ِٔ اٜعَّ  ٦ِ١َ



 

آ٧ٔ  ُُِٜقِ ِِ بٔأ٣ُِّ ا ٔ ََّْ ِٕ  َي

تم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ومحمد نب رعیب، ابعدہ نب اص

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس یک امنز ںیہن سج ےن اؾ ارقللؿ ہن ڑپ ی۔

 اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ومحمد نب رعیب، ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمرہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل

     871    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىيس، ظاٜح اب٦ شہاب، حَّضت وبازہ ب٦ ظا٠ت :  راوی

ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظ  ِىٕس َحسَّ ََ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ ث٥ََا َيِى َوانٔیُّ َحسَّ ِٝ ُِٜح َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ث٥ََا ا أٜٕح َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أ٧ََّ ٠َِح١ُوَز َحسَّ

َُْظ أ٧ََّ  َ ٢ََّٝ فٔی َوِجضٔطٔ ٦ِ٠ٔ بٔئِزٔص٢ِٔ أَِخب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّٜٔذی ٠َخَّ َر َُْظ أ٧ََّ  ب٦َِ اٜزَّبٔئي ا َ ا٠ٔٔت أَِخب وَُباَزَة ب٦َِ اٜعَّ

 ِ أ ٢َِٜ َيُِقَ َٟ َِل َظََلَة ٦ِ١َٜٔ  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ آ٧ٔ  َر ُُِٜقِ  بٔأ٣ُِّ ا

نسح نب یلع ولحاین، وقعیب نب اربامیہ نب دیعس، اصحل انب اہشب، رضحت ابعدہ نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج ےن اؾ ارقللؿ ںیہن ڑپ ی اس یک امنز ںیہن۔

 حل انب اہشب، رضحت ابعدہ نب اصتمنسح نب یلع ولحاین، وقعیب نب اربامیہ نب دیعس، اص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 فہ ڑپھ ےنیل ےک ایبؿ ںیمرہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک الع

     872    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی :  راوی

 َْ َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ اَِل أَِخب َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ُط َوَزاَز َحسَّ َٝ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ٤َا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل

 ََِعاؤّسا

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی دفرسی دنس ےک اسھت  ہ دحثی ابمرہک رفاتی یک ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمرہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل

     873    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزہي٢، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ :  راوی

ِٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ  َِٜىََل َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ ا ِّ َُ ٤ََْا  َ َِٜح٥َِملٔیُّ أَِخب ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ َّی اهَّللُ  أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ  َحسَّ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 َِ هَٔی خَٔساْد ثَََلثّا ٌَيُِْ َت١َا٣ٕ  َِ آ٧ٔ  ُُِٜقِ أِ ِٔيَضا بٔأ٣ُِّ ا ٢ِ َيُِقَ َٜ َّی َظََلّة  َٟ ٦ِ٠َ َظل ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِ َو َّا ٤َُٙو٧ُ َوَرا َٞ ٔلَبٔی صَُزیَِزَة إ٤ٔ ٕٔي

ِّی  إٔن َِ ٔسَک  ِّ ِ بَٔضا فٔی َن أ َٟ اِْقَ ا َٕ َِ  ٔ ََلَة اِْل٠َٔا٣ َس١ُِت اٜعَّ َٔ َٟ اهَّللُ َتَىالَی  ا َٔ  ُٟ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ

 َٟ ا َٔ ١َٜٔيَن  َِٜىا َِٜح١ُِس ِهَّلِل َربِّ ا َِٜىِبُس ا َٟ ا ا َٔ إَٔذا  َِ  َٟ
َ أ ََ ئِن َؤَٜىِبٔسی ٠َا  َّ ١َٔسنٔی َوِبٔسی  اهَّللُ َتَىالَی حَ بَِيىٔي َوبَيَِن َوِبسٔی نِٔع

ا َٔ ی٦ٔ  ٔ اٜسِّ َٟ ٠َأٜٔک یَِو٣ ا َٔ َٟ اهَّللُ َتَىالَی أَثِىَي َولَیَّ َوِبٔسی َوإَٔذا  ا َٔ َٟ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜزَّحٔي٢ٔ  ا َٔ َٟ ٠َزَّّة َوإَٔذا  ا َٔ َسنٔی َوِبٔسی َو َٟ ٠َحَّ

َٟ إٔیَّاَک َنِىبُُس َوإٔیَّاَک َنِسَتٔىيُن  ا َٔ إَٔذا  َِ ٔلَیَّ َوِبٔسی  َؿ إ وَّ َٟ اصِس٤َٔا  َِ ا َٔ إَٔذا  َِ  َٟ
َ أ ََ َٟ َصَذا بَِيىٔي َوبَيَِن َوِبسٔی َؤَٜىِبٔسی ٠َا  ا َٔ



 

َٟ َصَذ  ا َٔ ِّٜيَن  ا َِٝيض٢ِٔ َوَِل اٜؽَّ ُؽؤب َو ٍِ ١َِٜ ٔ ا ٌَيِْ َِٝيض٢ِٔ  َّٜٔذی٦َ أَِنَى١َِت َو اَك ا َ ْٔ ١ُِِٜسَتٕٔي٢َ  اَك ا َ َٟ اَّٜصِّ
َ أ ََ ا َٜٔىِبسٔی َؤَٜىِبٔسی ٠َا 

 ِّ َُ  َٟ ا َٔ ِٜ َ َسأ َِ َِٝيطٔ َوصَُو ٠َزٔیْؾ فٔی بَِيتٔطٔ  ُِٝت َو وَب َزَخ ُٕ ُِ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َيِى َِٜىََل ثَىٔي بٔطٔ ا  ُتُط أ٤ََا َو٥ِطُ َيا٧ُ َحسَّ

رفامای سج ااحسؼ نب اربمیہ، ایفسؿ نب ہنییع، العء نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

ؾ ےن امنز ادا یک افر اس ںیم اؾ ارقللؿ ہن ڑپ ی وت اس یک امنز انصق ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نیت رمہبت یہی رفامای افر انامت

 ےہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایگ ےہ مہ ضعب افاقت اامؾ ےک ےھچیپ وہےت ںی وت لپ ےن رفامای افہحت وک دؽ ںیم

 ڑپوھ ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت ہک اہلل زع فلج رفامےت ںی ہک

امنز ینعی وسرة افہحت ریمے افر ریمے دنبے ےک درایمؿ دف وصحں ںیم میسقت رک دی یئگ ےہ افر ریمے دنبے ےک  ےئ فہ ےہ وج فہ 

ِ ا امےگن بج دنبہ
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َ
 اتہک ےہ وت اہلل اعتیل رفامےت ںی ریمے دنبے ےن ریمی دمح ایبؿ یک افر بج فہ ارلّ
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ب ( اتہک ےہ وت اہلل زعفلج رفامات ےہ  ہ ریمے )اْهڈ ِ

 ےک  ےئ فہ ےہ وج اس ےن اماگن۔ دنبے ےک  ےئ ےہ افر ریمے دنبے

 نب ہنییع، العء نب دبعارلنمح، اوبرہریہااحسؼ نب اربمیہ، ایفسؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےک العفہ ڑپھ ےنیل ےک ایبؿ ںیم رہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت

     874    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، وَلء ب٦ وبساٜزح١ا٧، ابو اٜساءب ٠ولی ٨صا٣ ب٦ ز٨زہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ



 

ٔىيٕس َو٦ِ ٠َا ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِٔ ٠َِولَی صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُزصِزََة َحسَّ ٔ ائ ١َٔي أَبَا اٜسَّ ََ َّطُ  ِٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ َِٜىََل ٜٔٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ ا

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ  ُٟ و ُٕ  َي

ارلنمح ، اوب اضلءب ومیل ماشؾ نب زرھہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہی دحثی ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، العء نب دبع

 دفرسی دنس ےک اسھت یھب رفاتی یک یئگ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، العء نب دبعارلامحؿ، اوب اضلءب ومیل ماشؾ نب زرھہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمرہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل

     875    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ يىٕوب، َائِ ب٦ ٠ولی ٨صا٣ ب٦ زہزہ، ابوہزیزہ :  راوی

َِٜى  َْنٔی ا َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ وَب أ٧ََّ أَبَا َحسَّ ُٕ ُِ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َيِى ََل

 َٟ ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َُّط  َُْظ أ٤َ َ ٔ ب٦ِٔ ُزصَِزَة أَِخب ِٔ ٠َِولَی بَىٔي َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ صَٔصا٣ ٔ ائ ٢ََّٝ اٜسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

 َٝ َِ َّی َظََلّة  ََلةَ ٦ِ٠َ َظل َس١ُِت اٜعَّ َٔ َٟ اهَّللُ َتَىالَی  ا َٔ َيا٧َ َوفٔی َحٔسیثٔض١َٔا  ِّ َُ ٞٔ َحٔسیٔث  آ٧ٔ ب١ِٔٔث ُُِٜقِ ِ ِٔيَضا بٔأ٣ُِّ ا أ  بَِيىٔي ٢ِ َيُِقَ

َُّضا َٜٔىِبٔسی َُّضا لٔی َونِٔع ٥َِِٔع ئِن  َّ  َوبَيَِن َوِبٔسی نِٔع

وقعیب، اسبئ نب ومیل ماشؾ نب زرہہ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک  دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، العء نب دبعارلنمح نب

یک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج ےن امنز ادا یک افر اس ںیم اؾ ارقللؿ ینعی وسرة افہحت ہن ڑپ ی ابیق دحثی ایفسؿ یہ

وک اےنپ افر اےنپ دنبے ےک درایمؿ دف وصحں ںیم  رطح ےہ افر اؿ یک دحثی ںیم ےہ ہک اہلل زعفلج رفامےت ںی ہک ںیم ےن امنز

 میسقت ایک ےہ اس اک  فص ریمے  ےئ افر  فص ریمے دنبے ےک  ےئ ےہ۔



 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب، اسبئ نب ومیل ماشؾ نب زرہہ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمرہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل
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 اح١س ب٦ جىَف ٠ىُقی، نَّض ب٦ ٠ح١س، ابواویس، وَلء، ابوَائِ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

 ِٜ َْنٔی ا َ ث٥ََا أَبُو أَُویِٕس أَِخب ٕس َحسَّ ث٥ََا ا٥ََِّّٜضُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ یُّ َحسَّ ١َِِٜىُٔقٔ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ َجِىََفٕ ا ١ِٔىُت ٦ِ٠ٔ أَبٔی َو٦ِ٠ٔ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ  ُِ  َىََل

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َٟ أَبُو صَُزیَِزَة  ا َٔ اَِل  َٔ ِٔ َوکَا٤َا َجٝٔيَسِي أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔ ائ أِ أَبٔی اٜسَّ ٢َِٜ َيُِقَ َّی َظََلّة  ٢ََّٝ ٦ِ٠َ َظل ََ طٔ َو

 ٔ ٞٔ َحٔسیث وَُٜضا ثَََلثّا ب١ِٔٔث ُٕ هَٔی خَٔساْد َي َِ َٙٔتأب  اتَٔحةٔ اِل َّ  ض٢ِٔ ِٔيَضا بٔ

ردی، رضن نب دمحم، اوبافسی، العء، اوباسبئ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 
عق
م

ادمح نب رفعج 

ےن اراشد رفامای سج صخش ےن امنز ادا یک افر اس ںیم اؾ ارقللؿ ںیہن ڑپ ی وت فہ امنز انصق ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس 

 ابر اراشد رفامای۔ ابت وک نیت

ردی، رضن نب دمحم، اوبافسی، العء، اوباسبئ، رضحت اوبرہریہ :  رافی
عق
م

 ادمح نب رفعج 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل ےک ایبؿ ںیمرہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت اف
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 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابواَا٠ہ، حبيِ ب٦ شہيس، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ٠ُ  ِّ یُحَ َحسَّ ١ِٔىُت َوَفا ََ  َٟ ا َٔ ضٔئس  ِٔ ب٦ِٔ اٜصَّ ا٠ََة َو٦ِ َحبٔي ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ُث َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َح١َّ سِّ

 ُ َٟ أَب ا َٔ ائَٕة  َٟ َِل َظََلَة إِٔلَّ بُٔٔقَ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َ أ٧ََّ َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ََٝ َر ١َا أَِو َِ و صَُزیَِزَة 

ِي٥َاُظ َل٢ُِٙ  َّ اُظ أَِخ َّ ٥َّاُظ َل٢ُِٙ َو٠َا أَِخ َٝ  أَِو

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، ، بی نب دیہش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فل ہ فملس ےن رفامای امنز ریغب رقات ےک ںیہن وہیت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی سپ سج امنز ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فل ہ فملس ےن دنلب لفاز ےس رقات یک مہ ےن یھب اہمترے  ےئ اس امنز ںیم دنلب لفاز ےس ڑپاھ افر وج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

  ڑپاھ مہ ےن یھب اہمترے  ےئ لہتسہ ڑپاھ۔فملس ےن لہتسہ

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، ، بی نب دیہش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل ےک ایبؿ ںیمرہ رتعک ںیم وس
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 فاء، ابوہزیزہ، حَّضت وفاء رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہو١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، و١زو، ا١َىيٞ ب٦ ابزاہي٢، اب٦ جزیخ، و :  راوی

ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ ُن َٜٔى١ِزٕو  ِّ َّٝ ٕب َواٜ ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ َو٦ِ َوَفا َ ِخب

 ٔ ََلة ِّٞ اٜعَّ ُ َٟ أَبُو صَُزیَِزَة فٔی ک ا ِي٥َا َٔ َّ ٢ِ َو٠َا أَِخفَی ٥٠َّٔا أَِخ ُ٘ ١َِى٥َا َِ َ ٢ََّٝ أ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ََى٥َا َر َِ ١َا أَ َِ أُ  ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ  َيُِقَ

ْْ َوإ٧ِٔ ا٤َِتَضيِ  ِ ُضَو َخي َِ ِيَضا  َٝ َٟ إ٧ِٔ زِٔزَت َو ا َٕ َِ آ٧ٔ  ُُِٜقِ ٢َِٜ أَزِٔز َولَی أ٣ُِّ ا ْٞ إ٧ِٔ  ُط َرُج َٜ  َٟ ا َٕ َِٜيَضا أَِجزَأَِت َو٥َِک َِ ٔ  َت إ

رمعف اندق، زریہ نب رحب، رمعف، اامسلیع نب اربامیہ، انب رججی، اطعء، اوبرہریہ، رضحت اطعء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےن سج امنز ںیم مہ وک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای رہ امنز ںیم رقات وہیت ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 



 

انسای مہ یھب اس امنز ںیم مت وک انسےت ںی افر سج امنز ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مہ ےس اافخء ایک مہ یھب اس ںیم اہمترے 

رفامای ارگ وت اس   ےئ اافخ رکےت ںی لپ وک ا ک ےن اہک ارگ ںیم اؾ ارقللؿ ینعی وسرة افہحت رپ زایدیت ہن رکفں وت لپ ایک رفامےت ںی؟ وت

 رپ زایدیت رکے وت ریتے  ےئ رتہب ےہ افر ارگ اس رپ متخ رک دے وت ھجت ےس اکیف ےہ۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، رمعف، الیعمس نب اربامیہ، انب رججی، اطعء، اوبرہریہ، رضحت اطعء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمرہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل

     879    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، یزیس ب٦ زریي، حبيِ وفاء َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َٟ ا َٔ  َٟ ا َٔ  ِٕ ٢ِّٔٝ َو٦ِ َوَفا ١َُِٜى ِٕ ا ٤ََْا یَزٔیُس َيِىىٔي اب٦َِ ُزَریِٕي َو٦ِ َحبٔي َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ِّٞ َظ  َحسَّ ُ ائَْة أَبُو صَُزیَِزَة فٔی ک ََلةٕ ْٔقَ

ِي٥َاُظ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ َو  َّ ٢ِ َو٠َا أَِخفَی ٥٠َّٔا أَِخ ُ٘ ١َِى٥َا َِ ٢ََّٝ أَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ََى٥َا ا٥َّٜٔييُّ َظل َِ ١َا أَ ِس أَِجزَأَِت َِ َٕ َِ َٙٔتأب  أَ بٔأ٣ُِّ اِل ٦ِ٠َ َْقَ

 ُٞ َِِؽ ُضَو أَ َِ  َو٥ُِط َو٦ِ٠َ َزاَز 

 اطعء ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای رہ امنز ںیم التفت رقلؿ ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، ، بی

ہتسہ ےہ افر سج امنز ںیم مہ وک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن انسای مہ یھب مت وک انسےت ںی افر سج ںیم مہ ےس وپدیشہ راھک ینعی ل

 سج ےن اؾ ااتکلب ڑپ ی وت اس ےک  ےئ اکیف ےہ سج ےن زایدیت یک فہ الضف ےہ۔ التفت یک مہ یھب مت ےس اافخ رکےت ںی

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، ، بی اطعء ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   باب



 

  ےک ایبؿ ںیمرہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل
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 وبيساهَّلل، َىيس ب٦ ابی َىيس، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦ َىيس، :  راوی

 ٔ ٔىيُس ب٦ُِ أَب ََ ثَىٔي  َٟ َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ  ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ََ ی 

 َّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی اصَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٢ََّٝ َولَی َر َس َِ  َِ َّی ث٢َُّ َجا ََِعل  ْٞ َٞ َرُج َسَخ َِ ١َِِٜسحَٔس  َٞ ا ٢َ َزَخ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ ی اهَّللُ َو

 ٢َِٜ ََّک  إ٤ٔ َِ  ِّٞ َع َِ َٟ اِرٔجِي  ا َٔ ََل٣َ  ٢َ اٜسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ زَّ َر ٢ََّٝ ََفَ ََ َِٝيطٔ َو ١َا کَا٧َ  َو َ٘ َّی  ََِعل  ُٞ َجَي اٜزَُّج ِّٞ ََفَ ُتَع

ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ  َِ إ َّی ث٢َُّ َجا َِٝيَک اٜسَّ  َظل ٢ََّٝ َوَو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َِٝيطٔ  ٢َ َو َّٝ َس َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََل٣ُ ث٢َُّ َظل

ََّک  إ٤ٔ َِ  ِّٞ َع َِ َٟ اِرٔجِي  ا َْ َصَذا َٔ ِ ٌَي ِّٖ ٠َا أُِحٔس٦ُ  َِٜح َّٜٔذی َبَىَثَک بٔا ُٞ َوا َٟ اٜزَُّج ا َٕ َِ َٞ َذَٜٔک ثَََلَث ٠َزَّإت  َى َِ َّي  ِّٞ َحً ٢ِ ُتَع َٜ

 َّ ِي َحً َ٘ آ٧ٔ ث٢َُّ اِر ُُِٜقِ َ ٠ََىَک ٦ِ٠ٔ ا ِ ٠َا َتَيَسَّ أ ِ ث٢َُّ اِْقَ ِّْ َٙب َِ  ٔ ََلة ٔلَی اٜعَّ ١َُِٔت إ َٟ إَٔذا  ا َٔ ١ِِّٝىٔي  َّي ي تَ َو َِِي َحً ِف١َئ٦َّٔ َراّ٘ٔىا ث٢َُّ اِر

ِٞ َذَٜٔک  َى ِِ َّي َتِف١َئ٦َّٔ َجأّٜسا ث٢َُّ ا َِِي َحً أجّسا ث٢َُّ اِر ََ َّي َتِف١َئ٦َّٔ  حُِس َحً َِ ائ١ّٔا ث٢َُّ ا َٔ  َٟ َِّٝضاَتِىَتسٔ ُ  فٔی َظََلتَٔک ک

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، دیعس نب ایب دیعس، اوبرہریہ ریض

لپ فملس دجسم ںیم داہ  وہےئ ا ک لدیم دجسم ںیم لای افر امنز ادا یک رھپ احرض وہا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک السؾ ایک 

اج افر امنز ادا رک وت ےن امنز ںیہن ڑپ ی فہ لدیم ایگ اس ےن ایس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک السؾ اک وجاب دای افر رفامای فاسپ 

فر رطح امنز ڑپ ی ےسیج ےلہپ ڑپ ی یھت رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لای افر لپ وک السؾ ایک لپ ےن ف کیلع االسلؾ اہک ا

ابر ایس رطح وہا وت اس لدیم ےن رعض ایک اس ذات یک مسق سج رفامای ہک فاسپ اج امنز ادا رک وت ےن امنز ںیہن ڑپ ی اہیں کت ہک نیت 

 ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ ںیم اس ےس زایدہ ایھچ امنز ادا ںیہن رک اتکس ےھجم اھکس دںی لپ یلص اہلل ہیلع

 لاسین ےس اید وہ ڑپھ رھپ اانیمطؿ ےس دجسہ رک افر فملس ےن رفامای بج وت امنز ےک  ےئ ڑھکا وہ وت ریبکت ہہک رھپ رقلؿ ںیم ےس وج ےھجت

 اانیمطؿ ےس دیساھ ڑھکا وہ رھپ اانیمطؿ ےس دجسہ رک افر اانیمطؿ ےس دیساھ وہ رک ھٹیب اج رھپ ایس رطح اینپ امتؾ امنز ںیم ایک رکف۔

 اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل، دیعس نب ایب دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ےک ایبؿ رہ رتعک ںیم وسرة افہحت ڑپےنھ ےک فوجب افر بج کت افہحت اک ڑپانھ ای انھکیس نکمم ہن وہ وت اس وک وج لاسؿ وہ افہحت ےک العفہ ڑپھ ےنیل

     881    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، وبيساهَّلل، َىيس اب٦ ابی َىيس، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا٠ََة َوَوبِ  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٕ ح و َحسَّ ُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َوَر ََِعل ١َِِٜسحَٔس  َٞ ا ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َرُجَّل َزَخ ََ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی  ََ ٔ َو٦ِ  ٢َ ف َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی ٤َاحَٔيٕة  َو

تَ  َِ َِ ث٢َُّ ا ُِٜوُؼو َِ ا ٔ ب َِ
َ أ َِ ََلةٔ  ٔلَی اٜعَّ ١َُِٔت إ ةٔ َوَزاَزا ِٔيطٔ إَٔذا  ِٜٕٔعَّ ٔ ا ٞٔ َصٔذظ َِٜحٔسیَث ب١ِٔٔث ا ا َٔ ا ََ ِ َو ِّْ َٙب َِ َة  َٝ ِِٜٕٔب ِٞ ا ٔ ب ِٕ 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، دیعس انب ایب دیعس، اوبرہریہ ریض

لدیم دجسم ںیم داہ  وہ افر امنز ادا یک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک وگہش ںیم رشتفی رفام ےھت ابیق دحثی سگر یکچ ےہ 

 افر ریبکت ہہک۔اس ںیم  ہ ااضہف ےہ ہک بج وت امنز ےک  ےئ ڑھکا وہ وت ایھچ رطح وپرا فوض رک رھپ ہلبق یک رطػ ہنم رک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، دیعس انب ایب دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...از ےس رقات رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمدتقمی ےک  ےئ اےنپ اامؾ ےک ےھچیپ دنلب لف

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دتقمی ےک  ےئ اےنپ اامؾ ےک ےھچیپ دنلب لفاز ےس رقات رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     882    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ووا٤ہ، ٔتازہ، زرارہ، حَّضت و١زا٧ ب٦ حعين رِضي اهَّلل َىيس ب٦ ٥٠عور، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، َىيس، ابو :  راوی



 

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو وَ  ٔىيْس َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ص١َُا َو٦ِ أَبٔی َوَوا٤ََة  ٔىيٕس لَٔکَ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َو ََ ث٥ََا  َتاَزَة َو٦ِ ُزَراَرَة َحسَّ َٔ َوا٤ََة َو٦ِ 

َٟ أَیُُّٙ ب٦ِٔ أَِوفَی َو٦ِ و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ  ا َٕ َِ َِٜىَِّصٔ  ٔ أَِو ا ِضز ٢ََّٝ َظََلَة اٜمُّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی ب٥َٔا َر َٟ َظل ا َٔ أَ حَُعيِٕن  ٢ِ َْقَ

ِس َو١ُِٔٝت  َٔ  َٟ ا َٔ  َْ ِ َِٜدي ٢ِ أُرِٔز بَٔضا إِٔلَّ ا َٜ ْٞ أ٤ََا َو َٟ َرُج ا َٕ َِ ٢َ َربَِّک اِلَِولَی  َِ ٔح ا ِٝفٔی بَٔسبِّ ََٜح٥ٔيَضا َخ  أ٧ََّ َبِىَؽ٢ُِٙ َخا

دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

رفامای مت ںیم وکؿ اھت سج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مہ وک رہظ افر رصع یک امنز ڑپاھیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

( ڑپ ی ا ک صخش ےن رعض ایک ںیم ےن اس وک ڑپےنھ ںیم ریخ افر الھبیئ ےک العفہ وکیئ
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ارادہ  ےن ریمے ےھچیپ ) َس

  ےہ۔ںیہن ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ےن اجان ہک مت ںیم ےس وکیئ ھجم ےس رقات ںیم اھجل راہ

 دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےھچیپ دنلب لفاز ےس رقات رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمدتقمی ےک  ےئ اےنپ اامؾ 

     883    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت و١زا٧ ب٦ حعين :  راوی

ارٕ  ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت ُزَراَرَة  َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َتاَزَة  َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ

ِضَز  َّی اٜمُّ ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُث َو٦ِ و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ حَُعيِٕن أ٧ََّ َر ِٝ ب٦َِ أَِوفَی یَُحسِّ أُ َخ ْٞ َيُِقَ َٞ َرُج َحَى ٔح َِ ُط بَٔسبِّ َّ

ِس  َٔ  َٟ ا َٕ َِ ْٞ أ٤ََا  َٟ َرُج ا َٕ َِ  ُِ ارٔ َٕ ِٜ أَ أَِو أَی٢ُُِّٙ ا َٟ أَی٢ُُِّٙ َْقَ ا َٔ  َٓ ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ ٢َ َربَِّک اِلَِولَی  َِ ََٜح٥ٔيَضاا   َل٥ِ٥َُت أ٧ََّ َبِىَؽ٢ُِٙ َخا

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس 

( ڑپ ی بج لپ امنز ےس افرغ
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وہےئ وت  رہظ یک امنز ڑپاھیئ ا ک لدیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ )َس



 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای قیقحت ںیم ےن رفامای سک ےن ڑپاھ ای رفامای وکؿ ڑپےنھ فاال اھت؟ ا ک لدیم ےن رعض یک ںیم، وت

 امگؿ ایک ہک مت ںیم ےس وکیئ ریمی رقات ںیم انھجل ڈاؽ راہ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دتقمی ےک  ےئ اےنپ اامؾ ےک ےھچیپ دنلب لفاز ےس رقات رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     884    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبہ، حَّضت ٔتازہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ا١َىيٞ ب٦ وٝيہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، ابوُع :  راوی

َّي  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َة ح و َحسَّ َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ص١َُا َو٦ِ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ لَٔکَ َحسَّ

 َُ ٔ أ٧ََّ َر ٥َاز َِ ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٔ وبََة َو٦ِ  ِس َو١ُِٔٝت أ٧ََّ َبِىَؽ٢ُِٙ اب٦ِٔ أَبٔی َُعُ َٔ  َٟ ا َٔ ِضَز َو َّی اٜمُّ ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و

ََٜح٥ٔيَضا  َخا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، اوبرعفہب، رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  یک امنز ڑپاھیئ افر رفامای قیقحت ںیم ےن ولعمؾ ایک ہک مت ںیم ےس وکیئ ےھجم رقات ںیم ا اھج راہ ےہ۔فل ہ فملس ےن رہظ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس نب ہیلع، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، اوبرعفہب، رضحت اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسب اہلل وک دنلب لفاز ےس ڑپےنھ فاولں یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ۔

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 مسب اہلل وک دنلب لفاز ےس ڑپےنھ فاولں یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ۔

     885    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، ٥ٌسر، اب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار :  راوی

ُس  ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ ص١َُا َو٦ِ ٥ٌَُِسٕر  إر لَٔکَ َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ

َتاَزةَ  َٔ ١ِٔىُت  ٢َ َوأَبٔی بَِْکٕ َوو١ََُز َووُِث١َ  ََ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝيُت ٠ََي َر َٟ َظ ا َٔ ُث َو٦ِ أ٤ََٕس  ١َِي یَُحسِّ َِ ٢ِ أَ َٝ َِ ا٧َ 

أُ بِٔس٢ٔ اهَّللٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜزَّحٔي٢ٔ   أََحّسا ٥ِ٠ُٔض٢ِ َيُِقَ

نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ہک دمحم نب ینثم، انب اشبر، دنغر، انب ینثم، دمحم 

 وک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبرکب ف رمع ف امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےک اسھت امنز ادا یک ےہ افر ںیم ےن اؿ ںیم یسک

( ڑپ ِ

 
ِ

ِح
َ
ِ ارلّ

 

َ
ْ
ْح
َ
ِ ارلّ
َ
ِ اّللّ
ْ ِ
ی

 ےتھ وہےئ ںیہن انس۔)ِب

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دنغر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ڑپےنھ فاولں یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ۔مسب اہلل وک دنلب لفاز ےس

     886    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ابوزاُز، شىبہ، حَّضت ا٤س :  راوی

ٔ َوَزازَ  ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة فٔی َصَذا اِْل ث٥ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىَتطُ ٦ِ٠ٔ  َحسَّ ََ َتاَزَة أَ َٕ ٔ ُِٝت ٜ ُٕ َِ َٟ ُشِىَبُة  ا َٔ

٥َِٜاُظ َو٥ِطُ  َ أ ََ َٟ َنَى٢ِ َو٤َِح٦ُ  ا َٔ  أ٤ََٕس 



 

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، رضحت اسن ےس یہی دحثی اس دفرسی دنس ےس یھب رمفی ےہ۔

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 مسب اہلل وک دنلب لفاز ےس ڑپےنھ فاولں یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ۔

     887    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہ، حَّضت وبسہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ َے روایت ےہ ٘ہ و١ز ب٦ ٠ح١س ب٦ ٠ہزا٧ رازی، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزعی، وبس :  راوی

 خفاب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا اِلَِوَزاعٔیُّ َو٦ِ َوِبَسَة  َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ ٠ِٔضَزا٧َ اٜزَّازٔیُّ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ أب کَا٧َ یَِحَضزُ َحسَّ َِٜدفَّ أ٧ََّ و١ََُز ب٦َِ ا

ٌَيَُِْک َووَ بَٔضؤُ  َط  َٜ ٔ َک َوَِل إ ١َُک َوَتَىالَی َجسُّ َِ َُّٝض٢َّ َوبَٔح١ِسَٔک َتَباَرَک ا ِبَحا٤ََک اٜ َُ  ُٟ و ُٕ ِٜک١ََٔٝأت َي ِٔ ا َِ َِل َت َ٘ َُّط  َتاَزَة أ٤َ َٔ  ٦ِ

 َّ َْ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِٝ َِّٝيُت َخ َٟ َظ ا َٔ ثَُط  َّطُ َحسَّ َِٜيطٔ یُِدبُُْٔظ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٤َ ٔ کَا٤ُوا إ َِ ٢َ َوأَبٔی بَِْکٕ َوو١ََُز َووُِث١َا٧َ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

ٟٔ ْٔقَ  و٧َ بِٔس٢ٔ اهَّللٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜزَّحٔي٢ٔ فٔی أَوَّ ١َٜٔيَن َِل یَِذَُکُ َِٜىا َِٜح١ِس ِهَّلِل َربِّ ا تُٔحو٧َ ٔب ا ِّ صَاَيِسَت  ائَٕة َوَِل فٔی آِٔخٔ

، افزیع، دبعہ، رضحت دبعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب رہماؿ رازی، فدیل نب ملسم
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( رضحت اسن ریض  ہنع اؿ املکت وک دنلب لفاز ےس ڑپےتھ ےھت )
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 رفاتی ےہ فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبرکب ف رمع ف امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےک اہلل اعتٰیل ہنع ےس
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ہن لرخ ( وک افؽ رقات افر ےھچیپ امنز ڑپ ی فہ رقات وک )ا

 ںیم ڑپےتھ ےھت۔

دمحم نب رہماؿ رازی، فدیل نب ملسم، افزیع، دبعہ، رضحت دبعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمع نب اطخب ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿامنز  :   ابب

 مسب اہلل وک دنلب لفاز ےس ڑپےنھ فاولں یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ۔

     888    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ہزا٧، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، اَحاٗ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی ـٝحہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ُس ب٦ُِ ٠ِٔضَزا٧َ َحسَّ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ٔ َحسَّ ََ َُّط  َِٝحَة أ٤َ َ ُٖ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ـ َح َِ ٔ َْنٔی إ َ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ أَِخب َي ث٥ََا ا

َٔک   أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک یَِذَُکُ ذَٜ

دنس ےک اسھت یھب یہی دحثی  دمحم نب رہماؿ، فدیل نب ملسم، افزایع، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ےس ا ک دفرسی

 رفاتی یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب رہماؿ، فدیل نب ملسم، افزایع، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لؿ یک رہ وسرت اک زج ےنہک فاولں یک دلیل ےک بابب وسرة وتہب ےک العفہ مسب اہلل وک رق

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابب وسرة وتہب ےک العفہ مسب اہلل وک رقلؿ یک رہ وسرت اک زج ےنہک فاولں یک دلیل ےک ایبؿ ںیم

     889    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠دتار ب٦ ِّٝٞ، ا٤س ب٦ ٠اٜکولی ب٦ ححز َىسی، ولی ب٦ ٠سہز،  :  راوی

 َ ٕٞ َو٦ِ أ٤َ ُّ ِٝ ُِ ١ُِِٜدَتاُر ب٦ُِ  ٤ََْا ا َ ٕ أَِخب ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ َحسَّ ٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک ح و َحسَّ



 

ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ  ُط َحسَّ َٜ ُن  ِّ َّٝ ٢َ َذاَت  ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ بَِي٥َا َر ا َٔ ١ُِِٜدَتارٔ َو٦ِ أ٤ََٕس  ٕ َو٦ِ ا ٠ُِسضٔز

َٟ اهَّللٔ و َُ ََٙک یَا َر ٥َِٝا ٠َا أَِؼَح ُٕ َِ ١ّا  ُط ٠ُتََبسِّ ََ ِ َي َرأ َِ ائَّة ث٢َُّ َر َّ ٕ بَيَِن أَِلُضز٤َٔا إٔذِ أٌَِفَی إٌِٔ َِٜت َیِو٣ ٔ َٟ أ٤ُِز ا َٔ وَرْة    َُ ا  ّّ ٔ َولَیَّ آن

ِّٞ َٜٔزبَِّک َوا٤ََِحِ إ٧َّٔ َشا٤ٔئََک صُ  َع َِ َِٙوثََز  َّا أَِوَفِي٥َاَک اِل أَ بِٔس٢ٔ اهَّللٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜزَّحٔي٢ٔ إ٤ٔ َِٙوثَزُ ََُِقَ َٟ أََتِسُرو٧َ ٠َا اِل ا َٔ َو اِلَبََُِّْ ث٢َُّ 

 َّ إ٤ٔ َِ  َٟ ا َٔ  ٢َُٝ وُُٜط أَِو َُ ٥َِٝا اهَّللُ َوَر ُٕ َِٜٕٔيا٠َةٔ َِ ًٔي یَِو٣َ ا َِٝيطٔ أ٠َُّ ْْ صَُو َحِوْؿ َتزٔزُ َو ثٔي َ٘  ْْ ِ َِٝيطٔ َخي َّٞ َو ِّی َوزَّ َوَج طُ ٤َِضْز َوَوَس٤ٔيطٔ َرب

ُٟ ٠َا َتِسرٔی ٠َا أَ  و ُٕ َي َِ ًٔي  َّطُ ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ُٟ َربِّ إ٤ٔ ُٔو َ أ َِ َِٜىِبُس ٥ِ٠ُٔض٢ِ  َُٝخ ا ُيِدَت َِ ٕ ِحَس آ٤َٔيُتطُ َوَسزُ ا٥ُُّٜحو٣ٔ  ثَِت َبِىَسَک َزاَز اب٦ُِ حُِحز

َٟ ٠َا أَِحَسَث َبِىَسَک  ا َٔ ١َِِٜسحٔٔس َو  فٔی َحٔسیثٔطٔ بَيَِن أَِلُضز٤َٔا فٔی ا

یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ا ک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ  تلف یس اطری وہیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رکسماےت درایمؿ رشتفی رفام ےھت ہک 

وہےئ اانپ رس ابمرک ااھٹای مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک سک ابت ےس یسنہ 

رَثَ لریہ یھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رف
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امای ھجم رپ ایھب ا ک وسرة انزؽ وہیئ رھپ )ِب

،( ڑپاھ رھپ رفامای ایک مت اجےتن وہ ہک وکرث ایک ےہ مہ ےن اہک اہلل 
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اہلل ہیلع فل ہ افر اس اک روسؽ یلص ف

فملس یہ رتہب اجےتن ںی رفامای فہ ا ک رہن ےہ ھجم ےس ریمے رب ےن اس اک فدعہ ایک ےہ اس ںیم تہب یس وخایبں ںی فہ ا ک وحض 

ےہ سج رپ ایقتم ےک دؿ ریمی اتم ےک ولگ اپین ےنیپ ےک ےیل لںیئ ےگ افر اس ےک ربک ںں یک دعتاد اتسرفں یک دعتاد ےک ربارب 

 فاہں ےس  اٹ دای اجےئ اگ ںیم رعض رکفں اگ ای اہلل  ہ ریما اع ی ےہ وت اہلل اعتیل رفامںیئ ےگ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ ےہ ا ک صخش وک

فملس اجےتن وہ ہک اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دعب یئن ابںیت ڑھگی ںیھت، انب رجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ںیم  ہ 

اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے درایمؿ دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت افر اہلل اعتیل رفامای  ہ فہ ےہ سج ےن لپ یلص ااضہف ایک ہک لپ یلص 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دعب یئن ابںیت اکنؽ یل ںیھت۔

 یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 ابب وسرة وتہب ےک العفہ مسب اہلل وک رقلؿ یک رہ وسرت اک زج ےنہک فاولں یک دلیل ےک ایبؿ ںیم
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 ِؽيٞ، ٠دتار ب٦ ِّٝٞ، ا٤س ب٦ ٠اٜکابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، اب٦  :  راوی

 َ ١ِٔىُت أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕٞ ُّ ِٝ ُِ ٕٞ َو٦ِ ٠ُِدَتارٔ ب٦ِٔ  َُِؽِي ٤ََْا اب٦ُِ  َ ِٔ أَِخب َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ وُِل أٌَِفَی َحسَّ ُٕ ٤ََس ب٦َِ ٠َأٜٕک َي

 ٔ ائَّة ب َّ ٢َ إٌِٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ َر َِٜح٥َّٔة َو َّٞ فٔی ا َّ َوَج ِّی َوز َٟ ٤َِضْز َوَوَس٤ٔيطٔ َرب ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي  ٕ ٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ ٠ُِسضٔز ٥َِحو

 ٔ ٢ِ یَِذَُکِ آ٤َٔيُتطُ َوَسزُ ا٥ُُّٜحو٣ َٜ  َحِوْؿ َو

اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ  تلف یس اوبرکبی، دمحم نب العء، انب لیضف، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

اطری وہیئ ابیق دحثی سگر یکچ ےہ اس ںیم  ہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وکرث تنج ںیم ا ک رہن وہیگ سج اک اہلل 

وہےن اک ذرک ےن ریمے اسھت فدعہ رفامای ےہ افر اس رہن رپ ا ک وحض ےہ افر اس دحثی ںیم ربک ںں اک اتسرفں یک دعتاد ےک ربارب 

 ںیہن ےہ۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، انب لیضف، اتخمر نب لفلف، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ا ریبکت رحتہمی ےک دعب داںیئ اہھت وک ابںیئ اہھت رپ ہنیس ےس ےچین انػ ےس افرپ رےنھک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿ رےنھک ےک ایبؿ ںیمریبکت رحتہمی ےک دعب داںیئ اہھت وک ابںیئ اہھت رپ ہنیس ےس ےچین انػ ےس افرپ رےنھک افر دجسہ زنیم رپ دفونں اہوھتں وک دنکوھں ےک درایم
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 وّا٧ ہ١ا٣، ٠ح١س ب٦ جحازہ، وبساٜحبار ب٦ وائٞ، و١ٕٝہ ب٦ وائٞ ب٦ ححز زہيْ ب٦ ِحب، :  راوی

ثَىٔي َوِبُس  ُس ب٦ُِ ُجَحاَزَة َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ا٣ْ َحسَّ ث٥ََا َص١َّ ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١ََة  َحسَّ َٕ ِٝ ٕٞ َو٦ِ َو ٔ َِٜحبَّارٔ ب٦ُِ َوائ ا



 

ٕٞ َو٠َِولّی ٔ َِ  ب٦ِٔ َوائ ٢َ َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّطُ َرأَی ا٥َّٜٔييَّ َظل ٕ أ٤َ ٞٔ ب٦ِٔ حُِحز ٔ ثَاُظ َو٦ِ أَبٔيطٔ َوائ َُّض١َا َحسَّ َٞ فٔی َُٜض٢ِ أ٤َ َي یََسیِطٔ حٔيَن َزَخ

َْ بَٔثِوبٔطٔ ث٢َُّ َوَؼَي یََسُظ  َِٜتَح َٟ أُذ٤َُِيطٔ ث٢َُّ ا ا٣ْ حَٔيا َْ َص١َّ َْ َوَظ َّ ب َ٘  ٔ ََلة َد اٜعَّ َي أَِِخَ َ٘ ا أََراَز أ٧َِ یَزِ َّ١َٝ َِ ی  ُِٜيَِسَ ُِٜي١ِىَي َولَی ا ا

ََِي یََسیِطٔ  ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ َر ََ  َٟ ا َٔ ا  َّ١َٝ َِ َي  َ٘
َْ ََفَ َّ ب َ٘ َىُض١َا ث٢َُّ  َِ ِؤب ث٢َُّ َر ِيطٔ یََسیِطٔ ٦ِ٠ٔ اٜثَّ َّّ َ٘ َحَس بَيَِن  ََ َحَس  ََ ا  َّ١َٝ َِ   

ؾ، دمحم نب احجدہ، دبعاابجلر نب فالئ، ہمقلع نب فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ زریہ نب رحب، افعؿ امہ

یرد یہک افر امہؾ ےن ایبؿ ایک ہک لپ 
کب ب

 

ی

فملس ےن اےنپ دفونں اہوھتں وک دنلب ایک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ںیم داہ  وہےئ 

ں اہھت اےنپ اکونں کت ااھٹےئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اچدر افڑھ یل رھپ داںیئ اہھت ابںیئ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دفون

ریبکت اہھت ےک افرپ راھک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع رکےن اک ارادہ ایک وت اےنپ اہوھتں وک اچدر ےس اکنال رھپ اؿ وک دنلب ایک 

 

ِ م َ
س

ـُ اہک( وت اےنپ اہوھتں وک دنلب ایک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسہ اینپ دفونں ہہک رک روکع ایک بج لپ ےن )
َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّللّ

 ویلیھتہں ےک درایمؿ ایک۔

 زریہ نب رحب، افعؿ امہؾ، دمحم نب احجدہ، دبعاابجلر نب فالئ، ہمقلع نب فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم
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، اَحٖ، جزیز، ٥٠عور، ابووائٞ، حَّضت وبساهَّلل ب٦ زہيْ ب٦ ِحب، وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ :  راوی

 ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٕب َووُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ

٢َ اٜسَّ  ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ أَبٔی َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َر ِٝ ٔ َخ ََلة ُٟ فٔی اٜعَّ و ُٕ ٥َّا َن ُ٘  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ٔ ََل٣ُ َولَی اهَّللٔ َوائ



 

ٕ إ٧َّٔ ا ٢ََّٝ َذاَت یَِو٣ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ََٜا َر  َٟ ا َٕ َِ ََُِل٧ٕ  ََل٣ُ َولَی  ٔ اٜسَّ ََلة ٢ِ فٔی اٜعَّ ُ٘ َىَس أََحُس َٔ إَٔذا  َِ ََل٣ُ  هَّلَل صَُو اٜسَّ

َِٝيَک أَیَُّضا ا٥َّٜٔييُّ َوَرِح١َُة اهَّللٔ َو  ََل٣ُ َو َباُت اٜسَّ يِّ َواُت َواٜفَّ َٝ اُت ِهَّلِل َواٜعَّ ٔحيَّ ِٞ اٜتَّ ُٕ َي ِٝ َِ ٔ َِٝي٥َا َوَولَی ؤَباز ََل٣ُ َو بََزکَاتُطُ اٜسَّ

أٜحٔ  ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ اهَّللٔ اٜعَّ ٔ ِٔ َواِلَِرٔؿ أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ ١َا َّٞ َوِبٕس ِهَّلِل َظأٜٕح فٔی اٜسَّ ُ ََٜضا أََظابَِت ک ا َٔ إَٔذا  َِ ّسا يَن   َوأَِشَضُس أ٧ََّ ٠َُح١َّ

 َِ َٜةٔ ٠َا َشا َ ١َِِٜسأ ُ ٦ِ٠ٔ ا َّْ وُُٜط ث٢َُّ َیَتَدي َُ  َوِبُسُظ َوَر

احسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ا

َ ٍؿ  ُ

 

 ف

َ
َ
 ُؾ لَع
َ
ل َّ
ش
ل
ِ ا
َ
 اّللّ

َ
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ش
ل
( ےتہک ےھت وت ا ک دؿ ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ادتقاء ںیم امنز ںیم )ا

ہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ےب کش اہلل ذبات وخد السؾ ےہ ینعی اہلل یک تفص السؾ ےہ بج مت ںیم ےس وکیئ مہ ےس روسؽ اہلل یلص ا
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لی

 امنز ںیم دعقہ ںیم ےھٹیب وت اس وک اچےیہ ہک )ا
َ
ِ ف
َ
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( ڑپےھ اگ وت اس اک السؾ اہلل ےک رہ کین دنبے وک ےچنہپ اگ ل
َ

 

ن
 
جِن
ِل

ا  َ
ّ
ض
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ِ ا
َ
یَ ِد اّللّ
ِ
( ڑپےھ بج وکیئ  ہ ہملک ےہک اگ ) ع
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َ
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َ
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( ےہک رھپ اس وک اایتخر ےہ وج اچےہ داع امےگن۔ رھپ )أ

ُ
وُسلُة َ
ر
َ
 ف

زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اقحس، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم
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 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٥٠عور :  راوی

اَِل َحسَّ  َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٢ِ َحسَّ َٜ ُط َو َٝ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بَٔضَذا اِْل ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ

 َِ َٜٔة ٠َا َشا َ ١َِِٜسأ ُ ٦ِ٠ٔ ا َّْ  یَِذَُکِ ث٢َُّ یََتَدي



 

ںیم اس ےک دعب وج اچےہ دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر ےس یھب ایس دنس ےک اسھت یہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس 

 داع امےگن اک ہن ہ ںیہن ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم

     894    حسیث                               ٝس اوٟج  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، حسين جىفی، زائسہ، ٥٠عور :  راوی

َٞ حَ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ُِٜحِىفٔیُّ َو٦ِ َزائَٔسَة َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بَٔضَذا اِْل ث٥ََا حَُسيِْن ا ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ َِٜحٔسیٔث َحسَّ  ٔسیثٔض١َٔا َوَذََکَ فٔی ا

 َِّ َِ أَِو ٠َا أََح َٜٔة ٠َا َشا َ ١َِِٜسأ ِ َبِىُس ٦ِ٠ٔ ا َّْ َِٜيَتَدي  ث٢َُّ 

دبع نب دیمح، نیسح یفعج، زادئہ، وصنمر ےس ا ک افر دنس ےک اسھت یہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم ےہ اس ےک دعب اس وک اایتخر 

 ےہ وج  دنس رکے داع امےگن۔

 ردبع نب دیمح، نیسح یفعج، زادئہ، وصنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم

     895    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 هَّلل ب٦ ٠سىوزیحٌي ب٦ یحٌي، ابو٠ىاویہ، او١ض، شٕيٖ، وبسا :  راوی

 ٕ ٖٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوز ٤ََْا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َشٕٔي َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َِٝس٥َا ٠ََي َحسَّ ٥َّا إَٔذا َج ُ٘  َٟ ا َٔ  

ٞٔ َحسٔیٔث ٥ِ٠َُع  ََلةٔ ب١ِٔٔث ٢ََّٝ فٔی اٜعَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل َوا ُ َبِىُس ٦ِ٠ٔ اٜسُّ َّْ َٟ ث٢َُّ َیَتَدي ا َٔ  وٕر َو

ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش، دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک مہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت دعقہ ںیم 

 اک ذرک ںیہن ےہ۔ےھٹیب وہےئ ےھت ابیق دحثی وصنمر یک دحثی یک رطح ےہ نکیل اس ںیم  دنس یک داع امےنگن 

 ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش، دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم

     896    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابونىي٢، َيْ ب٦ ابی ََٝمي٧، ٠حاہس، وبساهَّلل ب٦ َدبْہ، وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز :  راوی

١ِٔىُت ٠َُحا ََ  َٟ ا َٔ  ٧َ َمِيَ َٝ َُ ُْ ب٦ُِ  ِي ََ ث٥ََا  ث٥ََا أَبُو نَُىِي٢ٕ َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٕ َحسَّ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ صّٔسا َي ُٟ َحسَّ و

َس  َصضُّ ٢ََّٝ اٜتَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ََّٝىٔي َر وُِل َو ُٕ ٕ َي ١ِٔىُت اب٦َِ ٠َِسُىوز ََ  َٟ ا َٔ ََْة  َ ِدب ١ُِّٝىٔي ََ ١َا ُيَى َ٘ ِيطٔ  َّّ َ٘ ِّی بَيَِن  ف َ٘

 ٔ َس ب َصضُّ َِٔتغَّ اٜتَّ آ٧ٔ َوا ُُِٜقِ وَرَة ٦ِ٠ٔ ا وااٜسُّ َتعُّ ِٔ ٞٔ ٠َا ا  ١ِٔث

یردہ، دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
ب

 

ج
س

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبمیعن، فیس نب ایب امیلسؿ، اجمید، دبعاہلل نب 

 یھت ےسیج ےھجم ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم دہشت اھکسای اس احؽ ںیم ہک ریمی یلیھتہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یلیھتہ ےک درایمؿ ںیم

 رقلؿ ںیم ےس وکیئ وسرت اھکسےت ےھت رھپ دہشت اک وپرا ہصق ایبؿ ایک اسیج ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک۔

یردہ، دبعاہلل نب وعسمد :  رافی
ب

 

ج
س

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبمیعن، فیس نب ایب امیلسؿ، اجمید، دبعاہلل نب 



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم

     897    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح ب٦ ٠ہاجز، ٜيث، ابوزبيْ، َىيس ب٦ جبيْ، ـاُس، حَّضت اب٦ وباس رِضي  :  راوی

  تىالٰی و٥ہاهَّلل

 َّٝ ٤ََْا اٜ َ ٔ أَِخب ١َُِٜضأجز ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔىيسٔ َحسَّ ََ ٔ َو٦ِ  ِيُث َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ

 ُٟ و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ َُّط  ٕ َوَو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٤َ ٥َ١ُِّٝا ب٦ِٔ ُجَبيِْ ١َا يَُى َ٘ َس  َصضُّ ٥َ١ُِّٝا اٜتَّ ٢َ يَُى َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

َٝيِ  ََل٣ُ َو َباُت ِهَّلِل اٜسَّ يِّ َواُت اٜفَّ َٝ ١َُِٜباَرکَاُت اٜعَّ اُت ا ٔحيَّ ُٟ اٜتَّ و ُٕ َِکَا٧َ َي آ٧ٔ  ُُِٜقِ وَرَة ٦ِ٠ٔ ا َک أَیَُّضا ا٥َّٜٔييُّ َوَرِح١َُة اهَّللٔ اٜسُّ

ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوأَِشَضُس أ٧ََّ َو  ٔ أٜٔحيَن أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ َِٝي٥َا َوَولَی ؤَبازٔ اهَّللٔ اٜعَّ ََل٣ُ َو ُٟ اهَّللٔ َوفٔی رَٔواَیٔة اب٦ِٔ بََزکَاتُُط اٜسَّ و َُ ّسا َر  ٠َُح١َّ

آ٧َ  ُُِٜقِ ٥َ١ُِّٝا ا ١َا يَُى َ٘  ُر٠ِٕح 

ثیل، اوبزریب، دیعس نب ریبج، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم نب اہمرج، 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ وک دہشت اس رطح اھکسےت ےھت ےسیج ںیمہ رقلؿ یک وسرة اھکسےت ےھت لپ یلص اہلل ہیلع 
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ِ( امتؾ وقیل دبین افر امیل ابعدات اہلل ےک  ےئ ںی اے یبن لپ یلص اہلل فل ہ فملس رفامےت ) ا
َ
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 ہیلع فل ہ فملس رپ السؾ وہ افر اہلل یک رںیتمح افر اس یک ربںیتک انزؽ وہں مہ رپ افر اہلل ےک کین دنبفں رپ السؾ وہ، ںیم وگایہ داتی

 افر ںیم وگایہ داتی وہں دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل اعتیل ےک دنبے افر اس ےک وہں اہلل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن

 روسؽ ںی۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، اوبزریب، دیعس نب ریبج، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم

     898    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي ب٦ آز٣، وبساٜزح٦١ ب٦ ح١يس، ابوزبيْ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 َ ث ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ آَز٣َ َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔ َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ ىٔي أَبُو اٜزُّبَيِْ

 َ٥١ُِّٝ ٢َ يَُى َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ آ٧ٔ َوبَّإس  ُُِٜقِ وَرَة ٦ِ٠ٔ ا ٥َ١ُِّٝا اٜسُّ ١َا ُيَى َ٘ َس  َصضُّ  ا اٜتَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب لدؾ، دبعارلنمح نب دیمح، اوبزریب، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 یک وسرت یک میلعت دےتی ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ دہشت اس رطح اھکسےت ےھت سج رطح ںیمہ رقلؿ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب لدؾ، دبعارلنمح نب دیمح، اوبزریب، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمابب امنز ںیم دہشت

     899    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َىيس ب٦ ٥٠عور، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوکا٠ٞ، ٠ح١س ب٦ وبسا١ٜٝک، ابوکا٠ٞ، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، یو٤س ب٦ جبيْ،  :  راوی

 حفا٧ ب٦ وبساهَّلل رٔاشي

ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َو ََ ث٥ََا  ُن ٔلَبٔی َحسَّ ِّ َّٝ ١َِٜٝٔٔک اِل٠َُؤیُّ َواٜ ُس ب٦ُِ َوِبٔس ا َِٜحِحَسرٔیُّ َو٠َُح١َّ ٕٞ ا ٔىيٕس َوأَبُو کَا٠ٔ ََ

 َٔ ا٧َ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ اٜزَّ ٕ َو٦ِ حٔفَّ َتاَزَة َو٦ِ یُو٤َُس ب٦ِٔ ُجَبيِْ َٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ  اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕٞ َِّٝيُت ٠َ کَا٠ٔ َٟ َظ ا َٔ َي أَبٔی ٠ُوَسي أشيِّ 

 َ ِّْ َواٜزَّک ٔ ِٜب ََلةُ بٔا ِت اٜعَّ ٔ أُْٔقَّ ِو٣ َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َٟ َرُج ا َٔ  ٔ ِىَسة َٕ ِٜ ا کَا٧َ و٥َِٔس ا َّ١َٝ َِ َضي أَبُو ٠ُوَسي اِلَِشَىزٔیِّ َظََلّة  َٔ ا  َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ  ٔ اة



 

َذا  َ٘ ُٞ ک١َََٔٝة  ٔ ائ َٕ ِٜ َٟ أَی٢ُُِّٙ ا ا َٕ َِ  َٓ ٢ََّٝ اِنََّصَ ََ ََلَة َو أََر٣َّ اٜعَّ َِ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ ُٞ ک١َََٔٝة  ٔ ائ َٕ ِٜ َٟ أَی٢ُُِّٙ ا ا َٔ ِو٣ُ ث٢َُّ  َٕ ِٜ أََر٣َّ ا َِ  َٟ ا َٔ َذا  َ٘ َو

 ْٞ َٟ َرُج ا َٕ َِ ََٙىىٔي بَٔضا  ِس َرصِٔبُت أ٧َِ َتِب َٕ َٜ ُِٝتَضا َو ُٔ َٟ ٠َا  ا َٔ َِٝتَضا  ُٔ ا٧ُ  ََّٝک یَا حٔفَّ َى َٜ  َٟ ا َٕ َِ ِو٣ُ  َٕ ِٜ ُِٝتضَ ا ُٔ ٔ أ٤ََا  ِو٣ َٕ ِٜ ٢َِٜ  ٦ِ٠ٔ ا ا َو

َٟ اهَّللٔ  و َُ وُٜو٧َ فٔی َظََلت٢ُِٙٔ إ٧َّٔ َر ُٕ َْ َت ِي َ٘ ١َُٝو٧َ  َٟ أَبُو ٠ُوَسي أ٠ََا َتِى ا َٕ َِ  َْ ِ َِٜدي ٢َ َخَفب٥ََا أُرِٔز بَٔضا إِٔلَّ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

 َِ َِّٝيُت٢ِ  َٟ إَٔذا َظ ا َٕ َِ ٥َ١ََّٝا َظََلَت٥َا  ٥َّت٥ََا َوَو َُ ٥ََٜا  ََّن  َبي َِ ٔ َٟ ٌَيِْ ا َٔ ُوا َوإٔذِ  ِّْ َٙب َِ  َْ َّ ب َ٘ إَٔذا  َِ  ٢ِ ُ٘ ٢ُِٙ أََحُس َِٜيُؤ٠َّ ٢ُِٙ ث٢َُّ  َِ ُّو أَٔٔي١ُوا ُظ

ىُ  َ٘ ُوا َواِر ِّْ َٙب َِ َي  َ٘ َْ َوَر َّ ب َ٘ إَٔذا  َِ وُٜوا آ٠ٔيَن یُحِٔب٢ُِٙ اهَّللُ  ُٕ َِ ِّٜيَن  ا َِٝيض٢ِٔ َوَِل اٜؽَّ ُؽؤب َو ٍِ ١َ ِٜ ُي ا َ٘ إ٧َّٔ اِْل٠َٔا٣َ یَزِ َِ ُي  وا  َِ ٢َُِٙٝ َوَیزِ ِب َٔ

١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ حَ  ََ  َٟ ا َٔ َِٝک َوإَٔذا  ٔ َِٝک بٔت ٔ ت َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٢َُِٙٝ ِب ََٜک َٔ َُّٝض٢َّ َرب٥ََّا  وُٜوا اٜ ُٕ َِ ١َٔسُظ 

إ٧َّٔ اهَّلَل َتَباَرَک َوَتَى  َِ َِٜح١ُِس َيِس١َُي اهَّللُ َل٢ُِٙ  َْ ا َّ ب َ٘ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ َوإَٔذا  ََ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َولَی َٜٔسا٧ٔ ٤َبٔيِّطٔ َظل ا َٔ الَی 

َّی  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٢َُِٙٝ ِب َٔ ُي  َِ ٢َُِٙٝ َوَیزِ ِب َٔ إ٧َّٔ اِْل٠َٔا٣َ َيِسحُُس  َِ ُحُسوا  َِ ُوا َوا ِّْ َٙب َِ َحَس  ََ َٝيِ َو َِٝک اهَّللُ َو ٔ َِت  ٢َ َّٝ ََ طٔ َو

َواُت  َٝ َباُت اٜعَّ يِّ حٔيَّاُت اٜفَّ ٢ِ اٜتَّ ُ٘ ٟٔ أََحٔس ِو َٔ  ٟٔ َِٝي٦ُِٙ ٦ِ٠ٔ أَوَّ َِ ِىَسةٔ  َٕ ِٜ َِٝک َوإَٔذا کَا٧َ و٥َِٔس ا ٔ َِٝيَک أَیَُّضا ا٥َّٜٔييُّ بٔت ََل٣ُ َو ِهَّلِل اٜسَّ

َِٝي٥َا َوَولَی ََل٣ُ َو وُٜطُ  َوَرِح١َُة اهَّللٔ َوبََزکَاتُطُ اٜسَّ َُ ّسا َوِبُسُظ َوَر ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوأَِشَضُس أ٧ََّ ٠َُح١َّ ٔ أٜٔحيَن أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ ٔ اهَّللٔ اٜعَّ  ؤَباز

دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوباکلم، دمحم نب دبعاکلمل، اوباکلم، اوبوعاہن، اتقدہ، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبع اہلل، راق ی ےس 

ںیم ےن رضحت اوبومیس ارعشی ےک اسھت امنز ادا یک بج فہ دعقہ ےک رقبی ےھت وت ا ک صخش ےن اہکں امنز یکین افر رفاتی ےہ ہک 

اپزیکیگ ےک اسھت رفض یک یئگ ےہ بج رضحت اوبومیس ارعشی ےن امنز وپری رکیل افر السؾ ریھپ دای وت رفامای مت ںیم ےس سک ےن اس 

 رھپ رفامای مت ںیم وکؿ ااسی ااسی ہملک ےنہک فاال ےہ ولگ اخومش رےہ وت رفامای اے اطحؿ اس رطح اک  ہ ہملک اہک ےہ ولگ اخومش رےہ

 اشدی وت ےن  ہ ہملک اہک وہں ںیم ےن رعض یک ںیم ےن ںیہن اہک ںیم وت لپ ےس ڈرات اھت ہک ھجم ےس انراض ہن وہ اجںیئ وت ا ک لدیم ےن اہک

 اک ارادہ ایک ےہ وت رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مت ںیم ےن اہک ےہ افر ںیم ےن اس ےک اسھت رصػ یکین یہ

یک افر ںیہن اجےتن ہک مت وک اینپ امنز ںیم ایک ڑپانھ اچےئہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ ہبطخ دای افر ںیمہ امہری تنس فاحض 

 اینپ وفصں وک دیساھ رکف رھپ مت ںیم ےس وکیئ اہمتری اامتم رکے بج فہ ریبکت ےہک ںیمہ امنز اھکسیئ افر رفامای ہک بج مت امنز ادا رکف وت

( ےہک وت مت لنیم وہکاتہک اہلل مت ےس وخش وہ افر بج ف
َ
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ہ ریبکت ہہک رک روکع مت ریبکت وہک افر بج فہ ) ع
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ای ےہ اعؤں وک اتنس ےہ ویکہکن اہلل ابترک فاعتیل ےن اےنپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زابین 



 

 بج فہ ریبکت ہہک رک دجسہ رکے وت مت یھب ریبکت وہک افر دجسہ رکف اامؾ دجسہ مت ےس ےلہپ رکات ےہ افر دجسہ ےس مت ےس ےلہپ ااتھٹ ےہ رھپ

ے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہمترا  ہ ل اامؾ ےک اقمہلب ںیم وہ اجےئ اگ افر بج فہ دعقہ ںیم ھٹیب اجےئ وت اہمتر
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، اتقدہ، ویسن نب ریبج، اطحؿ نب دبعاہلل دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوباکلم، دمحم نب دبعاکلمل، اوباکلم، اوبوعاہن :  رافی

 راق ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم

     900    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

بوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، َىيس ب٦ ابی ُعوبہ، ابوٌسا٧، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ََٝمي٧، ا :  راوی

 حَّضت ٔتازہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ث وبََة ح و َحسَّ ٔىيُس ب٦ُِ أَبٔی َُعُ ََ ث٥ََا  ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا َحسَّ ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َحسَّ ا٧َ ا ٥َا أَبُو ٌَسَّ

َِّئِمِّ  ٧َ اٜت ََٝمِيَ َُ ٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ  َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ َتاَزَة فٔی صََذا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ َٔ ِٔ َو٦ِ  ُّٞ َصُؤَِل ُ  ک

٥َازٔ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َوفٔی َحٔسیٔث جَ  َِ ٔ ٔ اِْل إ َِ َِٜيَس فٔی َحٔسیٔث أََحٕس ٥ِ٠ُٔض٢ِ  أَِنٔعُتوا َو َِ أَ  َتاَزَة ٦ِ٠ٔ اٜزِّیَاَزةٔ َوإَٔذا َْقَ َٔ ٧َ َو٦ِ  ََٝمِيَ َُ ٕ َو٦ِ  ٧َّ زٔیز

١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ إِٔلَّ فٔی رَٔوایَةٔ أَ  ََ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َولَی َٜٔسا٧ٔ ٤َبٔيِّطٔ َظل ا َٔ ٔ اهَّلَل  َٟ أَبُو ب ا َٔ ٕٞ َوِحَسُظ َو٦ِ أَبٔی َوَوا٤ََة  ی کَا٠ٔ

َمِيَ  َٝ َُ َن ٦ِ٠ٔ  َّ َٟ ٠ُِس٢ْٔٝ تُزٔیُس أَِح ا َٕ َِ َِٜحٔسیٔث  َٟ أَبُو بَِْکٔ اب٦ُِ أُِخٔت أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ فٔی َصَذا ا ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ َحٔسیُث إ َِ َٜطُ أَبُو بَِْکٕ   َٟ ا َٕ َِ  ٧َ

َٟ صَُو َظحٔيْح  ا َٕ َِ ُّٞ َشيِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُ َِٜيَس ک  َٟ ا َٔ ٢َِٜ َتَؽِىطُ صَا ص٥َُا   ٢َٜٔ َٟ ا َٕ َِ َٟ صَُو و٥ِٔٔسی َظٔحيْح  ا َٕ َِ أَِنٔعُتوا  َِ أَ  ٕئ َيِىىٔي َوإَٔذا َْقَ

َِٝيطٔ  ١ََّا َوَؼِىُت َصا ص٥َُا ٠َا أَِج١َُىوا َو  و٥ِٔٔسی َظٔحيٕح َوَؼِىُتطُ َصا ص٥َُا إ٤ٔ



 

یب رعفہب، اوباسغؿ، اعمذ نب اشہؾ، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امیلسؿ، رضحت اتقدہ ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیعس نب ا

اعتٰیل ہنع ےس نیت فلتخم ااسدین ےس یہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم  ہ ااضہف یھب ےہ ہک بج اامؾ رقات رکے وت مت 

اعتیل ےن اےنپ یبن یک زابؿ رپ عمس اہلل نمل دمحہ اجری رفام دای ےہ اہتبل اخومش روہ افر اؿ یک اس دحثی ںیم  ہ اافلظ ںیہن ںی ہک اہلل 

اامؾ ملسم ےس اس دحثی یک دنس ےک ابرے ںیم اوبرضن ےک اھبےجن اوبرکب ےن وگتفگ یک وت اامؾ ملسم ےن رفامای امیلسؿ ےس ڑبھ رک زایدہ 

 اہلل ےس اوبرکب ےن اہک ہک رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک احہظف فاال وکؿ وہ اتکس ےہ ینعی  ہ رفاتی حیحص ےہ وت اامؾ ملسم رہمح

دحثی اک ایک احؽ ےہ رفامای ملسم ےن فہ ریمے زند ک حیحص ےہ ینعی بج اامؾ رقات رکے وت مت اخومش روہ وت اس ےن اہک رھپ لپ ےن 

 رہ اس دحثی وک لقن ایک وج ریمے زند ک حیحص وہ اس دحثی وک اہیں ویکں ایبؿ ںیہن ایک وت اامؾ ےن وجاب دای ںیم ےن اس اتکب ںیم

 ہکلب اس ںیم ںیم ےن اؿ ااحدثی وک لقن ایک ےہ سج یک  تح رپ بس اک اامجع وہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیعس نب ایب رعفہب، اوباسغؿ، اعمذ نب اشہؾ، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امیلسؿ، رضحت اتقدہ  :  رافی

 ہنع ریض اہلل اعتٰیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ابب امنز ںیم دہشت ےک ایبؿ ںیم

     901    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، ٠ى١ز ٔتازہاَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اب٦ ابی و١ز، وبساٜززاٗ :  راوی

 ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٔ ٕ َو٦ِ  ٗٔ َو٦ِ ٠َِى١َز ا ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّزَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ إ٧َّٔ اهَّللَ َحسَّ َِ َِٜحٔسیٔث  َٟ فٔی ا ا َٔ ٥َازٔ َو َِ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َضي َولَی َٜٔسا٧ٔ ٤َبٔيِّطٔ َظل َٔ  َّٞ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسظُ َوزَّ َوَج ََ  ٢ََّٝ 

ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، دبعارلزاؼ، رمعم اتقدہ ا ک افر دنس ےس یہی دحثی رضحت اتقدہ ےس رفاتی یک یئگ ےہ ہک اہلل اعتیل 
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 ی رکدای ےہ۔ےن اےنپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زابؿ ابمرک رپ )



 

 ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، دبعارلزاؼ، رمعم اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دہشت ےک دعب ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد یرفی ےنجیھب ےک ایبؿ ںیم

  ایبؿامنز اک :   ابب

 دہشت ےک دعب ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد یرفی ےنجیھب ےک ایبؿ ںیم

     902    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ٠اٜک، نىي٢ ب٦ وبساهَّلل، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ زیس انعاری، وبساهَّلل ب٦ زیس، ابو٠سىوز  :  راوی

 اری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہانع

ٔ أ٧ََّ  ١ُِِٜح١ٔز أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ نَُىِي٢ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ا َٟ َْقَ ا َٔ ١ٔئِمُّ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ َس ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َزیِٕس َحسَّ  ٠َُح١َّ

َّٜٔذی کَا٧َ  ُٟ  اِلَِنَعارٔیَّ َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َزیِٕس صَُو ا و َُ َٟ أََتا٤َا َر ا َٔ َُْظ َو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوزٕ اِلَِنَعارٔیِّ  َ ََلةٔ أَِخب َِ بٔاٜعَّ أُرَٔی ا٥َِّٜسا

ِىٕس أ٠ََزَ  ََ ُط َبٔصيُْ ب٦ُِ  َٜ  َٟ ا َٕ َِ ِىٔس ب٦ِٔ وَُباَزَة  ََ ٢َ َو٤َِح٦ُ فٔی ٠َِحٝٔٔس  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيَک ٤َا اهَّللُ َتَىالَی أ٧ََّ نُ اهَّللٔ َظل َِّی َو َعل

َّي َت٥١ََّ  ٢ََّٝ َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َسََٙت َر َِ  َٟ ا َٔ َِٝيَک  ِّی َو َْ نَُعل َِٙي َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ یَا َر ا َٔ ُِٜط ث٢َُّ  َ ٢ِ َيِسأ َٜ َّطُ  ِي٥َا أ٤َ

َُّٝض٢َّ َظ  ُٔوُٜوا اٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٟٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َوبَارِٔک َر َِّٝيَت َولَی آ ١َا َظ َ٘ ٕس  ٟٔ ٠َُح١َّ ٕس َوَولَی آ ِّٞ َولَی ٠َُح١َّ

ََّک َح١ٔيْس ٠َحٔيْس َواٜسَّ  ١َٜٔيَن إ٤ٔ َِٜىا ٟٔ إٔبِزَاصٔي٢َ فٔی ا َت َولَی آ ِ٘ ١َا بَاَر َ٘ ٕس  ٟٔ ٠َُح١َّ ٕس َوَولَی آ ِس َو١ُِٔٝت٢ِ َولَی ٠َُح١َّ َٔ ١َا  َ٘  ََل٣ُ 

 یمیمت، امکل، میعن نب دبع اہلل، دمحم نب دبعاہلل نب زدی ااصنری، دبعاہلل نب زدی، اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ییحی نب ییحی

رفاتی ےہ ہک مہ دعس نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک سلجم ںیم ےھت ہک امہرے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ 

ہیلع فل ہ فملس ےس  ریش نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ وک اہلل ابترک وت لپ یلص اہلل 

یلص  فاعتیل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد ےنجیھب اک مکح دای ےہ مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ ےسیک درفد ںیجیھب روسؽ اہلل

ل ہ فملس اخومش رےہ اہیں کت مہ انمت رکےن ےگل ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس رطح اک وساؽ ہن ایک اجات رھپ اہلل ہیلع ف
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زدی، اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل  ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، میعن نب دبعاہلل، دمحم نب دبعاہلل نب زدی ااصنری، دبعاہلل نب :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد یرفی ےنجیھب ےک ایبؿ ںیم

     903    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ بصار، اب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ح٢ٙ، اب٦ ابی ٜيلی، ٘ىِ ب٦ وحزہ، حَّضت  :  راوی

 ٘ىِ ب٦ وحزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ِٜ ُن ِٔلب٦ِٔ ا ِّ َّٝ إر َواٜ ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُثى

َد  ََٜک صَٔسیَّّة َِخَ َٟ أََِل أُصِٔسی  ا َٕ َِ ُِ ب٦ُِ وُِحَزَة  ِى َ٘ ََٜٕٔيىٔي   َٟ ا َٔ َِٜيلَی  ١ِٔىُت اب٦َِ أَبٔی  ََ  َٟ ا َٔ  ٢َٔٙ َِٜح َّی اهَّللُ  ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝي٥َا َر َو

 ََ َِٝيطٔ َو ِّٞ َولَی ٠ُحَ َو َُّٝض٢َّ َظ ُٔوُٜوا اٜ  َٟ ا َٔ َِٝيَک  ِّی َو َْ نَُعل َِٙي َِ َِٝيَک  ٢ُِّٝ َو َْ نَُس ِي َ٘ ٥َِِا  ِس َُعَ َٔ ٥َِٝا  ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ٟٔ ٕس َوَولَی آ َّ١

ٕس َووَ  َُّٝض٢َّ بَارِٔک َولَی ٠َُح١َّ ََّک َح١ٔيْس ٠َحٔيْس اٜ ٟٔ إٔبَِزاصٔي٢َ إ٤ٔ َِّٝيَت َولَی آ ١َا َظ َ٘ ٕس  ٟٔ ٠َُح١َّ َت َولَی آ ِ٘ ١َا بَاَر َ٘ ٕس  ٟٔ ٠َُح١َّ لَی آ

ََّک َح١ٔيْس ٠َحٔيْس   إٔبَِزاصٔي٢َ إ٤ٔ

 ےس دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، انب ایب ، یل،  بع نب رجعہ، رضحت  بع نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

فل ہ فملس رشتفی الےئ وت مہ ےن رعض ایک مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ  رفاتی ےہ ہک امہرے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ں وہک السؾ اک رطہقی وت ناچہؿ ےکچ ںی مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفر ےسیک ںیجیھب وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت وی
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، انب ایب ، یل،  بع نب رجعہ، رضحت  بع نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد یرفی ےنجیھب ےک ایبؿ ںیم

     904    حسیث                               جٝس اوٟ  :  ٝسج

 زہيْ ب٦ ِحب، ابوَکیِ، و٘يي، شىبہ، ٠سىز، ح٢ٙ :  راوی

 ٔ ٢َٔٙ بَٔضَذا اِْل َِٜح ٕ َو٦ِ ا ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ُشِىَبَة َو٠ِٔسَىز اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ٕب َوأَبُو َُکَ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٝطُ َحسَّ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِٜيَس فٔی  َِ َو

ََٜک َصٔسیَّّة  ٕ أََِل أُصِٔسی   َحٔسیٔث ٠ِٔسَىز

زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، ہبعش، رعسم، مکح ےس یھب یہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ نکیل اس دحثی ںیم ید ہ رکےن اک ذرک 

 ںیہن ےہ۔

 زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، ہبعش، رعسم، مکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد یرفی ےنجیھب ےک ایبؿ ںیم

     905    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 زَکیا، او١ض ٠سىز، ٠اٜک ب٦ ٠ٍوٟ، ح٠٢ٙح١س ب٦ بکار ا١َىيٞ ب٦  :  راوی

ٕ َوَو٦ِ ٠َأٜٔک بِ  َِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َوَو٦ِ ٠ِٔسَىز یَّا ُٞ ب٦ُِ َزََکٔ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َّإر َحسَّ ُس ب٦ُِ بَک ث٥ََا ٠َُح١َّ ٢َٔٙ َحسَّ َِٜح ُض٢ِ َو٦ِ ا ُّٝ ُ ٟٕ ک َو ٍِ ٦ٔ ٠ٔ

َٟ َوبَارٔ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ َُّٝض٢َّ بَٔضَذا اِْل ِٞ اٜ ُٕ ٢ِ َي َٜ ٕس َو  ِک َولَی ٠َُح١َّ

دمحم نب اکبر اامسلیع نب زرکای، اشمع رعسم، امکل نب وغمؽ، مکح ےس دفرسی دنس ےک اسھت یھب یہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم 
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 نب زرکای، اشمع رعسم، امکل نب وغمؽ، مکح دمحم نب اکبر الیعمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد یرفی ےنجیھب ےک ایبؿ ںیم

     906    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، روح، وبساهَّلل ب٦ ٤اِي، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، روح، ٠اٜک ب٦ ا٤س، وبساهَّلل ب٦ ابی بْک،  :  راوی

 و١زو ب٦ َٝي٢ حَّضت ابوح١يس َاوس ی

ث٥ََا َرِوْح َوَوبِ  ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ ُط  َٜ ُن  ِّ َّٝ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواٜ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٤َإِٔي ح و َحسَّ

ِي٢ٕ أَِخ  َٝ َُ ٤ََْا َرِوْح َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  َ َّ أَِخب اؤٔسیُّ أ٤َ َْنٔی أَبُو ح١َُِيٕس اٜسَّ َ ُض٢ِ ب

ٕس َوَولَی أَِزَوأجطٔ َوذُرِّ  ِّٞ َولَی ٠َُح١َّ َُّٝض٢َّ َظ ُٔوُٜوا اٜ  َٟ ا َٔ َِٝيَک  ِّی َو َْ نَُعل ِي َ٘ َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا یَا َر َٔ ٟٔ َِّٝيَت َولَی آ ١َا َظ َ٘ یَّتٔطٔ 

َت  ِ٘ ١َا بَاَر َ٘ یَّتٔطٔ  ٕس َوَولَی أَِزَوأجطٔ َوذُرِّ ََّک َح١ٔيْس ٠َحٔيْس  إٔبَِزاصٔي٢َ َوبَارِٔک َولَی ٠َُح١َّ ٟٔ إٔبَِزاصٔي٢َ إ٤ٔ  َولَی آ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رفح، دبعاہلل نب انعف، ااحسؼ نب اربامیہ، رفح، امکل نب اسن، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعف نب میلس رضحت 

مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ  اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
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 رپ افر یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ازفاج افر افالد رپ اسیج ہک وت ےن درفد اجیھب لؽ اربامیہ رپ افر ربتک انزؽ رفام دمحم یلص اہلل ہیلع فملس

لپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج فافالد رپ اسیج ہک وت ےن ربتک انزؽ رفامیئ لؽ اربامیہ رپ ےب کش وت رعتفی ےک القئ افر رزریگ فاال 

 ےہ۔

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رفح، دبعاہلل نب انعف، ااحسؼ نب اربامیہ، رفح، امکل نب اسن، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعف نب میلس  :  رافی

 اوبدیمح اسدع ی رضحت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دہشت ےک دعب ینب رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ درفد یرفی ےنجیھب ےک ایبؿ ںیم

     907    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، اب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، وَلء، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِٜىََل  ُٞ َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ ا ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ ِٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ وَ َحسَّ

ا َِٝيطٔ َوَِّشّ َّی اهَّللُ َو َّی َولَیَّ َواحَٔسّة َظل َٟ ٦ِ٠َ َظل ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

ؽ اہلل ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

ن انزؽ رکے اگ۔

 

ب ن
م
ج

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ا ک ابر ھجم رپ درفد ےجیھب اہلل اس رپ دس ر

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، الیعمس نب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ...عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     908    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابوظاٜح، ابوہزیزہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ یحٌي :  راوی

 َُ َِمٕٓ َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َُ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و

 َٟ ا َٔ َٟ إَٔذا  ا َٔ  َٟ ِو َٔ ِوُٜطُ  َٔ  َٖ َِ َّطُ ٦ِ٠َ َوا إ٤ٔ َِ َِٜح١ُِس  ََٜک ا َُّٝض٢َّ َرب٥ََّا  وُٜوا اٜ ُٕ َِ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ  ََ ُط ٠َا  اِْل٠َٔا٣ُ  َٜ َٙٔة ٌَُٔفَ  ٔ ١َََِٜلئ ا

٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ  سَّ َٕ  َت

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ییحی نب ییحی، امکل، اوباصحل، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
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وہاگ وت اس ےک  اراشد رفامای بج اامؾ )

 ےلھچپ انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ۔

 حل، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، اوباص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     909    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، يىٕوب ب٦ وبساٜزح٦١، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 ٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَب َضِي َُ وُب َيِىىٔي اب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ  ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی اهَّللُ َحسَّ ی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

َٝيِ  َِمٕٓ َو َُ ٢ََّٝ ب١َِٔىىَي َحسٔیٔث  ََ  طٔ َو

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، لیہس، رضحت اوبرہریہ ےس ایس دحثی ےک مہ ینعم دفرسی دنس ےس دحثی رمفی ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، لیہس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     910    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابی ١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہ :  راوی

 َ١َٝ ََ ِٔ َوأَبٔی  ١َُِٜسيَّ ٔىيسٔ ب٦ِٔ ا ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ

َّی اهَّللُ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْاُظ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َ َُّض١َا أَِخب َٖ َتأ٠ِٔي٥ُُط أ٤َ َِ َُّط ٦ِ٠َ َوا إ٤ٔ َِ ٥ُوا  أ٠َِّ َِ ٦َ اِْل٠َٔا٣ُ  َٟ إَٔذا أ٠ََّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب کَا٧َ َر ا َٔ ٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ  سَّ َٕ َُٜط ٠َا َت َٙٔة ٌَُٔفَ  ٔ ١َََِٜلئ ُٟ آ٠ٔيَن َتأ٠ِٔيَن ا و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ  ِيطٔ َو

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، ایب ہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج اامؾ لنیم ےہک وت مت یھب لنیم وہک ویکہکن سج یک لنیم رفںوتں یک لنیم ےک وماقف وہ اجےئ یگ وت

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لنیم رفامای رکےت ےھت۔  انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ انب اہشب ےن اہک ہک روسؽاس ےک ےلھچپ

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، ایب ہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     911    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٦، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، اب٦ ٠سيِ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح١ :  راوی

 و٥ہ

١َُِٜسيَّ  َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخبََْنٔی اب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ١ََة ب٦ُِ َوِبٔس َحسَّ َٝ ََ ِٔ َوأَبُو 

َٟ اهَّللٔ و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ َٟ اب٦ِٔ ٔشَضإب  اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة  ِو َٔ ٢ِ یَِذَُکِ  َٜ ٞٔ َحٔسیٔث ٠َأٜٕک َو ٢ََّٝ ب١ِٔٔث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

  اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ ںیہن ذرک ایک۔امکل یک دحثی یک رطح نکیل اس ںیم انب اہشب ریض

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿامنز اک ایب :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     912    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، و١زو، ابویو٤س، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِٕ أَِخ  ثَىٔي اب٦ُِ َوصِ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ ٠َ ثَىٔي َِحِ َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُط َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َْنٔی َو١ِْزو أ٧ََّ أَبَا یُو٤َُس َحسَّ َ ب

َٖ إِٔحَس  َِ َوا َِ ِٔ آ٠ٔيَن  ١َا َُٙة فٔی اٜسَّ ٔ ١َََِٜلئ ٔ آ٠ٔيَن َوا ََلة ٢ِ فٔی اٜعَّ ُ٘ َٟ أََحُس ا َٔ َٟ إٔذَا  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی ٌَُٔفَ َو َٜطُ ٠َا اص١َُا اِلُِِخَ



 

٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ  سَّ َٕ  َت

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف، اوبویسن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

 لنیم دفرسے ےک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش امنز ںیم لنیم اتہک ےہ وت رفےتش لامسؿ ںیم لنیم ےتہک ںی رھپ اؿ ںیم ےس ا ک یک

 وماقف وہ اجیت ےہ وت اس ےک سگہتش انگہ اعمػ رک دےیئ اجےت ںی۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف، اوبویسن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ امنز اک :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     913    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ، ٠ٍيْہ، ابوز٤از، اُعد، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِى٥َٔييُّ  َٕ ِٜ ١َََٝة ا ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َْةُ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّازٔ َو٦ِ اِلَُِعَ ١ٍُِٜٔي ث٥ََا ا َحسَّ

 ُ ِت إِٔحَساص١َُا اِل َٕ َِ َوا َِ ِٔ آ٠ٔيَن  ١َا َُٙة فٔی اٜسَّ ٔ ١َََِٜلئ ٢ِ آ٠ٔيَن َوا ُ٘ َٟ أََحُس ا َٔ ٢ََّٝ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو ی ٌَُٔفَ اهَّللُ َو ٣َ ٦ِ٠ٔ ِِخَ سَّ َٕ َُٜط ٠َا َت  

 َذ٤ِبٔطٔ 

 دبع اہلل نب ،ہملس، ریغمہ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج مت ںیم ےس وکیئ لنیم اتہک ےہ وت المہکئ

ؾ انگہ اعمػ رک دےیئ لامسؿ ںیم لنیم ےتہک ںی اؿ ںیم ےس ا ک یک لنیم دفرسے ےک وماقف وہ اجیت ےہ وت اس امنزی ےک سگہتش امت

 اجےت ںی۔

 دبعاہلل نب ،ہملس، ریغمہ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےنہک ےک ایبؿ ںیمعمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم 

     914    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو طٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ٣

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ  َو

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی دحثی دفرسی دنس ےس یھب رمفی ےہ۔

 نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     915    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، يىٕوب ب٦ وبساٜزح٦١، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَب َضِي َُ وُب َيِىىٔي اب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ  ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

َِٝيطٔ  َِ اهَّللُ َو َوا َِ ُط آ٠ٔيَن  َّ ِٝ َٟ ٦ِ٠َ َخ ا َٕ َِ ِّٜيَن  ا َِٝيض٢ِٔ َوَِل اٜؽَّ ُؽؤب َو ٍِ ١َِٜ ٔ ا ٌَيِْ  ُِ ارٔ َٕ ِٜ َٟ ا ا َٔ َٟ إَٔذا  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ٞٔ َو َٟ أَصِ ِو َٔ ِوُُٜط  َٔ  َٖ

٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ  سَّ َٕ َُٜط ٠َا َت ِٔ ٌَُٔفَ  ١َا  اٜسَّ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج  ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، لیہس، رضحت اوبرہریہ
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لامسؿ فاولں ےک  ڑپےنھ فاال ینعی اامؾ )ع

 ۔وماقف وہ اجےئ وت اس ےک امتؾ انگہ اعمػ رک دےیئ اجےت ںی

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، لیہس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     916    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، ابوَکیِ، َّيا٧، ابوبْک، َّيا٧ ب٦  :  راوی

 ويي٥ہ، زہزی، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو ِٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ  َحسَّ یِ ٕب َوأَبُو َُکَ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

وُِل  ُٕ ١ِٔىُت أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک َي ََ  َٟ ا َٔ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  ِّ َُ ث٥ََا  َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ َيا٧َ  ِّ َّی اهَّللُ َُ َق ا٥َّٜٔييُّ َظل َٕ ََ   

َّی ب٥َٔ  ََِعل ََلةُ  ِت اٜعَّ َحََّضَ َِ َِٝيطٔ َنُىوزُُظ  ٥َِٝا َو َسَخ َِ ُط اِلَی٦ُ١َِ  ُّٕ َِحُٔحَض ٔش ٕس  ٢َ َو٦ِ ََفَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِّٝي٥َا َوَرائَطُ َو َع َِ اؤّسا  َٔ ا 

 َ٘ إَٔذا  َِ َٞ اِْل٠َٔا٣ُ ُٜٔيِؤَت٢َّ بٔطٔ  ١ََّا ُجٔى َٟ إ٤ٔ ا َٔ ََلَة  َضي اٜعَّ َٔ ا  َّ١َٝ َِ ُىوا َوإٔذَا ُُٔىوّزا  َِ َِاِر َي  َِ ُحُسوا َوإَٔذا َر َِ ا َِ َحَس  ََ ُوا َوإَٔذا  ِّْ َٙب َِ  َْ َّ ب

ُُٔىوّزا أَِج١َُىو وا  ُّٝ َع َِ اؤّسا  َٔ َّی  َِٜح١ُِس َوإَٔذا َظل ََٜک ا وُٜوا َرب٥ََّا َو ُٕ َِ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ  ََ  َٟ ا َٔ ٧َ 

، زریہ نب رحب، اوبرکبی، ایفسؿ، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسن نب امکل ریض ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھگڑے رپ ےس رگ ڑپے وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک داںیئ 

یک تدادت ےک  ےئ احرض وہےئ وت امنز اک فتق لایگ لپ یلص اہلل ہیلع اجبن زیمخ وہیئگ مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لپ 

ل ہ فل ہ فملس ےن مہ وک ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ افر مہ ےن یھب لپ ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا یک بج امنز وپری وہیئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع ف

یرد ےہک وت مت ریبکت وہک بج فہ دجسہ رکے وت مت دجسہ رکف افر فملس ےن رفامای اامؾ اس  ےئ انبای اجات ےہ ہک اس یک ادتقا یک اجےئ 
کب ب
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امنز ڑپےھ وت مت بس یھب ھٹیب رک بج فہ اےھٹ وت مت یھب اوھٹ افر بج فہ )



 

 امنز ڑپوھ۔

 نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبرکبی، ایفسؿ، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسن نب ییحی نب ییحی، ہبیتق :  رافی

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیمعمس اہلل نمل دمحہ رانب

     917    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، اب٦ شہاب، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َحسَّ ٤ََْا اٜ َ ب

اؤّسا ث٢َُّ َذََکَ ٤َِحوَ  َٔ ٥ََٜا  َّی  ََِعل َُِحٔحَض  ٕس  ٢َ َو٦ِ ََفَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َِخَّ َر ا  ظُ َٔ

فاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھگڑے رپ ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، اسن نب امکل ےس ر

 ےس رگ رک زیمخ وہ ےئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ رھپ یلہپ دحثی یک رطح ذرک رفامای۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     918    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 س ب٦ ٠اٜکِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ، ا٤ :  راوی

َْنٔی أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َ  َ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ َّی َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أٜٕک أ٧ََّ َر

ٔ حَ  ُط اِلَی٦ُ١َِ ب٥َِٔحو ُّٕ ُحٔحَض ٔش َِ ٕس  ًَ َو٦ِ ََفَ ٔ ُْ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُّٝوا َٔٔيا٠ّااهَّللُ َو َع َِ ائ١ّٔا  َٔ َّی  إَٔذا َظل َِ  ٔسیثٔض١َٔا َوَزاَز 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھگڑے رپ ےس رگ 

وہ رک امنز ڑپاھےئ وت مت ڑھکے وہ رک امنز ڑپوھ ڑپے وت لپ یک داںیئ اجبن زیمخ وہ یئگ، اس ںیم  ہ ااضہف رفامای ہک بج اامؾ ڑھکے 

 ابیق دحثی یلہپ دحثی یک رطح ےہ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم عمس اہلل

     919    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، ٠ى٦ ب٦ ويسي، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا ٠َِى٦ُ ب٦ُِ ؤيَسي َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ اٜزُّصِ  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ زٔیِّ َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ َر

َع  َِ ائ١ّٔا  َٔ َّی  ٔ َحٔسیثٔض٢ِٔ َؤِيطٔ إَٔذا َظل ُط اِلَی٦ُ١َِ ب٥َِٔحو ُّٕ ُحٔحَض ٔش َِ ًَ َو٥ُِط  َُّصٔ َِ ا  َّ َِ ََفَ ٔ ٢َ َر٘ َّٝ ََ وا َٔٔيا٠ّاَو ُّٝ 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھگڑی رپ وسار وہےئ وت لپ انب ایب رمع، نعم نب یسیع، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس رگ ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک داںیئ اجبن زیمخ وہیئگ ابیق دحثی اؿ یک دحثی یک رطح 

 امنز ادا رکف۔ےہ نکیل اس ںیم ےہ بج اامؾ ڑھکے وہ رک امنز ڑپاھےئ وت مت یھب ڑھکے وہ رک 

 انب ایب رمع، نعم نب یسیع، رضحت اسن نب امکل :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     920    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َْنٔی أ٤ََْس أ٧ََّ  َ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ أَِخب َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب َّی َحسَّ َق  ا٥َّٜٔييَّ َظل َٕ ََ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

َِٜيَس ِٔيطٔ زٔیَاَزةُ یُو٤َُس َو٠َأٜٕک  َِٜحٔسیَث َو َٗ ا ا ََ ُط اِلَی٦ُ١َِ َو ُّٕ ُحٔحَض ٔش َِ طٔ  َٔ  ٦ِ٠ٔ ََفَ

ینپ دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا

 وھگڑی ےس رگ ڑپے وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک داںیئ اجبن زیمخ وہیئگ ابیق دحثی سگر یکچ۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     921    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبسہ ب٦ ََٝمي٧، ہصا٣، اپ٥ے واٜس َے، َيسہ وائصہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيبَ  َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت اِشَتکَی َر ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ٧َ َو٦ِ صَٔصا٣ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا َوِبَسةُ ب٦ُِ  َة َحسَّ

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ََِعل َِٝيطٔ ٤َاْس ٦ِ٠ٔ أَِظَحابٔطٔ َيُىوزُو٤َُط  َٞ َو َسَخ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّٝ اهَّللُ َو ََ وا ِيطٔ َو ُّٝ َع َِ ٢َ َجأّٜسا 



 

َٞ اِْل٠َٔا٣ُ ُٜٔيؤِ  ١ََّا ُجٔى َٟ إ٤ٔ ا َٔ  َٓ ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ َُٝسوا  َح َِ َِٜيض٢ِٔ أ٧َِ اِجُٝٔسوا  ٔ أََشاَر إ َِ ُىوا َوإَٔذا بَٔعََلتٔطٔ َٔٔيا٠ّا  َ٘ َِاِر َي  َ٘ إَٔذا َر َِ َت٢َّ بٔطٔ 

 َّ ُّٝوا ُجُٝو َع َِ َّی َجأّٜسا  َُِىوا َوإَٔذا َظل اِر َِ َي  َِ  اَر

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، اےنپ فادل ےس، دیسہ اعدص  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امیبر وہ 

ےئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب ںیم ےس دنچ ولگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک تدادت ےک  ےئ احرض وہےئ روسؽ 

ہیلع فل ہ فملس ےن ھٹیب رک امنز ڑپاھیئ افر احصہب ڑھکے وہ رک امنز ڑپھ رےہ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک  اہلل یلص اہلل

ادتقاء یک  ےنھٹیب اک ااشرہ ایک وت فہ ھٹیب ےئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ےس افرغ وہ رک رفامای اامؾ اس  ےئ انبای اجات ےہ ہک اس یک

 فہ روکع رکے وت مت روکع رکف افر بج فہ اےھٹ وت مت اوھٹ افر بج فہ ھٹیب رک امنز ڑپےھ وت مت یھب ھٹیب رک امنز ادا رکف۔ اجےئ بج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، اےنپ فادل ےس، دیسہ اعدص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     922    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي، زہزانی، ح١از اب٦ زیس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، اب٦ ١٤يْ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ :  راوی

 َ ث ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ َحسَّ اْز َيِىىٔي اب٦َِ َزیِٕس ح و َحسَّ ث٥ََا َح١َّ َّصَِزانٔیُّ َحسَّ ٕ  ٥َا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜز ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ َوأَبُو َُکَ

ث٥ََا أَبٔی َج١ٔيّىا َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٔ ٤َِحَوظُ  ح و َحسَّ ٥َاز َِ ٔ َوَة بَٔضَذا اِْل  ُُعِ

اوبرعیب، زرہاین، امحد انب زدی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ نب رعفہ ےس یھب دفرسی دنس ےک اسھت یہی دحثی 

 رمفی ےہ۔

 اوبرعیب، زرہاین، امحد انب زدی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ نب رعفہ :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     923    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، ابوزبيْ، جابزٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ أَبٔی اٜ ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ اِشَتکَی َحسَّ ا َٔ  ٕ ٔ َو٦ِ َجابٔز زُّبَيِْ

َِّٝي٥َا َع َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ آ٤َا َٔٔيا٠ّا  َر َِٜي٥َا ََفَ ٔ َت إ َّ َِٜت ا َِ َُْظ  اؤْس َوأَبُو بَِْکٕ ُيِس١ُٔي ا٥َّٜاَس َتِٙبٔي َٔ َوَرائَطُ َوصَُو 

 ٔ َِّىُٝو٧َ ِ َت َٜ ا  ّّ ٔ َٟ إ٧ِٔ ِ٘ٔست٢ُِ آن ا َٔ  ٢ََّٝ ََ ا  َّ١َٝ َِ ُُٔىوّزا  َِّٝي٥َا بَٔعََلتٔطٔ  َع َِ َىِس٤َا  َٕ َِ ِي٥َا  َٜ ٔ أََشاَر إ َِارَٔس َواٜزُّ َِ  َٞ و٠ُو٧َ َولَی ِى ُٕ و٣ٔ َي

َّی  ُّٝوا َٔٔيا٠ّا َوإ٧ِٔ َظل َع َِ ائ١ّٔا  َٔ َّی  ت٢ُِٙٔ إ٧ِٔ َظل وا بٔأَئ١َّٔ َىُٝوا ائَِت١ُّ ِّ ََل َت َِ ُُٔىوْز  ُُٔىوّزا٠ُُٝو٘ٔض٢ِٔ َوص٢ُِ  ُّٝوا  َع َِ اؤّسا  َٔ 

اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امیبری ںیم مہ ےن لپ ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ اس رطح امنز ادا یک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےنھٹیب فاےل ےھت افر رضحت اوبرکب ریض اہلل 

فملس امہری رطػ وتمہج وہےئ وت مہ وک اعتٰیل ہنع ولوگں وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ریبکت انس رےہ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ڑھکے وہےئ داھکی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ ااشرہ رفامای وت مہ ھٹیب ےئگ افر مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک

اکؾ ایک وج افریس افر رفیم رکےت ںی  اسھت ھٹیب رک امنز ادا یک بج السؾ ریھپا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ےن اس فتق فہ

ہک فہ اےنپ ابداشوہں ےک اسےنم ڑھکے وہےت ںی افر فہ اھٹیب وہات ےہ ااسی ہن رکف اےنپ اہمئ یک ادتقاء رکف ارگ فہ ڑھکے وہ رک امنز 

 رکف۔ ڑپےھ وت مت یھب ڑھکے وہ رک امنز ادا رکف افر ارگ فہ ھٹیب رک امنز ادا رکے وت مت یھب ھٹیب رک امنز ادا

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     924    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ح١يس ب٦ وبس اٜزح٦١ رواسي، ابوزبيْ، جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ أسيُّ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ َُ ٤ََْا ح١َُِيُس ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜزُّ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٕ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ   َو٦ِ َجابٔز و َُ َّی ب٥َٔا َر َٟ َظل ا َٔ

 َ٘  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َر َّ ب َ٘ إَٔذا  َِ طُ  َّ ِٝ ٢َ َوأَبُو بَِْکٕ َخ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ أَبُو بَِْکٕ ُٜٔيِس١َٔى٥َا ث٢َُّ َذََکَ ٤َِحَو َظل َّ ب

َِّٝئث   َحٔسیٔث اٜ

دبع ارلنمح رفایس، اوبزریب، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ییحی نب ییحی، دیمح نب 

 ےن امنز ڑپاھیئ افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ہفیلخ ےھت بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ انسےن ےک  ےئ ریبکت یہک ابیق دحثی رضحت ثیل یک رطح ےہ۔ ریبکت یہک وت اوبرکب ریض

 ییحی نب ییحی، دیمح نب دبع ارلنمح رفایس، اوبزریب، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 عمس اہلل نمل دمحہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     925    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠ٍيْہ، ابوز٤از، اُعد، ابوہزیزہ :  راوی

ِٜحٔ  َْةُ َيِىىٔي ا ١ٍُِٜٔي ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر زَامٔیَّ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّازٔ َو٦ِ اِلَُِعَ

ُوا َوإَٔذا ِّْ َٙب َِ  َْ َّ ب َ٘ إَٔذا  َِ َِٝيطٔ  ُّوا َو ٔ ََل َتِدَتٝ َِ ١ََّا اِْل٠َٔا٣ُ ُٜٔيِؤَت٢َّ بٔطٔ  َٟ إ٤ٔ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٔ  َو ُىوا َوإ َ٘ اِر َِ َي  َ٘ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َر ََ  َٟ ا َٔ ذَا 



 

ا أَ  َّ ُّٝوا ُجُٝو َع َِ َّی َجأّٜسا  حُُسوا َوإَٔذا َظل َِ ا َِ َحَس  ََ َِٜح١ُِس َوإَٔذا  ََٜک ا َُّٝض٢َّ َرب٥ََّا  وُٜوا اٜ ُٕ َِ  ِج١َُىو٧َ َح١َٔسُظ 

 فملس ےن رفامای اامؾ رصػ اس  ےئ انبای ہبیتق نب دیعس، ریغمہ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

اجات ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ مت اس ےس االتخػ ہن رکف بج فہ ریبکت ےہک مت ریبکت وہک بج فہ روکع رکے مت روکع رکف بج فہ 

( وہک بج فہ دجسہ رکے وت مت یھب دجس ْڈ ُ
َم
ج
ْ ل

 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
بی
َ
ـ( ےہک وت مت )ر

َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّلّل

ِ م َ
س

ہ رکف افر بج فہ ھٹیب رک امنز ادا رکے وت مت یھب )

ھ رک یہ امنز ادا رکف۔

 

ن ی
 اسرے 

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہ رانب کل ادمحل لںیم ےنہک ےک ایبؿ ںیمعمس اہلل نمل دمح

     926    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََ  ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو طٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ ا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ  َو

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دفرسی دنس ےس یھب  ہ دحثی رفاتی یک یئگ ےہ۔

 راعف، دبعارلزاؼ، رمعم امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ ےس ریبکت فریغہ ںیم لےگ ڑبےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  لےگ ڑبےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماامؾ ےس ریبکت فریغہ ںیم

     927    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اب٦ خَّش٣، ويسٰي ب٦ یو٤س، او١ض، ابوظاٜح، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

اَِل أَ  َٔ  ٕ ٣ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواب٦ُِ َخَِّشَ َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َ ِخب

 ِّ َٙب َِ  َْ َّ ب َ٘ ُٟ َِل تَُبازُٔروا اِْل٠َٔا٣َ إَٔذا  و ُٕ ٥َ١ُِّٝا َي ٢ََّٝ ُيَى ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ اکَا٧َ َر َٟ َوَِل اٜؽَّ ا َٔ وُٜوا ُْوا َوإَٔذا  ُٕ َِ ِّٜيَن 

َِٜح١ُِس  ََٜک ا َُّٝض٢َّ َرب٥ََّا  وُٜوا اٜ ُٕ َِ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ  ََ  َٟ ا َٔ ُىوا َوإَٔذا  َ٘ اِر َِ َي  َ٘  آ٠ٔيَن َوإَٔذا َر

اہلل  ااحسؼ نب اربامیہ، انب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

( ےہک 
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َ
وت مت لنیم ہیلع فل ہ فملس ںیمہ میلعت دےتی ےھت ہک اامؾ ےس تقبس ہن رکف بج فہ ریبکت ےہک وت مت ریبکت وہک افر بج فہ )ف
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( وہک۔وہک افر بج فہ روکع رکے وت مت روکع رکف افر بج فہ ) ْڈ ُ
َم
ج
ْ ل

  ا

 ااحسؼ نب اربامیہ، انب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماامؾ ےس ریبکت فریغہ ںیم لےگ ڑبےنھ

     928    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز زراورزی، َہيٞ ب٦ ابوظاٜح، ابوہزیزہ :  راوی

ٞٔ ب٦ِٔ أَبٔی  َضِي َُ َراَوِرزٔیَّ َو٦ِ  ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ُٔتَِيَبُة َحسَّ ث٥ََا  َّی اهَّللُ َحسَّ َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل



 

َٝطُ  ِب َٔ ُىوا  َِ وُٜوا آ٠ٔيَن َوَزاَز َوَِل َتزِ ُٕ َِ ِّٜيَن  ا َٜطُ َوَِل اٜؽَّ ِو َٔ ٔ إِٔلَّ  ٢ََّٝ ب٥َِٔحؤظ ََ َِٝيطٔ َو  َو

دحثی ا ک دفرسی دنس ےس یھب رمفی ےہ رگم اس ںیم  ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، لیہس نب اوباصحل، اوبرہریہ ےس یہی

( وت مت لنیم وہک، ںیہن ےہ۔
َ
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ا ل
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ّ

 

ض
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ل
َ
 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رفامؿ اامؾ ےہک )ف

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، لیہس نب اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےس ریبکت فریغہ ںیم لےگ ڑبےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     929    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوو١ٕٝہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، يىلی ب٦ وفاء، :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  ث٥ََا ُشِىَبُة ح و َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ُط َحسَّ َٜ ُن  ِّ َّٝ ٕ َواٜ  ٠َُىاذ

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َيِىلَی َوصَُو اب٦ُِ وَ  ١ََّ َحسَّ ٢َ إ٤ٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ ١ََة  َٕ ِٝ ١َٔي أَبَا َو ََ  ِٕ ا َفا

َُّٝض٢َّ  وُٜوا اٜ ُٕ َِ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ  ََ  َٟ ا َٔ ُُٔىوّزا َوإَٔذا  وا  ُّٝ َع َِ اؤّسا  َٔ َّی  إَٔذا َظل َِ ُٟ  اِْل٠َٔا٣ُ ُج٥َّْة  ِو َٔ  َٖ َِ إَٔذا َوا َِ َِٜح١ُِس  ََٜک ا َرب٥ََّا 

٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ  سَّ َٕ َٜطُ ٠َا َت ِٔ ٌَُٔفَ  ١َا ٞٔ اٜسَّ َٟ أَصِ ِو َٔ ٞٔ اِلَِرٔؿ   أَصِ

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، یلعی نب اطعء، اوبہمقلع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
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 اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ۔



 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، یلعی نب اطعء، اوبہمقلع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےس ریبکت فریغہ ںیم لےگ ڑبےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     930    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، اب٦ وہِ، حيوة، ابویو٤س، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِٕ وَ  ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ٟٔ َحسَّ و َُ وُِل َو٦ِ َر ُٕ ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ  َٟ ا َٔ ثَطُ  ٦ِ َحِيَوَة أ٧ََّ أَبَا یُو٤َُس ٠َِولَی أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ

 ُ ِّْ َٙب َِ  َْ َّ ب َ٘ إَٔذا  َِ َٞ اِْل٠َٔا٣ُ ُٜٔيِؤَت٢َّ بٔطٔ  ١ََّا ُجٔى َٟ إ٤ٔ ا َٔ َّطُ  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َٔي اهَّللُ  وا َوإَٔذااهَّللٔ َظل ََ  َٟ ا َٔ ُىوا َوإَٔذا  َ٘ َِاِر َي  َ٘ َر

اؤّس  َٔ َّی  ُّٝوا َٔٔيا٠ّا َوإَٔذا َظل َع َِ ائ١ّٔا  َٔ َّی  َِٜح١ُِس َوإَٔذا َظل ََٜک ا َُّٝض٢َّ َرب٥ََّا  وُٜوا اٜ ُٕ َِ ُُٔىوّزا أَِج١َُىو٧َ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ  ِوا  َّٝ َع َِ  ا 

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اامؾ اوباطرہ، انب فبہ، ویحة، اوبویسن، اوبرہریہ ریض ا

رصػ اس ےیل انبای اجات ےہ ہک اس یک ادتقاء یک اجےئ بج فہ ریبکت ےہک وت مت ریبکت وہک بج فہ روکع رکے وت مت روکع رکف افر بج فہ 

 بج فہ ھٹیب رک امنز ادا رکے وت مت یھب بس ھٹیب رک امنز ادا رکف۔ڑھکے وہ رک امنز ڑپےھ وت مت یھب ڑھکے وہ رک امنز ڑپوھ افر 

 اوباطرہ، انب فبہ، ویحة، اوبویسن، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک ؿ رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ



 

 رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمامنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب 

     931    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ یو٤س، ٠وسٰي ب٦ ابی وائصہ، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل َے روایت ےہ ٘ہ ٠يں َيسہ وائصہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ وَ  ث٥ََا ٠ُوَسي ب٦ُِ أَبٔی َوائَٔصَة َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللَٔحسَّ ث٥ََا َزائَٔسةُ َحسَّ ُِٝت ِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ یُو٤َُس َحسَّ َٟ َزَخ ا َٔ  

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ثٔيىٔي َو٦ِ ٠ََزٔؿ َر ََٜضا أََِل تَُحسِّ ُِٝت  ُٕ َِ َِٝيطٔ َولَی َوائَٔصَة  َّی اهَّللُ َو َٞ ا٥َّٜٔييُّ َظل ُٕ َِٜت بَلَی َث ا َٔ

١ِٜٔدِ  ِّ فٔی ا َٟ َؼُىوا لٔی ٠َا ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ٥َِٝا َِل َوص٢ُِ ی٥ََِتٔمزُو٤ََک یَا َر ُٔ َّی ا٥َّٜاُس  َٟ أََظل ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َٞ ث٢َُّ َو َِاٌَِتَس ٥َِٝا  َى َّ َِ  ِٔ َؽ

َِٝيطٔ ث٢َُّ  أٌُِِٔمَ َو َِ  َِ َِ َٜٔي٥ُو ِّ فٔی  َذَص َٟ َؼُىوا لٔی ٠َا ا َٕ َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ ٥َِٝا َِل َوص٢ُِ ی٥ََِتٔمزُو٤ََک یَا َر ُٔ َّی ا٥َّٜاُس  َٟ أََظل ا َٕ َِ  َٗ ا َِ أَ

 َ٥ِٝ ُٔ َّی ا٥َّٜاُس  َٟ أََظل ا َٕ َِ  َٗ ا َِ َِٝيطٔ ث٢َُّ أَ أٌُِِٔمَ َو َِ  َِ َِ َٜٔي٥ُو َٞ ث٢َُّ َذَص اٌَِتَس َِ ٥َِٝا  َى َّ َِ  ِٔ ١ِِٜٔدَؽ َٟ ا َِل َوصُ ا و َُ ٢ِ ی٥ََِتٔمزُو٤ََک یَا َر

 َِ َِٝيطٔ ث٢َُّ أَ أٌُِِٔمَ َو َِ  َِ َِ َٜٔي٥ُو َٞ ث٢َُّ َذَص اٌَِتَس َِ ٥َِٝا  َى َّ َِ  ِٔ ١ِِٜٔدَؽ ِّ فٔی ا َٟ َؼُىوا لٔی ٠َا ا َٕ َِ ٥َِٝا َِل اهَّللٔ  ُٕ َِ َّی ا٥َّٜاُس  َٟ أََظل ا َٕ َِ  َٗ ا

َِٜت َواٜ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ٢َ َٜٔعََلةٔ َوص٢ُِ َی٥َِتٔمزُو٤ََک َیا َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِِٜسحٔٔس ی٥ََِتٔمزُو٧َ َر ْٓ فٔی ا ٥َّاُس وُُٙو

َِّی  ٔلَی أَبٔی بَِْکٕ أ٧َِ يَُعل ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر ََ أَِر َِ َِٜت  ا َٔ ةٔ  ِٔ اِْلِٔخَ ِٜٔىَصا أََتاُظ اٜزَّ ا َِ َٟ إ٧َّٔ بٔا٥َّٜأس  ا َٕ َِ  ُٟ و َُ

َٟ أَبُو بَِْکٕ َوکَا٧َ َرُجَّل َر  ا َٕ َِ َِّی بٔا٥َّٜأس  ٢َ َیأ٠ُِزَُک أ٧َِ ُتَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ِّٞ بٔا٥َّٜأس  ا َیا و١َُزُ َظ ّٕ ٔٔي

َّی بٔض٢ِٔ أَبُو  ََِعل َِٜت  ا َٔ ُّٖ بَٔذَٜٔک  َٟ و١َُزُ أ٤ََِت أََح ا َٕ ٢َ َوَجَس ٦ِ٠ٔ َِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝک اِلَیَّا٣َ ث٢َُّ إ٧َّٔ َر ٔ بَِْکٕ ت

 َِ ِّی بٔا٥َّٜأس  ٔ َوأَبُو بَِْکٕ ُيَعل ِضز َِٜىبَّاُس َٜٔعََلةٔ اٜمُّ َٝئِن أََحُسص١َُا ا َد بَيَِن َرُج ََِْخَ ّة  َّّ ٔسطٔ خٔ ِّ َِ َن ا َرآُظ أَبُو بَِْکٕ َذَص َّ١َٝ  َ
َٜٔيَتأَِخَّ

ٔلَی َج٥ِ  َُٜض١َا أَِجَٝٔسانٔی إ  َٟ ا َٔ َ َو
٢ََّٝ أ٧َِ َِل یََتأَِخَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜيطٔ ا٥َّٜٔييُّ َظل ٔ َ إ أَِو٠َأ ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َوکَا٧َ أَبُو َِ ٔلَی َج٥ِ ََٝساُظ إ أَِج َِ بٔطٔ 

 َّ ٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل ائ٢ْٔ بَٔعََلة َٔ ِّی َوصَُو  ٢َ بَِْکٕ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ أَبٔی بَِْکٕ َوا٥َّٜٔييُّ َظل ُّٝو٧َ بَٔعََلة ٢ََّٝ َوا٥َّٜاُس ُيَع ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 َ ث َِٝيَک ٠َا َحسَّ ُؿ َو َٜطُ أََِل أَُِعٔ ُِٝت  ُٕ َِ ُِٝت َولَی َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوبَّإس  ََِسَخ َٟ وُبَِيُس اهَّللٔ  ا َٔ اؤْس  ائَٔصُة َو٦ِ ٠ََزٔؿ ِتىٔي وَ َٔ

١َا أ٤ََِْکَ ٥ِ٠ُٔط َشِيّئا  َِ َِٝيطٔ  َىَزِؼُت َحٔسیَثَضا َو َِ َٟ َصأت  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر ََٜک اٜزَُّج ِت  َّ١ ََ َٟ أَ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي

َٟ صَُو َولٔیٌّ  ا َٔ ُِٝت َِل  ُٔ َِٜىبَّأس  َّٜٔذی کَا٧َ ٠ََي ا  ا



 

نب دبعاہلل نب ویسن، ومٰیس نب ایب اعدص ، دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس  ادمح

احرض وہا وت ںیم ےن اؿ ےس رعض ایک ہک لپ ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رمض ےک ابرے ںیم ںیہن اتبںیئ یگ رفامای 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک امیبری ےس اافہق وہا وت رفامای ایک ولوگں ےن امنز ادا رکیل ےہ مہ ےن رعض ایک ںیہن فہ وت ویکں ںیہن یبن رکمی

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ااظتنر رک رےہ ںی اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

 اپین رھک دف مہ ےن ااسی یہ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےس لسغ رفامای رھپ لپ ےنلچ ےگل وت ےب وہ ی ریمے  ےئ ربنت ںیم

فہ وت لپ  اطری وہیئگ رھپ اافہق وہا وت رفامای ایک ولوگں ےن امنز ادا رکیل ےہ مہ ےن رعض ایک ںیہن ہکلب ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ل ہ فملس اک ااظتنر رک رےہ ںی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریمے  ےئ ربنت ںیم اپین رھک دف مہ ےن ااسی یہ ایک یلص اہلل ہیلع ف

ی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لسغ رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےنلچ ےگل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ ےب وہ ی اطر

ہق وہا وت وپاھچ ایک ولوگں ےن امنز ادا رکیل مہ ےن رعض ایک ںیہن ہکلب فہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ای روسؽ اہلل یلص اہلل وہیئگ رھپ ااف

یک   اشعءہیلع فل ہ فملس ااظتنر رک رےہ ںی دیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای احصہب دجسم ںیم ےھٹیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک

ز امنز ےک  ےئ ااظتنر رک رےہ ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک لدیم وک دیسان اوبرکب یک رطػ اجیھب ہک فہ ولوگں وک امن

ڑپاھںیئ وت اس ےن اج رک اہک ےب کش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مکح دے رےہ ںی ہک لپ 

وک امنز ڑپاھںیئ افر اوبرکب رنؾ دؽ لدیم ےھت اس  ےئ اوہنں ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک لپ ولوگں وک امنز ولوگں 

ڑپاھںیئ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک لپ اس ےک زایدہ دقحار ںی دیسہ ےن رفامای رھپ اؿ وک رضحت اوبرکب ریض اہلل 

دفونں یک امنز ڑپاھیئ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ اجؿ ںیم ھچک یمک وسحمس یک وت دف لدویمں ےک اعتٰیل ہنع ےن اؿ 

اہسرے رہظ یک امنز ےک  ےئ ےلکن اؿ ںیم ا ک رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ولوگں وک امنز ڑپاھ 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک لےت داھکی وت ےھچیپ ےنٹہ ےگل وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک ااشرہ  رےہ ےھت بج اوبرکب ےن لپ

دف وت لپ ایک ہک فہ ےھچیپ ہن وہں افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ دفونں وک رفامای ےھجم اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ولہپ ںیم اھٹب 

ل ہ فملس وک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ولہپ ںیم اھٹب دای ایگ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع امنز ادا رکےت رےہ یلص اہلل ہیلع ف

 ہنع ڑھکے وہ رک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ادتقاء ںیم افر احصہب ےھٹیب وہےئ ےھت دیبع اہلل ےن اہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

احرض وہا وت ںیم ےن رعض ایک ایک ںیم لپ یک دختم ںیم اعدص  یک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رمض ےک ابرے ںیم ےک اپس 

دحثی شیپ ہن رکفں وج لپ ےن ےھجم ایبؿ یک ےہ وت اوہنں ےن اہک ےل لؤ وت ںیم ےن دیسہ یک دحثی اؿ رپ شیپ یک وت اوہنں ےن اس 

ہک اوہنں ےن رفامای ایک دیسہ ےن ےھجت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت وج لدیم اھت اس اک انؾ ےس وکیئ ااکنر ںیہن ایک وساےئ اس ےک 

 اتبای ےہ ںیم ےن اہک ںیہن وت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک فہ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت۔



 

 دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، ومٰیس نب ایب اعدص ، دیبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

اھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپ

 امنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     932    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زاٗ، ٠ى١ز زہزی، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ وتبہ، حَّضت وائصہ ٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، اب٦ راِي، وبساٜز :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ٗٔ أَِخ  ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ اَِل َحسَّ َٔ ُن ِٔلب٦ِٔ َرإِٔي  ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َواٜ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ اٜزُّصِزٔیُّ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز  َ ب

 ٔ َْن َ ُٟ اهَّللٔ َوأَِخب و َُ ُٟ ٠َا اِشَتکَی َر َِٜت أَوَّ ا َٔ َِْتُط  َ ٢َ فٔی ی وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ وُتَِبَة أ٧ََّ َوائَٔصَة أَِخب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َٔ ُط  َٜ َتأَِذ٧َ أَِزَواَجُط أ٧َِ ی١َُزََّؿ فٔی بَِيتَٔضا َوأَذ٧َّٔ  َِ ا َِ ُط َولَی بَِئت ٠َِي١ُو٤ََة  َٜ ٞٔ ب٦ِٔ َوبَّإس َویَْس  ِؽ َّ ِٜ َُٜط َولَی ا َد َویَْس  ََِْخَ َِٜت  ا

َٟ أََتِس  ا َٕ َِ ثُِت بٔطٔ اب٦َِ َوبَّإس  َحسَّ َِ َٟ وُبَِيُس اهَّللٔ  ا َٕ َِ َِٝيطٔ فٔی اِلَِرٔؿ  ٕٞ آَِخَ َوصَُو َیُدقُّ بٔزِٔج ٢ِ َرُج َٜ َّٜٔذی  ُٞ ا رٔی ٦ِ٠َ اٜزَُّج

 َولٔیٌّ  ُتَس٢ِّ َوائَٔصُة صُوَ 

دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

اینپ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ادتبا ںیم دیسہ ومیمہن ےک رھگ ںیم امیبر وہےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

ازفاج رہطمات ےس اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم اایؾ امیبری سگارےن یک ااجزت بلط رفامیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

ااجزت دے دی یئگ دیسہ رفامیت ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس احؽ ںیم ےلکن ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ا ک اہھت لضف 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ افر دفرسا اہھت ا ک دفرسے لدیم رپ اھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپؤں ٹسھگ رےہ ےھت  نب ابعس

رضحت دیبع اہلل ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ دحثی ایبؿ یک وت اوہنں ےن رفامای ایک وت اجاتن ےہ اس 

 رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ںیہن ایل فہ وکؿ اھت فہ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت۔لدیم وک سج اک انؾ 



 

دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ

  رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمامنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب

     933    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ ب٦ ٜيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ وتبہ ب٦ ٠سىوز، زوجہ ٤يي  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا ظلی اهَّلل وٝيہ وآٜہ و٢َٝ َيسہ وائصہ رِضي اهَّلل

ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس  ِي َٕ ثَىٔي وُ َٟ َحسَّ ا َٔ ی  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َِّٝئث َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ثَىٔي َوِبُس ا َْنٔی َحسَّ َ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب أَِخب ا َٔ

ٕ أ٧ََّ َوائَٔصَة َزِو  ُٟ اهَّللٔ وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ وُتَِبَة ب٦ِٔ ٠َِسُىوز و َُ َٞ َر ُٕ ا َث َّ١َٜ َِٜت  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َد ا٥َّٜٔييِّ َظل

َُٜط  َِأَذ٧َّٔ  َتأَِذ٧َ أَِزَواَجُط أ٧َِ ی١َُزََّؿ فٔی بَِئًي  َِ ٢َ َواِشَتسَّ بٔطٔ َوَجُىُط ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٝئِن َتُدقُّ رِٔجََلُظ َظل َد بَيَِن َرُج َْخَ فٔی َِ

 ٔ أَِخبَُِْت َوِبَس اهَّللٔ ب َِ َٟ وُبَِيُس اهَّللٔ  ا َٔ ٕٞ آَِخَ  ِٔ َوبَيَِن َرُج ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َٟ لٔی اِلَِرٔؿ بَيَِن َوبَّأس ب٦ِٔ َوِبٔس ا ا َٕ َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٔ َّٜٔذی  ا

٢ِ ُتَس٢ِّ وَ  َٜ َّٜٔذی  ُٞ اِْلَِخُ ا ِٞ َتِسرٔی ٦ِ٠َ اٜزَُّج َٟ اب٦ُِ َوبَّإس صَُو َولٔیٌّ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوبَّإس َص ا َٔ ُِٝت َِل  ُٔ  َٟ ا َٔ  ائَٔصُة 

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد، زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 یک فیلکت ںیم دشت وہیئگ وت لپ ےن اینپ ازفاج دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس

رہطمات ےس ااجزت بلط رفامیئ ہک لپ اےنپ اایؾ امیبری ریمے رھگ ںیم سگارںی اوہنں ےن لپ وک ااجزت ددیی وت لپ دف 

لدویمں ےک درایمؿ ےلکن اس احؽ ںیم ہک لپ ےک اپؤں زنیم رپ ٹسھگ رےہ ےھت ا ک رضحت ابعس نب دبعابلطمل افر ا ک 

رسے لدیم ےک اہسرے ۔ رضحت دیبع اہلل ےتہک ںی ہک ںیم ےن دبعاہلل وک دیسہ اعدص  یک اس ابت یک  رب دی وت دبعاہلل ےن ےھجم دف

ت رفامای ایک وت اجاتن ےہ ہک دفرسا لدیم وکؿ اھت سج اک انؾ دیسہ اعدص  ےن ںیہن ایل؟ ںیم ےن رعض ایک ںیہن وت انب ابعس ےن رفامای فہ رضح



 

 اعتیل ہنع ےھت۔ یلع ریض اہلل

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد، زفہج یبن یلص اہلل ہیلع  :  رافی

 فل ہ فملس دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ

 امنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     934    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ ب٦ ٜيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ وتبہ ب٦ ٠سىوز، وائصہ :  راوی

ی َحسَّ  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َِّٝئث َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ث٥ََا َوِبُس ا َْنٔی َحسَّ َ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب أَِخب ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس  ِي َٕ ثَىٔي وُ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ وُتَِبَة ب٦ِٔ ٠َِسُىوزٕ أ٧ََّ َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل و َُ ِس َراَجِىُت َر َٕ َٜ َِٜت  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ

َّی اهَّللُ  َِّ  َظل ِٝٔيي أ٧َِ یُحٔ َٔ ِي فٔی  َٕ ٢ِ َي َٜ َّطُ  َْةٔ ٠َُزاَجَىتٔطٔ إِٔلَّ أ٤َ ِ ث َ٘ َٝىٔي َولَی  َٔک َو٠َا َح١َ ٢ََّٝ فٔی ذَٜ ََ َِٝيطٔ َو ا٣َ َو َٔ  ا٥َّٜاُس َبِىَسُظ َرُجَّل 

ا٠َطُ أََحْس إِٔلَّ َتَص  َٕ و٣َ ٠َ ُٕ ٦َِٜ َي َُّط  ٥ُِت أََری أ٤َ ُ٘ ِّی  ا٠َُط أَبَّسا َوإِٔلَّ أَن َٕ َّی ٠َ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َذَٜٔک َر أََرِزُت أ٧َِ َيِىسٔ َِ ائ٢ََ ا٥َّٜاُس بٔطٔ 

٢ََّٝ َو٦ِ أَبٔی بَِْکٕ  ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد، اعدص  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 فملس ےس )اوبرکب دصقی ےک اامؾ ہن انبےن رپ( ارصار ایک افر اس ابر ابر ارصار یک فہج  ہ یھت ہک ےھجم اس ابت اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ایخؽ ہن اھت ہک لپ ےک دعب ولگ اس ےس تبحم رکںی ےگ وج لپ ےک دعب لپ یک ہگج رپ ڑھکا وہاگ نکیل ریمے دؽ ںیم  ہ اھت ہک وج 

وحنمس وصتر رکںی ےگ ۔ وت ایس ےیل ںیم ےن ارادہ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رضحت  صخش لپ یک ہگج ڑھکا وہاگ ولگ اس وک

 اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع وک اامؾ انبےن ےس اعمػ رںیھک وت انمبس وہاگ۔



 

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد، اعدص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ھٹیب رک  ایقؾ ےک سلفؾ افر رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ

 امنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، اب٦ راِي، وبس اب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، ح١زہ ب٦ وبساهَّلل ب٦ و١ز،  :  راوی

 ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاوائص

َٟ اب٦ُِ َر  ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َوِبْس أَِخب ا َٔ ُِّن ِٔلب٦ِٔ َرإِٔي  َّٝ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َواٜ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ إِٔي َحسَّ

َْنٔی َح١ِزَةُ ب٦ُِ َوبِ  َ َٟ اٜزُّصِزٔیُّ َوأَِخب ا َٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز  َ َِٝيطٔ أَِخب َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر ا َزَخ َّ١َٜ َِٜت  ا َٔ ٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ َوائَٔصَة 

َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ أَبَا بَِْکٕ َر  و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ َِٜت  ا َٔ ِّٞ بٔا٥َّٜأس  ُِٝيَع َِ َٟ ٠ُزُوا أَبَا بَِْکٕ  ا َٔ ٢َ بَِئًي  َّٝ ََ ُُِٜقِ َو َ ا أ ْٖ إٔذَا َْقَ ْٞ َرٔٔي آ٧َ َِل ُج

اصَٔيُة أ٧َِ یََتَصائ٢ََ ا٥َّٜاُس  َِٜت َواهَّللٔ ٠َا بٔی إِٔلَّ ََکَ ا َٔ َْ أَبٔی بَِْکٕ  ِ ِو أ٠ََزَِت ٌَي َٝ َِ ٟٔ اهَّللٔ َی١ُِٝٔک َز٠َِىُط  و َُ ا٣ٔ َر َٕ و٣ُ فٔی ٠َ ُٕ ٟٔ ٦ِ٠َ َي بٔأَوَّ

اَجِىُتُط ٠َزََّتئِن أَ  َِٜت ََفَ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ َظل َُ ُِ یُو ٔ ٦َُّ َظَواح َّٙ إ٤ٔ َِ ِّٞ بٔا٥َّٜأس أَبُو بَِْکٕ  َٟ ُٜٔيَع ا َٕ َِ  ِو ثَََلثّا 

ےس دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبع انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع، اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 فملس ریمے رھگ ںیم داہ  وہےئ وت رفامای اوبرکب وک مکح دف ہک ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رنؾ دؽ لدیم ںی بج رقلؿ یک التفت رکےت ںی وت اےنپ لوسنؤں وک رفک 

ہ یسک افر وک مکح دںی وت انمبس وہاگ۔ دیسہ رفامیت ںی ہک اہلل یک مسق ریمے ںیہن ےتکس ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبرکب ےک العف

 ےئ وسا اس ابت ےک وکیئ ابت شیپ رظن ہن یھت ہک ولگ دب وگشین ںیل ےگ اس ےس وج بس ےس ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اوبرکب یہ ولوگں وک امنز یک ہگج ڑھکا وہاگ رفامیت ںی ہک ںیم ےن دف ای نیت رمہبت ارصار ایک نکیل

 ڑپاھںیئ افر مت ویفس ےک دفر یک وعروتں یسیج وہ۔



 

دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبع انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع، اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ

 ز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمامن
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ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، و٘يي، یحٌي ب٦ یحٌي، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابزاہي٢، اَوز، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 ہاتىالٰی و٥

 َّٝ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َواٜ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيْي ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا أَبُو ٠َُىاؤیََة َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ ُط  َٜ ُن  ِّ

ا َّ١َٜ َِٜت  ا َٔ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َوز َِ َ ْٟ یُِؤذ٤ُٔطُ  َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ اِل َِ بََٔل ٢َ َجا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر ُٕ َث

 ْٞ َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ أَبَا بَِْکٕ َرُج و َُ ُِٝت َیا َر ُٕ َِ َِٜت  ا َٔ ِّٞ بٔا٥َّٜأس  ُِٝيَع َِ َٟ ٠ُزُوا أَبَا بَِْکٕ  ا َٕ َِ ََلةٔ  ا٠ََک بٔاٜعَّ َٕ ٢ِ ٠َ ُٕ َُّط ٠ًََي َي ْْ َوإ٤ٔ ي َٔ  أَ

ُٔولٔی َِل يُ  َعَة  ِّ ُِٝت َٜٔح ُٕ َِ َِٜت  ا َٔ ِّٞ بٔا٥َّٜأس  ُِٝيَع َِ َٟ ٠ُزُوا أَبَا بَِْکٕ  ا َٕ َِ ِو أ٠ََزَِت و١ََُز  َٝ َِ ْٞ ِس١ِٔي ا٥َّٜاَس  َُٜط إ٧َّٔ أَبَا بَِْکٕ َرُج

َٜطُ  َِٜت  ا َٕ َِ ِو أ٠ََزَِت و١ََُز  َٝ َِ ا٠ََک َِل يُِس١ِٔي ا٥َّٜاَس  َٕ ٢ِ ٠َ ُٕ َُّط ٠ًََي َي ْْ َوإ٤ٔ ي َٔ ٦َُّ  أَ َّٙ ٢َ إ٤ٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ

ِّی بٔا٥َّٜأس  أ٠ََزُوا أَبَا بَِْکٕ ُيَعل َِ َِٜت  ا َٔ ِّٞ بٔا٥َّٜأس  ُِٝيَع َِ َْ ٠ُزُوا أَبَا بَِْکٕ  َُ ُِ یُو ٔ ٔ َل٤ََُِّنَّ َظَواح ََلة َٞ فٔی اٜعَّ ا َزَخ َّ١َٝ َِ َِٜت  ا َٔ

ُٟ اهَّللٔ و َُ ا٧ٔ فٔی اِلَِر  َوَجَس َر َٝئِن َورِٔجََلُظ َتُدفَّ ا٣َ یَُضاَزی بَيَِن َرُج َٕ َِ ّة  َّّ ٔسطٔ خٔ ِّ ٢َ ٦ِ٠ٔ َن َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت َظل ا َٔ ٔؿ 

َّی  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيطٔ َر ٔ َ إ أَِو٠َأ َِ  ُ
َِ یََتأَِخَّ طُ َذَص ١َٔي أَبُو بَِْکٕ حٔسَّ ََ ١َِِٜسحَٔس  َٞ ا ا َزَخ َّ١َٝ َِ َِ َحا َِ ٢ُِٔ ٠َکَا٤ََک   ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِکَا٧َ َر َِٜت  ا َٔ ََٝس َو٦ِ َيَسارٔ أَبٔی بَِْکٕ  َّي َج ٢َ َحً َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی َر ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

ائ١ّٔ  َٔ َتٔسی ا٥َّٜاُس بَٔعََلةٔ أَبٔی بَِْکٕ بٔا٥َّٜأس َجأّٜسا َوأَبُو بَِْکٕ  ِٕ ٢ََّٝ َوَي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َتٔسی أَبُو بَِْکٕ بَٔعََلةٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِٕ  ا َي

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ



 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امیبر وہےئ افر رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک امنز ےک  ےئ ہک بج

ہلل البےن لےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اوبرکب وک مکح دف ہک فہ امنز ڑپاھےئ دیسہ رفامیت ںی ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ ا

اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبرکب تہب رنؾ دؽ لدیم ںی فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ہگج رپ ڑھکے وہ رک ولوگں وک بک رقلؿ انس یلص 

ز ںیکس ےگ اکش لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رمع وک مکح دےتی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اوبرکب وک مکح رکف ہک ولوگں وک امن

ہ رفامیت ںی ںیم ےن رضحت ہصفح ےس اہک ہک فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ںیہک ہک اوبرکب رنؾ دؽ لدیم ںی بج فہ ڑپاھںیئ دیس

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ہگج ڑھکے وہں ےگ وت ولوگں وک رقلؿ ہن انس ںیکس ےگ اکش لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رمع وک مکح 

ہلل ہیلع فل ہ فملس وک اہک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت وت ویفس ےک دفر یک وعروتں یسیج وہ دےتی وت اوہنں ےن لپ یلص ا

اوبرکب وک مکح دف ہک ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ وت ںیم ےن اہک سپ بج اوہنں ےن امنز یرفع یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

ی ف وسحمس یک
حف

 

ت

وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دف لدویمں ےک اہسرے اس احؽ ںیم لےئ ہک لپ یلص اہلل ہیلع  اےنپ امیبری ںیم 

فل ہ فملس ےک اپؤں ابمرک ےس زنیم ںیم ریکل یس ڑپ ریہ یھت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسم ںیم داہ  وہےئ وت رضحت 

لٹہ وسحمس رکےت وہےئ ےھچیپ انٹہ یرفع ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک

فل ہ فملس ےن ااشرے ےس رفامای ہک اینپ ہگج ڑھکے روہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ اہیں کت ہک اوبرکب ریض 

ہیلع فل ہ فملس ولوگں وک ھٹیب رک امنز ڑپاھ رےہ ےھت افر  اہلل اعتٰیل ہنع یک ابںیئ رطػ لرک ھٹیب ےئگ رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 اوبرکب ڑھکے وہےئ ادتقاء رک رےہ ےھت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز یک افر ولگ اوبرکب یک امنز یک ادتقاء رک رےہ ےھت۔

 ربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک  رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق

 امنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     937    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 او١ض، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا ٥٠حاب ب٦ حارث، اب٦ ٠سہز، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، :  راوی



 

 َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٕ ح و َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ١ٔئِمُّ أَِخب َِٜحارٔٔث اٜتَّ ث٥ََا ٥ِ٠َٔحاُب ب٦ُِ ا ص١َُا َحسَّ ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس لَٔکَ

ٔ ٤َِحَوُظ َوفٔی حَ  ٥َاز َِ ٔ َِّی ِٔيطٔ َوفٔی َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل َّٜٔذی تُُوف ٢ََّٝ ٠ََزَؼطُ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا ٠َزَٔؿ َر َّ١َٜ ٔسیثٔض١َٔا 

ٔلَی َج٥ِبٔطٔ َوکَا٧َ اٜ َّي أُِجَٝٔس إ ٢ََّٝ َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُتَٔی بَٔز أ َِ  ٕ َّی َحٔسیٔث اب٦ِٔ ٠ُِسضٔز ِّی ٥َّٔييُّ َظل ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٝس َر َح َِ َْ َوفٔی َحٔسیٔث ؤيَسي  ِٙبٔي ٔلَی بٔا٥َّٜأس َوأَبُو بَِْکٕ ُيِس١ُٔىُض٢ِ اٜتَّ ِّی َوأَبُو بَِْکٕ إ ٢ََّٝ ُيَعل

 َج٥ِبٔطٔ َوأَبُو بَِْکٕ ُيِس١ُٔي ا٥َّٜاَس 

نب رہسم، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج اجنمب نب احرث، ا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امیبر وہےئ اس رمض ںیم ہک سج ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ااقتنؽ وہا انب رہسم یک دحثی 

فل ہ فملس وک الای ایگ اہیں کت ہک ٓاپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

انس رےہ  ےک ولہپ ںیم اھٹب دای ایگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں وک امنز ڑپاھ رےہ ےھت افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ وک ریبکت

 ےھت۔

 ، انب رہسم، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعاجنمب نب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ 

 امنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     938    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، اب٦ ١٤يْ، ہصا٣ اب٦ ١٤يْ، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاابوبْک ب٦ ابی شيبہ،  :  راوی

ث٥ََا ابِ  ٕ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َٟ َحسَّ ا َٔ ارٔبَْة  َٕ اُلُض٢ِ ٠َُت َّ ِٜ ٕ َوأَ ٦ُ ١َُ٤يِْ

ث٥ََا  ٢ََّٝ أَ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت أ٠َََز َر ا َٔ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َٟ َحسَّ ا َٔ َِّی أَبٔی  بَا بَِْکٕ أ٧َِ ُيَعل



 

َّی اهَّللُ وَ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َوَجَس َر َِ َوةُ  َٟ ُُعِ ا َٔ ِّی بٔض٢ِٔ  کَا٧َ يَُعل َِ َد َوإَٔذا أَبُو بٔا٥َّٜأس فٔی ٠ََزٔؼطٔ  ََِْخَ ّة  َّّ ٔسطٔ خٔ ِّ ٢َ ٦ِ٠ٔ َن َّٝ ََ َِٝيطٔ َو

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيطٔ َر ٔ أََشاَر إ َِ َتأَِِخَ  َِ ا َرآُظ أَبُو بَِْکٕ ا َّ١َٝ َِ ُٟ بَِْکٕ َیُؤ٣ُّ ا٥َّٜاَس  و َُ ََٝس َر َح َِ ١َا أ٤ََِت  َ٘ ٢َ أَِی  َّٝ ََ

َّی اهَّللُ وَ  َّی اهَّللُ وَ اهَّللٔ َظل ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی بَٔعََلةٔ َر َِکَا٧َ أَبُو بَِْکٕ ُيَعل ٔلَی َج٥ِبٔطٔ  َِ أَبٔی بَِْکٕ إ ٢ََّٝ حَٔذا ََ ٢ََّٝ َوا٥َّٜاُس َِٝيطٔ َو ََ َِٝيطٔ َو

و٧َ بَٔعََلةٔ أَبٔی بَِْکٕ  ُّٝ  ُيَع

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ انب ریمن، اشہؾ، رضحت اعدص 

 امنز اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ امیبری ںیم رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح دای ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ سپ فہ اؿ وک

راؾ وسحمس ایک وت لپ ابرہ رشتفی الےئ اس فتق ڑپاھےت رےہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ تعیبط ںیم بج ل

 ولوگں یک اامتم رضحت اوبرکب رفام رےہ ےھت بج اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی وت ےھچیپ ےنٹہ ےگل

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبرکب ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت اوبرکب وک فںی ڑھکے رےنہ اک ااشرہ رفامای روس

احصہب ولہپ ںیم ھٹیب ےئگ دیسان اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک اسھت امنز ادا رک رےہ ےھت افر 

 اوبرکب یک امنز ےک اسھت امنز ادا رک رےہ ےھت۔

 ریمن، اشہؾ انب ریمن، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

اھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپ

 امنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     939    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ظاٜح، اب٦ شہاب، ا٤س ب٦ ٠اٜک و١زو ٤أس، حس٦ حٝوانی، وبس ب٦ ح١يس، وبس، يى :  راوی

 حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ا٧ٔ حَ  َٟ اِْلَِخَ ا َٔ َْنٔی َو َ َٟ َوِبْس أَِخب ا َٔ َِٝوانٔیُّ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ُِٜح ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوَحَس٦ْ ا وُب َوصَُو اب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى سَّ



 

 ََ ِّ ب٦ِٔ  َْنٔی أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک أ٧ََّ أَبَا بَِْکٕ کَا٧َ ُيَعل َ َٟ أَِخب ا َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  ٟٔ ِىٕس و َحسَّ و َُ ُض٢ِ فٔی َوَجٔي َر َٜ ی 

 ِ َّي إَٔذا کَا٧َ َیِو٣ُ أِلث٥َِي َِّی ِٔيطٔ َحً َّٜٔذی تُُوف ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی اهَّللُ اهَّللٔ َظل ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َر َص َ٘  ٔ ََلة ْٓ فٔی اٜعَّ ُّو ٔن َوص٢ُِ ُظ

٢َ َر  ْٕ ث٢َُّ َتَبسَّ ُة ٠ُِعَح َٔ أ٧ََّ َوِجَضُط َوَر َ٘ ائ٢ْٔ  َٔ َِٜي٥َا َوصَُو  ٔ ٥ََمَز إ َِ  ٔ ُِٜحِحَزة َْ ا ِ َّ َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

 َٔ ُ َؼاحٔکّا  ََٙغ أَب َ ٢ََّٝ َو٤ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ؤد َر ٕح بُْٔخُ ٔ ٦ِ٠ٔ ََفَ ََلة َِبُضٔت٥َِا َو٤َِح٦ُ فٔی اٜعَّ  َٟ و بَِْکٕ َولَی َؤٕبَِيطٔ ا

 َ أ َِ ََلةٔ  ٢َ َخارْٔد ٜٔٝعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّْ َوَل٦َّ أ٧ََّ َر َٞ اٜعَّ ٢َ َٜٔئع َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيض٢ِٔ َر ٔ َشاَر إ

 َْ ِ َّ أَِرخَی اٜسِّ َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َٟ ث٢َُّ َزَخ ا َٔ وا َظََلَت٢ُِٙ  ٔ أ٧َِ أَت١ُّٔ َّی اهَّللُ بَٔئسظ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِّی َر ُتُوف َِ  َٟ ا َٔ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ٢َ ٦ِ٠ٔ َیِو٠ٔطٔ َذَٜٔک َو

رمعف اندق، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، دبع، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، اسن نب امکل رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل 

ےت رےہ ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رمض فافت ںیم اؿ وک امنز ڑپاھ

 اہیں کت ہک وسومار ےک دؿ بج امتؾ احصہب وفصں ںیم امنز ادا رک رےہ ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رجحہ اک رپدہ  اٹای

رھپ ڑھکے وہ رک امہری رطػ داھکی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رہچہ وگای ہک رقلؿ ےک فرؼ یک رطح ولعمؾ وہ راہ اھت رھپ لپ یلص 

 ہیلع فل ہ فملس رکسماےئ افر مہ ولگ امنز یہ ںیم ےب اخ اہ وخش وہےئگ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےنلکن رپ افر رضحت اہلل

 اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ ازیویں رپ اس امگؿ ےس ےھچیپ ٹہ رک فص ںیم ےنلم ےگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےک

 فاےل ںی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ اہھت ابمرک ےس ااشرہ ایک ہک اینپ امنز وپری رکف رھپ روسؽ اہلل یلص  ےئ ےنلکن

 رپدہ رگا دای افر اس رفز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رتلح رفامیئ۔ اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ رجحہ ںیم پ ے ےئگ افر

، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، دبع، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، اسن نب امکل رضحت اسن ریض رمعف اندق :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت 

 امنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

     940    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ أ٤َ ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ث٥َٔيطٔ َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزصَيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔلَی َحسَّ ٕ ٤ََمزِتَُضا إ َٟ آِٔخُ ٤َِمَزة ا َٔ ٕس 

ٔة َوَحسٔیُث َظأٜٕح َر  ِٜٕٔعَّ ٔ ا َتاَرَة یَِو٣َ أِلث٥َِئِن بَٔضٔذظ َْ اٜسِّ َص َ٘  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و  أََت٢ُّ َوأَِشَبيُ  َُ

ی رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل اک لرخ

 ددیار وسومار ےک دؿ رپدہ ےک ااھٹےن ےک فتق ایک ایس ہصق ےک اسھت ابیق دحثی ابمرہک سگر یکچ۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ

 امنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     941    حسیث                               جٝس اوٟ  :  ٝسج

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی :  راوی

 ٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِز َ ٗٔ أَِخب ا ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّزَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ أَِخ َحسَّ ا َٔ َْنٔی أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک یِّ  َ ب

ٔ َحٔسیثٔض١َٔا ا کَا٧َ یَِو٣ُ أِلث٥َِئِن ب٥َِٔحو َّ١َٜ  َٟ ا َٔ 

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی ےس یہی دحثی ا ک افر دنس ےک اسھت یھب رمفی ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک ےھچیپ

 رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم امنز ادا

     942    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، وبساٜع١س، وبساٜىزیز، ا٤س :  راوی

َّي َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبسٔ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ َحسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا َٟ َحسَّ ا َٔ ُث  ١ِٔىُت أَبٔی یَُحسِّ ََ  َٟ ا َٔ ١َٔس  ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ اَِل َحسَّ َٔ اهَّللٔ 

 َِ ََلةُ  أُٔٔي١َِت اٜعَّ َِ ٢َ ثَََلثّا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜي٥َا ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ٔ ِد إ ٢َِٜ یَِْخُ  َٟ ا َٔ َِ أَبُو بَِْکٕ یَ َو٦ِ أ٤ََٕس  َٟ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َذَص ا َٕ َِ  ٣ُ سَّ َٕ َت

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ٥َا َوِجُط ٤َٔييِّ اهَّللٔ َظل َٜ ا َوَؼَح  َّ١َٝ َِ َىُط  َِ ِٜٔحَحأب ََفَ ٢ََّٝ بٔا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو قُّ کَا٧َ َظل َٔ ٢َ ٠َا ٤ََمز٤َِا ٥ِ٠ََمّزا  َّٝ ََ  َو

َّی َِٜي٥َا ٦ِ٠ٔ َوِجطٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔ َِ إ َ  أَِوَح ٔل ٢َ بَٔئسظٔ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أَِو٠َأَ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َِ  َٟ ا َٔ ٥ََٜا  ٢ََّٝ حٔيَن َوَؼَح  ََ َِٝيطٔ َو ی أَبٔی اهَّللُ َو

َِٝيطٔ حَ  ٔسِر َو ِٕ ٢ِ َن َٝ َِ ِٜٔحَحاَب  ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٣َ َوأَِرخَی ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل سَّ َٕ َّي ٠َاَت بَِْکٕ أ٧َِ یََت ً 

دمحم نب ینثم، اہرفؿ نب دبع اہلل، دبعادمصل، دبعازعلسی، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے اپس نیت 

دؿ کت رشتفی ہن الےئ افر اؿ دونں ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع امجتع رکاےت رےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ہ ےک اپس ڑھکے وہ رک اس وک ااھٹای بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رہچہ امہرے  ےئ فاحض وہایگ وت مہ ےن اس رظنم ےس ےن رپد

 زایدہ وکیئ رظنم ںیہن داھکی وج امہرے زند ک یبن ےک رہچہ ادقس ےس زایدہ  دنس وہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اوبرکب ریض اہلل

وک ااشرہ ایک ہک فہ امنز ڑپاھےت رںی افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رپدہ ےچین رگا دای رھپ مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ  اعتٰیل ہنع

 فملس یک زایرت رپ اقدر ہن وہ ےکس اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک فاصؽ وہایگ۔

 دبعادمصل، دبعازعلسی، اسندمحم نب ینثم، اہرفؿ نب دبعاہلل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

ےھچیپ ایقؾ ےک سلفؾ افر ھٹیب رک  رمض ای رفس اک ذعر شیپ لاجےئ وت اامؾ ےک  ےئ ہفیلخ انبےن ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک امنز ڑپاھےئ اصبح اطتق فدقرت ےک  ےئ اامؾ ےک

 امنز ادا رکےن فاےل ےک ےھچیپ ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     943    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حسين ب٦ ولی، زائسہ، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ، ابوبززہ، حَّضت ابو٠وس :  راوی

 ِ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُي ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ َزائَٔسَة َو٦ِ َوِبسٔ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي  ْ

اِش  َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ ٠َزَٔؿ َر و َُ َِٜت َوائَٔصُة یَا َر ا َٕ َِ ِّٞ بٔا٥َّٜأس  ُِٝيَع َِ َٟ ٠ُزُوا أَبَا بَِْکٕ  ا َٕ َِ َتسَّ ٠ََزُؼُط 

َٟ ٠ُزٔی أَبَا ا َٕ َِ َِّی بٔا٥َّٜأس  ا٠ََک َِل َيِسَتٔفِي أ٧َِ ُيَعل َٕ ٢ِ ٠َ ُٕ ْٖ ٠ًََي َي ْٞ َرٔٔي َِ  اهَّللٔ إ٧َّٔ أَبَا بَِْکٕ َرُج ِّٞ بٔا٥َّٜأس  ُِٝيَع َِ ٦َُّ بَِْکٕ  َّٙ إ٤ٔ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َّی بٔض٢ِٔ أَبُو بَِْکٕ َحَياَة َر ََِعل  َٟ ا َٔ  َْ َُ ُِ یُو ٔ  َظَواح

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، دبعاکلمل نب ریمع، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ہیلع فل ہ فملس امیبر وہ ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رمض ڑبھ ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اوبرکب اہلل یلص اہلل 

رنؾ دؽ وک مکح دف ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبرکب 

 ںی بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ہگج رپ ڑھکے وہں ےگ وت ولوگں وک امنز ڑپاھےن یک اطتق ہن اپ ںیکس ےگ لپ یلص اہلل لدیم

وعروتں  ہیلع فل ہ فملس ےن دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفامای اوبرکب وک مکح دف ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ مت وت ویفس ےک دفر یک

 وہ وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زدنیگ یہ ںیم ولوگں وک امنز ڑپاھےت رےہ۔یک رطح 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، دبعاکلمل نب ریمع، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج اامؾ وک اتریخ وہ اجےئ افر یسک ہنتف فاسفد اک وخػ ہن وہ وت یسک افر وک اامؾ انبؿ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اامؾ وک اتریخ وہ اجےئ افر یسک ہنتف فاسفد اک وخػ ہن وہ وت یسک افر وک اامؾ انبےن ےک ایبؿ ںیم



 

     944    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، َہٞ ب٦ َىس َاوسی :  راوی

اؤٔسیِّ أ٧ََّ َر  ِىٕس اٜسَّ ََ ٞٔ ب٦ِٔ  ِض ََ ٕ َو٦ِ  أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ َٟ َْقَ ا َٔ ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ

ٔلَیوَ  ٧ُ إ ١َُِٜؤذِّ َِ ا َحا َِ ََلةُ  َحا٤َِت اٜعَّ َِ ٕٓ ُٜٔيِعَٝٔح بَِي٥َُض٢ِ  ٔلَی بَىٔي َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوِو َِ إ ٢َ َذَص َّٝ ََ ِّی بٔا٥َّٜأس  َِٝيطٔ َو َٟ أَُتَعل ا َٕ َِ أَبٔی بَِْکٕ 

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر َحا َِ َّی أَبُو بَِْکٕ  ََِعل  َٟ ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ أُٔٔي٢ُ  َْ فٔی َِ َٔ َّي َو ََّٝغ َحً َتَد َِ  ٔ ََلة ٢َ َوا٥َّٜاُس فٔی اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 َّ َت ِٜ َٖ ا ي ّٔ ِع َْ ا٥َّٜاُس اٜتَّ َ ث ِ٘ ا أَ َّ١َٝ َِ  ٔ ََلة ُّٔت فٔی اٜعَّ َِٝت َٖ ا٥َّٜاُس َوکَا٧َ أَبُو بَِْکٕ َِل َی َّّ َع َِ  ِّْ َّی اهَّللُ اٜعَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَی َر َت ََفَ

َِٝيطٔ  َي أَبُو بَِْکٕ یَ َو َِ ٢َ أ٧َِ ا٠ُِِٙث ٠َکَا٤ََک ََفَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيطٔ َر ٔ أََشاَر إ َِ  ٢َ َّٝ ََ َّٞ َولَی َو َح١َٔس اهَّلَل َوزَّ َوَج َِ َسیِطٔ 

َٔک ث٢َُّ  ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ ذَٜ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی ٠َا أ٠َََزُظ بٔطٔ َر ٣َ ا٥َّٜٔييُّ َظل سَّ َٕ ِّْ َوَت َتَوی فٔی اٜعَّ َِ َّي ا َتأَِِخَ أَبُو بَِْکٕ َحً َِ ا

 َٟ ا َٔ َٟ َیا أَبَا بَِْکٕ ٠َا ٥َ٠ََىَک أ٧َِ َتِثبَُت إٔذِ أ٠ََزِتَُک  ا َٕ َِ  َٓ َّی ث٢َُّ اِنََّصَ ََِعل  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِةَ  اهَّللُ َو َُٔحا  أَبُو بَِْکٕ ٠َا کَا٧َ ِٔلب٦ِٔ أَبٔی 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّی بَيَِن یََسِی َر ثَِْت٢ُِ أ٧َِ ُيَعل ِ٘ ٢َ ٠َا لٔی َرأَیُِت٢ُِٙ أَ َّٝ ََ  َو

بََّح  ََ َّطُ إَٔذا  إ٤ٔ َِ ِح  ُِٝيَسبِّ َِ َٖ ٦ِ٠َ ٤َابَطُ َشِيْئ فٔی َظََلتٔطٔ  ّٔي ِع ِٔ  اٜتَّ ّٔيُح ٥َِّٜٝٔسا ِع ١ََّا اٜتَّ َِٜيطٔ َوإ٤ٔ ٔ َّٔت إ ُت ِٜ  ا

ییحی نب ییحی، امکل، لہس نب دعس اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ونب رمعف نب وعػ ےک درایمؿ حلص 

 ایک لپ ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ رکاےن ےک  ےئ رشتفی ےل ےئگ بج امنز اک فتق وہایگ وت ؤمذؿ رضحت اوبرکب ےک اپس لای افر اہک

ےگ وت ںیم ااقتم وہکں رفامای اہں، اوبرکب ےن امنز ڑپاھیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لےئ وت ولگ امنز ںیم ےھت لپ یلص اہلل 

اوبرکب دصقی ہیلع فل ہ فملس ولوگں ںیم ےس سگرےت وہےئ فص ںیم اج رک ڑھکے وہ ےئگ ولوگں ےن اہھت رپ اہھت امرا افر رضحت 

ق زایدہ وہیئگ وت فہ وتمہج وہےئ افر روسؽ اہلل یلص 
 
صفی

 

ت

ریض اہلل اعتٰیل ہنع امنز ںیم یسک رطػ وتمہج ںیہن وہےت ےھت بج ولوگں یک 

ٰیل ہنع اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ااشرہ ایک ہک مت اینپ ہگج ڑھکے روہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعت

لےئگ  ےن اےنپ اہوھتں وک دنلب ایک افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک مکح ےک  قبقم اہلل یک دمح یک رھپ اوبرکب ےھچیپ وہ رک فص ںیم ربارب

وت مت اینپ افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لےگ رشتفی ےل ےئگ امنز ےس افرغ وہ رک رفامای اے اوبرکب بج ںیم ےن ھجت وک مکح دای 

ہگج رپ ویکں ہن ڑھکے رےہ وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک انب احقہف ےک  ےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک 

رےت اسےنم ولوگں وک امنز ڑپاھان انمبس ںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ےن مت وک رثکت ےک اسھت اہھت رپ اہھت ام

ِ اہک اجےئ اگ وت اامؾ وتمہج وہ
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ج ْ
یی
ُ
ش
ِ وہک بج 

َ
ا َؿ اّللّ
َ
ج ْ
یی
ُ
ش
ق  وہےئ داھکی بج ںیہمت امنز ںیم وکیئ زیچ شیپ لاجےئ وت مت 

 
صفی

 

ت

اجےئ اگ 



 

 وعروتں ےک  ےئ ےہ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، لہس نب دعس اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اامؾ وک اتریخ وہ اجےئ افر یسک ہنتف فاسفد اک وخػ ہن وہ وت یسک افر وک اامؾ انبےن ےک ایبؿ ںیم

     945    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ی حاز٣، ٔتيبہ، يىٕوب اب٦ وبساٜزح٦١، ابی حاز٣، َہٞ ب٦ َىسٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز اب٦ اب :  راوی

ث٥ََا َيِى  ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ ٕ َو ٔ َيِىىٔي اب٦َِ أَبٔی َحاز٣ٔ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  وُب َوصَُو اب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ُٕ

ص١َُا َو٦ِ أَبٔی حَ  ارٔیُّ لَٔکَ َٕ ِٜ َح١َٔس اهَّللَ ا َِ ََِي أَبُو بَِْکٕ یََسیِطٔ  ٞٔ َحٔسیٔث ٠َأٜٕک َوفٔی َحٔسیثٔض١َٔا ََفَ ِىٕس ب١ِٔٔث ََ ٞٔ ب٦ِٔ  ِض ََ ٕ َو٦ِ  از٣ٔ

 ِّْ ا٣َ فٔی اٜعَّ َٔ َّي  ی َوَرائَُط َحً ِضَُقَ َٕ ِٜ  َوَرَجَي ا

، لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک امکل یک دحثی یک ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب ایب احزؾ، ہبیتق، وقعیب انب دبعارلنمح، ایب احزؾ

رطح دحثی رفاتی یک یئگ ےہ اؿ یک دحثی ںیم ےہ ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اہھت دنلب ےئک اہلل یک رعتفی یک افر رھپ 

 اےٹل اپؤں ولٹ رک ےھچیپ فص ںیم لرک ڑھکے وہ ےئگ۔

 ، ہبیتق، وقعیب انب دبعارلنمح، ایب احزؾ، لہس نب دعسہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب ایب احزؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اامؾ وک اتریخ وہ اجےئ افر یسک ہنتف فاسفد اک وخػ ہن وہ وت یسک افر وک اامؾ انبےن ےک ایبؿ ںیم



 

     946    حسیث                               جٝس اوٟ  :  ٝسج

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ بزیي، وبساِلولی، وبيساهَّلل ب٦ ابی حاز٣، َہٞ ب٦ َىس َاوسی :  راوی

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ  ٤ََْا َوِبُس اِلَِولَی َحسَّ َ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ بَزٔیٕي أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ اؤٔسیِّ َحسَّ ِىٕس اٜسَّ ََ ٞٔ ب٦ِٔ  ِض ََ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ 

ٞٔ َحٔسیثٔض٢ِٔ  ٕٓ ب١ِٔٔث ٢َ ُيِعُٝٔح بَيَِن بَىٔي َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوِو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َٟ َذَص ا َّی  َٔ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر َحا َِ َوَزاَز 

 َٗ َْخَ َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو ِضَُقَ َٕ ِٜ ٣ٔ َؤِيطٔ أ٧ََّ أَبَا بَِْکٕ َرَجَي ا سَّ َٕ ١ُِٜ ِّْ ا ا٣َ و٥َِٔس اٜعَّ َٔ َّي  َٓ َحً ُّو  اٜعُّ

 دمحم نب دبعاہلل نب رزعی، دبعاالیلع، دیبع اہلل نب ایب احزؾ، لہس نب دعس اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ونب

حلص رکفاےن ےک  ےئ رشتفی ےل ےئگ ابیق دحثی اؿ یک دحثی یک رطح ےہ اس ںیم ااضہف  ہ ےہ رمعف نب وعػ ےک درایمؿ ںیم 

ے وہےئ یلہپ فص ںیم لرک ڑھکے وہ ےئگ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےٹل 

 

کلی

 

ت
ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وفصں ےس 

 اپؤں ےھچیپ لےئگ۔

 ، دیبعاہلل نب ایب احزؾ، لہس نب دعس اسدعیدمحم نب دبعاہلل نب رزعی، دبعاالیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اامؾ وک اتریخ وہ اجےئ افر یسک ہنتف فاسفد اک وخػ ہن وہ وت یسک افر وک اامؾ انبےن ےک ایبؿ ںیم

     947    حسیث                               ٝس اوٟج  :  جٝس

٠ح١س ب٦ راِي، حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، وبساٜززاٗ، اب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، اب٦ شہاب، وباز ب٦ زیاز،  :  راوی

 ُعوہ ب٦ ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ

َِٝوانٔیُّ جَ  ُِٜح ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ٤ََْا َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ  ٔٗ ا ١ٔيّىا َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَّزَّ

ٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة أَِخ  َْة ١ٍُِٜٔي َوَة ب٦َِ ا ٕ أ٧ََّ ُُعِ ٔ ب٦ِٔ زٔیَاز ثَىٔي اب٦ُِ ٔشَضإب َو٦ِ َحٔسیٔث َوبَّاز ََْة ب٦َِ ُشِىبَ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ ١ٍُِٜٔي َُْظ أ٧ََّ ا َ َة ب



 

 ُٟ و َُ ََّْز َر َ َتب َِ َْةُ  ١ٍُِٜٔي َٟ ا ا َٔ ٢ََّٝ َتبُوَک  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َّطُ ٌَزَا ٠ََي َر َُْظ أ٤َ َ َٞ أَِخب ٢َ َٔٔب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

ا َرجَ  َّ١َٝ َِ  ٔ ِحز َّ ِٜ ٔ ا َٞ َظََلة ِب َٔ ُِٝت ٠ََىُط إَٔزاَوّة  ََِح١َ ائٔٔق  ٍَ ِٜ ُٖ َولَی یََسیِطٔ ا ٔلَیَّ أََخِذُت أَُصزٔی ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َي َر

 َِ ََّتطُ َو٦ِ ذَٔراَوِيطٔ  ُد ُجب َِ یُِْخٔ َٞ َوِجَضُط ث٢َُّ َذَص ٌََس َٞ یََسیِطٔ ثَََلَث ٠َزَّإت ث٢َُّ  ٌََس ٔ َو َٞ ٦ِ٠ٔ اِْلَٔزاَوة أَِزَخ َِ َّتٔطٔ  ا ُجب َّ١ ُ٘  َٗ َؽا

ئِن ث٢َُّ تَ یَ  َٕ َِ ١ِٜٔزِ ٔلَی ا َٞ ذَٔراَوِيطٔ إ ٌََس ُِٜحبَّةٔ َو ٞٔ ا َّ َِ َد ذَٔراَوِيطٔ ٦ِ٠ٔ أَ َّي أَِِخَ ِٜحُبَّٔة َحً َٟ َسیِطٔ فٔی ا ا َٔ  َٞ َب ِٔ َ ِيطٔ ث٢َُّ أ َّّ َ َولَی ُخ أ َوؼَّ

٠ُوا َوِبَس اٜزَّحِ  سَّ َٔ ِس  َٔ َّي ٤َحُٔس ا٥َّٜاَس  ُِٝت ٠ََىُط َحً َب ِٔ َ أ َِ َْةُ  ١ٍُِٜٔي َِٝيطٔ ا َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَِزَرَک َر َِ َُٜض٢ِ  َّی  ََِعل  ٕٓ ٦ٔ١َ ب٦َِ َوِو

٢ََّٝ َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ َووِ  ََ ا  َّ١َٝ َِ َة  َىَة اِْلِٔخَ ِ٘ َّی ٠ََي ا٥َّٜأس اٜزَّ ََِعل َىَتئِن  ِ٘ ٢َ إِٔحَسی اٜزَّ َّٝ ََ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٔ  ٕٓ

يِ  َٝ َّی اهَّللُ َو َضي ا٥َّٜٔييُّ َظل َٔ ا  َّ١َٝ َِ ِسبٔيَح  ثَُْوا اٜتَّ ِ٘ َ أ َِ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن  ًَ َذَٜٔک ا ِِزَ َ أ َِ ٢َ یُت٢ُّٔ َظََلَتُط  َّٝ ََ َٞ طٔ َو َب ِٔ ٢ََّٝ َظََلَتُط أَ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َّٝوِ  بُٔفُض٢ِ أ٧َِ َظ ٍِ ِس أََظبُِت٢ِ َي َٔ  َٟ ا َٔ َٟ أَِحَس٥ُِت٢ِ أَِو  ا َٔ َِٝيض٢ِٔ ث٢َُّ  تَٔضاَو ِٔ ََلَة َٜٔو  ا اٜعَّ

دمحم نب راعف، نسح نب یلع ولحاین، دبعارلزاؼ، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، ابعد نب زاید، رعفہ نب ریغمہ نب ہبعش 

فل ہ فملس  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت زغفہ وبتک ںیم یرتک یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

امنز رجف ےس ےلہپ اضقےئ احتج ےک  ےئ ابرہ ےلکن افر ںیم ولاٹ ااھٹےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت وہایگ بج روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمی رطػ ےٹلپ وت ںیم ولےٹ ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اہوھتں رپ اپین ڈاےنل اگل افر لپ یلص اہلل ہیلع

فل ہ فملس ےن اےنپ اہھت نیت رمہبت دوھےئ رھپ اےنپ رہچے وک دوھای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ پ ہ وک اینپ وینہکں ےس 

 اکنانل اچاہ وت لنیتس گنت ںیھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ اہھت ےبج ےک ادنر داہ  ایک اہیں کت ہک اینپ وینہکں وک ےبج ےک ےچین

 اکنال افر اہوھتں وک وینہکں تیمس دوھای رھپ ومزفں ےک افرپ فاےل ہصح رپ حسم ایک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فاسپ لےئ افر ےس

رضحت ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت فاسپ لای اہیں کت ہک مہ ےن ولوگں وک 

ےن رضحت دبعارلنمح نب وعػ وک اامؾ انب ایل ےہ اوہنں ےن اؿ یک امنز ڑپاھیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دف  اپای ہک اوہنں

روتعکں ںیم ےس ا ک رتعک یلم افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ولوگں ےک اسھت دفرسی رتعک ادا یک بج رضحت دبعارلنمح 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ امنز وک وپرا رکےن ےک  ےئ ڑھکے وہےئگ اس ابت ےن ناملسونں وک  نب وعػ ےن السؾ ریھپا وت روسؽ اہلل

ِ ےنہک یک رثکت رک دی بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ امنز وپری رکیل وت 
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ج ْ
یی
ُ
ش
اؿ یک رپ اشیؿ رکدای وت اوہنں ےن 

ایک رفامای مت ےن کیھٹ ایک افر اؿ یک رعتفی یک افر رفامای ہک مت ےن امنز وک اس ےک فتق ںیم ادا رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای مت ےن ااھچ 

 ایک۔



 

دمحم نب راعف، نسح نب یلع ولحاین، دبعارلزاؼ، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، ابعد نب زاید، رعفہ نب ریغمہ  :  رافی

 نب ہبعش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج اامؾ وک اتریخ وہ اجےئ افر یسک ہنتف فاسفد اک وخػ ہن وہ وت یسک افر وک اامؾ انبےن ےک ایبؿ ںیم

     948    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، اب٦ شہاب، ا١َىيٞ ب٦ ٠ح١س ب٦ َىس، ح١زہ ب٦  ٠ح١س ب٦ راِي، :  راوی

 ٠ٍيْہ

ثَىٔي اب٦ُِ  ٗٔ َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َٟ َحسَّ ا َٔ َوانٔیُّ  ِٝ ُِٜح ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔس َحسَّ َٞ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ١َٔىي َِ ٔ ٔشَضإب َو٦ِ إ

َٕ  ب٦ِٔ  َِ َْ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  أََرِزُت َتأِخٔي َِ َْةُ  ١ٍُِٜٔي َٟ ا ا َٔ  ٕ ٔ ٤َِحَو َحٔسیٔث َوبَّاز َْة ١ٍُِٜٔي ِىٕس َو٦ِ َح١ِزََة ب٦ِٔ ا َِٝيطٔ ََ َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا

٢َ َزِوطُ  َّٝ ََ  َو

نب دمحم نب دعس، زمحہ نب ریغمہ ےس رفاتی ےہ ایس دمحم نب راعف، نسح نب یلع ولحاین، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، اامسلیع 

رطح دفرسی دنس ےک اسھت یھب وقنمؽ ےہ اس ںیم ےہ ہک رضحت ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن ارادہ ایک ہک رضحت 

 دبعارلنمح نب وعػ وک ےھچیپ رکفں نکیل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رےنہ دف۔

 دمحم نب راعف، نسح نب یلع ولحاین، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، الیعمس نب دمحم نب دعس، زمحہ نب ریغمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ق ےک ایبؿ ںیم بج امنز ںیم ھچک
 
صفی

 

ت

 ... شیپ لاجےئ ۔رمد ےک  ےئ حیبست افر وعرت ےک  ےئ 



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ق ےک ایبؿ ںیم بج امنز ںیم ھچک شیپ لاجےئ ۔
 
صفی

 

ت

 رمد ےک  ےئ حیبست افر وعرت ےک  ےئ 

     949    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ی ١َٝہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، اب :  راوی

 و٥ہ

َيا٧ُ ب٦ُِ وُيَ  ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١َََٝة َحسَّ ََ ِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی 

 َّ ِٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ ُة ب٦ُِ یَِحٌَي  َٝ ٠َ ٕٓ َوَِحِ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو ٢ََّٝ ح و َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

َّضُ  ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ ََ ِٔ َوأَبُو  ١َُِٜسيَّ ٔىيُس ب٦ُِ ا ََ َْنٔی  َ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب َ ََ أَِخب َٟ ١َا  ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔىا أَبَا صَُزیَِزَة َي

ُة فٔی رٔ َٝ ٠َ ِٔ َزاَز َِحِ ُٖ ٥َِّٜٝٔسا ّٔي ِع ٟٔ َواٜتَّ َجا ِسبٔيُح ٜرٔلِّ ٢َ اٜتَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس َر َٔ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب َو ا َٔ َوایَتٔطٔ 

ُحو٧َ َو  ٢ِٔٝ ُيَسبِّ ِٜٔى ٞٔ ا  ئُصيُْو٧َ َرأَیُِت رَٔجاِّل ٦ِ٠ٔ أَصِ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ق وعروتں ےک  ےئ ےہ انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل 
 
صفی

 

ت

ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای حیبست رمدفں ےک  ےئ افر 

 ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن دنچ نلعء وک داھکی وج حیبست افر ااشرہ رکےت ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ق ےک ایبؿ ںیم بج امنز ںیم ھچک شیپ لاجےئ ۔
 
صفی

 

ت

 رمد ےک  ےئ حیبست افر وعرت ےک  ےئ 

     950    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، او١ض، ابی ظاٜح ٔتيبہ ب٦ َىيس، ِؽيٞ ب٦ وياؿ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي :  راوی

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ُ ث٥ََا أَب ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ُٞ َيِىىٔي اب٦َِ ؤَيإؿ ح و َحسَّ َُّؽِي ِٜ ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ُٖ َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ و ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ

 ٔ ٤ََْا و َ َِٝيطٔ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َّی اهَّللُ َو ُض٢ِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ُّٝ ُ ٢ََّٝ  يَسي ب٦ُِ یُو٤َُس ک ََ َو

 ب١ِٔٔثٝٔطٔ 

 اہلل اعتٰیل ہبیتق نب دیعس، لیضف نب تداض، اوبرکبی، اوباعمف ہ، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، ایب اصحل اوبرہریہ ریض

 ہنع ےس یہی دحثی اس دنس ےک اسھت لقن یک یئگ ےہ

ہبیتق نب دیعس، لیضف نب تداض، اوبرکبی، اوباعمف ہ، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، ایب اصحل اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ق ےک ایبؿ ںیم بج امنز ںیم ھچک شیپ لاجےئ ۔
 
صفی

 

ت

 رمد ےک  ےئ حیبست افر وعرت ےک  ےئ 

     951    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہ ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

ا٣ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ  ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ٔ ََلة  َوَزاَز فٔی اٜعَّ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی دحثی ا ک افر دنس ےس لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم  دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ

 ااضہف ےہ ہک  ہ ل امنز ںیم رکںی۔



 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز نیسحت ےک اسھت افر وشخع فوضخع ےک اسھت ادا رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز نیسحت ےک اسھت افر وشخع فوضخع ےک اسھت ادا رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     952    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، ٠ح١س ب٦ وَلء ہ١سانی، ابواَا٠ہ، وٜيس اب٦ ٘ثيْ، َىيس ب٦ ابی َىيس ٠ٕبْی، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل ابوَکیِ :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َِٜؤٜئس َيِىىٔي اب٦َِ  ا٠ََة َو٦ِ ا ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ َِٜض١َِسانٔیُّ َحسَّ ِٔ ا َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٔىيُس َحسَّ ََ ثَىٔي  ٕ َحسَّ ثٔيْ ب٦ُِ أَبٔی  َ٘

 َٟ ا َٕ َِ  َٓ ُٟ اهَّللٔ یَِو٠ّا ث٢َُّ اِنََّصَ و َُ َّی ب٥َٔا َر َٟ َظل ا َٔ بُْٔیُّ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة  ِٕ ١َِٜ ٔىيٕس ا ََُِل٧ُ أََِل تُِحٔس٦ُ َظََلَتَک أََِل ََ یَا 

 ِّ ِّی ٥َٜٔ ١ََّا ُيَعل إ٤ٔ َِ ِّی  َْ ُيَعل ِي َ٘ َّی  ِّی إَٔذا َظل ١َُِٜعل ١َا أُبَِّٔصُ ٦ِ٠ٔ بَئِن یََسیَّ َی٥ُِمزُ ا َ٘ ِّی َواهَّللٔ َلُبَِّٔصُ ٦ِ٠ٔ َوَرائٔی  ٔن  ٔسطٔ إ

 این، اوبااسہم، فدیل انب ریثک، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 
 
اوبرکبی، دمحم نب العء ہ

ڑپاھیئ رھپ ڑمے افر رفامای اے الفں مت ےن اینپ امنز ایھچ رطح ادا ویکں ںیہن  ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک امنز

 یک ایک امنزی وک داھکیئ ںیہن داتی ےہ ہک اس ےن سک رطح امنز ادا یک ےہ احالہکن فہ اےنپ یہ  ےئ امنز ادا رکات ےہ افر اہلل یک مسق ںیم

  وہں۔اےنپ ےھچیپ ےس یھب ایس رطح داتھکی وہں سج رطح اےنپ لےگ داتھکی

 این، اوبااسہم، فدیل انب ریثک، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 
 اوبرکبی، دمحم نب العء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 ھت افر وشخع فوضخع ےک اسھت ادا رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیمامنز نیسحت ےک اس

     953    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ابوز٤از، اُعد، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز َِٝيطٔ ََ  َو

 ٔ ٢ِ إ ُ٘ حُوزُ َُ وو٢ُُِٙ َوَِل  ُ٘ َواهَّللٔ ٠َا َیِدفَی َولَیَّ ُر َِ ًَٝٔي َصا ص٥َُا  ِٞ َتَزِو٧َ ِٔٔب َٟ َص ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِ َلِضزٔیَو ٢ِ َوَرا ُ٘ ِّی َلََرا  ن

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ع افر اہمترے وجسد وپدیشہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت ریما رخ ادرھ دےتھکی وہ اہلل یک مسق ھجم رپ اہمترے روک

 ںیہن افر ںیم مت وک اینپ ھٹیپ ےک ےھچیپ ےس یھب داتھکی وہں۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز نیسحت ےک اسھت افر وشخع فوضخع ےک اسھت ادا رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     954    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ٠اٜک ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، ا٤س :  راوی

١ٔ حَ  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ُث َو٦ِ سَّ َتاَزَة یَُحسِّ َٔ ِىُت 

ًَ َواٜ و ُ٘
َٟ أَٔٔي١ُوا اٜزُّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٔ ٢ِ ٦ِ٠ٔ َبِىٔسی َوُرب١ََّا  ُ٘ ِّی َلََرا ٔن ََِواهَّللٔ إ ُحوَز  سُّ

َحِست٢ُِ  ََ ِىُت٢ِ َو َ٘  ٦ِ٠ٔ َبِىٔس َلِضزٔی إَٔذا َر



 

ع دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای روک

وک ایھچ رطح ادا ایک رکف اہلل یک مسق ںیم ےب کش مت وک تشپ ےک ےھچیپ ےس داتھکی وہں افر رفامای ہک ضعب رمہبت مت وک اینپ ھٹیپ افر وجسد 

 ےھچیپ روکع افر دجسہ یک احتل ںیم داتھکی وہں۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز نیسحت ےک اسھت افر وشخع فوضخع ےک اسھت ادا رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     955    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، َىيس، ٔتازہ، ا٤سابوٌسا٧، ٠ىاذ، اب٦ ہصا٣، ٠ح١ :  راوی

ُس بِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔي أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُىاْذ َيِىىٔي اب٦َِ صَٔصا٣ ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َحسَّ ا٧َ ا ثَىٔي أَبُو ٌَسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ٦ُ ا

َتاَزَة َو٦ِ  َٔ ص١َُا َو٦ِ  ٔىيٕس لَٔکَ ََ ِّی  َؤسٓیٕ َو٦ِ  ٔن ََِواهَّللٔ إ حُوَز  ًَ َواٜسُّ و ُ٘
وا اٜزُّ َٟ أَت١ُّٔ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أ٤ََٕس أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل

 ََ ِىُت٢ِ َوإَٔذا  َ٘ ٔىيٕس إَٔذا َر ََ َحِست٢ُِ َوفٔی َحٔسیٔث  ََ ِىُت٢ِ َوإَٔذا ٠َا  َ٘ ٢ِ ٦ِ٠ٔ َبِىٔس َلِضزٔی إَٔذا ٠َا َر ُ٘  َحِست٢ُِ َلََرا

 اوباسغؿ، اعمذ، انب اشہؾ، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

 ہک روکع افر وجسد وپرا وپرا ادا ایک رکف سپ اہلل یک مسق ںیم مت وک اینپ تشپ ےس داتھکی وہں بج مت روکع ای دجسہ رکف۔

 اعمذ، انب اشہؾ، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ، اسناوباسغؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ ےس ےلہپ روکع فدجسہ فریغہ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیماامؾ ےس ےلہپ روکع فدجسہ فریغ

     956    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ولی ب٦ ححز، ابوبْک، اب٦ ححز، ابوبْک، ولی ب٦ ٠سہز، ٠دتارب٦ ِّٝٞ، ا٤س :  راوی

 َّٝ ٕ َواٜ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ٕ َحسَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ ٕ أَِخب َٟ اب٦ُِ حُِحز ا َٔ ُن ٔلَبٔی بَِْکٕ  ِّ

 ٕ ٢َ َذاَت یَِو٣ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی ب٥َٔا َر َٟ َظل ا َٔ ٕٞ َو٦ِ أ٤ََٕس  ُّ ِٝ ُِ ١ُِِٜدَتارٔ ب٦ِٔ  ََل  َو٦ِ ا َضي اٜعَّ َٔ ا  َّ١َٝ َِ َٞ َب ِٔ َة أَ

 ٔ ٔ َوَِل ب ُحوز ًٔ َوَِل بٔاٜسُّ و ُ٘
ونٔی بٔاٜزُّ ُٕ ٔ َََِل َتِسب ِّی إ٠َٔا٢ُِٙ٠ُ  ٔن َٟ أَیَُّضا ا٥َّٜاُس إ ا َٕ َِ َِٝي٥َا بَٔوِجضٔطٔ  ٢ِ َو ُ٘ ِّی أََرا إٔن َِ  ٔٓ ا َِٜٕٔيا٣ٔ َوَِل بٔأِلِنَّٔصَ ا

ٕس بٔيَ  ُس ٠َُح١َّ ِّ َّٜٔذی َن َٟ َوا ا َٔ ِٝفٔی ث٢َُّ  اُٜوا َو٠َا أ٠ََامٔی َو٦ِ٠ٔ َخ َٔ ّْا  ثٔي َ٘ َِٙيُت٢ِ  َب َٜ ٝٔيَّل َو َٔ ََٜؽحُِٔٙت٢ِ  َِٜو َرأَیُِت٢ِ ٠َا َرأَیُِت   ٔ سٔظ

َِٜح٥ََّة َوا٥َّٜاَر  َٟ َرأَیُِت ا ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ  َرأَیَِت یَا َر

ےہ ہک ا ک دؿ روسؽ اہلل یلص  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح، اوبرکب، انب رجح، اوبرکب، یلع نب رہسم، اتخمرنب لفلف، اسن ےس رفاتی

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ امنز ڑپاھیئ بج امنز وپری رک ےکچ وت امہری رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای اے ولوگں ںیم اہمترا اامؾ وہں 

وہں رھپ رفامای اس  ھجم ےس روکع دجسہ ایقؾ ےک ادا رکےن افر السؾ ریھپےن ںیم تقبس ہن رکف ںیم مت وک لےگ افر اےنپ ےھچیپ ےس داتھکی

 ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اجؿ ےہ ارگ مت فہ دوھکی وج ںیم داتھکی وہں وت مت مک وسنہ افر رفؤ

ےن تنج دفزخ وک  زایدہ، ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایک داھکی رفامای ںیم

 داھکی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح، اوبرکب، انب رجح، اوبرکب، یلع نب رہسم، اتخمرنب لفلف، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ہ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیماامؾ ےس ےلہپ روکع فدجسہ فریغ



 

     957    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، جزیز، اب٦ ١٤يْ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اب٦ ِؽيٞ، ٠دتارب٦ ِّٝٞ، ا٤س :  راوی

 ِ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤ي ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ١ُِِٜدَتارٔ َو٦ِ َحسَّ ٕٞ َج١ٔيّىا َو٦ِ ا َُِؽِي ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ اب٦ِٔ  َح َِ ٔ ٕ َوإ ْ

 ٔٓ ا ٕ َوَِل بٔأِلِنَّٔصَ َِٜيَس فٔی َحٔسیٔث َجزٔیز َِٜحٔسیٔث َو ٢ََّٝ بَٔضَذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  أ٤ََٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

، انب لیضف، اتخمرنب لفلف، اسن ےس یہی دحثی اس دنس ےس یھب رمفی ےہ نکیل ہبیتق نب دیعس، رجری، انب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ

 اس ںیم امنز ےس رھپ ےن اک ذرک ںیہن۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، انب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، انب لیضف، اتخمرنب لفلف، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےس ےلہپ روکع فدجسہ فریغہ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     958    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىيس، ح١از، خْٝ ب٦ ح١از ب٦ زیس، ٠ح١س ب٦ زیاز حَّض :  راوی ت ابوہزیزہ خْٝ ب٦ ہصا٣، ابوربيي، زہزانی، ٔتيبہ ب٦َ 

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٝ َٟ َخ ا َٔ  ٕ از ُض٢ِ َو٦ِ َح١َّ ُّٝ ُ ٔىيٕس ک ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٕ َوأَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َو ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َٝ ث٥ََا َخ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ْْ َحسَّ

 َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٕ َحسَّ ٔس ب٦ِٔ زٔیَاز ٔ أ٧َِ ٠َُح١َّ َٞ اِْل٠َٔا٣ ِب َٔ طُ  ََ ِ َُِي َرأ َّٜٔذی َیزِ ٢ََّٝ أ٠ََا َیِدَشي ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْس َظل َٟ ٠َُح١َّ ا

ُط َرأَِس ح١َٔارٕ  ََ ِ َٟ اهَّللُ َرأ  یَُحوِّ

اہلل اعتٰیل ہنع ےس فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب، زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد، فلخ نب امحد نب زدی، دمحم نب زاید رضحت اوبرہریہ ریض 

اعتیل رفاتی ےہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک فہ لدیم اس ابت ےس ںیہن ڈرات وج اانپ رس اامؾ ےس ےلہپ ااھٹات ےہ ہک اہلل 



 

 اس اک رس دگےھ ےک رس ےس دبتلی رک دے۔

 نب زدی، دمحم نب زاید رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب، زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد، فلخ نب امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےس ےلہپ روکع فدجسہ فریغہ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     959    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ب٦ ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ ب٦ ابزاہي٢، یو٤س ٠ح١س ب٦ زیاز، ابوہزیزہ :  راوی

ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ یُو٤َُس َو٦ِ ٠َُح١َّ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ ٔس ب٦ِٔ زَٔیازٕ َو٦ِ َحسَّ ا َٔ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َٟ اهَّللُ ُظوَرَتطُ  َٞ اِْل٠َٔا٣ٔ أ٧َِ یَُحوِّ ِب َٔ طُ فٔی َظََلتٔطٔ  ََ ِ ُي َرأ َِ َّٜٔذی َیزِ ُٟ اهَّللٔ ٠َا َیأ٦ُ٠َِ ا و َُ َٟ َر ا  فٔی ُظوَرةٔ ح١َٔارٕ  َٔ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رمعف نب اندق، زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، ویسن دمحم نب زاید، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ 

ےن اراشد رفامای انم ںیم ںیہن راتہ فہ صخش وج امنز ںیم اانپ رس اامؾ ےس ےلہپ ااھٹات وہ ہک اہلل اعتیل اس یک وصرت وک دگےھ یک وصرت 

 ےس دبتلی رک دے۔

 ریہرمعف نب اندق، زریہ نب رحب، الیعمس نب اربامیہ، ویسن دمحم نب زاید، اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےس ےلہپ روکع فدجسہ فریغہ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     960    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

، وبساٜزح٦١ ب٦ ربيي ب٦ ٠س٢ٝ، ربيي اب٦ ٠س٢ٝ، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، ابوبْک ب٦ ابی وبساٜزح٦١ ب٦ ََل٣ :  راوی

 شيبہ، و٘يي، ح١از ب٦ ١َٝہ، ٠ح١س ب٦ زیاز، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ ِٜح١َُهٔیُّ َوَوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي ب٦ِٔ ٠ُِسٝ ٕ ا ٣ َلَّ ََ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ  ث٥ََا َحسَّ ٢ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ اٜزَّبٔئي ب٦ِٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ ح و َحسَّ

ث٥ََا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا ُشِىَبُة ح و َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ُض٢ِ َو٦ِ  وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َحسَّ ُّٝ ُ ١ََة ک َٝ ََ ٔ ب٦ِٔ  از َو٘ٔيْي َو٦ِ َح١َّ

 ٕ ٔس ب٦ِٔ زٔیَاز َْ أ٧ََّ فٔی َحٔسیٔث اٜزَّبٔئي ب٦ِٔ ٠ُِس  ٠َُح١َّ ِ ٌَي ٢ََّٝ بَٔضَذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ اهَّللُ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٢ٕٔٝ أ٧َِ َیِحَى

 َوِجَضُط َوِجَط ح١َٔارٕ 

ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، امحد نب ہملس،  دبعارلنمح نب السؾ، دبعارلنمح نب رعیب نب ملسم، رعیب انب ملسم، دیبع اہلل نب اعمذ،

اانپ  دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک ےب وخػ ےہ فہ لدیم وج

 رس اامؾ ےس ےلہپ ااھٹات ےہ ہک اہلل اعتیل اس اک رہچہ دگےھ ےک رہچے یک رطح رک دے۔

دبعارلنمح نب السؾ، دبعارلنمح نب رعیب نب ملسم، رعیب انب ملسم، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، امحد  :  رافی

 نب ہملس، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم لامسؿ یک رطػ دےنھکی ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم لامسؿ یک رطػ دےنھکی ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     961    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١ي٢ ب٦ َطِہ، جابز ب٦ ١َزہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ٠سيِ، ت :  راوی

١َُِٜس  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ا اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ٔ َحسَّ َة َو٦ِ َجابٔز َِ ِٔ َو٦ِ َت١ٔي٢ٔ ب٦ِٔ ََطَ يَّ



 

َّی اهَّللُ وَ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ١َُزَة  ََ ََلةٔ أَِو َِل َتزِٔجُي ب٦ِٔ  ِٔ فٔی اٜعَّ ١َا ٔلَی اٜسَّ َُِىو٧َ أَبَِعاَرص٢ُِ إ َوا٣ْ َیزِ ِٔ ََٜي٥َِتضٔيَنَّ أَ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو

َِٜيض٢ِٔ  ٔ  إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، بیسم، میمت نب رطہف، اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ےن رفامای وج ولگ امنز ںیم اینپ اگنوہں وک لامسؿ یک رطػ ااھٹےت ںی اؿ وک اس ےس رک اجان اچےئہ فرہن ادنہشی ےہ ہک اؿ یک فملس

 اگنہ فاسپ ہن لےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، بیسم، میمت نب رطہف، اجرب نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم لامسؿ یک رطػ دےنھکی ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     962    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ساٜزح٦١، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل ابوـاہز، و١زو ب٦ َواز، اب٦ وہِ، ٜيث ب٦ َىس، جىَف، ربيىہ، وب :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ِىٕس َو٦ِ َجِى  ََ َِّٝيُث ب٦ُِ  ثَىٔي اٜ ِٕ َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ  ٕ از وَّ ََ ٔ َوَو١ِزُو ب٦ُِ  اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ََفٔ ب٦ِٔ َربٔيَىَة َو٦ِ َوِبسٔ َحسَّ

ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ  ِِٔىض٢ِٔ أَبَِعاَرص٢ُِ و٥َِٔس  اٜزَِّح٦ٔ١َ اِلَُِعَ َوا٣ْ َو٦ِ َر ِٔ ََٜي٥َِتضٔيَنَّ أَ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

٦َّ أَبَِعاُرص٢ُِ  َّ ُتِدَف َٜ ِٔ أَِو  ١َا ٔلَی اٜسَّ ََلةٔ إ ِٔ فٔی اٜعَّ َوا  اٜسُّ

ارلنمح، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوباطرہ، رمعف نب وساد، انب فبہ، ثیل نب دعس، رفعج، رہعیب، دبع

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ولوگں وک امنز ںیم داع ےک فتق اینپ رظنفں وک لامسؿ یک رطػ ااھٹےن ےس ابز 

 لاجان اچےئہ فرہن اؿ یک اگنںی نیھچ یل اجںیئ یگ۔



 

 ، انب فبہ، ثیل نب دعس، رفعج، رہعیب، دبعارلنمح، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، رمعف نب وساد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابب امنز ںیم وکسؿ اک مکح افر السؾ ےک فتق اہھت ےس ااشرہ رکےن افر اہھت وک ااھٹےن ک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ے وہےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیمابب امنز ںیم وکسؿ اک مکح افر السؾ ےک فتق اہھت ےس ااشرہ رکےن افر اہھت وک ااھٹےن یک اممتعن افر یلہپ فص وک وپرا رکےن افر لم رک ڑھک

     963    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ٠سيِ ب٦ راِي، ت١ي٢ ب٦ َطِہ، جابز ب٦ ١َزہابوبْک ب :  راوی

١َُِٜس  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ا اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َة َحسَّ َِ ِٔ ب٦ِٔ َرإِٔي َو٦ِ َت١ٔي٢ٔ ب٦ِٔ ََطَ يَّ

ٔ َو٦ِ  ٢ِ َراِ ُ٘ َٟ ٠َا لٔی أََرا ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝي٥َا َر َد َو َٟ َِخَ ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ََّضا أَذ٤َِاُب َجابٔز أ٤َ َ٘ عٔی أَیِٔسی٢ُِٙ 

 َٟ ا َٕ َِ ا  ّٕ َٝ آ٤َا َح َِٝي٥َا ََفَ َد َو َٟ ث٢َُّ َِخَ ا َٔ  ٔ ََلة ٥ُُٙوا فٔی اٜعَّ َِ ٕٞ ُش١ِٕس ا َٟ أََِل َخِي ا َٕ َِ ِي٥َا  َٝ َد َو َٟ ث٢َُّ َِخَ ا َٔ ٢ِ ؤزٔی٦َ  ُ٘ ٠َالٔی أََرا

َُٙة و٥َِٔس  ٔ ١َََِٜلئ ُّْ ا َْ َتُع ِي َ٘ َٟ اهَّللٔ َو و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٕ َِ َُٙة و٥َِٔس َربَِّضا  ٔ ١َََِٜلئ ُّْ ا ١َا َتُع َ٘ و٧َ  ُّّ َٓ َتُع ُّو و٧َ اٜعُّ َٟ یُت١ُّٔ ا َٔ َربَِّضا 

و٧َ  َْاظُّ َ َٟ َوَیَّ ِّْ اِلَُو  فٔی اٜعَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطہف، اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فل ہ فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر رفامای ایک فہج ےہ ہک ںیم مت وک اہھت ااھٹےت وہےئ داتھکی وہں اسیج ہک رسشک وھگڑفں یک 

 دںیم ںی، امنز ںیم وکسؿ راھک رکف رفامےت ںی دفابرہ ا ک دؿ رشتفی الےئ وت مہ وک وقلحں ںیم ےھٹیب وہےئ داھکی وت رفامای ایک فہج ےہ

ہک ںیم مت وک رفتمؼ وطر رپ ےھٹیب وہےئ داتھکی وہں رھپ ا ک رمہبت امہرے اپس رشتفی الےئ وت رفامای ایک مت ںیفص ںیہن انبےت اسیج ہک 

 اےنپ رب ےک اپس ںیفص انبےت ںی رفامای ہک یلہپ فص وک  لمک ایک رکف افر فص ںیم لم لم رک ڑھکے وہا رکف۔رفےتش 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطہف، اجرب نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ے وہےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیمابب امنز ںیم وکسؿ اک مکح افر السؾ ےک فتق اہھت ےس ااشرہ رکےن افر اہھت وک ااھٹےن یک اممتعن افر یلہپ فص وک وپرا رکےن افر لم رک ڑھک

     964    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَىيس اشخ، و٘يي، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، او١ض :  راوی

 ُ ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ٔىيٕس اِلََشخُّ َحسَّ ََ ثَىٔي أَبُو  ث٥ََا َحسَّ اَِل َج١ٔيّىا َحسَّ َٔ َس 

 َ٥ َِ ٔ ٔ ٤َِحَوظُ اِلَِو١َُض بَٔضَذا اِْل  از

 اوبدیعس اجش، فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع ےس اس دنس ےک اسھت یھب یہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 اوبدیعس اجش، فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ے وہےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیمابب امنز ںیم وکسؿ اک مکح افر السؾ ےک فتق اہھت ےس ااشرہ رکےن افر اہھت وک ااھٹےن یک اممتعن افر یلہپ فص وک وپرا رکےن افر لم رک ڑھک

     965    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ٠سىز، ابوَکیِ، اب٦ ابی زائسہ، ٠سىز، وبيساهَّلل ب٦ ٔبفيہ، جابز ب٦ ١َزہ :  راوی

ُن  ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ٠ِٔسَىز َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  ٤ََْا ابِ َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ ُط  ٦ُ أَبٔی َزائَٔسَة َٜ

َِّٝي٥َا ٠ََي َر  ٥َّا إَٔذا َظ ُ٘  َٟ ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ِِٜٕٔبٔفيَّةٔ َو٦ِ َجابٔز ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ا ٕ َحسَّ ٢ََّٝ َو٦ِ ٠ِٔسَىز ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ

 َٝ ََل٣ُ َو َِٝي٢ُِٙ َوَرِح١َُة اهَّللٔ اٜسَّ ََل٣ُ َو ٥َِٝا اٜسَّ َِٝيطٔ ُٔ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َِٜحا٤َٔبئِن  ٔلَی ا ِي٢ُِٙ َوَرِح١َُة اهَّللٔ َوأََشاَر بَٔئسظٔ إ

٢ِ أ٧َِ َيَؽَي یََسُظ  ُ٘ ١ََّا یَِٙفٔی أََحَس ٕٞ ُش١ِٕس إ٤ٔ ََّضا أَذ٤َِاُب َخِي أ٤َ َ٘ ٢َ َوََل٣َ تُو٠ٔئُو٧َ بٔأَیِٔسی٢ُِٙ  َّٝ ََ ُ َو ٔ ث دٔٔذظ َِ ٢ُِّٝ َولَی أَخٔيطٔ َولَی  ٢َّ يَُس



 

 ٦ِ٠َ َولَی َی١ٔي٥ٔطٔ َؤش١َأٜطٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، رعسم، اوبرکبی، انب ایب زادئہ، رعسم، دیبع اہلل نب ہیطبق، اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل 
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دفونں رطػ ااشرہ رکےت ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای مت اےنپ اہوھتں ےس اس رطح ااشرہ رکےت وہ اسیج 

 اکیف ےہ ہک فہ اینپ راؿ رپ اہھت رےھک رھپ اےنپ اھبیئ رپ اےنپ داںیئ رطػ افر ہک رسشک وھگڑے یک دؾ مت ںیم ےس رہ ا ک ےک  ےئ

 ابںیئ رطػ السؾ رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، رعسم، اوبرکبی، انب ایب زادئہ، رعسم، دیبعاہلل نب ہیطبق، اجرب نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ے وہےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیمابب امنز ںیم وکسؿ اک مکح افر السؾ ےک فتق اہھت ےس ااشرہ رکےن افر اہھت وک ااھٹےن یک اممتعن افر یلہپ فص وک وپرا رکےن افر لم رک ڑھک

     966    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔا٢َ ب٦ زَکیا، وبيساهَّلل ب٦ ٠وسي، اَسائيٞ، وبيساهَّلل، جابز ب٦ ١َزہ :  راوی

 َّ ز َٕ ِٜ إت َيِىىٔي ا َٞ َو٦ِ َُفَ ائٔي ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ُوَسي َو٦ِ إَِٔسَ َِ َحسَّ یَّا ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا ا ٔ َحسَّ اَز َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ َجابٔز

 ََ ٥َِٝا بٔأَیِٔسی٥َا ب٦ِٔ  ُٔ ٥َ١َِّٝا  ََ ٥َُّٙا إَٔذا  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝيُت ٠ََي َر َٟ َظ ا َٔ ََل٣ُ ١َُزَة  َِٝي٢ُِٙ اٜسَّ ََل٣ُ َو اٜسَّ

 ُ َٟ ٠َا َشأ٤ِ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜي٥َا َر ٔ ٥ََمَز إ َِ َِٝي٢ُِٙ  ٕٞ ُش١ِٕس إَٔذا َو ََّضا أَذ٤َِاُب َخِي أ٤َ َ٘ ٢ُِٙ ُتٔصيُْو٧َ بٔأَیِٔسی٢ُِٙ 

 ٔ ٔلَی َظاحٔبٔطٔ َوَِل یُو٠ِٔئ بَٔئسظ ِّٔت إ َِٝت َي ِٝ َِ  ٢ِ ُ٘ ٢َ أََحُس َّٝ ََ 

فل ہ فملس  اقمس نب زرکای، دیبع اہلل نب ومیس، ارسالیئ، دیبع اہلل، اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ْم ےتہک یبن رکمی یلص اہلل
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 ہیلع فل ہ فملس ےن ےک اسھت امنز ادا یک سپ بج مہ السؾ ریھپےت وت مہ اےنپ اہوھتں ایس

ڑفں یک دؾ بج مت ںیم امہرے رطػ داھکی وت رفامای اہمترا ایک احؽ ےہ ہک مت اےنپ اہوھتں ےک اسھت ااشرہ رکےت وہ اسیج ہک رسشک وھگ



 

 ےس وکیئ السؾ ریھپے وت اچےئہ ہک اےنپ اسیھت یک رطػ ااشرہ ہن رکے ہکلب اس یک رطػ وتمہج وہ۔

 اقمس نب زرکای، دیبعاہلل نب ومیس، ارسالیئ، دیبعاہلل، اجرب نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ 

     967    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، ابو٠ىاویہ، و٘يي، او١ض، و١ارہ ب٦ و١يْت١يِم، اب٦ ٠ى١ز، ابو٠سىوز :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َوأَبُو ٠ُ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِّئِمِّ َحسَّ ٕ اٜت َىاؤَیَة َوَو٘ٔيْي َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ و١َُيِْ

٢َ َی١َِسُح ٥َ٠َا٘ٔب٥ََا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ  ٕ ٕ َو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوز َتُووا َوَِل َو٦ِ أَبٔی ٠َِى١َز َِ ُٟ ا و ُٕ ٔ َوَي ََلة فٔی اٜعَّ

 ُّ ٔ َّٜٔذی٦َ َیُٝ َتِدَتٝ َّٜٔذی٦َ َیُٝو٤َُض٢ِ ث٢َُّ ا ٔ َوا٥َُّٜهی ث٢َُّ ا ُُٔٝوب٢ُُِٙ َٜٔيٝٔىٔي ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ أُوُٜو اِلَِحََل٣  َْ ٔ َتِدَتٝ َِ ٕ وا  َٟ أَبُو ٠َِسُىوز ا َٔ و٤َُض٢ِ 

ا ِّ َِٜيِو٣َ أََشسُّ اِختََٔل أْمُتَْن ا َِ 

، امعرہ نب ریمعیمیمت، انب رمعم، اوبوعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے دنکوھں رپ امنز ےک فتق اہھت ریھپےت افر رفامےت ربارب وہ اجؤ افر لےگ ےھچیپ ہن وہ فرہن اہمترے 

وہں فہ رقبی وہں رھپ وج اؿ ےک رقبی وہں رھپ وج اؿ دولں ںیم وھپٹ ڑپ اجےئ یگ افر اچےئہ ہک مت ںیم ےس وج ا یدنم افر ادھجمار 

 ےک رقبی وہں رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای لج وت ولوگں ںیم تخس االتخػ وہ ایگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، امعرہ نب ریمعیمیمت، انب رمعم، اوبوعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ 

     968    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحٖ، جزیز، اب٦ خَّش٣، ويسٰي اب٦ یو٤س، اب٦ ابی و١ز، اب٦ ويي٥ہ :  راوی

َٟ ح ا َٔ ٤ََْا ؤيَسي َيِىىٔي اب٦َِ یُو٤َُس  َ ٕ أَِخب ٣ ث٥ََا اب٦ُِ َخَِّشَ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َجزٔیْز  َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ٔ  َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَب ی و١ََُز و َحسَّ

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا اب٦ُِ وَُيِي٥ََة بَٔضَذا اِْل  َحسَّ

 ااحسؼ ، رجری، انب رشخؾ، ٰیسیع انب ویسن، انب ایب رمع، انب ہنییع ےس یھب ایس رطح دحثی رمفی ےہ۔

 اقحس، رجری، انب رشخؾ، ٰیسیع انب ویسن، انب ایب رمع، انب ہنییع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ 

     969    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، ظاٜح ب٦ حات٢ ب٦ ورزا٧، یزیس ب٦ زریي، خاٜس ابی ٠ىَّش، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، حَّضت وبساهَّلل  :  راوی

 ب٦ ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََ  اَِل َحسَّ َٔ َِٜحارٔثٔیُّ َوَظأُٜح ب٦ُِ َحات٢ٔٔ ب٦ِٔ َوِرَزا٧َ  ِٕ ا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ُِ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ا َِٜحذَّ ثَىٔي َخأْٜس ا ا یَزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ ١ََة َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوز َٕ ِٝ ٢ََّٝ َٜٔيٝٔىٔي ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ أُوُٜو ٠َِىََّشٕ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو ََ ِيطٔ َو



 

ٗٔ اِلَِحََل٣ٔ َوا٥َُّٜهی  َوا َِ َ ٢ِ َوَصِيَصأت اِل ُ٘ َّٜٔذی٦َ یَُٝو٤َُض٢ِ ثَََلثّا َوإٔیَّا  ث٢َُّ ا

ییحی نب ، بی احریث، اصحل نب احمت نب فرداؿ، سیدی نب زرعی، اخدل ایب رشعم، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل 

رفامای مت ںیم ےس وج لقع فوعشر فاےل ولگ وہں فہ ریمے  اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 رقبی وہں رھپ وج اؿ ےس  ےل وہےئ وہں نیت رمہبت رفامای زین رفامای مت ابزار یک وغل ابوتں ےس وچب۔

وعسمد  ییحی نب ، بی احریث، اصحل نب احمت نب فرداؿ، سیدی نب زرعی، اخدل ایب رشعم، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم وفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک

     970    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا ُشِىبَ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ُث َو٦ِ أ٤ََٔس َحسَّ َتاَزَة یَُحسِّ َٔ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ُة 

 ٔ٠ ِّْ إ٧َّٔ َتِسؤیََة اٜعَّ َِ  ٢َُِِٙ ُّو وا ُظ وُّ ََ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ََلة  ٦ِ َت١َا٣ٔ اٜعَّ

امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن نب 

 اینپ وفصں وک درتس رکف ویکہکن وفصں وک دیساھ رکےن ےس امنز یک لیمکت وہیت ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ 

     971    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜوارث، وبساٜىزیز، اب٦ ظہيِ ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

 َٟ ا َٔ ِٕ َو٦ِ أ٤ََٕس  ٔ َوصَُو اب٦ُِ ُظَضِي َِٜىزٔیز َِٜوارٔٔث َو٦ِ َوِبٔس ا ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  

 ٔ ٢ََّٝ أَت ََ َِٝيطٔ َو َْ َلِضزٔیَو ِٝ ٢ِ َخ ُ٘ ِّی أََرا إٔن َِ  َٓ ُّو وا اٜعُّ ُّ١ 

ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، دبعازعلسی، انب بیہص اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 وفصں وک وپرا رکف ویکہکن ںیم مت وک اینپ ھٹیپ ےھچیپ ےس داتھکی وہں۔

 دبعاولارث، دبعازعلسی، انب بیہص اسن نب امکل ابیشؿ نب رففخ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اام

     972    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ :  راوی

ا٣ٔ ب٦ِٔ ٠ُ  ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٟٔ َحسَّ و َُ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ َر َٟ صََذا ٠َا َحسَّ ا َٔ طٕ  ٥َبِّ

ا َٔ ٔ إ٧َّٔ إ َِ ََلةٔ  َّْ فٔی اٜعَّ َٟ أَٔٔي١ُوا اٜعَّ ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ اهَّللٔ َظل ََلة ِّْ ٦ِ٠ٔ حُِس٦ٔ اٜعَّ  ٠ََة اٜعَّ

، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ااحدثی ںیم ےس ےہ دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم

 ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امنز ںیم فص وک درتس روھک ویکہکن فص وک دیساھ ر انھ امنز یک وخوصبریت ںیم ےس ےہ۔



 

 نب ہبنم، اوبرہریہدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ 

     973    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ا٢ٜ ب٦ ابی  :  راوی ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٥ٌسر، شىبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ ٠زہ،َ 

 جىس، حَّضت نى١ا٧ ب٦ بصيْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيبَ  ُس بِ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ٦ُ َة َحسَّ

 ٔ١ ََ  َٟ ا َٔ انٔیَّ  َّ َف ٍَ ِٜ َِٜحِىسٔ ا ا٢َٜٔ ب٦َِ أَبٔی ا ََ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة  َٟ ِى َجِىََفٕ َحسَّ ا َٔ  ٕ ُت ا٥ُِّٜى١َا٧َ ب٦َِ َبٔصيْ

٦َّ اهَّللُ بَيَِن  َّ ٔ َُٜيَداٜ ٢ُِٙ أَِو  َِ ُّو ٧َّ ُظ َُٜتَسوُّ  ُٟ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر   ُوُجوص٢ُِٙٔ ََ

نب رمہ، اسمل نب ایب دعج، رضحت امعنؿ نب  ریش ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت اینپ 

 وفصں وک درتس راھک رکف فرہن اہلل اہمترے رہچفں ےک درایمؿ وھپٹ ڈاؽ دے اگ۔

نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، اسمل نب ایب دعج، رضحت امعنؿ نب اوبرکب  :  رافی

  ریش ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ ںیموفصؿ وک 



 

     974    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، ١َاک ب٦ ِحب، نى١ا٧ ب٦ بصيْ :  راوی

ث٥ََا یَحِ  وُِل کَا٧َ َحسَّ ُٕ ٕ َي ١ِٔىُت ا٥ُِّٜى١َا٧َ ب٦َِ َبٔصيْ ََ  َٟ ا َٔ ٕب  ١َأک ب٦ِٔ َِحِ َٔ ٤ََْا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ  َ ُٟ اهَّللٔ ٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب و َُ  َر

َّي َرأَی أَ  َِٜٕٔساَح َحً ١ََّا يَُسوِّی بَٔضا ا أ٤َ َ٘ َّي  ٥َا َحً َِ ُّو ٢ََّٝ ُيَسوِّی ُظ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّي َظل ا٣َ َحً َٕ َِ َد یَِو٠ّا  ٥َِٝا َو٥ُِط ث٢َُّ َِخَ َٕ ِس َو َٔ َّا  ٤

َُٜيَدا ٢ُِٙ أَِو  َِ ُّو ٧َّ ُظ َُٜتَسوُّ َٟ ؤَباَز اهَّللٔ  ا َٕ َِ  ِّْ أَی َرُجَّل بَازّٔیا َظِسُرُظ ٦ِ٠ٔ اٜعَّ ُ ََفَ ِّْ َٙب ٦َّ اهَّللُ بَيَِن ُوُجوص٢ُِٙٔ کَاَز یُ َّ ٔ ٜ 

رحب، امعنؿ نب  ریش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہری وفصں وک اس رطح ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، امسک نب 

دیساھ رکےت ےھت اسیج ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ ےک اسھت ریتفں وک دیساھ رک رےہ ںی اہیں کت ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع 

ایل ےہ رھپ ا ک دؿ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑپاھےن ےک  ےئ فل ہ فملس ےن داھکی ہک مہ ےن لپ ےس اس ابت وک ھجمس 

یرد ےنہک فاےل ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک داہییت لدیم 
کب ب

 

ی

ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 راھک رکف فرہن اہلل اعتیل اہمترے رہچفں ےک درایمؿ ےک ہنیس وک فص ےس الکن وہا داھکی وت رفامای اے اہلل ےک دنبف اینپ وفصں وک دیساھ

 وھپٹ ڈاؽ دے اگ۔

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، امسک نب رحب، امعنؿ نب  ریش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن اف

     975    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ربيي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواحوػ، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ :  راوی

ث٥ََا حَ  ََ َحسَّ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  ٔىيٕس َحسَّ



 

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

 یہی دحثی اس دفرسی دنس ےس یھب رفاتی یک یئگ ےہ۔نسح نب رعیب، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، 

 نسح نب رعیب، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ

     976    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابوبْک، ابوظاٜح ١َا٧، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا یَ  ا٧ٔ َو٦ِ أَبٔی صُ َحسَّ َّ١ َِمٕٓ ٠َِولَی أَبٔی بَِْکٕ َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح اٜسَّ َُ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ  َٟ َْقَ ا َٔ َٟ اهَّللٔ ِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  و َُ َزیَِزَة أ٧ََّ َر

 َ ِّْ اِل ِٔ َواٜعَّ ٢ُ ا٥َّٜاُس ٠َا فٔی ا٥َِّٜسا َٝ ِو َيِى َٜ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َتَض١ُوا َظل َِ َِٝيطٔ َِل ٢ِ یَحُٔسوا إِٔلَّ أ٧َِ َيِسَتض١ُٔوا َو َٜ ٟٔ ث٢َُّ  وَّ

ِبٔح َلََتِوص١َُ  َِٜىَت١َٔة َواٜعُّ ١َُٝو٧َ ٠َا فٔی ا ِو َيِى َٜ َِٜيطٔ َو ٔ وا إ ُٕ تََب َِ ٔ َِل ِضحٔيْ ١َُٝو٧َ ٠َا فٔی اٜتَّ ِو َيِى َٜ ِو َحِبّواَو َٜ  ا َو

ؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ییحی نب ییحی، امکل، اوبرکب، اوباصحل امس

 رفامای ارگ ولوگں وک ولعمؾ وہ ہک اذاؿ دےنی افر فص افؽ ںیم امنز ڑپےنھ وک ایک وثاب ےہ افر فہ اؿ وک ارگ ریغب رقہع ادنازی ےک ہن اپ

امنز ڑپےنھ یک تلیضف اک ہتپ لچ اجےئ وت اس یک رطػ تقبس رکںی افر ارگ اؿ وک ںیکس وت رقہع ادنازی رکںی ارگ اؿ وک افؽ فتق 

 اشعء افر رجف یک امنز یک تلیضف اک ملع وہ اجےئ وت فہ رضفر اجںیئ ارگہچ ٹسھگ رک یہ ویکں ہن وہ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، اوبرکب، اوباصحل امسؿ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ 

     977    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، ابواشہِ، ابی نَّصہ وبسی، ابوَىيس خسری :  راوی

ُِٜدِسرٔ ٔىيٕس ا ََ َِٜىِبٔسیِّ َو٦ِ أَبٔی  َة ا ِٔ َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ ث٥ََا أَبُو اِلَِشَض ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  یِّ أ٧ََّ َر

َِٜيأَِت٢َّ ب٢ُِٙٔ ٦ِ٠َ َبِى  وا بٔی َو أَِت١ُّ َِ ٠ُوا  سَّ َٕ ُض٢ِ َت َٜ  َٟ ا َٕ َِ ا  ّ ٢َ َرأَی فٔی أَِظَحابٔطٔ َتأَِخُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّي َو و٧َ َحً ُ
ِو٣ْ یََتأَِخَّ َٔ  ُٟ ٢ِ َِل َیزَا ُ٘ َس

ص٢ُِ اهَّللُ  َ  یَُؤِخِّ

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ احصہب وک  ابیشؿ نب رففخ، اوبابہش، ایب رصنہ دبعی، اوبدیعس دخری ےس رفاتی

یلھچپ فص ںیم داھکی وت اؿ ےس رفامای لےگ ڑبوھ افر ریمی ادتقاء رکف اتہک اہمترے دعب فاےل اہمتری ادتقاء رکںی وج ولگ ہشیمہ ےھچیپ 

 ےتٹہ رےتہ ںی اؿ وک اہلل اعتیل ےھچیپ رک داتی ےہ۔

 ابہش، ایب رصنہ دبعی، اوبدیعس دخریابیشؿ نب رففخ، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وہےن اک ایبؿ ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی 

     978    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل رٔاشي، بَّش ب٦ ٥٠عور، جزیز، ابونَّصہ، ابوَىيس خسری :  راوی

ث٥ََا ٠َُح١َّ  ارٔمٔیُّ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ ُِٜحَزیِزٔیِّ َحسَّ ث٥ََا بَِّٔشُ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ ا أشيُّ َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ اٜزَّ



 

ِو٠ّا فٔی َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َرأَی َر ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ َة َو٦ِ أَبٔی  َٝطُ  َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ ََِذََکَ ٠ِٔث ١َِِٜسحٔٔس  ٔ ا  ٠َُؤِخَّ

دبع اہلل نب دبعارلنمح، دمحم نب دبعاہلل راق ی، رشب نب وصنمر، رجری، اوبرصنہ، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس ےن ھچک ولوگں وک دجسم ےک لرخ ںیم داھکی وت اؿ ےس یہی رفامای وج افرپ ذرک وہا ےہ۔

 اہلل راق ی، رشب نب وصنمر، رجری، اوبرصنہ، اوبدیعس دخریدبعاہلل نب دبعارلنمح، دمحم نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ ںیم وفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر

     979    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابزاہ٢ ب٦ زی٥ار، ٠ح١س ب٦ ِحب واَفی، و١زو ب٦ ہصي٢، ابؤف٦، شىبہ، ٔتازہ، خَلس، ابوراِي، حَّضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ  ث٥ََا ُشِىَبُة وَ َحسَّ َف٦ٕ َحسَّ َٔ َِٜضِيَث٢ٔ أَبُو  ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ ا اَِل َحسَّ َٔ ٔفیُّ  َٔ َِٜوا ٕب ا ُس ب٦ُِ َِحِ َتاَزَة زٔی٥َإر َو٠َُح١َّ َٔ  ٦ِ

َِٜو َتِى   َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٣ٔ َو٦ِ خََٔلٕس َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل سَّ َٕ ١ُِٜ ِّْ ا ١َُٝو٧َ ٠َا فٔی اٜعَّ ١ُو٧َ أَِو َيِى َٝ

َوّة  ٟٔ ٠َا کَا٤َِت إِٔلَّ ُْقِ ِّْ اِلَوَّ ٕب اٜعَّ َٟ اب٦ُِ َِحِ ا َٔ َوّة و   َٜکَا٤َِت ُْقِ

ٰیل ہنع ےس اربامہ نب دانیر، دمحم نب رحب فا یط، رمعف نب میشہ، اوبنطق، ہبعش، اتقدہ، الخس، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ مت  ہ اجےتن ہک یلہپ فص ںیم ایک ارج ےہ وت اس ےک  ےئ رقہع ادنازی 

 وہیت۔

اعتٰیل اربامہ نب دانیر، دمحم نب رحب فا یط، رمعف نب میشہ، اوبنطق، ہبعش، اتقدہ، الخس، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنع



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ 

     980    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز َہيٞ، ابوہزیزہ :  راوی

ُٟ اهَّللٔ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َضِي َُ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ  ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢َ َخيُِْ  َظل

َُٜضا َصا أَوَّ َصا َوََشُّ ِٔ آِٔخُ ٓٔ ا٥َِّٜسا ُّو َصا َوَخيُِْ ُظ َصا آِٔخُ َُٜضا َوََشُّ ٟٔ أَوَّ ٓٔ اٜزَِّجا ُّو  ُظ

زریہ نب رحب، رجری لیہس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رمدفں یک رتہبنی فص یلہپ افر 

 افر وعروتں یک بس ےس الضف فص لرخی ےہ افر بس ےس ربی یلہپ ےہ۔ بس ےس ربی لرخی ےہ

 زریہ نب رحب، رجری لیہس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  فص رپ تقبس رکےن افر تلیضف فاولں وک دقمؾ افر اؿ اک اامؾ ےک رقبی وہےن اک ایبؿ ںیموفصؿ وک دیساھ رکےن افر یلہپ فص یک تلیضف افر یلہپ

     981    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز، حَّضت َہيٞ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ َحسَّ  ا َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ٕٞ بَٔضَذا اِْل َضِي َُ َراَوِرزٔیَّ َو٦ِ  ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز  ث٥ََا َوِبُس ا

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، رضحت لیہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےس یہی 



 

 دحثی رفاتی یک ےہ۔

 لیہس ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدفں ےک ےھچیپ امنز ادا رکےن فایل وعروتں ےک  ےئ مکح ےک ایبؿ ںیم ہک فہ رمدفں ےس پ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وتں ےک  ےئ مکح ےک ایبؿ ںیم ہک فہ رمدفں ےس ےلہپ دجسہ ےس رس ہن ااھٹںیئرمدفں ےک ےھچیپ امنز ادا رکےن فایل وعر

     982    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، َّيا٧ ابی حاز٣، َہٞ ب٦ َىس :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔيْي وَ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َحسَّ ِس َرأَیُِت اٜزَِّجا َٕ َٜ  َٟ ا َٔ ِىٕس  ََ ٞٔ ب٦ِٔ  ِض ََ ٕ َو٦ِ  َيا٧َ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ ِّ َُ  ٦ِ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِٝ ٖٔ اِلُُزٔر َخ بَِيا٧ٔ ٦ِ٠ٔ ٔؼي َٞ اٜعِّ ْٞ َیا ٠َِىََّشَ َوأٔٔسی أُُزٔرص٢ِٔ فٔی أَِو٥َأٔض٢ِٔ ٠ِٔث ٔ ائ َٔ  َٟ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ

َس  ُٟ ا٥ِّٜ َي اٜزَِّجا َِ َّي یَزِ ٦َُّٙ َحً ََ ُُ ِى٦َ ُر َِ ِٔ َِل َتزِ  ا

یڈ   ب

 

ن ہ 

 

ت

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ ایب احزؾ، لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک فہ یگنت یک فہج ےس اےنپ 

 امنز ادا رکےت ےھت وت یسک ےنہک فاےل ےن اہک اے وچبں یک رطح اےنپ ولگں ںیم ابدنھ رک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ

 رس ہن ااھٹںیل۔ وعروتں یک امجتع مت اےنپ رسفں وک تم ااھٹؤ اہیں کت ہک رمد اےنپ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ ایب احزؾ، لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن کن



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     983    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ويي٥ہ، زہيْ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی :  راوی

َيا٧ُ ب٦ُِ  ِّ َُ ث٥ََا  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزصَيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١َٔي َحسَّ ََ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ 

ا١ّٜٔا یُحَ  ٢ِ ا٠َِزأَتُطُ ََ ُ٘ َتأَِذ٤َِت أََحَس َِ َٟ إَٔذا ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُ بٔطٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل ُث َو٦ِ أَبٔيطٔ یَِبُٝ ََل ی٥َ١َِِىَضاسِّ َِ ١َِِٜسحٔسٔ  ٔلَی ا   إ

ہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

 بج مت ںیم ےس یسک یک وعرت اس ےس دجسم ںیم اجےن یک ااجزت امےگن وت فہ اس وک ہن رفےک۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     984    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، َا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل ب٦ و١ز :  راوی

ا٢ُٜٔ ب٦ُِ َحسَّ  ََ َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٠َ َوِبسٔ اهَّللٔ أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ثَىٔي َِحِ

ُٟ َِل َت٥١َِ  و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ َٟ ب٦َِ و١ََُز  ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ِيَضا  َٜ ٔ ٢ُِ إ َّٙ َتأَِذ٤ َِ ١ََِٜسأجَس إَٔذا ا ُىوا نَٔسائ٢َُِٙ ا

يِّّئا ٠َا  ََ بًّا  ََ َسبَّطُ  َِ َِٝيطٔ َوِبُس اهَّللٔ  َٞ َو َب ِٔ َ أ َِ  َٟ ا َٔ ٥َ١ِ٥ََُٜىُض٦َّ  ُٟ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َواهَّللٔ  َٟ أُِخبَُْٔک بََٔل ا َٔ قُّ َو َٔ َُٝط  بَُّط ٠ِٔث ََ ١ِٔىُتطُ  ََ



 

٥َ١ِ٥ََُٜىُض٦َّ وَ  ُٟ َواهَّللٔ  و ُٕ ٢َ َوَت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  ٦ِ َر

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

ےس اس یک ااجزت بلط رکںی البؽ نب دبعاہلل ےن رعض ایک اہلل یک مسق مہ اؿ وک مت اینپ وعروتں وک اسمدج ےس ہن رفوک بج فہ مت 

رضفر عنم رکںی ےگ سج رپ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ رپ اس دقر تخس انرایگض اک ااہظر ایک ہک اانت یسک رپ انراض ہن 

 ےک رفامؿ یک  رب داتی وہں افر وت اتہک ےہ ہک مہ اؿ وک رضفر عنم رکںی وہےئ ےھت افر رفامای ںیم ھجت وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ےگ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکنوعر

     985    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، اب٦ ازریس، وبيساهَّلل، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ ا َحسَّ و َُ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبٔی َواب٦ُِ إِٔزرٔیَس  ٕ َحسَّ هَّللٔ ١َُ٤يِْ

َِ اهَّللٔ ٠ََسأجَس اهَّللٔ  َٟ َِل َت٥َ١ُِىوا إ٠َٔا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس راتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت اہلل یک دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب ادرسی

 ابدنویں وک دجسمفں ےس ہن رفوک۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب ادرسی، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     986    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہاب٦ ١٤يْ، ح٥مٝہ، َا٢ٜ، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ :  راوی

وُِل  ُٕ ١ِٔىُت اب٦َِ و١ََُز َي ََ  ُٟ و ُٕ ا١ّٜٔا َي ََ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ُة  َٝ ث٥ََا َح٥َِم ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  

أِذَ  َِ ١ََِٜسأجٔس  ٔلَی ا ٢ِ إ ُ٘ ُُ َتأَِذ٢َُِٙ٤ نَٔسا َِ ُٟ إَٔذا ا و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َُٜض٦َّ َو  ٤ُوا 

انب ریمن، ہلظنح، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس بج 

 مت ےس اہمتری وعرںیت دجسمفں یک رطػ اجےن یک ااجزت بلط رکںی وت اؿ وک ااجزت دے دف۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ریمن، ہلظنح، اسمل، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     987    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ٠حاہس، اب٦ و١ز :  راوی

 ُٟ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ٠َُحاصٕٔس َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

َِ َِل َت٥َ١ُِىوا ا٥ِّٜ  ِج٦َ  َٟ اب٦ِْ َٜٔىِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َِل ٤ََسوُُض٦َّ َیِْخُ ا َٕ َِ  ٔٞ ِي َّٝ ١ََِٜسأجٔس بٔاٜ ٔلَی ا ؤد إ ُِْٜخُ َِ ٦ِ٠ٔ ا دِٔذ٤َطُ َزٌََّل َسا َيتَّ

 ُٕ ٢َ َوَت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  ُٟ ُٔو َٟ أَ ا َٔ زَبََزُظ اب٦ُِ و١ََُز َو َِ  َٟ ا ُٟ َِل ٤ََسوُُض٦َّ َٔ  و



 

اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اجمید، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت وعروتں وک رات ےک 

اتہک فہ  فتق اسمدج یک رطػ ےنلکن ےس ہن رفوک وت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےٹیب ےن رعض ایک ہک مہ وت اؿ وک ںیہن اجےن دںی ےگ

اہلل ہیلع  اس وک دوھہک فرفبی اک ذرہعی ہن انبںیل انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ےٹیب وک وخب ڈااٹن افر رفامای ہک ںیم وت روسؽ اہلل یلص

 فل ہ فملس اک وقؽ لقن رکات وہں افر وت اتہک ےہ مہ اؿ وک ااجزت ںیہن دںی ےگ۔

 ، انب رمعاوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اجمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     988    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ خَّش٣، ويسي، او١ض :  راوی

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل َ ٣ٕ أَِخب ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ  َحسَّ

 یلع نب رشخؾ، یسیع، اشمع، ایس دحثی یک دفرسی دنس ایبؿ یک ےہ۔

 یلع نب رشخؾ، یسیع، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     989    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ١س ب٦ حات٢، اب٦ راِي، شبابہ، و١زو، ٠حاہس، اب٦ و١ز٠ح :  راوی

ُِ َو٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ ٠َُحاصٔسٕ  ا َٔ ثَىٔي َوِر ث٥ََا َشَبابَُة َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َواب٦ُِ َرإِٔي  ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ  َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ دِٔذ٤َطُ َزٌََّل  َر َُٜط َوأْٔس إَٔذ٧ِ یَتَّ  ُٟ ا َٕ َٜطُ ُي َٟ اب٦ِْ  ا َٕ َِ ١ََِٜسأجسٔ  ٔلَی ا ٞٔ إ ِي َّٝ ِٔ بٔاٜ ائَِذ٤ُوا ٥َِّٜٝٔسا

ُٟ َِل  و ُٕ ٢َ َوَت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُک َو٦ِ َر َٟ أَُحسِّ ا َٔ ٔ َو َب فٔی َظِسرٔظ َََِّضَ  َٟ ا َٔ 

 راعف، ابشہب، رمعف، اجمید، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وعروتں وک رات ےک دمحم نب احمت، انب

فتق اسمدج یک رطػ اجےن یک ااجزت دے دف وت اؿ ےک ےٹیب پ  وک فادق اہک اجات ےہ ےن رعض ایک فہ بج فاہں اجےن وک دوھہک ف 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےک ہنیس رپ رضب امری افر رفامای ںیم ےھجت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفبی اک ذرہعی انبںیئ وت انب رمع 

 یک دحثی ایبؿ رکات وہں افر وت اتہک ےہ ںیہن۔

 دمحم نب احمت، انب راعف، ابشہب، رمعف، اجمید، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     990    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، اب٦ ابی ایوب، ٘ىِ ب٦ و١ٕٝہ، حَّضت بَلٟ ب٦ وبساهَّلل رِضي ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، وبساهَّلل ب٦ یزیس ٠ٕبْی، َىيس :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٔىيْس َيِىىٔي اب٦َِ أَ  ََ ث٥ََا  ُِ َحسَّ ١ُُِِٜقٔ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َیزٔیَس ا ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ١ََة َحسَّ َٕ ِٝ ُِ ب٦ُِ َو ِى َ٘ ث٥ََا  بٔی أَیُّوَب َحسَّ

 ٟٔ ٢َ َِل َت٥َ١ُِىوا ا٥ِّٜ  َو٦ِ بََٔل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َِ حُُموَلُض٦َّ ٦ِ٠ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ أَبٔيطٔ  َسا

َٜطُ َوِبُس اهَّللٔ   َٟ ا َٕ َِ ٥َ١ِ٥ََُٜىُض٦َّ  ْٟ َواهَّللٔ  َٟ بََٔل ا َٕ َِ  ٢ِ ُ٘ َتأَِذ٤ُو َِ ١ََِٜسأجٔس إَٔذا ا ٢ََّٝ  ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  ُٟ ُٔو أَ



 

٥َ١ِ٥ََُٜىُض٦َّ  ُٟ أ٤ََِت  و ُٕ  َوَت

اہرفؿ نب دبع اہلل، دبعاہلل نب سیدی ربقمی، دیعس، انب ایب اویب،  بع نب ہمقلع، رضحت البؽ نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج وعرںیت مت ےس ااجزت امںیگن وت اؿ وک اسمدج ےک  فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک روسؽ اہلل

وثاب احلص رکےن ےس عنم ہن رکف وت البؽ ےن رعض ایک اہلل یک مسق مہ وت اؿ وک عنم رکںی ےگ وت اس رپ دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

  فملس ےن رفامای افر وت اتہک ےہ ہک مہ عنم رکںی ےگ۔رفامای ںیم اتہک وہں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

اہرفؿ نب دبعاہلل، دبعاہلل نب سیدی ربقمی، دیعس، انب ایب اویب،  بع نب ہمقلع، رضحت البؽ نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     991    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ٠ْخ٠ہ، بَس ب٦ َىيس، زی٥ِ :  راوی

ث٥ََا َصاُرو٧ُ  َِ  َحسَّ ٔىيٕس أ٧ََّ َزی٥َِ ََ ٠َُة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ  َْنٔی ٠َِْخَ َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ َة کَا٤َِت  ب٦ُِ  ّٔيَّ َٕ اٜثَّ

 َّ٦ ُ٘ َٟ إَٔذا َشضَٔسِت إِٔحَسا ا َٔ َُّط  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُث َو٦ِ َر َٝةَ  تَُحسِّ ِي َّٝ َِٝک اٜ ٔ ِِ ت ََل َتَفيَّ َِ  َِ ِٜٔىَصا  ا

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رخمہم، رسب نب دیعس، زبنی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت 

 ںیم ےس وکیئ وعرت اشعء یک امنز ںیم احرض وہ وت اس رات وخوبش ہن اگلےئ۔

 ایلی، انب فبہ، رخمہم، رسب نب دیعس، زبنیاہرفؿ نب دیعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     992    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي ب٦ َىيس، ٔفا٧، ٠ح١س ب٦ وحَل٧، بٙيْ ب٦ وبساهَّلل ب٦ اشخ، بَس ب٦ َىيس، زی٥ِ،  :  راوی

 حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٙيُِْ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ ُ ثَىٔي ب ٔس ب٦ِٔ َوِحََل٧َ َحسَّ ا٧ُ َو٦ِ ٠َُح١َّ فَّ َٕ ِٜ ٔىيٕس ا ََ

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ََٜا َر  َٟ ا َٔ َِٜت  ا َٔ ٔ َوِبسٔ اهَّللٔ  َِ ا٠َِزأَة ٔىيٕس َو٦ِ َزی٥َِ ََ ٢َ إَٔذا َشضَٔسِت  اِلََشخِّ َو٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

 ٔ َََِل َت١َسَّ ـٔيّباإ ١َِِٜسحَٔس  ٦َّ ا ُ٘  ِحَسا

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب دیعس، اطقؿ، دمحم نب الجعؿ، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، رسب نب دیعس، زبنی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض 

ٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج دبعاہلل ریض اہلل اعت

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ وعرت دجسم اجےئ وت وخوبش ہن اگلےئ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب دیعس، اطقؿ، دمحم نب الجعؿ، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، رسب نب دیعس، زبنی، رضحت دبعاہلل نب  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع وعسمد ریض

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     993    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، اَٰحٖ ب٦ ابز اہي٢، وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابوَفوة، یزیس ب٦ خعيّة، بَس ب٦ َىيس،  :  راوی



 

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ  َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َوإ َوَة َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ َحسَّ ٔس ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ََفِ ب٦ُِ ٠َُح١َّ

٢َ أَیُّ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ََ َة َو٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ  َّ َََِل ُخَعِي ٕ أََظابَِت بَُدوّرا  ١َا ا٠َِزأَة

 ِٜ ةَ َتِصَضِس ٠ََى٥َا ا َِ اِْلِٔخَ  ٔىَصا

، رسب نب دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

 

ی فة
ص

 

ل
ہنع ےس  ییحی نب ٰییحی، ااحسؼ نب ارب امیہ، دبعاہلل نب دمحم نب دبعاہلل نب اوبرففة، سیدی نب 

امنز اشعء ںیم رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج وکیئ وعرت وخوبشیک دوھین ےل وت فہ امہرے اسھت 

 یر ک ہن وہ۔

، رسب نب دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 

ی فة
ص

 

ل
ییحی نب ییحی، اقٰحس نب ارب امیہ، دبعاہلل نب دمحم نب دبعاہلل نب اوبرففة، سیدی نب 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     994    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ئصہ رِضي اهَّلل وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، یحٌي، اب٦ َىيس، و١زہ ب٥ت وبساٜزح٦١، َيسہ وا :  راوی

 تىالٰی و٥ہا زوجہ ٤يي َکی٢ ظلی اهَّلل وٝيہ وآٜہ و٢َٝ

ٟٕ َو٦ِ َیِحٌَي َوصَُو اب٦ُِ  ٧ُ َيِىىٔي اب٦َِ بََٔل ََٝمِيَ َُ ث٥ََا  ِٕ َحسَّ ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس ٔىيٕس َو٦ِ َو١َِزَة ب٥ِٔٔت َوِبسٔ َحسَّ ََ  

١َٔىِت  ََ ََّضا  ََ اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِو أ٧ََّ َر َٜ  ُٟ و ُٕ ٢َ َت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ََّٝ َرأَی ٠َا َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل

ُِٝت َٜٔى١َِزَة أَ  ُٕ َِ  َٟ ا َٔ  َٞ ائٔي ُِ بَىٔي إَِٔسَ ١َا ٥٠َُٔىِت نَٔسا َ٘ ١َِِٜسحَٔس  ٥َ١َََٜىُض٦َّ ا  ُِ َٞ ٥٠ُِٔى٦َ أَِحَسَث ا٥َِّٜسا ائٔي ُِ بَىٔي إَِٔسَ نَٔسا



 

َِٜت َنَى٢ِ  ا َٔ ١َِِٜسحَٔس   ا

دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، امیلسؿ نب البؽ، ییحی، انب دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن رکمی 

فل ہ فملس وعروتں ےک اس انبؤ اھگنسر وک دھکی ےتیل وت اؿ وک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی ےہ ہک ارگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

دجسمفں ےس عنم رفام دےتی اسیج ہک ینب رسالیئ یک وعروتں وک عنم رکدای ایگ رافی ےتہک ںی ہک ںیم ےن رعض ایک ایک ینب ارسالیئ یک 

 ! اہںوعروتں وک دجسم اجےن ےس عنم رک دای ایگ اھت وت دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای

دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، امیلسؿ نب البؽ، ییحی، انب دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن  :  رافی

 رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ دجسم یک رطػ انلکن ہکبج ہنتف اک وخػ ہن وہ افر فہ وخوبش اگل رک ہن ںیلکن

     995    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اح١ز اَحاٗ ب٦  ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب ثّقی، و١زو ٤أس، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوخاٜس، :  راوی

 ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س

 ٔ ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ فٔیَّ  َٕ َِٜوصَّأب َيِىىٔي اٜثَّ ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ُس َحسَّ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ  َٟ ح و َحسَّ ا ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ  َٔ َ َٟ أَِخب ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ  َحسَّ

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ٔىيٕس بَٔضَذا اِْل ََ ُض٢ِ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ  ُّٝ ُ  یُو٤َُس ک

ی، رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اوبرکب نب

فق

ث

ت

 ایب ہبیش، اوباخدل، ارمح ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، ایس دمحم نب ینثم، دبعاولاہب 

 دحثی وک اس دنس ےک اسھت یھب رفاتی ایک ایگ ےہ۔



 

ی، رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، ارمح ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن :  رافی

فق

ث

ت

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہجی امنزفں ںیم بج وخػ وہ وت رقات درایمین لفاز ےس رکےن ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہجی امنزفں ںیم بج وخػ وہ وت رقات درایمین لفاز ےس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     996    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوجىَف، ٠ح١س ب٦ ظباح، و١زو ٤أس، ہصي٢، اب٦ ظباح، ہصي٢، ابوبَّش، َىيس ب٦ جيبْ، اب٦ وباس رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َٟ ابِ  ا َٔ بَّأح َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َج١ٔيّىا َو٦ِ صَُصِي٢ٕ  ُس ب٦ُِ اٜعَّ ث٥ََا أَبُو َجِىََفٕ ٠َُح١َّ ٤ََْا أَبُو بَِّٔشٕ َو٦ِ َحسَّ َ ث٥ََا صَُصِي٢ْ أَِخب بَّأح َحسَّ ٦ُ اٜعَّ

 َ ٤ َٟ ا َٔ َّٞ َوَِل َتِحَضزِ بَٔعََلتَٔک َوَِل تَُدأِِت بَٔضا  ِؤٜطٔ َوزَّ َوَج َٔ ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس فٔی  ٔىئس ب٦ِٔ ُجَبيِْ َّی اهَّللُ ََ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت َوَر زَ

٢َ ٠َُتوَ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ِٜ َو بُّوا ا ََ و٧َ  ُ٘ ١َُِِّٜشٔ ١َٔي َذَٜٔک ا ََ إَٔذا  َِ آ٧ٔ  ُُِٜقِ َي َظِوَتُط بٔا َِ َّی بٔأَِظَحابٔطٔ َر کَا٧َ إَٔذا َظل َِ ََّٙة  آ٧َ َو٦ِ٠َ إر ب١َٔ ُُقِ

٢ََّٝ َوَِل َتِحَضزِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللُ َتَىالَی ٥َٜٔبٔيِّطٔ َظل ا َٕ َِ َِ بٔطٔ  َٜطُ َو٦ِ٠َ َجا ائََتَک َوَِل  أ٤َِزَ و٧َ ْٔقَ ُ٘ ١َُِِّٜشٔ َيِس١ََي ا َِ بَٔعََلتَٔک 

 ُٕ بٔيَّل َي ََ َٔ بَيَِن َذَٜٔک  َِٜحِضَز َوابَِت َٔک ا آ٧َ َوَِل َتِحَضزِ ذَٜ ُُِٜقِ ١ِٔىُض٢ِ ا َِ َ َتةٔ تَُدأِِت بَٔضا َو٦ِ أَِظَحابَٔک أ َِ ١َُِٜدا ٔ َوا َِٜحِضز ُٟ بَيَِن ا  و

د، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہلل ابترک فاعتیل اک اوبرفعج، دمحم نب ابصح، رمعف اندق، میشہ ی
 
ی

، انب ابصح، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ج

 ( یک ریسفت ںیم رفاتی ےہ ہک بج  ہ لتی انزؽ وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
َ
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َ ف
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تی
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َ
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َ
 فل ہ فملس ہکم ںیم وقؽ )ف

ہب وک امنز ڑپاھےت ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دنلب لفاز ےس رقات رقلؿ رفامےت ےھت بج رشمنیک پھچ رک اےنپ احص

رقلؿ  ےتن وت فہ رقلؿ افر اس ےک انزؽ رکےن فاےل افر اس ےک الےن فاےل وک ربا ےتہک وت اہلل زعفلج ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ڑپںیھ ہک رشمنیک لپ یلص اہلل ہیلع فملس یک التفت نس ںیل افر ہن اانت لہتسہ ڑپںیھ ہک فملس ےس رفامای اس دقر دنلب لفاز ےس ہن

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ااحصب یھب ہن نس ںیکس ہکلب اؿ دفونں ےک درایمؿ راہتس اکنںیل رہجا افر وپدیشہ ےک درایمؿ۔



 

د، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرفعج، دمحم نب ابصح، رمعف اندق، میشہ، انب ابصح، :  رافی ی
 
ی

 میشہ، اوبرشب، دیعس نب ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رہجی امنزفں ںیم بج وخػ وہ وت رقات درایمین لفاز ےس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     997    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، یحٌي ب٦ زَکیا، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ َِ َو٦ِ صَٔصا٣ یَّا ٤ََْا َیِحٌَي ب٦ُِ َزََکٔ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب وِ َحسَّ َٔ َّٞ َوَِل َتِحَضزِ فٔی  َّ َوَج ٜٔطٔ َوز

 ِٔ َوا َٟ َصَذا فٔی اٜسُّ ٔ َِٜت أ٤ُِز ا َٔ  بَٔعََلتَٔک َوَِل تَُدأِِت بَٔضا 

 ِ
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ْ
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َْھ
ی ج
َ

 

ت

  
َ
ل
َ
  ییحی نب ییحی، ییحی نب زرکای، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل اک وقؽ )ف
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َ ف

 

ُ

 

 ( اھب داع ےک ابرے ںیم انزؽ وہا ےہ۔ي
َ
ِ
  يی

 ییحی نب ییحی، ییحی نب زرکای، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ػ وہ وت رقات درایمین لفاز ےس رکےن ےک ایبؿ ںیمرہجی امنزفں ںیم بج وخ

     998    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ح١از، اب٦ زیس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، و٘يي، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، ہصا٣ :  راوی

ث٥ََا حَ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ا٠ََة َوَو٘ٔيْي ح َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ و َحسَّ ا َٔ اْز َيِىىٔي اب٦َِ َزیِٕس ح  َّ١



 

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة ک ِٕ َحسَّ یِ َٟ أَبُو َُکَ ا َٔ 

رکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فعیک، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشہؾ، اس دنس ےس یھب یہی دحثی رفاتی ہبیتق نب دیعس، امحد، انب زدی، اوب

 یک یئگ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، امحد، انب زدی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فعیک، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رقات ےننس ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقات ےننس ےک ایبؿ ںیم

     999    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠وسٰي ب٦ ابی وائصہ، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ابوبْک، جزیز ب٦ وبساٜح١يس،  :  راوی

 َىيس، ب٦ جبيْ، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ا َٔ  ٕ ُض٢ِ َو٦ِ َجزٔیز ُّٝ ُ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ک َح َِ ٔ ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ث٥ََا َجزٔیزُ ب٦ُِ َوِبٔس َحسَّ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ

َِٜح١ٔئس َو٦ِ ٠ُوَس  ِک بٔطٔ َٜٔسا٤ََک ا َّٞ َِل تََُحِّ ِؤٜطٔ َوزَّ َوَج َٔ ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس فٔی  ٔىئس ب٦ِٔ ُجَبيِْ ََ َٟ کَا٧َ  ي ب٦ِٔ أَبٔی َوائَٔصَة َو٦ِ  ا َٔ

ُک بٔطٔ  ا یََُحِّ َِٜوؤِی کَا٧َ ١٠َّٔ ُٞ بٔا َِٝيطٔ ٔجبِْٔی َٟ َو َ ٢ََّٝ إَٔذا ٤َز ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٔک ا٥َّٜٔييُّ َظل َِکَا٧َ ذَٜ َِٝيطٔ  َيِصَتسُّ َو َِ تَِيطٔ  َّ َٜٔسا٤َُط َوَش

َِٝي٥َا َج١َِىطُ َو  َٞ بٔطٔ أَِخَذُظ إ٧َّٔ َو ِک بٔطٔ َٜٔسا٤ََک َٜٔتِىَح َٟ اهَّللُ َتَىالَی َِل تََُحِّ َِأ٤َِزَ ُٓ ٥ِ٠ُٔط  َِٝي٥َا أ٧َِ ٤َِح١ََىطُ فٔی ُيِىَز آ٤َُط إ٧َّٔ َو ُْقِ

َتُِقَ  َِ آ٤َطُ  ٥َ َظِسرَٔک َوُْقِ َِٝي٥َا بََيا٤َُط أ٧َِ ٤ُبَيِّ َٜطُ إ٧َّٔ َو َت١ِٔي  َِ ا َِ ٥َِٜاُظ  َ َٟ أ٤َِز ا َٔ آ٤َطُ  اتَّبِٔي ُْقِ َِ أ٤َِاُظ  َِإَٔذا َْقَ کَا٧َ إَٔذا ُُُظ  َِ ُط بَٔٝٔسا٤َٔک 

١َا َوَوَسُظ اهَّللُ  َ٘ أَُظ  َِ َْقَ إَٔذا َذَص َِ  َٗ ُٞ أََِطَ  أََتاُظ ٔجبِْٔی

 ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اوبرکب، رجری نب دبعادیمحل، ومٰیس نب ایب اعدص ، دیعس، نب ریبج، انب ابعس ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب



 

( ےک ابرے ںیم رفاتی ےہ ہک بج ربجالیئ فیح ےل رک انزؽ وہےت
َ َ
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َ
 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہلل اعتیل ےک وقؽ )ل

فل ہ فملس اینپ زابؿ افر وہٹن ابمرک وک رحتک دےتی وہےئ درہاےت ےھت افر اس ںیم لکشم وہیت اس رپ اہلل وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

( لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ زابؿ وک اید رکےن یک اخرط دلجی رح
َ َ

 

ا ن
َ
ش
ِ ل
ِة 
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ی ی
 
ْ
ِک
ّ
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َ
تک ہن اعتیل ےن  ہ لایت انزؽ رفامںیئ ) ل

لپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہنیس ںیم عمج رک دںی افر لپ اےس ڑپاھدںی، رفامای بج مہ رقلؿ وک دںی۔ امہرے ذہم ےہ ہک اےس مہ 

( مہ اس وک لپ یلص 
ُ
ة
َ

 

 ی
َ
 َ
ا  بی َ

 

ن ْب
َل
َ
ع
اہلل ہیلع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ انزؽ رکںی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس وک ںینس )ِإّؿَ 

سپ اس ےک دعب بج ربجالیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لےت وت لپ یلص اہلل  فل ہ فملس یک زابؿ ےس ایبؿ رکاںیئ ےگ

ہیلع فل ہ فملس رگدؿ اکھج دےتی افر بج ربجالیئ پ ے اجےت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل ےک فدعے ےک  قبقم رقلؿ 

 ڑپےتھ۔

رجری، اوبرکب، رجری نب دبعادیمحل، ومٰیس نب ایب اعدص ، دیعس، نب ریبج،  ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، :  رافی

 انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رقات ےننس ےک ایبؿ ںیم

     1000    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، ٠وسٰي ب٦ ابی وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ، َىيس ب٦ جبيْ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ أَبٔی َوائَٔصَة َو٦ِ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِوٜط َِل  َحسَّ َٔ ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس فٔی  ٔىئس ب٦ِٔ ُجَبيِْ ََ

 ٔٞ ٥َِّزٔی ٢َ يَُىأُٜخ ٦ِ٠ٔ اٜت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ َٞ بٔطٔ  ِک بٔطٔ َٜٔسا٤ََک َٜٔتِىَح َٟ  تََُحِّ ا َٕ َِ تَِيطٔ  َّ ُک َش ّة کَا٧َ یََُحِّ ٔشسَّ

ُض١َا لٔی اب٦ُِ َوبَّإس أ٤ََا أَُِحِّ  ُ٘ ٔىيْس أ٤ََا أَُِحِّ ََ  َٟ ا َٕ َِ ُض١َا  ُ٘ ٢ََّٝ یََُحِّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َا کَا٧َ َر َ٘ ُض١َا  ١َا کَا٧َ اب٦ُِ ُ٘ َ٘

 َٞ ِک بٔطٔ َٜٔسا٤ََک َٜٔتِىَح َٟ اهَّللُ َتَىالَی َِل تََُحِّ أ٤َِزَ َِ تَِيطٔ  َّ َک َش ََحَّ َِ ُض١َا  ُ٘ َٟ َج١َِىطُ فٔی  َوبَّإس یََُحِّ ا َٔ آ٤َطُ  َِٝي٥َا َج١َِىطُ َوُْقِ بٔطٔ إ٧َّٔ َو



 

َِٝي٥َا أ٧َِ َت  َت١ِٔي َوأَِنٔعِت ث٢َُّ إ٧َّٔ َو َِ ا َِ  َٟ ا َٔ آ٤َُط  اتَّبِٔي ُْقِ َِ أ٤َِاُظ  إَٔذا َْقَ َِ ُظ  ُُ َّی َظِسرَٔک ث٢َُّ َتُِقَ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِکَا٧َ َر  َٟ ا َٔ أَُظ  ُِقَ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ١َا اهَّللُ َو َ٘  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أَُظ ا٥َّٜٔييُّ َظل ُٞ َْقَ َٖ ٔجبِْٔی َٝ إَٔذا ا٤َِف َِ َت١ََي  َِ ُٞ ا أَظُ ٢َ إَٔذا أََتاُظ ٔجبِْٔی  أَِْقَ

 اعتیل ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، ومٰیس نب ایب اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہلل

ِة( یک ریسفت ںیم رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس زنفؽ فیح ےس فیلکت
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 ںیم ڑپ ےک وقؽ )ل

ہنع ےن  اجےت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ وہ ںوں وک رحتک دای رکےت رافی اتہک ےہ ہک ےھجم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

رفامای ںیم وہ ںوں وک ریتے  ےئ ایس رطح رحتک دفں سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رحتک دےتی رھپ اےنپ وہ ںوں وک 

انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رحتک دی وت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم مت وک ایس رطح وہٹن الہ رک داھکات وہں سج 

ِة  رطح انب ابعس
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ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ وہ ںوں وک الہےت ےھت رھپ وہٹن الہےئ اہلل اعتیل ےن لایت ذلی انزؽ رفامںیئ )ل

( ریسفت ںیم رفامای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ہنیس ںیم اےس عمج
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لپ اےس رقات   رکان ہک رھپ

 ںیم رفامای ہک اکؿ اگل رک ونس افر اخومش روہ رھپ مہ رپ الزؾ ےہ ہک
ُ
ة
َ
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ْ
ٔ َِذا َرَقأ َ

 

لپ یلص اہلل ہیلع  رک ںیکس امہرے ذہم ےہ ف

  ےتن افر بج فہ فل ہ فملس ےس اس یک رقات رکا دںی رھپ بج ربجالیئ لپ ےک اپس لےت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اکؿ اگل رک

 پ ے اجےت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس یک رقات ےک  قبقم رقات رفامےت۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، ومٰیس نب ایب اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز رجف ںیم رہجی رقات افر انجت ےک اسےنم رقات ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رہجی رقات افر انجت ےک اسےنم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1001    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 با٧ ب٦ َفور، ابوووا٤ہ، ابی بَّش، َىيس ب٦ جبيْ، اب٦ وباسشي :  راوی



 

ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ٔىئس ب٦ِٔ ُجَبيِْ ََ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ أَبٔی بَِّٔشٕ َو٦ِ  ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَ َر َٟ ٠َا َْقَ ا َٔ  

٢ََّٝ َولَی ا ََ َِٝيطٔ َو ٔ اهَّللُ َو ٕة ٦ِ٠ٔ أَِظَحابٔطٔ َوا٠ٔٔسی٦َ إ َّ ٔ ٢ََّٝ فٔی ـَائ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٖ َر َٝ ٗٔ ِٜح٦ِّٔ َو٠َا َرآص٢ُِ ا٤َِف و َُ لَی 

يَ  َجَىِت اٜصَّ ُِ ََفَ ُض َِٝيض٢ِٔ اٜصُّ َِٝت َو َٔ ِٔ َوأُِر ١َا ٔ اٜسَّ َياـٔئن َوبَيَِن َخبَْ َٞ بَيَِن اٜصَّ ِس حٔي َٔ اُٜوا ٠َا وُکَإه َو َٕ َِ ِو٠ٔض٢ِٔ  َٔ ٔلَی  اـٔيُن إ

اُٜوا ٠َا َذاَک إِٔلَّ ٦ِ٠ٔ َشيِ  َٔ  ُِ ُض َِٝي٥َا اٜصُّ َِٝت َو َٔ ِٔ َوأُِر ١َا ٔ اٜسَّ َٞ بَِي٥َ٥َا َوبَيَِن َخبَْ اُٜوا حٔي َٔ َٗ َل٢ُِٙ  بُوا ٠ََصارٔ َِاِْضٔ ٕئ َحَسَث 

 َٟ َّٜٔذی َحا َِا٤ُِمزُوا ٠َا َصَذا ا ارٔبََضا  ٍَ َٗ اِلَِرٔؿ  اِلَِرٔؿ َو٠َ بُو٧َ ٠ََصارٔ وا َيَِّضٔ ُٕ َٝ ا٤َِف َِ  ِٔ ١َا ٔ اٜسَّ بَِي٥َ٥َا َوبَيَِن َخبَْ

ٗٔ وُکَإه َوصَُو يُ  و َُ ٔلَی  ٕٞ َوا٠ٔٔسی٦َ إ َّٜٔذی٦َ أََخُذوا ٤َِحَو تَٔضا٠ََة َوصَُو ب٥َِٔد ١َزَّ ا٥َََّٜفُ ا َِ ارٔبََضا  ٍَ ٔ َو٠َ ِحز َّ ِٜ ِّی بٔأَِظَحابٔطٔ َظََلَة ا َعل

ا َّ١َٝ وِ  َِ َٔ ٔلَی  َجُىوا إ ِٔ ََفَ ١َا ٔ اٜسَّ َٟ بَِي٥َ٥َا َوبَيَِن َخبَْ َّٜٔذی َحا اُٜوا َصَذا ا َٔ َُٜط َو َت١َُىوا  َِ آ٧َ ا ُُِٜقِ ١ُٔىوا ا َّا ََ ِو٥َ٠َا إ٤ٔ َٔ اُٜوا یَا  َٕ َِ ٠ٔض٢ِٔ 

َک بَٔزب٥َِّا ٦َِٜ نَُِّشٔ َِآ٥٠ََّا بٔطٔ َو ٔلَی اٜزُِّشٔس  آ٤ّا َوَحّبا یَِضٔسی إ ١ِٔى٥َا ُْقِ َّی اهَّللُ  ََ ٕس َظل َّٞ َولَی ٤َبٔيِّطٔ ٠َُح١َّ َّ َوَج َٟ اهَّللُ َوز َ أ٤َِز َِ أََحّسا 

ِٜح٦ِّٔ  َت١ََي َنََفْ ٦ِ٠ٔ ا َِ َُّط ا ٔلَیَّ أ٤َ ِٞ أُوؤَی إ ُٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 فل ہ فملس ےن انجت ےک ابیشؿ نب رففخ، اوبوعاہن، ایب رشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اسےنم رقلؿ ڑپاھ ہن اؿ وک داھکی اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ ااحصب یک امجتع ںیم ابزار اکعظ اک ارادہ رکےک اج رےہ

اینپ وقؾ یک رطػ ےھت افر اطیشونں افر لامسین  ربفں اک درایمین فاہطس دنب وہ ایگ افر اؿ رپ لگ ےک ےلعش رباسےئ اجےن ےگل وت اطیشؿ 

فاسپ لےئ وت اوہنں ےن اہک ںیہمت ایک وہایگ ےہ اوہنں ےن اہک امہرے افر لامسین  ربفں ےک درایمؿ وکیئ احلئ وہ ایگ ےہ افر مہ رپ 

لگ ےک ےلعش رباسےئ اجےت ںی اوہنں ےن اہک ہک رضفر وکیئ یئن ابت شیپ لیئگ ےہ سپ رھپف مت رشمؼ فرغمب ںیم افر دوھکی ہک 

ر لامسؿ ےک درایمؿ ایک زیچ احلئ وہیئگ ےہ سپ فہ پ ے افر ہاشرؼ فاغمرب ںیم رھپے سپ اؿ ںیم ےس ھچک انجت اہتہم امہرے اف

یک رطػ ےس سگرے افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اقمؾ لخن رپ ابزار اکعظ وک ےئگ افر اےنپ ااحصب وک امنز رجف ڑپاھیئ بج اوہنں 

وت اوہنں ےن اہک ہک  ہ فہ زیچ ےہ وج امہرے افر لامسین  ربفں ےک درایمؿ احلئ وہیئگ ےہ فہ اینپ  ےن وتہج ف وغر ےس رقلؿ یک لفاز ینس

وقؾ یک رطػ ولےٹ افر اوہنں ےن اہک اے امہری وقؾ مہ ےن ا ک بیجع رقلؿ انس ےہ وج یداتی یک رطػ رامنہیئ رکات ےہ مہ وت اس 

 َّ رپ اامیؿ ےل لےئ افر مہ اےنپ اغ ےل رب ےک اسھت یرک ںیہن
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 رکںی ےگ وت اہلل ےن اےنپ یبن دمحم یلص اہلل ہیلع فملس رپ )ق
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ن
ِ
ی ح
ْ ل

 نِْم ا

ٌ

د َ

 

َ

 

َع ن
َ
م َ

 

ی
ْ
ش

 ا
ُ
َة
ّ

 

ی
َ
 أ

 ابیشؿ نب رففخ، اوبوعاہن، ایب رشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رہجی رقات افر انجت ےک اسےنم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1002    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساِلولی، زاُ ز، وا٠ز :  راوی

ُس بِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ َش َحسَّ ِٞ کَا٧َ اب٦ُِ ٠َِسُىوز ١ََة َص َٕ ِٝ ُِٜت َو َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕ ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی َو٦ِ َزاُوَز َو٦ِ َوا٠ٔز َّي َحسَّ ١َُِٜثى ضَٔس ٠ََي ٦ُ ا

ُِٜت اب٦َِ ٠َِسُىو َ أ ََ ١َُة أ٤ََا  َٕ ِٝ َٟ َو ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ِٜح٦ِّٔ  َة ا َٝ ِي َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِٞ َشضَٔس أََحْس ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ٠ََي َر ُِٝت َص ُٕ َِ زٕ 

 َٜ ٟٔ اهَّللٔ َذاَت  و َُ ٥َّا ٠ََي َر ُ٘ ٥َّٔٙا  َٟ َِل َوَل ا َٔ ِٜح٦ِّٔ  ََٝة ا ِي َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت١َِس٥َاُظ فٔی َر ا َِ ِس٤َاُظ  َٕ َّ َِ َٕٝة  ِي

ُتفٔ  َِ ٥َِٝا ا ُٕ َِ َىأب  َٞ اِلَِوزٔیَٔة َواٜصِّ ِٕ ٦ِ٠ٔ َٔٔب ا أَِظَبِح٥َا إَٔذا صَُو َجا َّ١َٝ َِ ِو٣ْ  َٔ َٕٝة بَاَت بَٔضا  ِي َٜ بٔت٥َِا بََّٔشِّ  َِ  َٟ ا َٔ  َٞ َْ أَِو اٌِتٔي ي

َٕٝة بَاَت بَٔضا  ِي َٜ بٔت٥َِا بََّٔشِّ  َِ ٢ِ ٤َحِٔسَک  َٝ َِ َٝب٥َِاَک  َف َِ ِس٤َاَک  َٕ َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٕ َِ  َٟ ا َٔ  ِٕ ا َٕ ِٔحَ َِ ِو٣ْ  ِٜح٦ِّٔ َٔ َٟ أََتانٔی َزاعٔی ا ا

 َ أ ََ َْا٤ٔض٢ِٔ َو أََرا٤َا آثَاَرص٢ُِ َوآثَاَر ٤ٔي َِ َٖ ب٥َٔا  َٝ َِا٤َِف  َٟ ا َٔ آ٧َ  ُُِٜقِ َِٝيض٢ِٔ ا أُِت َو ََُِقَ ُّٞ َوِم٢ٕ ََِذَصِبُت ٠ََىطُ  ُ َٟ َل٢ُِٙ ک ا َٕ َِ ُٜوُظ اٜزَّاَز 

ُي فٔی أَیِٔسی٢ُِٙ أَِوََفَ  َٕ َِٝيطٔ َي ٢ُ اهَّللٔ َو َِ ٢ََّٝ ذَُٔکَ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٢ُِ ْْ َٜٔسَوابِّٙ َٝ ُّٞ َبِىَزةٕ َو ُ َِٜح١ّا َوک  ٠َا یَُٙو٧ُ 

َُّض١َا ـََىا٣ُ إِٔخَوا٢ُِٙٔ٤  َِإ٤ٔ ََل َتِست٥َِحُوا بٔض١َٔا  َِ 

اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایک انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، داؤ د، اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ہمقلع ریض اہلل 

مت  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ۃلیل انجل ںیم ےھت وت ہمقلع ےن اہک ںیم ےن انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایک

 انجل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت اھت وت

 

ب لة
 اوہنں ےن اہک ہک ںیہن نکیل ا ک رات مہ روسؽ اہلل یلص ںیم ےس وکیئ ل

ڑی اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ےھت مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ہن اپای وت مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اہپ

پ  ےل ےئگ ای یسک ےن دوھہک ےس دیہش رک دای رہب احؽ فادویں افر اھکویئں ںیم التش ایک مہ ےن اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

مہ ےن فہ رات دب رتنی رات فایل وقؾ یک رطح سگاری بج مہ ےن حبص یک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رحا یک رطػ ےس رشتفی 

افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  الےئ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ ےن لپ وک مگ اپای افر لپ وک التش ایک

ہن ڈوھڈن ےکس مہ ےن رات اس رطح سگاری ےسیج وکیئ وقؾ تخس ےب ینیچ ںیم رات سگاریت ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 



 

امای رھپ فہ ریمے اپس انجت یک رطػ ےس البےن فاال لای ںیم اس ےک اسھت الچ ایگ افر ںیم ےن اؿ ےک اسےنم رقلؿ یک التفت یک رف

ںیمہ اےنپ اسھت ےل ےئگ افر ںیمہ اےنپ انجت ےک اشنانت افر لگ ےک اشنانت داھکےئ انجت ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس 

اےنپ اھکےن یک زیچفں ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےس رفامای رہ فہ  یی سج وک اہلل ےک انؾ ےک 

ی اہمترے اجونرفں یک وخراک ےہ اسھت ذ ح ایک 

 

گی

ی ں
ایگ وہ اہمترے اہوھتں ںیم لےت یہ فہ وگتش ےک اسھت رپ وہ اجےئ یگ افر رہ م

 رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک  یی افر ینگنیم ےس ااجنتس ہن رکف ویکہکن  ہ دفونں اہمترے اھبویئں اک اھکان ںی۔

 داؤ د، اعرم دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رہجی رقات افر انجت ےک اسےنم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1003    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ححز َىسی، ا١َىيٞ ب٦ ابزاہي٢، زاُزولی  :  راوی

 َ ٔل ٔ إ ٥َاز َِ ٔ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َزاُوَز بَٔضَذا اِْل ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ث٥َٔيطٔ َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز َٟ َحسَّ ا َٔ َْا٤ٔض٢ِٔ  ِؤٜطٔ َوآثَاَر ٤ٔي َٔ ی 

أَُٜوُظ اٜزَّاَز َوکَا٤ُوا ٦ِ٠ٔ ٔج٦ِّ  ََ ِىٔييُّ َو َّل ٦ِ٠ٔ َحٔسیٔث َوِبٔس اهَّللٔ اٜصَّ عَّ َّ ِىٔييِّ ٠ُ ٟٔ اٜصَّ ِو َٔ َِٜحٔسیٔث ٦ِ٠ٔ  ٔلَی آِٔخٔ ا َِٜحزٔیَزةٔ إ  ا

یلع نب رجح دعسی، اامسلیع نب اربامیہ، داؤد اس دفرسی دنس ےس یہی دحثی اس ااضہف ےک اسھت رفاتی یک یئگ ےہ ہک فہ پ  زجریہ 

 ےک ےھت۔

  اربامیہ، داؤدیلع نب رجح دعسی، الیعمس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز رجف ںیم رہجی رقات افر انجت ےک اسےنم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1004    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، زاُز، شىيي، و١ٕٝہ، وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 ِٝ ِىٔييِّ َو٦ِ َو ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ َزاُوَز َو٦ِ اٜصَّ ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ١ََة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ َٕ

 َّ ٢ِ یَِذَُکِ ٠َا َبِىَسظُ َظل َٜ َْا٤ٔض٢ِٔ َو ِؤٜطٔ َوآثَاَر ٤ٔي َٔ ٔلَی  ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

 ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، داؤد، یبعش، ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل

 ےک لاثر کت ےہ اس ےس لےگ ذرک ںیہن یک۔ فملس ےن رفامای افر  ہ دحثی انجت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، داؤد، یبعش، ہمقلع، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ی رقات افر انجت ےک اسےنم رقات ےک ایبؿ ںیمامنز رجف ںیم رہج

     1005    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، خاٜس ب٦ وبساهَّلل، خاٜسحذاء، ابو٠ىَّش، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، وبساهَّلل :  راوی

٤ََْا َخأُٜس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٢َِٜ َحسَّ  َٟ ا َٔ ١ََة َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ  َٕ ِٝ  َو٦ِ َخأٜٕس َو٦ِ أَبٔی ٠َِىََّشٕ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو

٥ُِت ٠ََىطُ  ُ٘ ِّی  ٢َ َوَوزِٔزُت أَن َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِٜح٦ِّٔ ٠ََي َر َة ا َٝ ِي َٜ  ٦ِ ُ٘  أَ

 انجل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل  ییحی نب ٰییحی، اخدل نب دبع اہلل، اخدلذحاء،

 

ب لة
اوبرشعم، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ل

 ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ہن اھت افر ریمی وخاشہ ےہ ہک ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت وہات۔



 

 دبعاہللییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، اخدلذحاء، اوبرشعم، اربامیہ، ہمقلع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رہجی رقات افر انجت ےک اسےنم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1006    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ح١س جزمی، وبيساهَّلل ب٦ َىيس، ابواَا٠ہ، ٠سىز، ٠ى٦، ٠َسور، حَّضت ٠ى٦ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہَىيس ب٦ ٠ :  راوی

 ٕ ا٠ََة َو٦ِ ٠ِٔسَىز ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ َِٜحزِمٔیُّ َووُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  ٕس ا ٔىيُس ب٦ُِ ٠َُح١َّ ََ ث٥ََا  َٟ َحسَّ ا َٔ ١ِٔىُت أَبٔی  ََ  َٟ ا َٔ  َو٦ِ ٠َِى٦ٕ 

 ِٜ َ أ َٟ َحسَّ ََ ا َٕ َِ آ٧َ  ُُِٜقِ َت١َُىوا ا َِ ََٝة ا ِي َٜ ِٜح٦ِّٔ  ٢ََّٝ بٔا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا ٦ِ٠َ آَذ٧َ ا٥َّٜٔييَّ َظل ّٔ و ثَىٔي أَبُوَک َيِىىٔي اب٦َِ ُت ٠ََِسُ

َُّط آَذ٤َِتُط بٔض٢ِٔ َشَحَزةْ  ٕ أ٤َ  ٠َِسُىوز

، قورفر، رضحت نعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیعس نب دمحم رجیم، دیبع اہلل نب دیعس، اوبااسہم، رعسم، نعم

اےنپ فادل ےس انس اوہنں ےن قورفؼ ےس وپاھچ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک انجت ےک رات ےک فتق رقلؿ ےننس یک  رب سک 

 فل ہ فملس وک انجت یک  رب ا ک درتخ ےن ےن دی وت اوہنں ےن اہک ےھجم لپ ےک فادل انب وعسمد ےن ایبؿ ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع

 دی۔

 دیعس نب دمحم رجیم، دیبعاہلل نب دیعس، اوبااسہم، رعسم، نعم، قورفر، رضحت نعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ت ےک ایبؿ ںیمامنز رہظ فرصع ںیم رقا

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1007    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، و٥زی، اب٦ ابی وسی، ححاد، ظوآ، یحٌي اب٦ ابی ٘ثيْ، وبساهَّلل ب٦ ابی ٔتازہ، ابی ١َٝہ، ابؤتازہ :  راوی

 َ ث َٓ َو٦ِ َیِحٌَي َحسَّ ا وَّ َِٜححَّأد َيِىىٔي اٜعَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ ا َِٜى٥َزٔیُّ َحسَّ َّي ا ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٕ َو٦ِ َوِبسٔ ٥َا ٠َُح١َّ ثٔيْ َ٘ َوصَُو اب٦ُِ أَبٔی 

ُٟ اهَّللٔ و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ َتاَزَة  َٔ ١َََٝة َو٦ِ أَبٔی  ََ َتاَزَة َوأَبٔی  َٔ َِٜىَِّصٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی  ٔ َوا ِضز أُ فٔی اٜمُّ َيُِقَ َِ ِّی ب٥َٔا  ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ُٟ ا وَرَتئِن َويُِس١ُٔى٥َا اِْلَیَة أَِحَيا٤ّا َوکَا٧َ یَُفوِّ َُ َٙٔتأب َو اتَٔحٔة اِل َّ ََٜيئِن بٔ َىَتئِن اِلُو ِ٘ َٕ فٔی اٜزَّ ٔ َوُي ِضز َىَة اِلُولَی ٦ِ٠ٔ اٜمُّ ِ٘ ُ ٜزَّ َّصِّ

ِبٔح  َذَٜٔک فٔی اٜعُّ َ٘ ا٤َٔيَة َو  اٜثَّ

دمحم نب ینثم، زنعی، انب ایب دعی، اجحج، وصاػ، ییحی انب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، ایب ہملس، اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ة افہحت افر اس ےک العفہ وکیئ دف افر وسرںیت اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ رہظ افر رصع یک امنز ڑپاھےت افر یلہپ دف روتعکں ںیم وسر

التفت رفامای رکےت ےھت افر یھبک ںیمہ ا ک لتی ابمرہک انسےت ےھت افر رہظ یک یلہپ رتعک یبمل افر دفرسی وھچیٹ وہیت افر ایس رطح 

 حبص یک امنز ںیم۔

 ہلل نب ایب اتقدہ، ایب ہملس، اوباتقدہدمحم نب ینثم، زنعی، انب ایب دعی، اجحج، وصاػ، ییحی انب ایب ریثک، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1008    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بْک ب٦ ابی شيبہ، یزیس ب٦ ہارو٧، ہ١ا٣، ابا٧ ب٦ یزیس، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، وبساهَّلل ب٦ ابی ٔتازہابو :  راوی

ا٣ْ َوأَبَا٧ُ ب٦ُِ َیزٔیَس َو٦ِ  ٤ََْا َص١َّ َ ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ أَِخب ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٕ َو٦ِ َوِبٔس  َحسَّ ثٔيْ َ٘ اهَّللٔ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی 



 

 ُ َىَتئِن اِل ِ٘ ُ فٔی اٜزَّ أ ٢ََّٝ کَا٧َ َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َتاَزَة َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َٔ اتَٔحٔة ب٦ِٔ أَبٔی  َّ َِٜىَِّصٔ بٔ ٔ َوا ِضز ََٜيئِن ٦ِ٠ٔ اٜمُّ و

أُ فٔی اٜزَّ  وَرةٕ َويُِس١ُٔى٥َا اِْلَیَة أَِحَيا٤ّا َوَيُِقَ َُ َٙٔتأب َو َٙٔتأب اِل اتَٔحٔة اِل َّ َیئِن بٔ َىَتئِن اِلُِِخَ ِ٘ 

 ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اابؿ نب سیدی، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

افر یھبک ا ک لتی ںیمہ انس دےتی افر لرخی دف  فل ہ فملس رہظ یک یلہپ دف روتعکں ںیم وسرة افہحت افر ا ک ا ک وسرة ڑپےتھ ےھت

 ڑپاھ رکےت ےھت۔

 

جة

 

ت
 روتعکں ںیم وسرة اف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، اابؿ نب سیدی، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1009    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ہصي٢، یحٌي، ہصي٢، ٥٠عور، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، ابوظسیٖ، ابوَىيس، خسری :  راوی

 َ ث٥ََا َیِحٌ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر وَ َحسَّ َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ َِٜؤٜئس ب٦ِٔ ي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َج١ٔيّىا َو٦ِ صَُصِي٢ٕ  ٦ِ ا

ٟٔ اهَّللٔ َظ  و َُ ٥َّا ٤َِحزُٔر َٔٔيا٣َ َر ُ٘  َٟ ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ ٖٔ َو٦ِ أَبٔی  ی سِّ َِٜىَِّصٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ أَبٔی اٜعِّ ٔ َوا ِضز ٢ََّٝ فٔی اٜمُّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

 َ ٔ َوَحزَِر٤ ِحَسة ُٞ اٜسَّ ائَٔة ا٢ٜ َت٥ِزٔی ِسَر ْٔقَ َٔ  ٔ ِضز ََٜيئِن ٦ِ٠ٔ اٜمُّ َىَتئِن اِلُو ِ٘ َحزَِر٤َا َٔٔيا٠َُط فٔی اٜزَّ ِسَر َِ َٔ َیئِن  ا َٔٔيا٠َُط فٔی اِلُِِخَ

ْٔ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک َوَحزَِر٤َا  ِع ٔ َوفٔی ا٥ِّٜ ِضز َیئِن ٦ِ٠ٔ اٜمُّ ِسرٔ َٔٔيا٠ٔطٔ فٔی اِلُِِخَ َٔ َِٜىَِّصٔ َولَی  ََٜيئِن ٦ِ٠ٔ ا َىَتئِن اِلُو ِ٘ َٔٔيا٠َطُ فٔی اٜزَّ

 َٟ ا َٔ ُٞ َو ٢ِ یَِذَُکِ أَبُو بَِْکٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ ا٢ٜ َت٥ِزٔی َٜ ْٔ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک َو ِع َِٜىَِّصٔ َولَی ا٥ِّٜ یَئِن ٦ِ٠ٔ ا ِسَر  اِلُِِخَ  ثَََلثٔيَن آیَّة  َٔ

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، ییحی، میشہ، وصنمر، فدیل نب ملسم، اوبدصقی، اوبدیعس، دخری ےس رفاتی ےہ ہک مہ رہظ افر رصع

فل ہ فملس  ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ایقؾ ےک ادنازہ رکےت سپ مہ ےن رہظ یک یلہپ دف روتعکں ںیم لپ یلص اہلل ہیلع

ِة ڑپ ی اجےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لرخی دف روتعکں ںیم ایق ْڈ َ
ی ج
َ
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ؾ اک ادنازہ ےک ایقؾ اک ادنازہ  ہ ایک ہک ےسیج امل ن



 

ازہ ںیہن ذرک ایک اس ےس  فص اک افر رصع یک یلہپ دف روتعکں ںیم اس ےس  فص اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اینپ رفاتی ںیم امل اک ادن

 ہکلب سیت لایت یک دقمار اہک ےہ۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، ییحی، میشہ، وصنمر، فدیل نب ملسم، اوبدصقی، اوبدیعس، دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ امنز اک :   ابب

 امنز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1010    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، ابوووا٤ہ، ٥٠عور، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، بَّش، ابوظسیٖ، ٤اجی، ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ ٔىيٕس  َحسَّ ََ ٖٔ ا٥َّٜاجٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  ی سِّ َِٜؤٜئس أَبٔی بَِّٔشٕ َو٦ِ أَبٔی اٜعِّ أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ ا

 ُ َىَتئِن اِل ِ٘ ٔ فٔی اٜزَّ ِضز أُ فٔی َظََلةٔ اٜمُّ ٢َ کَا٧َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ُ ا ََٜيئِن فٔی ک ِسَر ثَََلثٔيَن آیَّة و َٔ َىٕة  ِ٘ ِّٞ َر

َيئِن  َٜ َىَتئِن اِلُو ِ٘ َِٜىَِّصٔ فٔی اٜزَّ َٔک َوفٔی ا َْ ذَٜ َٟ نِٔع ا َٔ َة آَیّة أَِو  ِسَر َخ١َِس َوَِّشَ َٔ َیئِن  ائَةٔ َوفٔی اِلُِِخَ ِسَر ْٔقَ َٔ َىٕة  ِ٘ ِّٞ َر ُ  فٔی ک

ِسَر نِٔع  َٔ یَئِن  َة آیَّة َوفٔی اِلُِِخَ  ْٔ َذَٜٔک َخ١َِس َوَِّشَ

ابیشؿ نب رففخ، اوبوعاہن، وصنمر، فدیل نب ملسم، رشب، اوبدصقی، انیج، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رہظ یک یلہپ دف روتعکں ںیم ےس رہ رتعک ںیم سیت لایت یک دقمار ےک ربارب ڑپاھ رکےت ےھت افر لرخی 

ں ںیم دنپرہ لایت یک دقمار افر رصع یک یلہپ دف روتعکں ںیم دنپرہ لایت یک دقمار ےک ربارب افر لرخی دف روتعکں ںیم اس دف روتعک

 یک لد ی دقمار۔

 ابیشؿ نب رففخ، اوبوعاہن، وصنمر، فدیل نب ملسم، رشب، اوبدصقی، انیج، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1011    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٘ہ َيس ٤ا و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ےن  یحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ، جابز ب٦ ١َزہ، َے روایت ےہ :  راوی

 حَّضت َىس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

١َُزَة أ٧ََّ أَصِ  ََ ٔ ب٦ِٔ  ٕ َو٦ِ َجابٔز ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ َوِبٔس ا َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٔلَی و١َُزَ َحسَّ ِىّسا إ ََ َِٙوا  َِةٔ َش َٞ اِلُٙو

َذ  َِ أب  َِٜدفَّ َٕ ب٦ِٔ ا َِ ََلةٔ  ٔ اٜعَّ ُط ٠َا َوابُوُظ بٔطٔ ٦ِ٠ٔ أ٠َِز َٜ ََِذََکَ  َِٝيطٔ  ٔس٣َ َو َٕ َِ َِٜيطٔ و١َُزُ  ٔ َٞ إ ََ أَِر َِ وا ٦ِ٠ٔ َظََلتٔطٔ  ِّی ََکُ ِّی َلَُظل ٔن َٟ إ ا

 ٔ ُس بٔض ُ٘ ِّی َلَِر ٔن ٣ُ َو٥َِضا إ ٢ََّٝ ٠َا أَِِخٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َذاَک بٔض٢ِٔ َظََلَة َر ا َٕ َِ یَئِن  ُٓ فٔی اِلُِِخَ ََٜيئِن َوأَِحٔذ ٢ِ فٔی اِلُو

 ُّ٦ َٖ  اٜمَّ َح َِ ٔ  بَٔک أَبَا إ

ییحی نب ییحی، میشہ، دبعاکلمل نب ریمع، اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک دیس ان رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل 

ت یک اہیں کت ہک امنز یک یھب اکشتی یک ےہ وت اوہنں ےن اہک رہباحؽ ںیم وت یلہپ دف روتعکں وک ہنع ےس رفامای ولوگں ےن لپ یک رہ اب

ابمل افر لرخی دف روتعکں وک رصتخم رکات وہں افر ںیم امنز ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ریپفی ےس وکاتیہ ںیہن 

 امای لپ ےک ابرے ںیم اے اوب ااحسؼ ےھجم یھب یہی امگؿ اھت۔رکات وت افرفؼ ا مظ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رف

ییحی نب ییحی، میشہ، دبعاکلمل نب ریمع، اجرب نب  ہرہ، ےس رفاتی ےہ ہک دیس ان رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت دعس ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم



 

     1012    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ :  راوی

 ُٖ َح َِ ٔ ٔىيٕس َوإ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔ  َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ٕ بَٔضَذا اِْل ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ ٕ َو٦ِ َوِبٔس ا  ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َجزٔیز

 ہبیتق نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، دبعاکلمل نب ریمع ےس یھب یہی دحثی اس دنس ےس وقنمؽ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، دبعاکلمل نب ریمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1013    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ز ب٦ ١َزہ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، شىبہ، ابی وو٧، جاب :  راوی

 َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی َوِو٧ٕ  ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ ١َُزَة  ََ ١ِٔىُت َجابَٔز ب٦َِ  ََ  

َٟ أَ  ا َٔ ََلةٔ  َّي فٔی اٜعَّ ِّٞ َشِيٕئ َحً ُ َِٙوَک فٔی ک ِس َش َٔ َٟ و١َُزُ َٜٔسِىٕس  ا َیئِن َو٠َا آُٜو ٠َا َٔ ُٓ فٔی اِلُِِخَ ََٜيئِن َوأَِحٔذ أ٠َُسُّ فٔی اِلُو َِ ا أ٤ََا  َّ٠

٦ُّ بَٔک أَِو ذَاَک َلىِّي َٟ َذاَک اٜمَّ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َتَسیُِت بٔطٔ ٦ِ٠ٔ َظََلةٔ َر ِٔ  بَٔک  ا

ایب وعؿ، اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک دیس ان رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت دعس  دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش،

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ولوگں ےن لپ یک رہ ابت یک اہیں کت ہک امنز یک یھب اکشتی یک ےہ وت اوہنں ےن اہک رہب احؽ ںیم وت یلہپ

فر ںیم امنز ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ریپفی ےس وکاتیہ دف روتعکں وک ابمل افر لرخی دف وک رصتخم رکات وہں ا

 ںیہن رکات وت افرفؼ ا مظ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای لپ ےک ابرے ںیم ریما یھب یہی امگؿ اھت۔



 

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، ایب وعؿ، اجرب نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1014    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوَکیِ، اب٦ بَّش، ٠سىز، وبسا١ٜٝک، ابووو٧، حَّضت جابز ب٦ ١َز :  راوی

١ُزَ  ََ ٔ ب٦ِٔ  ١َِٜٝٔٔک َوأَبٔی َوِو٧ٕ َو٦ِ َجابٔز ٕ َو٦ِ َوِبسٔ ا ث٥ََا اب٦ُِ بَِّٔشٕ َو٦ِ ٠ِٔسَىز ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َٟ َحسَّ ا َٕ َِ َة ب١َِٔىىَي َحٔسیثٔض٢ِٔ َوَزاَز 

 ٔ ََلة اُب بٔاٜعَّ ١ُِّٝىٔي اِلَُِعَ  ُتَى

، اوبوعؿ، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ہ داہییت ےھجم امنز اوبرکبی، انب رشب، رعسم، دبعاکلمل

 اھکسےت ںی ابیق دحثی ایس رطح ےہ۔

 اوبرکبی، انب رشب، رعسم، دبعاکلمل، اوبوعؿ، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1015    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

تىالٰی و٥ہ زاُز ب٦ رشيس، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، َىيس اب٦ وبساٜىزیز، وفيہ ب٦ ٔيس، ٔزوہ، حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل  :  راوی

 خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

ٔ َو٦ِ  ٔىيٕس َوصَُو اب٦ُِ َوِبٔس اَٜىزٔیز ََ َِٜؤٜيُس َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ  ث٥ََا ا ث٥ََا َزاُوزُ ب٦ُِ ُرَشِيٕس َحسَّ زَِوَة  َحسَّ َٔ ِيٕس َو٦ِ  َٔ َة ب٦ِٔ  َؤفيَّ

ِس کَا٤َِت َظََل  َٕ َٜ  َٟ ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ ِتٔی َو٦ِ أَبٔی  ُ ث٢َُّ َیأ أ ٔضي َحاَجَتطُ ث٢َُّ یََتَوؼَّ ِٕ َي َِ َِٜبٕٔئي  ٔلَی ا ُِ إ ٔ اص ُِ اٜذَّ َيِذَص َِ ا٣ُ  َٕ ٔ ُت ِضز ةُ اٜمُّ

َُضا ا یَُفوِّٜ َىٔة اِلُولَی ١٠َّٔ ِ٘ ٢َ فٔی اٜزَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َوَر

، ہیطع نب سیق، زقہع، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل داؤد نب ردیش، فدیل نب ملسم، دیعس انب دبعازعلسی

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رہظ یک امجتع ڑھکی وہ اجیت ےہ اجےن فاال عیقب اجات افر اینپ احتج وپری رکات رھپ فوض رک ےک لات افر روسؽ 

  رکےت۔اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یلہپ رتعک ںیم وہےت اس دقر اس وک ابمل

داؤد نب ردیش، فدیل نب ملسم، دیعس انب دبعازعلسی، ہیطع نب سیق، زقہع، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ز رہظ فرصع ںیم رقات ےک ایبؿ ںیمامن

     1016    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ حات٢، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، ٠ىاویہ ب٦ ظاٜح، ربيىہ، ٔزوہ، حَّضت ٔزوہ َے روایت ےہ ٘ہ ٠يں  :  راوی

 حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُس ب٦ُِ  ثَىٔي ٠َُح١َّ َٔ  َحسَّ زَِوُة  َٔ ثَىٔي  َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َو٦ِ ٠َُىاؤیََة ب٦ِٔ َظأٜٕح َو٦ِ َربٔيَىَة  َٟ َحات٢ٕٔ َحسَّ ا

أََُٜک  َِ َ ِّی َِل أ ٔن ُِٝت إ ُٔ َٗ ا٥َّٜاُس َو٥ُِط  ا َتََفَّ َّ١َٝ َِ َِٝيطٔ  ُِٜدِسرٔیَّ َوصَُو ٠َُِٙثوْر َو ٔىيٕس ا ََ ِٔ  أََتِيُت أَبَا  ا َيِسأََُٜک َصُؤَِل ُِٝت  َو١َّ ُٔ َو٥ُِط 

أََواَزَصا َِ  ٕ ََٜک فٔی َذاَک ٦ِ٠ٔ َخيِْ َٟ ٠َا  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ أََُٜک َو٦ِ َظََلةٔ َر َِ ٔ  أَ ِضز َٟ کَا٤َِت َظََلةُ اٜمُّ ا َٕ َِ َِٝيطٔ  َو

 ٔ َِٜبٕ ٔلَی ا ُٖ أََحُس٤َا إ ٔ َي٥َِفٝ َِ ا٣ُ  َٕ َّی اهَّللُ ُت ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِِٜسحٔٔس َوَر ٔلَی ا ُ ث٢َُّ َیزِٔجُي إ أ َيَتَوؼَّ َِ َٝطُ  ِتٔی أَصِ ٔضي َحاَجَتُط ث٢َُّ َیأ ِٕ َي َِ َِٝيطٔ ئي   َو

َىٔة اِلُولَی ِ٘ ٢َ فٔی اٜزَّ َّٝ ََ  َو



 

ہک ںیم رضحت اوبدیعس دخری  دمحم نب احمت، دبعارلنمح نب دہمی، اعمف ہ نب اصحل، رہعیب، زقہع، رضحت زقہع ےس رفاتی ےہ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس لای افر فاہں رثکت ےس ولگ وموجد ےھت بج ولگ اؿ ےس دجا وہےئ وت ںیم ےن اہک ںیم لپ ےس 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک ابرے ںیم وساؽ رکات وہں وت رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اس ںیم ریتے

ات  ےئ الھبیئ ںیہن اس  ےئ ںیم ےن اانپ وساؽ دفابرہ درہا ای وت اوہنں ےن رفامای ہک امنز یک امجتع ڑھکی وہیت وت مہ ںیم ےس وکیئ عیقب اج

افر اینپ احتج وپری رکات رھپ اےنپ رھگ لرک فوض رکات رھپ دجسم یک رطػ ولاتٹ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یلہپ رتعک ںیم 

 ۔وہےت

دمحم نب احمت، دبعارلنمح نب دہمی، اعمف ہ نب اصحل، رہعیب، زقہع، رضحت زقہع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبدیعس  :  رافی

 دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1017    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦ ٠ح١س، اب٦ جزیخ، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ٠ح١س ب٦ وباز ب٦ جىَف،  :  راوی

و١زو ب٦ واػ، وبساهَّلل ب٦ ٠سيِ ب٦ وابسی، حَّضت وبساهَّلل ب٦ َائِ رِضي اهَّلل تىالٰی ابو١َٝہ ب٦ َّيا٧، وبساهَّلل ب٦ 

 و٥ہ

ُس  ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ٔن  َحسَّ ِّ َّٝ اَربَا فٔی اٜ َٕ ب٦ُِ َرإِٔي َوَت

ث٥ََا َْنٔی أَبُو  َحسَّ َ ُٟ أَِخب و ُٕ َس ب٦َِ َوبَّازٔ ب٦ِٔ َجِىََفٕ َي ١ِٔىُت ٠َُح١َّ ََ  َٟ ا َٔ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ  َ ٗٔ أَِخب ا َيا٧َ َوَوِبُس َوِبُس اٜزَّزَّ ِّ َُ ١َََٝة ب٦ُِ  ََ

َِٜىابٔٔسیُّ َو٦ِ َوِبٔس ا ِٔ ا ١َُِٜسيَّ َِٜىأػ َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ا َِٝيطٔ اهَّللٔ ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا َّی اهَّللُ َو ٥ََٜا ا٥َّٜٔييُّ َظل َّی  َٟ َظل ا َٔ  ِٔ ٔ ائ هَّللٔ ب٦ِٔ اٜسَّ

َِ ذَِٔکُ ٠ُوَسي َوَصاُرو٧َ أَِو ذَِٔکُ ؤيَسي ٠ُ  َّي َجا ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن َحً وَرَة ا َُ َتَح  ِّ َت َِ ا َِ ِبَح ب١َََّٔٙة  ٢َ اٜعُّ َّٝ ََ ُس ب٦ُِ َوبَّازٕ َيُصکُّ أَِو َو َح١َّ



 

يِ  َٝ ُّوا َو َٝ ِٔ َحأْضْ َذَٜٔک َو اِخَت ٔ ائ َي َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ اٜسَّ َ٘
ْة ََفَ َٝ ِى ََ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو فٔی َحٔسیٔث َوِبسٔ طٔ أََخَذِت ا٥َّٜٔييَّ َظل

َِٜىأػ  ِٞ اب٦ِٔ ا ُٕ ٢َِٜ َي َي َوفٔی َحٔسیثٔطٔ َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َو١ِزٕو َو َ٘
َٓ ََفَ َحَذ َِ  ٔٗ ا  اٜزَّزَّ

 دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، دمحم نب ابعد نب رفعج، اوبہملس نب ایفسؿ، دبعاہلل اہرفؿ نب

نب رمعف نب اعص، دبعاہلل نب بیسم نب اعدبی، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

 ہکم ںیم امنز حبص ڑپاھیئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرہ ومونمؿ یرفع رفامیئ اہیں کت ہک ومٰیس ف ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ

ر اہرفؿ ای رضحت ٰیسیع اک ذرک لای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اھکیسن لےن  یگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع رکدای اف

ہلل اعتٰیل ہنع وموجد ےھت دبعارلزاؼ یک دحثی ںیم ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن التفت رضحت دبعاہلل نب اسبئ ریض ا

 وھچڑ رک روکع ایک۔

اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، دمحم نب ابعد نب رفعج، اوبہملس نب ایفسؿ،  :  رافی

 دبعاہلل نب بیسم نب اعدبی، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل نب رمعف نب اعص، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1018    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ابوَکیِ، اب٦ بَّش، ٠سىز، وٜيس ب٦ َسیي، و١زو ب٦  :  راوی

 ِحیث

 َ ث ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس  ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ثَىٔي أَبُو ٥َا َو َحسَّ ٘ٔيْي ح و َحسَّ

یٕي َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ُِحَ  َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ََسٔ ثَىٔي ا َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ٤ََْا اب٦ُِ بَِّٔشٕ َو٦ِ ٠ِٔسَىز َ َُٜط أَِخب ُن  ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ َّی َُکَ ١َٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ َّطُ  یِٕث أ٤َ

 ٔٞ ِي َّٝ ٔ َواٜ ِحز َّ ِٜ أُ فٔی ا ٢ََّٝ َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو  إَٔذا َوِسَىَس اهَّللُ َو



 

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی، انب رشب، رعسم، فدیل نب رسعی، رمعف نب رحثی ےس رفاتی ےہ ہک 

َس( لتی ینس۔
َ
ع
ْ
َس
ع

 ِإَذا 
ِ
ْل
ب 

َ
ّ لل

ا
َ
 اوہنں ےن رجف یک امنز ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس )ف

  نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی، انب رشب، رعسم، فدیل نب رسعی، رمعف نب رحثیزریہ نب رحب، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1019    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوکا٠ٞ جحسری، ِؽيٞ ب٦ حسين، ابوووا٤ہ، زیاز ب٦ وَلٔہ، ، حَّضت ٔفبہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ٠اٜک رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ زٔیَ  ُٞ ب٦ُِ حَُسيِٕن َحسَّ َُِؽِي َِٜحِحَسرٔیُّ  ٕٞ ا ثَىٔي أَبُو کَا٠ٔ َِّٝيُت َحسَّ َٟ َظ ا َٔ ُِٔفَبَة ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َة َو٦ِ  َٔ ازٔ ب٦ِٔ ؤََل

 َٞ أَ َوا٥َِّٜد َّي َْقَ ١َِٜحٔئس َحً آ٧ٔ ا ُُِٜقِ أَ ٗ َوا ََُِقَ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی ب٥َٔا َر زَُصا  َوَظل ُِٝت أَُرزِّ َحَى َِ  َٟ ا َٔ إت  َٕ َٔ بَا

 َٟ ا َٔ  َوَِل أَِزرٔی ٠َا 

یہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوب ب
جڈ ری، لیضف نب نیسح، اوبوعاہن، زاید نب العہق، ، رضحت قغ

جی

اکلم 

ےہ ہک ںیم ےن امنز ادا یک افر ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ڑپاھیئ۔ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرة )ؼ 

لِؿ 
ْ
رد
لُْق
ا
َ
َ ٍت( ڑپاھ وت اس لتی وک درہاےت رےہ افر ےھجم ولعمؾ ف

 

 ِس
َ
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ْ

 

ج
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ّ
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ا
َ
( ڑپ ی بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ) ف ِب ڈ ِ

ی ح
مَ
ْ ل

ا

 ںیہن ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایک اہک۔

یہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی ب
جڈ ری، لیضف نب نیسح، اوبوعاہن، زاید نب العہق، ، رضحت قغ

جی

 ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1020    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ی شيبہ، َشیک، اب٦ ويي٥ہ، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ويي٥ہ، حَّضت زیاز ب٦ وَلٔہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ اب :  راوی

 َ ث ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ یْک َواب٦ُِ وَُيِي٥ََة ح و َحسَّ ث٥ََا ََشٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔ ب٦ِٔ َحسَّ ٥َا اب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ زٔیَاز

َٔ ؤََل  َٞ بَا ٔ َوا٥َِّٜد ِحز َّ ِٜ أُ فٔی ا ٢َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ ُِٔفَبَة ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َة َو٦ِ  ِْٝي َنٔؽيْس َٔ َ ََٜضا ـ إت  َٕ 

فاتی ےہ ہک اوہنں اوبرکب نب ایب ہبیش، یر ک، انب ہنییع، زریہ نب رحب، انب ہنییع، رضحت زاید نب العہق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر

( ڑپےتھ وہےئ انس۔ ڈ ٌ
ب  ِ

 

َص

 

ت
ٌع 

ْ ل
َ
ط

َھا  

َ ل

َ ٍت 
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َ
َل بی
ْ

 

ج

َ
ّ

 

لی

ا
َ
 ےن رضحت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رجف یک امنز ںیم ) ف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یر ک، انب ہنییع، زریہ نب رحب، انب ہنییع، رضحت زاید نب العہق ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1021    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، زیاز ب٦ وَلٔہ :  راوی

طٔ َحسَّ  َة َو٦ِ َو١ِّ َٔ ٔ ب٦ِٔ ؤََل ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ زٔیَاز ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ َّی  ث٥ََا ٠َُح١َّ َّی ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل َّطُ َظل أ٤َ

 َٜ إت  َٕ َٔ َٞ بَا َىٕة َوا٥َِّٜد ِ٘ ٟٔ َر أَ فٔی أَوَّ َُقَ َِ ِبَح  ٢ََّٝ اٜعُّ ََ َِٝيطٔ َو َٟ ٗاهَّللُ َو ا َٔ ِْٝي َنٔؽيْس َوُرب١ََّا  َ  َضا ـ

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، زاید نب العہق، اےنپ اچچ ےس رفاتی رکےت ںی ہک اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک 

َ ٍت 
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( ڑپاھ ای یھبک رافی اتہک ےہ ہک اسھت رجف یک امنز ادا یک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک رتعک ںیم )ف ڈ ٌ
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 وسرةؼ ڑپ ی۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، زاید نب العہق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1022    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حسين ب٦ ولی، زائسہ، ١َاک ب٦ ِحب، جابز ب٦ ١َزہ :  راوی

١َاُک ب٦ُِ  َٔ ث٥ََا  ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ َزائَٔسَة َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ إ٧َّٔ ا٥َّٜٔييَّ َحسَّ ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ٕب َو٦ِ َجابٔز َِحِ

 ّّ ّٔي ١َِٜحٔئس َوکَا٧َ َظََلتُُط َبِىُس َتِد آ٧ٔ ا ُُِٜقِ ٔ بٖٔ َوا ِحز َّ ِٜ أُ فٔی ا ٢َ کَا٧َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اَظل

تی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رجف یک امنز ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، امسک نب رحب، اجرب نب  ہرہ ےس رفا

( ڑپاھ رکےت ےھت نکیل دعب ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ھچک رصتخم وہیئگ یھت۔ ِب ڈ ِ
ی ح
مَ
ْ ل

لِؿ ا
ْ
رد
لُْق
ا
َ
 )ؼ ف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، امسک نب رحب، اجرب نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1023    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٦ ١َاکابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ راِي، اب٦ راِي، یحٌي ب٦ آز٣، زہيْ ب :  راوی

ث٥ََا یَِحٌَي بِ  اَِل َحسَّ َٔ ُن ِٔلب٦ِٔ َرإِٔي  ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َواٜ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ١َإک َحسَّ َٔ ْْ َو٦ِ  ِ ث٥ََا ُزَصي ٦ُ آَز٣َ َحسَّ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ١َُزَة َو٦ِ َظََلةٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ُِٜت َجابَٔز ب٦َِ  َ أ ََ  َٟ ا َٔ َٟ ا َٔ  ِٔ ِّی َظََلَة َصُؤَِل ََلَة َوَِل ُيَعل ُْ اٜعَّ ِّّ َٟ کَا٧َ یَُد ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ طٔ َو

آ٧ٔ َو٤َِحؤصَ  ُُِٜقِ ٔ بٖٔ َوا ِحز َّ ِٜ أُ فٔی ا ٢ََّٝ کَا٧َ َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َنٔی أ٧ََّ َر  اَوأ٤ََِبأ

، ییحی نب لدؾ، زریہ نب امسک ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اجرب نب  ہرہ ےس یبن اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب راعف، انب راعف

رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رصتخم امنز ادا رکےت ےھت لپ 

ےت ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رجف یک امنز ںیم وسرة)ؼ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ ولوگں یک رطح امنز ادا ہن رک

( ای اس یک لثم دفرسی وسرںیت ڑپاھ رکےت ےھت۔ ِب ڈ ِ
ی ح
مَ
ْ ل

لِؿ ا
ْ
رد
لُْق
ا
َ
 ف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب راعف، انب راعف، ییحی نب لدؾ، زریہ نب امسک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1024    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، شىبہ، ١َاک، جابز ب٦ ١َزہ، :  راوی

 ِٜ ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ کَا٧َ َحسَّ ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ١َإک َو٦ِ َجابٔز َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ َّي َحسَّ ا٥َّٜٔييُّ  ١َُثى

َِٜىَِّصٔ ٤َِحَو َذَٜٔک َوفٔی  َشي َوفٔی ا ٍِ ٞٔ إَٔذا َي ِي َّٝ ٔ بٔاٜ ِضز أُ فٔی اٜمُّ ٢َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک َظل ِبٔح أَـَِو  اٜعُّ

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، امسک، اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز رہظ ںیم 

ی( افر رصع ںیم یھب ایس یک رطح رقات رفامےت ےھت افر رجفیک امنز ںیم اس ےس یبمل رقات
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 ِإَذا 
ِ
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ا
َ
 رفامےت۔ )ف



 

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، امسک، اجرب نب  ہرہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1025    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوزاُز ـياٜسي، شىبہ، ١َاک، حَّضت جابز ب٦ ١َزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ ١َإک َو٦ِ َجابٔز َٔ َيأٜٔسيُّ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو َزاُوَز اٜفَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ١َُزَة َحسَّ ََ َّی اهَّللُ ب٦ِٔ  أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

َٔک  َٟ ٦ِ٠ٔ ذَٜ ِبٔح بٔأَـَِو ٢َ َربَِّک اِلَِولَی َوفٔی اٜعُّ َِ ٔح ا ٔ بَٔسبِّ ِضز أُ فٔی اٜمُّ ٢ََّٝ کَا٧َ َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 رکمی یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبداؤد ایطیسل، ہبعش، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن

( ڑپےتھ ےھت افر رجف ںیم اس ےس یبمل رقات رفامےت ےھت۔

َ
ْ
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َ
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ِ
ّ
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َ
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ّ
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َ
 فل ہ فملس رہظ یک امنز ںیم )َس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبداؤد ایطیسل، ہبعش، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1026    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یزیس ب٦ ہارو٧ ت١يِم، ابی ٥٠ہاٟ، ابی بززہ :  راوی

ث٥ََا أَ  ٟٔ َو٦ِ أَبٔی بَزَِزةَ َحسَّ ٥ِٔ١َِٜضا َِّئِمِّ َو٦ِ أَبٔی ا ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ َو٦ِ اٜت َّی اهَّللُ  بُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أ٧ََّ َر



 

١ِٜٔائَةٔ  ٔلَی ا يَن إ تِّ َساةٔ ٦ِ٠ٔ اٜسِّ ٍَ ِٜ أُ فٔی َظََلةٔ ا ٢ََّٝ کَا٧َ َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ھٹ رکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ یمیمت، ایب اہنمؽ، ایب ربزہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس حبص یک امنز ںیم اساوب

 ےس وس لایت یک رقات رفامےت ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ یمیمت، ایب اہنمؽ، ایب ربزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1027    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، و٘يي، َّيا٧، خاٜس حذاء، ابو٥٠ہاٟ، ابی بززہ، اَِٝم :  راوی

 ُ ث٥ََا أَب َِٝٔمِّ َحسَّ َِ َ ٟٔ َو٦ِ أَبٔی بَزَِزَة اِل ٥ِٔ١َِٜضا ِٔ َو٦ِ أَبٔی ا ا َِٜحذَّ َيا٧َ َو٦ِ َخأٜٕس ا ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  ِٕ َحسَّ یِ ُٟ و َُکَ و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ  

١ِٜٔائَةٔ آ ٔلَی ا يَن إ تِّ ٔ ٠َا بَيَِن اٜسِّ ِحز َّ ِٜ أُ فٔی ا ٢َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  یَّة اهَّللٔ َظل

اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، اخدل ذحاء، اوباہنمؽ، ایب ربزہ، ایملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز رجف ںیم 

 اسھٹ ےس وس لایت ےک درایمؿ ڑپےتھ ےھت۔

 اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، اخدل ذحاء، اوباہنمؽ، ایب ربزہ، ایملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم



 

     1028    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 الٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تى :  راوی

أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ وُبَِيسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ إ٧َّٔ أ٣َُّ َحسَّ ا َٔ  اب٦ِٔ َوبَّإس 

 َٜ ا َٕ َِ ا  ِّ ََلٔت ُُعِ ََ ١ُِٜزِ ُ َوا أ ١َٔىِتُط َوصَُو َيُِقَ ََ َِٜحارٔٔث  ٞٔ ب٥َِٔت ا ِؽ َّ ِٜ ََّضا ا وَرَة إ٤ٔ ٔ اٜسُّ ائَتَٔک صَٔذظ َتىٔي بُٔٔقَ ِ
ِس َذَکَّ َٕ َٜ ِت یَا بُىَيَّ 

زٔٔب  ٍِ ١َِٜ ُ بَٔضا فٔی ا أ ٢َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َْلِٔخُ ٠َا 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ الضفل تنب ااحلرث ریض ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

ً ( ڑپےتھ وہےئ انس وت رفامای اے ایپرے ےٹیب وت ےن ےھجم اینپ اس وسرة یک رقات ےک اس

 

َْسَ ِت رُعْف
ْ
ُرد
م
ْ ل

ا
َ
ھت اید اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس )ف

 ب یک امنز ںیم انس فہ یہی وسرت یھت۔رکفا دای ویکہکن بس ےس لرخ ںیم وج ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رغم

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمامنز رجف ںیم رقات ےک ایب

     1029    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو٤أس، َّيا٧، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ و٨ِ، یو٤س، اَٰحٖ ب٦ ابزاہي٢، وبس ب٦ ح١يس،  :  راوی

 وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، و١زو٤أس، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ظاٜح، زہزی

ث٥ََا أَبُو  ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخ َحسَّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ ِٕ بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس  ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ب

٤ََْا  َ اَِل أَِخب َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس  َ ث٥ََا أَِخب َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز  َ ٗٔ أَِخب ا َوِبُس اٜزَّزَّ

ُض٢ِ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  ُّٝ ُ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح ک ِىٕس َحسَّ ََ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ ث٥ََا َيِى ٥َازٔ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل



 

َّی بَ  َّٞ َظأٜٕح ث٢َُّ ٠َا َظل َّ َوَج َبَؽُط اهَّللُ َوز َٔ َّي   ِىُس َحً

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعفاندق، ایفسؿ، رحہلم نب ٰییحی، انب فبھ، ویسن، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رمعفاندق،

اس ںیم  ہ زایدہ ےہ ہک رھپ لپ  وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، زرہی اؿ اانسد ےک اسھت یھب یہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ نکیل

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ںیہن ڑپاھیئ اہیں کت ہک اہلل زعفلج ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اےنپ اپس الب ایل۔

ارلزاؼ، رمعم، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعفاندق، ایفسؿ، رحہلم نب ییحی، انب فبھ، ویسن، اقٰحس نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبع :  رافی

 رمعفاندق، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، زرہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1030    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ٠ح١س ب٦ جبيْ ب٦ ٠فى٢ :  راوی

ٔ ب٦ِٔ ٠ُِفٔى٢ٕ وَ  ٔس ب٦ِٔ ُجَبيِْ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ٠َُح١َّ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ٦ِ أَبٔيطٔ 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ زٔٔب  َر ٍِ ١َِٜ ورٔ فٔی ا أُ بٔاٜفُّ ٢َ َيُِقَ َّٝ ََ  َو

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دمحم نب ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس امنز رغمب 

 ںیم وسرة وطر ڑپےتھ وہےئ انس۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دمحم نب ریبج نب معطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز رجف ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1031    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبس ب٦ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧، ِح٠ٝہ  :  راوی

 ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی

َٝةُ  ٠َ ثَىٔي َِحِ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِٕ َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ  ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب

 ُ َْنٔی ی َ َ أَِخب ٤َْ َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ اَِل أَِخب َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ُض٢ِ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ و٤ُُس  ُّٝ ُ ا ٠َِى١َْز ک

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

، ویسن، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ

 زرہی اؿ اانسد ےک اسھت یھب یہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ،  :  رافی

 رمعم، زرہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز اشعء ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1032    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، حَّضت بزاء ب٦ وازب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہوبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، وسی :  راوی



 

 َ ِٜب ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َؤسٓیٕ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ ا َّی اهَّللُ َحسَّ ُث َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِ یَُحسِّ َْا

ََفٕ  ََ َّطُ کَا٧َ فٔی  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو ئن َواٜزَّیُِتو٧ٔ  َو َىَتئِن َواٜتِّ ِ٘ أَ فٔی إِٔحَسی اٜزَّ َُقَ َِ َة  َِ اِْلِٔخَ ِٜٔىَصا َّی ا  ََِعل

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دعی، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

وِؿ ڑپ ی۔ا ک رفس ںیم امنز اشع ڑپاھیئ افر دف روتعکں  ُ

 

ْ
 
اشلَپ
َ
ِ ف

 

 
ِّ

 

ال
َ
 ںیم ےس ا ک رتعک ںیم ف

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دعی، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمامنز اشعء ںیم رقات 

     1033    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، یحٌي، اب٦ َىيس، وسی ب٦ ثابت، حَّضت بزاء ب٦ وازب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىيسٕ  ََ َِٜيْث َو٦ِ یَِحٌَي َوصَُو اب٦ُِ  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ  َحسَّ ا َٔ َّطُ  ِٔ ب٦ِٔ َوازٕٔب أ٤َ َْا َ ِٜب َو٦ِ َوسٔیِّ ب٦ِٔ ثَابٕٔت َو٦ِ ا

ئن َواٜزَّیُِتو٧ٔ  أَ بٔاٜتِّ ََُِقَ  َِ ِٜٔىَصا ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝيُت ٠ََي َر  َظ

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ  ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی، انب دیعس، دعی نب اثتب، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل

وِؿ( ڑپ ی۔ ُ

 

ْ
 
اشلَپ
َ
ِ ف

 

 
ِّ

 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت اشعء یک امنز ادا یک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن )فال

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی، انب دیعس، دعی نب اثتب، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز اشعء ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1034    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زا ب٦ وازب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ وبيساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ٠سىز، وسی ب٦ ثابت، ب :  راوی

 ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ٠ِٔسَىْز َو٦ِ َؤسیِّ ب٦ِٔ ثَابٕٔت  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ َِ ب٦َِ َوازٕٔب  َْا َ ِٜب ١ِٔىُت ا

 ٔ أَ ف ٢ََّٝ َْقَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ١ِٔىُت أََحّسا أَِحَس٦َ َظِوّتا ٥ِ٠ٔطُ ََ ََ ١َا  َِ ئن َواٜزَّیُِتو٧ٔ  ِٔ بٔاٜتِّ ِٜٔىَصا  ی ا

دمحم نب دیبع اہلل نب ریمن، رعسم، دعی نب اثتب، ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

اشلَ
َ
ِ ف

 

 
ِّ

 

ال
َ
وِؿ( ینس افر ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رتہبنی لفاز یسک ےس ںیہن ینس۔فل ہ فملس ےس اشعء یک امنز ںیم )ف ُ

 

ْ
 
 پ

 دمحم نب دیبعاہلل نب ریمن، رعسم، دعی نب اثتب، ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1035    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وباز، َّيا٧، و١زو، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت ٠ىاذ رِضي اهَّلل و٥ہ :  راوی

 ٕ ُس ب٦ُِ َوبَّاز ثَىٔي ٠َُح١َّ ٢َ  َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِّی ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ کَا٧َ ٠َُىاْذ ُيَعل ا َٔ  ٕ َيا٧ُ َو٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ث٥ََا  ِتٔی  َحسَّ ث٢َُّ َیأ

ِو٠َ  َٔ َِ ث٢َُّ أَتَی  ِٜٔىَصا ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّٝة ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ِي َٜ َّی  ََِعل ِو٠َُط  َٔ َيُؤ٣ُّ  َِ َٓ ا٤ََِحَ َِ ةٔ  َِٜبَُقَ ِِتََتَح بُٔسوَرةٔ ا ا َِ ُض٢ِ  أ٠ََّ َِ طُ 

َٟ َِل َواهَّللٔ َوَْلتٔيَنَّ َر  ا َٔ ََُِل٧ُ  َت یَا  ِٕ َِ ُط أ٤ََا َٜ اُٜوا  َٕ َِ  َٓ َّی َوِحَسُظ َواِنََّصَ ٢َ ث٢َُّ َظل َّٝ َس َِ  ْٞ ٢َ َرُج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ

 َ أ َِ َُّط  ٤َْ ٔ َْلُِخب ُٞ بٔا٥َّٜ َِ َّا أَِظَحاُب ٤ََوأؼَح َنِى١َ َٟ اهَّللٔ إ٤ٔ و َُ َٟ َیا َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی تَی َر َضارٔ َوإ٧َّٔ ٠َُىاّذا َظل

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َب ِٔ َ أ َِ ةٔ  َِٜبَُقَ ِِتََتَح بُٔسوَرةٔ ا ا َِ َِ ث٢َُّ أَتَی  ِٜٔىَصا ا٧ْ ٠ََىَک ا َِتَّ َٟ یَا ٠َُىاذُ أَ ا َٕ َِ ٢َ َولَی ٠َُىاذٕ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو



 

ٕ أَ  ث٥ََا َو٦ِ َجابٔز ٔ َحسَّ ُِٝت َٜٔى١ِزٕو إ٧َّٔ أَبَا اٜزُّبَيِْ ُٕ َِ َيا٧ُ  ِّ َُ  َٟ ا َٔ ََٙذا  ٔ ِ ب أ ََٙذا َواِْقَ ٔ ِ ب أ ١ِٔس َوُؼَحاصَا أ٤ََِت اِْقَ ِ َواٜصَّ أ َٟ اِْقَ ا َٔ َُّط  ٤

 َّٝ َهی َواٜ َٟ َو١ِْزو ٤َِحَو صََذاَواٜؽُّ ا َٕ َِ ٢َ َربَِّک اِلَِولَی  َِ ِح ا بِّ ََ َشي َو ٍِ ٞٔ إَٔذا َي  ِي

دمحم نب ابعد، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 افر اؿ یک اامتم رکےت ا ک رات اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ادا رکےت رھپ اینپ وقؾ ےک اپس لےت

فملس ےک اسھت امنز اشعء ادا یک رھپ اینپ وقؾ ےک اپس لےئ افر اؿ یک اامتم یک افر وسرة رقبہ یرفع رک دی ا ک لدیم ےن ہنم ومڑا 

 انمقف وہایگ ےہ اے الفں! اس ےن اہک ںیہن اہلل یک مسق افر ںیم السؾ ریھپا افر اغ ےل امنز ادا یک افر الچ ایگ ولوگں ےن اس ےس اہک ایک وت

وہں اگ افر فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم اس یک  رب دےنی احرض

اف ںوں فاےل ںی دؿ رھپ اکؾ رکےت ںی افر اعمذ ےن ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگل اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز اشعء ادا یک رھپ لےئ افر وسرة ارقبلہ یرفع رک دی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 ےک اسھت امنز ڑپاھ رکف۔اعمذ یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای اے اعمذ ایک وت ااحتمؿ ںیم ڈاےنل فاال ےہ الفں الفں 

 دمحم نب ابعد، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمامنز اشعء ںیم رقات ےک

     1036    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ر٠ح، ابوزبيْ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِّٝيُث وَ  ٤ََْا اٜ َ ث٥ََا اب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َِٜيْث  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی َحسَّ َٟ َظل ا َٔ َُّط  ٕ أ٤َ ٔ َو٦ِ َجابٔز ٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ

 ٔ أُِخب َِ َّی  ََِعل ْٞ ٥٠َّٔا  َٓ َرُج َِاِنََّصَ َِٝيض٢ِٔ  َٟ َو َفوَّ َِ  َِ ِٜٔىَصا ٕٞ اِلَِنَعارٔیُّ ٔلَِظَحابٔطٔ ا َّطُ ٠َُىاذُ ب٦ُِ َجَب َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ َْ ٠َُىاْذ َو٥ُِط 

 َٞ ََ َذَٜٔک اٜزَُّج َٝ ا بَ َّ١َٝ َِ  ْٖ ٔ َّی  ٥َ٠ُاِ َٜطُ ا٥َّٜٔييُّ َظل  َٟ ا َٕ َِ َٟ ٠َُىاْذ  ا َٔ َُْظ ٠َا  َ أَِخب َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َولَی َر َزَخ



 

١ِٔس َوُؼَحا ِ بٔاٜصَّ أ َِاِْقَ ا٤ّا یَا ٠َُىاذُ إَٔذا أ١ِ٠َََت ا٥َّٜاَس  َِتَّ ٢َ أَتُزٔیُس أ٧َِ َتُٙو٧َ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٢َ َربَِّک اِلَِولَی َصا اهَّللُ َو َِ ِح ا بِّ ََ َو

َشي ٍِ ٞٔ إَٔذا َي ِي َّٝ ٢ٔ َربَِّک َواٜ َِ أِ بٔا  َواِْقَ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، رحم، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذ نب لبج ااصنری ریض اہلل اعتٰیل 

ںیم ےس ا ک لدیم ےن دحیلعہ امنز ادا یک اعمذ وک اس یک  رب دی یئگ وت اوہنں ےن اہک  ہنع ےن اےنپ اسویھتں وک اشعء یک امنز یبمل ڑپاھیئ مہ

ہک فہ انمقف ےہ بج اس لدیم وک  رب یچنہپ وت اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس احرض وہ رک رضحت اعمذ یک )دفرسی 

 
َ
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بج مت ابت یک  رب دی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایک مت ہنتف رپفر اننب اچےتہ وہ اے اعمذ 

 

ل

ی( ےک اسھت امنز ڑپاھولوگں وک امنز ڑپاھؤ وت )ا

َ

ث

ْش

 

ت َع

 ِإَذا 
ِ
ْل
ب 

َ
للّ

ا
َ
، ف
َ
ِ
ّ
نی
َ
 ْْسِ ر
ِ
 بی
ْ
أ
َ
د
ْ

 

 ، اق

َ
ْ
لَع
َ
 اْلْ 
َ
ِ
ّ
نی
َ
 اْْسَ ر
ْ

ِ
ّ

ی
َ
  ، َس
َ
 ه
َ
ُ

 

ض
َ
ِس ف
ْ
م

َ
ّ

ث

ش

 رکف۔ 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، رحم، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز اشعء ںیم رقات ےک ایبؿ ںیم

     1037    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، ٥٠عور، و١زو ب٦ زی٥ار، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا یَحِ  ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ ٠َُىاذَ َحسَّ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ َجابٔز َ ٕٞ کَا٧َ ٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب  ب٦َِ َجَب

وِ  َٔ ٔلَی  َة ث٢َُّ َیزِٔجُي إ َِ اِْلِٔخَ ِٜٔىَصا ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی ٠ََي َر ََلةَ ُيَعل َِٝک اٜعَّ ٔ ِّی بٔض٢ِٔ ت َِيَُعل  ٠ٔطٔ 

 ییحی نب ییحی، میشہ، وصنمر، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتٰیل

 ےھت رھپ اؿ وک یہی امنز ڑپاھےت ےھت۔ہنع اشعء یک امنز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑپھ رک اینپ وقؾ یک رطػ ولےتٹ 



 

 ییحی نب ییحی، میشہ، وصنمر، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیماہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپ

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1038    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ۂتيبہ ب٦ َىيس، ابوربيي، ز٨زانی، ابوربيي، ح١از، ایوب، و١زو ب٦ زی٥ار، جا :  راوی

ث٥ََا أَ  اْز َحسَّ ث٥ََا َح١َّ َٟ أَبُو اٜزَّبٔئي َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس َوأَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔ َحسَّ یُّوُب َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ َجابٔز

ِّی  َٟ کَا٧َ ٠َُىاْذ ُيَعل ا َٔ ِّی بٔض٢ِٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  ُيَعل َِ ِو٠ٔطٔ  َٔ ِتٔی ٠َِسحَٔس  َِ ث٢َُّ َیأ ِٜٔىَصا ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  ٠ََي َر

یض ہبیتق نب دیعس، اوبرعیب، زرھاین، اوبرعیب، امحد، اویب، رمعف نب دانیر، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اعمذ ر

 ہنع امنز اشعء روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑپےتھ رھپ اینپ وقؾ یک دجسم ںیم لرک اؿ وک امنز ڑپاھےت ےھت۔اہلل اعتٰیل 

 ہبیتق نب دیعس، اوبرعیب، زرھاین، اوبرعیب، امحد، اویب، رمعف نب دانیر، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1039    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ، ٔيس، حَّضت ابو٠سىوز انعاری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، ا١َاويٞ ب٦ ابی خاٜس :  راوی

 َ ِيٕس َو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوزٕ اِل َٔ َٞ ب٦ِٔ أَبٔی َخأٜٕس َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ إ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ْٞ َحسَّ َِ َرُج َٟ َجا ا َٔ ِنَعارٔیِّ 

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ١َا َرأَیُِت ا٥َّٜٔييَّ إ َِ ُٞ ب٥َٔا  ا یُٔفي ََُِل٧ٕ ١٠َّٔ  ٔٞ ِبٔح ٦ِ٠ٔ أَِج ٔ اٜعُّ ُ َو٦ِ َظََلة
ِّی َلََتأَِخَّ ٔن َٟ إ ا َٕ َِ  ٢َ

َٟ یَا أَیَُّضا ا٥َّٜاُس  ا َٕ َِ َِ یَِو٠َئٕٔذ  ٌَٔؽ ا  قُّ أََشسَّ ١٠َّٔ َٔ َِ فٔی ٠َِوؤَمٕة  ٢ََّٝ ٌَٔؽ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أَی٢ُُِّٙ أ٣ََّ إ٧َّٔ ٠ٔ َظل َِ ی٦َ  ٔ ٢ُِٙ٥ِ ٥َ٠َُفِّ

َِٜحاَجةٔ  َْ َوَذا ا ٔىي َْ َواٜؽَّ َٙبٔي إ٧َّٔ ٦ِ٠ٔ َوَرائٔطٔ اِل َِ ُِٝيؤجزِ  َِ  ا٥َّٜاَس 

ییحی نب ییحی، میشہ، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق، رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم ےن روسؽ 

ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ںیم الفں الفں لدیم یک فہج ےس وج ںیمہ تہب یبمل امنز ڑپاھات ےہ امنز  اہلل یلص اہلل

ےس رہ اجات وہں رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس دؿ ےس زایدہ ہصغ 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ولوگ مت ںیم ےس ضعب رفنتم رکےن فاےل ںی مت ںیم ےس وج ولوگں یک ںیم یھبک ںیہن داھکی 

 اامتم رکے وت فہ فیفخت رکے ویکہکن اس یک ادتقاء ںیم وبڑےھ زمکفر افر احتج دنم ولگ وہےت ںی۔

 د ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، میشہ، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق، رضحت اوبوعسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1040    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ہصي٢، و٘يي، اب٦ ١٤يْ، اب٦ ابی و١ز :  راوی

 ٔ ث٥ََا أَب ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا صَُصِي٢ْ َوَو٘ٔيْي  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ی ح و َحسَّ

َيا٧ُ  ِّ ٞٔ َحٔسیٔث صَُصِي٢ٕ َُ ٔ ب١ِٔٔث ٥َاز َِ ٔ َٞ فٔی صََذا اِْل ١َٔىي َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ إ ُّٝ ُ  ک



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، فعیک، انب ریمن، انب ایب رمع، اؿ اانسد ےک اسھت یھب یہی دحثی ابمرہک رفاتی یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، فعیک، انب ریمن، انب ایب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1041    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ْہ، اب٦ وبساٜزح٦١ حزامی، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ۂتيبہ ب٦ َىيس، ٠ٍي :  راوی

 ٔ ِٜٔحزَامٔیُّ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز َْةُ َوصَُو اب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ١ٍُِٜٔي ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َحسَّ   َو٦ِ اِلَُِعَ

 َْ َٙبٔي َْ َواِل ٍٔي إ٧َّٔ ِٔيض٢ِٔ اٜعَّ َِ  ِْ ِّّ ُِٝيَد َِ ٢ِ ا٥َّٜاَس  ُ٘ َٟ إَٔذا أ٣ََّ أََحُس ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی  َظل إَٔذا َظل َِ ١َِٜزٔیَؾ  َْ َوا ٔىي َواٜؽَّ

 َِ َْ َشا ِي َ٘  ِّٞ ُِٝيَع َِ  َوِحَسُظ 

ج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص ہبیتق نب دیعس، ریغمہ، انب دبعارلنمح زحایم، اوبزاند، ارع

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ ولوگں یک اامتم رکے وت اچےیہ ہک یکلہ امنز ڑپاھےئ ویکہکن اؿ ںیم ےچب وبڑےھ 

 زمکفر افر امیبر وہےت ںی افر بج االیک امنز ادا رکے وت ےسیج اچےہ ڑپےھ۔

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ، انب دبعارلنمح زحایم، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےک مکح ےک ایبؿ ںیم اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن



 

     1042    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا٣ٔ بِ  ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ث٥ََا اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ٟٔ َحسَّ و َُ ٕس َر ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ ٠َُح١َّ َٟ َصَذا ٠َا َحسَّ ا َٔ طٕ  ٦ٔ ٥َ٠ُبِّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ِ ٥َّٜٝٔأس اهَّللٔ َظل ُ٘ ا٣َ أََحُس َٔ ٢َ إَٔذا ٠َا 

 ِّّ ُِٝيَد َِ َِ ِٞ َظََلَتطُ ٠َا َشا ُِٝئف َِ ا٣َ َوِحَسُظ  َٔ َْ َوإَٔذا  ٔىي َْ َؤِيض٢ِٔ اٜؽَّ َٙبٔي إ٧َّٔ ِٔيض٢ِٔ اِل َِ ََلَة   ِْ اٜعَّ

انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

بج مت ںیم ےس وکیئ ولوگں یک اامتم رکے وت یکلہ امنز ڑپاھےئ ویکہکن اؿ ںیم زمکفر یھب وہےت ںی افر بج االیک ڑھکا فملس ےن رفامای 

 وہ وت ےسیج اچےہ اینپ امنز ادا رکے۔

 انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1043    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، :  راوی

َْنٔی أَ  َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ث٥ََا َِحِ ١ََة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ َٝ ََ بُو 

و ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َّطُ  إ٧َّٔ فٔی ا٥َّٜ أ٤َ َِ  ِْ ِّّ ُِٝيَد َِ ٢ِ ٥َّٜٝٔأس  ُ٘ َّی أََحُس ٢َ إَٔذا َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ أس ُِل 

َِٜحاَجةٔ  ٕٔي٢َ َوَذا ا َْ َواٜسَّ ٔىي  اٜؽَّ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت



 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ ولوگں وک امنز ڑپاھےئ وت یکلہ ڑپاھےئ ویکہکن ولوگں ںیم زمکفر امیبر افر

 احتج دنم وہےت ںی۔

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1044    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ ب٦ ٜيث، ٜيث ب٦ َىس، یو٤س، اب٦ شہاب، ابوبْک ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي یُو٤ُُس  ِىٕس َحسَّ ََ َِّٝيُث ب٦ُِ  ثَىٔي اٜ ثَىٔي أَبٔی َحسَّ َِّٝئث َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ث٥ََا َوِبُس ا ثَىٔي َو٦ِ ابِ  َحسَّ ٦ٔ ٔشَضإب َحسَّ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  ُٟ و ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َُّط  َٟ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ َٟ بََس ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ

 َْ َٙبٔي ٕٔي٢َ اِل  اٜسَّ

، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ثیل نب دعس، ویسن

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایس رطح رفامای نکیل اس دحثی ںیم امیبر ےک اجبےئ وبڑےھ اک ظفل ےہ ابیق 

 دحثی ایس رطح ےہ۔

 انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ثیل نب دعس، ویسن،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1045    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، و١زو ب٦ وث١ا٧، ٠وسٰي ب٦ ـٝحہ، حَّضت وث١ا٧ ب٦ ابی اٜىاػ ثٕفی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔي وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َحسَّ َِٝحَة َحسَّ َ ث٥ََا ٠ُوَسي ب٦ُِ ـ وُِث١َا٧َ َحسَّ

َٟ ا و َُ ُِٝت َیا َر ُٔ  َٟ ا َٔ ِو٠ََک  َٔ ُط أ٣َُّ  َٜ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو فٔیُّ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َٕ َِٜىأػ اٜثَّ َٟ ا ا َٔ ٔسي َشِيّئا  ِّ ِّی أَٔجُس فٔی َن ٔن هَّللٔ إ

 َِ َوَؼَىَضا فٔی َلِضزٔی بَ اِز٤ُِط  َِ  ِٟ َٟ َتَحوَّ ا َٔ طُ فٔی َظِسرٔی بَيَِن ثَِسيَیَّ ث٢َُّ  َّّ َ٘ ََّٝسىٔي بَيَِن یََسیِطٔ ث٢َُّ َوَؼَي  َٟ أ٣َُّ َح ا َٔ تٔفَیَّ ث٢َُّ  َ٘ يَِن 

١َِٜزٔیَؾ  َْ َوإ٧َّٔ ِٔيض٢ِٔ ا َٙبٔي إ٧َّٔ ِٔيض٢ِٔ اِل َِ  ِْ ِّّ ُِٝيَد َِ ِو٠ّا  َٔ ٦ِ١َ أ٣ََّ  َِ ِو٠ََک  َّی َٔ َِٜحاَجٔة َوإَٔذا َظل َْ َوإ٧َّٔ ِٔيض٢ِٔ َذا ا ٔىي َوإ٧َّٔ ِٔيض٢ِٔ اٜؽَّ

 َِ َْ َشا ِي َ٘  ِّٞ ُِٝيَع َِ ٢ِ َوِحَسُظ  ُ٘  أََحُس

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمعف نب امثعؿ، ومٰیس نب ہحلط، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 فل ہ فملس ےن اےس رفامای اینپ وقؾ یک اامتم ایک رکف فہ ےتہک ںی ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رکمی یلص اہلل ہیلع

 ںیم اےنپ دؽ ںیم ھچک وسحمس رکات وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رقبی وہ اج افر ےھجم اےنپ اسےنم اھٹبای رھپ اینپ یلیھتہ

ریمی اھچیت ےک درایمؿ ریھک رھپ رفامای وھگؾ اج افر اینپ یلیھتہ ریمی ھٹیپ رپ دنکوھں ےک درایمؿ ریھک رھپ رفامای اینپ وقؾ  ریمے ےنیس رپ

یک اامتم رک وج اامتم رکے اےس اچےیہ ہک رصتخم رکے ویکہکن اؿ ںیم وبڑےھ رمضی زمکفر افر احتج دنم یھب وہےت ںی افر بج 

 دا رکے وت ےسیج اچےہ ادا رکے۔مت ںیم ےس وکیئ اغ ےل امنز ا

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رمعف نب امثعؿ، ومٰیس نب ہحلط، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیماہمئ 



 

     1046    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ ٠زہ، َىيس ب٦ ٠سيِ، حَّضت وث١ا٧ ب٦ ابی ؤاػ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُ  َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٔىيَس ٠َُح١َّ ََ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ زََّة 

 ُٟ و َُ ٔلَیَّ َر َٟ آِٔخُ ٠َا َوضَٔس إ ا َٔ َِٜىأػ  َث وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی ا َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٔ ١َُِٜسيَّ ِو٠ّا  ب٦َِ ا َٔ ٢َ إَٔذا أ١ِ٠َََت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

ََلةَ  َّْ بٔض٢ِٔ اٜعَّ أَخٔ َِ 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، دیعس نب بیسم، رضحت امثعؿ نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 ےن ھجم ےس وج لرخی دہع ایل اھت فہ  ہ اھت ہک بج وت اامتم رکے وت اؿ وک رصتخم امنز ڑپاھےئ۔ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، دیعس نب بیسم، رضحت امثعؿ نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1047    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ظہيِ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ خْٝ ب٦ ہصا٣، ابوربيي، زہزانی، ح١از ب٦ زیس، وبساٜىزیز ب٦ :  راوی

َِٜىزٔی ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ َوِبٔس ا ث٥ََا َح١َّ اَِل َحسَّ َٔ َّصَِزانٔیُّ  ٕ َوأَبُو اٜزَّبٔئي اٜز ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َٝ ث٥ََا َخ ِٕ َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َحسَّ ٔ ب٦ِٔ ُظَضِي ز

 ٔ ٢َ کَا٧َ یُؤجزُ ف َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََلةٔ َویُت٢ُّٔ َظل  ی اٜعَّ

فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب، زرہاین، امحد نب زدی، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یکلہ افر اکلم امنز ڑپاھےت ےھت۔



 

  بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعفلخ نب اشہؾ، اوبرعیب، زرہاین، امحد نب زدی، دبعازعلسی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1048    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، یحٌي ب٦ ٔتيبہ ب٦ َىيس، یحٌي، ٔتيبہ، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو َوَوا ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ ٤ََة وَ َحسَّ َٔ  ٦ِ

 ٕ ِّْ ا٥َّٜأس َظََلّة فٔی َت١َا٣ ٢َ کَا٧َ ٦ِ٠ٔ أََخ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

 اہللییحی نب ییحی، ییحی نب ہبیتق نب دیعس، ییحی، ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ہیلع فل ہ فملس ولوگں ںیم ےس وپری امنز افر بس ےس یکلہ ڑپاھےن فاےل ےھت۔

 ییحی نب ییحی، ییحی نب ہبیتق نب دیعس، ییحی، ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1049    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ ١٤يْ، یحٌي ب٦ یحٌي، یحٌي ب٦ ایوب، ٔتبيہ ب٦ َىيس، ولی ب٦ ححز، ا١َاويٞ ب٦ جىَف، َشیک ب٦ وبساهَّلل  :  راوی

 حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

َٟ یَِحٌَي ب٦ُِ یَ  ا َٔ  ٕ ٔىيٕس َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َویَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو و٧َ َحسَّ َٟ اِْلَِخُ ا َٔ ٤ََْا َو َ ِحٌَي أَِخب

ُٞ َيِى٥ُو٧َ اب٦َِ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َِ  َحسَّ َِّٝيُت َوَرا َٟ ٠َا َظ ا َٔ َّطُ  ٕ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٤َ یٔک ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ١َ٤ٔز َو٦ِ ََشٔ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َّْ َظََلّة َوَِل أََت٢َّ َظََلّة ٦ِ٠ٔ َر قُّ أََخ َٔ  إ٠َٔا٣ٕ 

یب ہ نب
ن

 

قب
دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، یر ک نب دبعاہلل نب ریمن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل  ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس زایدہ یکلہ افر زایدہ اکلم امنز ڑپاھےن فاےل یسک اامؾ ےک 

 ےھچیپ امنز ںیہن ڑپ ی۔

یب ہ نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع نب رفعج، یر ک نب دبعاہلل نب ریمن، رضحت اسن نب امکل ییحی نب ییحی،  :  رافی
ن

 

قب
ییحی نب اویب، 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیماہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر 

     1050    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، جىَف ب٦ ََٝمي٧، ثابت ب٥انی، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٧َ َو٦ِ  َمِيَ َٝ َُ ٤ََْا َجِىََفُ ب٦ُِ  َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أ٤ََْس کَا٧َ َر ا َٔ ِٜب٥َُانٔیِّ َو٦ِ أ٤ََٕس  ثَابٕٔت ا

وَر  ٔة أَِو بٔاٜسُّ َّ ّٔي َِٜد وَرةٔ ا أُ بٔاٜسُّ َيُِقَ َِ ََلةٔ  طٔ َوصَُو فٔی اٜعَّ ٔييِّ ٠ََي أ٠ُِّ َِ اٜعَّ ٢َ َيِس١َُي بُکَا َّٝ ََ ٔ َو َْة ٔعي َٕ ِٜ  ةٔ ا

امیلسؿ، اثتب انبین، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز  ییحی نب ییحی، رفعج نب

 ںیم یسک ےچب یک اینپ امں اپس رفےن یک لفاز  ےتن وت وھچیٹ وسرة ڑپےتھ ےھت۔

 ییحی نب ییحی، رفعج نب امیلسؿ، اثتب انبین، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اہمئ ےک  ےئ امنز وپری افر فیفخت ےک اسھت ڑپاھےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1051    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اٟ ْضیز، یزیس ب٦ زریي، َىيس ب٦ ابوُعوبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ٠اٜک رِضي ٠ح١س ب٦ ٥٠ہ :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

وبََة َو٦ِ  ٔىيُس ب٦ُِ أَبٔی َُعُ ََ ث٥ََا  ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ یزُ َحسَّ ٔ ٟٕ اَّٜضَّ ُس ب٦ُِ ٥ِ٠َٔضا ث٥ََا ٠َُح١َّ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ َحسَّ ٠َأٜٕک  َٔ

 ُ ١َُي ب َِ
َ أ َِ ََٜتَضا  ََلَة أُرٔیُس إٔـَا ُٞ اٜعَّ ِّی َلَِزُخ ٔن ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔ ة ُْ ٦ِ٠ٔ ٔشسَّ ِّّ أَُخ َِ ٔييِّ  َِ اٜعَّ کَا

طٔ بٔطٔ   َوِجٔس أ٠ُِّ

ت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زرعی، دیعس نب اوبرعفہب، اتقدہ، رضح

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم امنز یرفع رکات وہں افر ریما ارادہ اس یک وطاتل اک وہات ےہ نکیل 

 فادلہ یک دشت فیلکت یک فہج ےس۔ ںیم ےچب ےک رفےن یک لفاز اتنس وہں وت ںیم امنز ںیم فیفخت رک داتی وہں اس یک

 دمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زرعی، دیعس نب اوبرعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہن رفی افر وپرا رکےن ںیم فیفخت رکےن ےک ایبؿ ںیماراکؿ ںیم ایم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اراکؿ ںیم ایمہن رفی افر وپرا رکےن ںیم فیفخت رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

     1052    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وووا٤ہ، ہَلٟ ب٦ ابی ح١يس، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی ٜيلی، حا٠س ب٦ و١ز بْکاوی، ابوکا٠ٞ، ِؽيٞ ب٦ حسين جحسری، اب :  راوی

 حَّضت بزاء ب٦ وازب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ص١َُا َو٦ِ أَبٔی وَ  َِٜحِحَسرٔیُّ لَٔکَ ُٞ ب٦ُِ حَُسيِٕن ا َُِؽِي  ٕٞ اؤیُّ َوأَبُو کَا٠ٔ َِٜبِْکَ ث٥ََا َحا٠ُٔس ب٦ُِ و١ََُز ا ث٥ََا أَبُو َحسَّ َٟ َحا٠ْٔس َحسَّ ا َٔ َوا٤ََة 

ُت َوَوا ِٕ َٟ َر٠َ ا َٔ ِٔ ب٦ِٔ َوازٕٔب  َْا َ ِٜب َِٜيلَی َو٦ِ ا ٟٔ ب٦ِٔ أَبٔی ح١َُِيٕس َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی  َّی ٤ََة َو٦ِ صََٔل ٕس َظل ََلَة ٠ََي ٠َُح١َّ اٜعَّ

َسحِ  َِ وؤطٔ  ُ٘ َٜطُ َبِىَس ُر اِوتَٔسا َِ َىَتطُ  ِ٘
َوَجِسُت َٔٔيا٠َُط ََفَ َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َسِحَسَتُط اهَّللُ َو َِ ِحَسَتئِن  َِٝسَتطُ بَيَِن اٜسَّ ََِح َسَتُط 

 ِٔ َوا یّبا ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ٓٔ َْقٔ ا ِسٝٔي٢ٔ َوأِلِنَّٔصَ َِٝسَتُط ٠َا بَيَِن اٜتَّ َح َِ 

جڈ ری، اوبوعاہن، الہؽ نب ایب دیمح، دبعارلنمح نب ایب ، یل، رضحت رباء نب اعزب 
جی

احدم نب رمع رکبافی، اوباکلم، لیضف نب نیسح 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ادا رکےن ںیم وغر ایک وت ںیم ےن لپ  ریض

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ایقؾ روکع افر روکع ےک دعب ادتعاؽ رھپ دجسے ںیم رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک دفونں دجسفں ےک 

 رھپ دجسہ افر اس ےک دعب انھٹیب السؾ ےک درایمؿ افر امنز ےس افرغ وہان رقتةی ربارب ےھت۔درایمؿ انھٹیب 

جڈ ری، اوبوعاہن، الہؽ نب ایب دیمح، دبعارلنمح نب ایب ، یل، رضحت رباء نب  :  رافی
جی

احدم نب رمع رکبافی، اوباکلم، لیضف نب نیسح 

 اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اراکؿ ںیم ایمہن رفی افر وپرا رکےن ںیم فیفخت رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1053    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، و٥بْی، شىبہ، حَّضت ح٢ٙ :  راوی

 َ َِ َول َٝ ٌَ َٟ ا َٔ  ٢َٔٙ َِٜح ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ اُظ َز٦َ٠َ َحسَّ َّ١ ََ ِس  َٔ  ْٞ ٔة َرُج َِ ی اِلُٙو



 

أ٠َََز أَبَا وُبَِيَسَة ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ أ٧َِ  َِ ِسَر ٠َا اب٦ِٔ اِلَِشَىٔث  َٔ ا٣َ  َٔ  ًٔ و ُ٘
طُ ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ إٔذَا َر َِ ِّی  َِکَا٧َ ُيَعل َِّی بٔا٥َّٜأس  ُيَعل

ُِٝئ ٠َا ٔشئَِت ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ َبِىُس أَصِ  ُِٝئ اِلَِرٔؿ َو٠ٔ ١َاَوأت َو٠ٔ ُِٝئ اٜسَّ َِٜح١ُِس ٠ٔ ََٜک ا َُّٝض٢َّ َرب٥ََّا  ُٟ اٜ ُٔو ١َِِٜحٔس َِل أَ ِٔ َوا ٥َا َٞ اٜثَّ

 ٔ ٔ ٠َا٤ ُت َذٜ ََِذََکِ  ٢َُٙ َِٜح َٟ ا ا َٔ َِٜحسُّ  َِٜحسِّ ٥ِ٠َٔک ا ُي َذا ا َّ َک َٜٔىِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی َي ١َٜٔا أَِوَفِيَت َوَِل ٠ُِىٔفَی ١َٜٔا ٥َ٠َِىَت َوَِل ی٥َِ

َّی ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ وُِل کَا٤َِت َظََلةُ َر ُٕ َِ ب٦َِ َوازٕٔب َي َْا َ ِٜب ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٕ َِ طُ ٦ِ٠ٔ  َِٜيلَی  ََ ِ َي َرأ َِ ووُُط َوإَٔذا َر ُ٘ ٢ََّٝ َوُر ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

تُطُ َٜٔى١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزَّ  ََِذََکِ َٟ ُشِىَبُة  ا َٔ  ِٔ َوا یّبا ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ِحَسَتئِن َْقٔ ُحوزُُظ َو٠َا بَيَِن اٜسَّ َُ ًٔ َو و ُ٘
ِس َرأَیُِت اب٦َِ أَبٔی اٜزُّ َٔ  َٟ ا َٕ َِ َة 

٢ِ َت٦ُِٙ َظََل  َٝ َِ  تُطُ َصََٙذاَِٜيلَی 

دیبع اہلل نب اعمذ، ربنعی، ہبعش، رضحت مکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب االثعش ےک زامہن ںیم ا ک لدیم ےن وکہف 

یڈ ہ نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع وک اس ےن مکح دای ہک ولوگں وک امنز ڑپاھںیئ فہ امنز ڑپاھےت ےھت بج روکع ےس  ب
عن
 رپ ہبلغ احلص ایک وت اوب

ْڈ ُ اے اہلل وت اس رعتفی ےک القئ ےہ پ  ےس
َم
ج
ْ ل
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امتؾ لامسؿ  رس ااھٹےت وت اینت دری ڑھکے رےتہ ہک ںیم  ہ داع ڑپھ ایل ا

افر  افر زنیم افر ینتج ہگج وت اچےہ رھب اجےئ وت یہ رعتفی افر ڑبایئ ےک القئ ےہ سج وک وت ھچک اطع رکے اس ےس وکیئ نیھچ ںیہن اتکس

سج ےس وت وکیئ زیچ ےل ےل اےس وکیئ دے ںیہن اتکس افر ہن وکیئ وکشش ریتے اقمہلب ںیم اکایمب وہ یتکس ےہ مکح ےتہک ںی ںیم ےن 

 ہ دبعارلنمح نب ایب ، یل ےس ذرک ایک وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن رباء نب اعزب ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

وکع افر بج روکع ےس رس ااھٹےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک دجسہ افر دفونں دجسفں ےک درایمؿ انھٹیب رقتةی ربارب فملس اک ر

ز ربارب وہےت ےھت ہبعش ےتہک ںی ہک ںیم ےن اس اک ذرک رمعف نب رمة ےس ایک وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن انب ایب ، یل وک داھکی ہک اؿ یک امن

 یھت۔اس تیفیک یک ہن 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ربنعی، ہبعش، رضحت مکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اراکؿ ںیم ایمہن رفی افر وپرا رکےن ںیم فیفخت رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1054    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس



 

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، حَّضت ح٢ٙ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ِٜ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ا ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ا َحسَّ َّ١َٜ ٢َٔٙ أ٧ََّ ٠ََْطَ ب٦َِ ٤َأجَيَة  َح

َِٜحٔسیَث  َٗ ا ا ََ َِّی بٔا٥َّٜأس َو ٔة أ٠َََز أَبَا وُبَِيَسَة أ٧َِ ُيَعل َِ  َلَضَز َولَی اِلُٙو

وت  دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت مکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج رطم نب انہیج وکہف رپ اغبل وہا

 اس ےن رضحت اوبدیبعہ وک مکح دای ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھےئ ابیق دحثی ابمرہک ےلہپ سگر یکچ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت مکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اراکؿ ںیم ایمہن رفی افر وپرا رکےن ںیم فیفخت رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1055    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 خْٝ ب٦ ہصا٣، ح١از ب٦ زیس، ثابت، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕ حَ  ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َٝ ث٥ََا َخ َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ١َا َرأَیُِت َر َ٘ َِّی ب٢ُِٙٔ  ِّی َِل آُٜو أ٧َِ أَُظل ٔن َٟ إ ا َٔ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس  ث٥ََا َح١َّ  سَّ

٢ِ َتِع٥َُىو٤َُط کَا٧َ إٔذَ  ُ٘ َِکَا٧َ أ٤ََْس َيِع٥َُي َشِيّئا َِل أََرا  َٟ ا َٔ ِّی ب٥َٔا  ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ًٔ َظل و ُ٘
طُ ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ ا َر

 َٕ ِٜ َٟ ا و ُٕ َّي َي ََٙث َحً ِحَسةٔ ٠َ ُط ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ََ ِ َي َرأ َِ ِس ٤َٔسَي َوإَٔذا َر َٔ  ُٞ ٔ ائ َٕ ِٜ َٟ ا و ُٕ َّي َي ائ١ّٔا َحً َٔ  َِ ِس ٤َٔسيَ ا٤َِتَع َٔ  ُٞ ٔ  ائ

ےن اہک ںیم مت وک ایسی امنز ڑپاھےن ںیم فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں 

وکاتیہ ںیہن رکات اسیج ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ امنز ڑپاھےت ےھت۔ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج ل رکےت ےھت فہ 

اتہک ہک فہ وھبؽ ےئگ  ںیم مت وک رکےت وہےئ ںیہن داتھکی بج فہ روکع ےس رس ااھٹےت وت دیسےھ ڑھکے وہےت اہیں کت ہک ےنہک فاال

 ںی، بج فہ دجسہ ےس اانپ رس ااھٹےت وت رہھٹےت، اہیں کت ہک ےنہک فاال اتہک ےہ ہک فہ وھبؽ ےکچ ںی۔



 

 فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اراکؿ ںیم ایمہن رفی افر وپرا رکےن ںیم فیفخت رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1056    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ٤اِي وبسی، بہز، ح١از، ثابت، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي أَبُو بَ  ِٝ َحسَّ َِّٝيُت َخ َٟ ٠َا َظ ا َٔ ٤ََْا ثَابْٔت َو٦ِ أ٤ََٕس  َ اْز أَِخب ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ َْ أََحٕس أَِوَجزَ ِْکٔ ب٦ُِ ٤َإِٔي ا

ٟٔ اهَّللٔ و َُ ٕ کَا٤َِت َظََلةُ َر ٢ََّٝ فٔی َت١َا٣ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر َّیَظََلّة ٦ِ٠ٔ َظََلة ارٔبَّة   َظل َٕ ٢ََّٝ ٠َُت ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

و َُ ٔ َوکَا٧َ َر ِحز َّ ِٜ أب ٠َسَّ فٔی َظََلةٔ ا َِٜدفَّ ا کَا٧َ و١َُزُ ب٦ُِ ا َّ١َٝ َِ ارٔبَّة  َٕ ٢ََّٝ إٔذَا َوکَا٤َِت َظََلةُ أَبٔی بَِْکٕ ٠َُت ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل

١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ حَ  ََ  َٟ ا ِس أَِوَص٢َ َٔ َٔ  َٟ و ُٕ َّي َن ِحَسَتئِن َحً ُىُس بَيَِن اٜسَّ ِٕ ِس أَِوَص٢َ ث٢َُّ َيِسُحُس َوَي َٔ  َٟ و ُٕ َّي َن ا٣َ َحً َٔ  ١َٔسُظ 

اوبرکب نب انعف دبعی، زہب، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ز یسک ےک ےھچیپ ںیہن ڑپ ی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز رقبی رقبی وہیت یھت افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل یسیج وپری امن

 ہنع یک امنز یھب ربارب ربارب وہیت یھت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب رجف یک امنز یھب یبمل رکےت ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل

ـُ ےتہک وت ڑھکے وہ اجےت اہیں کت ہک مہ ےتہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھبؽ ےئگ ںی رھپ ہیلع فل ہ فملس 
َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّللّ

ِ م َ
س

بج 

 دجسہ رکےت افر دفونں دجسفں ےک درایمؿ ےتھٹیب اہیں کت ہک مہ ےتہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھبؽ ےئگ ںی۔

 زہب، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب انعف دبعی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ یک ریپفی افر رہ ر ن اس ےک دعب رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماامؾ یک ریپفی افر رہ ر ن اس ےک دعب رکےن ےک ایب

     1057    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اح١س ب٦ یو٤س، زہيْ، ابو اَحاٗ یحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، ابی اَحٖ، وبساهَّلل ب٦ یزیس، حَّضت بزا ب٦ وازب رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ث ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ٤ََْا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ أَبٔی إ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ ٥َا أَبُو إ

 ٟٔ و َُ َْ َر ِٝ ُّٝو٧َ َخ َُّض٢ِ کَا٤ُوا ُيَع ُذوٕب أ٤َ َ٘ ُِ َوصَُو ٌَيُِْ  َْا َ ِٜب ثَىٔي ا َٟ َحسَّ ا َٔ َّی اهَّللُ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ یَزٔیَس  ٢ََّٝ  اهَّللٔ َظل ََ َِٝيطٔ َو  َو

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّي َيَؽَي َر ٢َِٜ أََر أََحّسا َیِحىٔي َلِضزَُظ َحً  ًٔ و ُ٘
طُ ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ إَٔذا َر ٢ََّٝ َجِبَضَتطُ َولَی اِلَِرٔؿ ث٢َُّ َِ ََ طٔ َو

حَّّسا َُ  َیْٔخُّ ٦ِ٠َ َوَرائَُط 

ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ایب ااحسؼ ، دبعاہلل نب سیدی، رضحت ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ادمح نب ویسن، زریہ، اوب ااحسؼ

رفاتی ےہ ہک افر فہ وھجےٹ ںیہن ںی ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ امنز ڑپےتھ ےھت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ھٹیپ اکھجےت ہن داتھکی اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اانپ اماھت زنیم رپ رہ ےت روکع ےس رس ااھٹےت وت ںیم یسک وک یھب اینپ

 رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ بس ولگ دجسہ ںیم اجےت۔

 اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادمح نب ویسن، زریہ، اوب ااحسؼ ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ایب اقحس، دبعاہلل نب سیدی، رضحت ربا نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ یک ریپفی افر رہ ر ن اس ےک دعب رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1058    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

ابوبْک ب٦ خَلز باہلی، یحٌي ب٦ َىيس، َّيا٧، ابواَحٖ، وبساهَّلل ب٦ یزیس، حَّضت بزاء ب٦ وازب رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ثَىٔي  َيا٧ُ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا یَِحٌَي َيِىىٔي اب٦َِ  َِٜباصٔلٔیُّ َحسَّ ٕ ا ز ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ َخَلَّ َ َحسَّ ث َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ىٔي َوِبُس اهَّللٔ أَبُو إ

٢ََّٝ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ُذوٕب  َ٘ ٌَيُِْ  ُِ َوصَُو  َْا َ ِٜب ثَىٔي ا ٢ِ َیِح٦ٔ ب٦ُِ َیزٔیَس َحسَّ َٜ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ  ََ  َٟ ا َٔ

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َي َر َٕ َّي َي ُحوّزا َبِىَسظُ أََحْس ٥٠َّٔا َلِضَزُظ َحً َُ ُي  َٕ أجّسا ث٢َُّ َن ََ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو   َو

الخد ابیلہ، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، دبعاہلل نب سیدی، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  اوبرکب نب

 

ِ م َ
س

ـُ رفامےت وت مہ ےس وکیئ اینپ رمک وک ہن اکھجات اھت اہیں افر فہ وھجےٹ ںیہن ںی ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 
َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّلّل

 کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ ںیم چنہپ اجےت رھپ مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دعب دجسہ ںیم اجےت۔

 اہلل نب سیدی، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب الخد ابیلہ، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوباقحس، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ یک ریپفی افر رہ ر ن اس ےک دعب رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1059    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ َہ٢، ابزاہي٢ ب٦ ٠ح١س، ابواَحٖ، ابو اَحاٗ شيبانی، ٠حارب ب٦ زثار، وبساهَّلل ب٦  :  راوی

 یزیس، حَّضت بزاء

ٕس أَ  ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ِض٢ٕ اِل٤ََِفاكٔیُّ َحسَّ ََ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ِيَبانٔیِّ َحسَّ َٖ اٜصَّ َح َِ ٔ زَارٔیُّ َو٦ِ أَبٔی إ َّ ِٜ َٖ ا َح َِ ٔ بُو إ

 َّ ُِ أ٤َ َْا َ ِٜب ث٥ََا ا ٔ َحسَّ ٥ِٔ١ِٜبَْ وُِل َولَی ا ُٕ ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َیزٔیَس َي ََ  َٟ ا َٔ ٟٔ اهَّللٔ َو٦ِ ٠َُحارٔٔب ب٦ِٔ زٔثَإر  و َُ ُّٝو٧َ ٠ََي َر ُض٢ِ کَا٤ُوا ُيَع

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ِٟ  َظل َ ٢َِٜ ٤َز ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ  ََ  َٟ ا َٕ َِ  ًٔ و ُ٘
ُط ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ ُىوا َوإٔذَا َر َ٘ َي َر َ٘ َِإَٔذا َر  ٢َ َّٝ ََ َّي ٤ََزاُظ َو َٔٔيا٠ّا َحً



 

َّبُٔىطُ  ِس َوَؼَي َوِجَضطُ فٔی اِلَِرٔؿ ث٢َُّ ٤َت َٔ 

، اوب ااحسؼ ابیشین، احمرب نب داثر، دبعاہلل نب سیدی، رضحت رباء ےس رفاتی دمحم نب دبعارلنمح نب مہس، اربامیہ نب دمحم، اوب ااحسؼ 

ےہ ہک احصہب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ادا رکےت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس روکع رکےت فہ یھب روکع 

ُ
َ
َع اّللّ

ِ م َ
س

ـُ ےتہک وت مہ ڑھکے رےتہ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل رکےت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس روکع ےس رس ااھٹےت افر
َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 

 ہیلع فل ہ فملس وک اشیپین زنیم رپ رہ ےت وہےئ دےتھکی رھپ مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ریپفی رکےت۔

 ر، دبعاہلل نب سیدی، رضحت رباءدمحم نب دبعارلنمح نب مہس، اربامیہ نب دمحم، اوباقحس، اوب ااحسؼ ابیشین، احمرب نب داث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ یک ریپفی افر رہ ر ن اس ےک دعب رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1060    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ١٤يْ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابا٧، ح٢ٙ، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی ٜيلی، حَّضت بزاء ب٦ وازب :  اویر

ث٥ََا أَبَا٧ُ َوٌَيُُِْظ وَ  َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ٕب َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢َٔٙ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح١َ َحسَّ َِٜح ٦ٔ ب٦ِٔ أَبٔی ٦ِ ا

 َّ ٢َ َِل یَِح٥ُو أََحْس ٥٠َّٔا َلِضزَُظ َحً َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َّا ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ٘  َٟ ا َٔ  ِٔ َْا َ ِٜب ث٥ََا َِٜيلَی َو٦ِ ا ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزصَي ا َٕ َِ َحَس  ََ ِس  َٔ ي ٤ََزاُظ 

ا َٔ ٌَيُُِْظ  و٧َ أَبَا٧ُ َو ث٥ََا اِلُٙؤِيُّ َٟ َحسَّ ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َّي ٤َزَاُظ َيِسحُُس َُ  َٟ َحً

زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، اابؿ، مکح، دبعارلنمح نب ایب ، یل، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ 

 فل ہ فملس وک اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ےھت وت مہ ںیم ےس وکیئ اینپ رمک وک ںیہن اکھجات اھت اہیں کت ہک مہ لپ یلص اہلل ہیلع

 دجسہ رکےت دھکی ےتیل ےھت۔

 زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، اابؿ، مکح، دبعارلنمح نب ایب ، یل، رضحت رباء نب اعزب :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ریپفی افر رہ ر ن اس ےک دعب رکےن ےک ایبؿ ںیماامؾ یک

     1061    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠َحز ب٦ وو٧ ب٦ ابی وو٧، خْٝ ب٦ خٝيّہ، اشحعی، ابواح١س، وٜيس ب٦ َسیي، و١زو ب٦ ِحیث، حَّضت و١زو ب٦  :  راوی

 ِحیث رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُز  ث٥ََا ٠َُِحٔ یٕي ٠َوِ  َحسَّ َِٜؤٜئس ب٦ِٔ ََسٔ َة اِلَِشَحعٔیُّ أَبُو أَِح١ََس َو٦ِ ا َّ ُْ ب٦ُِ َخٝٔي َٝ ث٥ََا َخ ٟٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ب٦ُِ َوِو٧ٔ ب٦ِٔ أَبٔی َوِو٧ٕ َحسَّ لَی آ

 َّ ِٜ ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِٝ َِّٝيُت َخ َٟ َظ ا َٔ یِٕث  یِٕث َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ُِحَ ُِٜد٥َّٔس ُِحَ ٔس٢ُ بٔا ِٔ ُ ََل أ َِ  ُ أ َس١ِٔىُتُط َيُِقَ َِ ِحَز 

أجّسا ََ َّي َيِستَت٢َّٔ  ْٞ ٥٠َّٔا َلِضَزُظ َحً َِٜحَوارٔ اِل٥َُّٙٔس َوکَا٧َ َِل َیِحىٔي َرُج  ا

 اعتٰیل ہنع رحمز نب وعؿ نب ایب وعؿ، فلخ نب ہفیلخ، ایعجش، اوبادمح، فدیل نب رسعی، رمعف نب رحثی، رضحت رمعف نب رحثی ریض اہلل

َ   ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ امنز رجف ادا یک وت ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس ) َ

 

ف

ِس( افر مہ ںیم وکیئ لدیم اینپ رمک ہن اکھجات اھت اہیں کت ہک لپ یلص اہلل
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ُ
ہیلع فل ہ فملس وپری رطح دجسہ ںیم ہن  أ

 پ ے اجےت۔

رحمز نب وعؿ نب ایب وعؿ، فلخ نب ہفیلخ، ایعجش، اوبادمح، فدیل نب رسعی، رمعف نب رحثی، رضحت رمعف نب رحثی ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج امنزی روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 بج امنزی روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک ؟

     1062    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، و٘يي، او١ض، وبيس ب٦ حس٦، حَّضت اب٦ ابی اوفی :  راوی

َِٜحَس  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيْي َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ وُبَِئس ب٦ِٔ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ کَا٧َ َحسَّ ا َٔ ٦ٔ َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی أَِوفَی 

ََِي َلِضزَ  ٢ََّٝ إَٔذا َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٝئ َر َِٜح١ُِس ٠ٔ ََٜک ا َُّٝض٢َّ َرب٥ََّا  ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ اٜ ََ  َٟ ا َٔ  ًٔ و ُ٘
ُظ ٦ِ٠ٔ اٜزُّ

ُِٝئ ٠َا ٔشئَِت ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ َبِىُس  ُِٝئ اِلَِرٔؿ َو٠ٔ ١َاَوأت َو٠ٔ  اٜسَّ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، دیبع نب نسح، رضحت انب ایب افیف ریض اہلل اعت
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َ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج اینپ رمک روکع ےس ااھٹےت وت )
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، دیبع نب نسح، رضحت انب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج امنزی روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک ؟

     1063    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ بصار، شىبہ، وبيس ب٦ حس٦، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ابی اوفی رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ُس ب٦ُِ َجِى  ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َِٜحَس٦ٔ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ وُبَِئس ب٦ِٔ ا ََفٕ َحسَّ

ِٔ اٜ َوا ٢َ یَِسوُو بَٔضَذا اٜسُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ُِٝئ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ أَبٔی أَِوفَی  َِٜح١ُِس ٠ٔ ََٜک ا َُّٝض٢َّ َرب٥ََّا 



 

ِٝئُ  ١َاَوأت َو٠ٔ ُِٝئ ٠َا ٔشئَِت ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ َبِىُس  اٜسَّ  اِلَِرٔؿ َو٠ٔ

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب اشبر، ہبعش، دیبع نب نسح، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل
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( اے یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس داع ےک اسھت داع امےتگن ےھت ) ا
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 اہلل وت یہ اس رعتفی ےک القئ ےہ سج ےس لامسؿ ف زنیم رھب اجںیئ افر اس ےک دعب سج رطػ وک وت اچےہ فہ رھب اجےئ۔

  نب نسح، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب اشبر، ہبعش، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج امنزی روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک ؟

     1064    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، اب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٠حزاة اب٦ زاہز، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ابی اوفی رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ث ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ ٥َا ُشِىَبُة َو٦ِ ٠َِحزَأََة ب٦ِٔ َزاصٔز

َُّط کَا٧َ يَ  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُث َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ أَبٔی أَِوفَی یَُحسِّ ََ  َٟ ا َٔ ِٔ ١َا ُِٝئ اٜسَّ َِٜح١ُِس ٠ٔ ََٜک ا َُّٝض٢َّ  ُٟ اٜ و ُٕ

ُِٝئ ٠َا ٔشئَِت  ُِٝئ اِلَِرٔؿ َو٠ٔ ٤ُؤب َو٠ٔ زِنٔی ٦ِ٠ٔ اٜذُّ َُّٝض٢َّ ـَضِّ ٔ اٜ َِٜبارٔز ِٔ ا ١َِٜا ٔ َوا َْز َ ِٜب ِٝٔخ َوا زِنٔی بٔاٜثَّ َُّٝض٢َّ ـَضِّ ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ َبِىُس اٜ

ٔذ  ََ َِٜو ِوُب اِلَبَِيُؾ ٦ِ٠ٔ ا ١َا ی٥َُقَّی اٜثَّ َ٘ َِٜدَفایَا   َوا

ارہ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، زجماۃ انب ز
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( وت یہ اس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اراشد رفامےت ےھت ) ا
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ےہ سج ےس امتؾ لامسؿ ف زنیم رھب اجںیئ افر سج رظػ وک وت اچےہ فہ رھب اجےئ اے اہلل ےھجم ربػ افولں افر رعتفی اک قحتسم 

ڈنھٹے اپین ےس اپک رک دے اے اہلل ےھجم انگوہں افر اطخؤں ےس ااسی اپک رک دے اسیج ہک دیفس ڑپکا لیم لیچک ےس اصػ وہ اجات 



 

 ےہ۔

 ، دمحم نب رفعج، ہبعش، زجماۃ انب زارہ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج امنزی روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک ؟

     1065    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، زہيْ ب٦ ِحب، یزیس ب٦ ہارو٧، شىبہ، ٠ىاذ، :  راوی

ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ صَ  ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبٔی  ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َحسَّ ص١َُا َو٦ِ ُش َحسَّ ِىَبَة بَٔضَذا اُرو٧َ لَٔکَ

٤َٔس  َر٧ٔ َوفٔی رَٔوایَةٔ َیزٔیَس ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ِوُب اِلَبَِيُؾ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ١َا ی٥َُقَّی اٜثَّ َ٘ ٔ فٔی رَٔواَیٔة ٠َُىاذٕ  ٥َاز َِ ٔ  اِْل

یک  دیبع اہلل نب اعمذ، زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اعمذ، اس دنس ےک اسھت یھب یہی دحثی اافلظ یک دبتیلی ےک اسھت لقن

 ےہ ینعم ف وہفمؾ فیہ ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، ہبعش، اعمذ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج امنزی روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک ؟

     1066    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس

وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١، زارمی، ٠زوا٧ ب٦ ٠ح١س ز٠صقی، َىيس ب٦ وبساٜىزیز، وفيہ ب٦ ٔيس، ٔزوہ ب٦ یحٌي،  :  راوی



 

 حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ارٔمٔیُّ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ َة  َحسَّ ٔ َو٦ِ َؤفيَّ َِٜىزٔیز ٔىيُس ب٦ُِ َوِبٔس ا ََ ث٥ََا  ٠َِصقٔیُّ َحسَّ ٕس اٜسِّ ٤ََْا ٠َزَِوا٧ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َ أَِخب

٢َ إَٔذا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ زَِوَة َو٦ِ أَبٔی  َٔ ِيٕس َو٦ِ  َٔ ُط ٦ِ٠ٔ  ب٦ِٔ  ََ ِ ََِي َرأ َٟ  َر ا َٔ  ًٔ و ُ٘
اٜزُّ

١َِِٜحسٔ  ِٔ َوا ٥َا َٞ اٜثَّ ُِٝئ ٠َا ٔشئَِت ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ َبِىُس أَصِ ١َاَوأت َواِلَِرٔؿ َو٠ٔ ُِٝئ اٜسَّ َِٜح١ُِس ٠ٔ ََٜک ا َِٜىِبُس  َرب٥ََّا  َٟ ا ا َٔ ُّٖ ٠َا  أََح

َُّٝض٢َّ َِل ٠َا٤َٔي ١َٜٔا أَِوَفِيَت َوَِل ٠ُِىٔفَی ١َٜٔا  ََٜک َوِبْس اٜ ٥َا  ُّٝ ُ َِٜحسُّ َوک َِٜحسِّ ٥ِ٠َٔک ا ُي َذا ا َّ  ٥َ٠َِىَت َوَِل َی٥ِ

دبع اہلل نب دبعارلنمح، داریم، رمفاؿ نب دمحم دیقشم، دیعس نب دبعازعلسی، ہیطع نب سیق، زقہع نب ییحی، رضحت اوبدیعس دخری 

ُ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج روکع ےس رس ااھٹےت
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ف زنیم رھب اجںیئ افر  ا

افر دنبہ وج ےہک وت بس ےس زایدہ دقحار ےہ مہ بس ریتے دنبے  سج رظػ وک وت اچےہ فہ رھب اجےئ وت یہ انث افر رزریگ ےک القئ ےہ

ںی اے اہلل وت وج زیچ اطع رکے اےس وکیئ رف ےنک فاالںیہن افر سج ےس وت وکیئ زیچ رفک ےل اےس وکیئ دےنی فاال ںیہن افر ریتے 

 اقمہلب ںیم وکشش رکےن فاےل یک وکشش افدئہ دنم ںیہن۔

ریم، رمفاؿ نب دمحم دیقشم، دیعس نب دبعازعلسی، ہیطع نب سیق، زقہع نب ییحی، رضحت اوبدیعس دبعاہلل نب دبعارلنمح، دا :  رافی

 دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ؟بج امنزی روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک

     1067    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ہصي٢ ب٦ بصيْ، ہصا٣ ب٦ حسا٧، ٔيس ب٦ َىس، وفاء، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ



 

ٕ أَِخ  ث٥ََا صَُصِي٢ُ ب٦ُِ َبٔصيْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ ِىٕس َو٦ِ َوَفا ََ ِئس ب٦ِٔ  َٔ ا٧َ َو٦ِ  ٤ََْا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ َحسَّ َ ب

َُّٝض٢َّ َربَّ  َٟ اٜ ا َٔ  ًٔ و ُ٘
طُ ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َاَوأت َوبَّإس أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ُِٝئ اٜسَّ َِٜح١ُِس ٠ٔ ََٜک ا ٥َا 

 َ ُِٝئ اِل ١َِِٜحٔس َِل ٠َا٤َٔي ١َٜٔا أَِوَفِيَت َو َو٠ٔ ِٔ َوا ٥َا َٞ اٜثَّ ُِٝئ ٠َا ٔشئَِت ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ َبِىُس أَصِ َِل ٠ُِىٔفَی ١َٜٔا ِرٔؿ َو٠َا بَِي٥َُض١َا َو٠ٔ

َِٜحسُّ  َِٜحسِّ ٥ِ٠َٔک ا ُي َذا ا َّ  ٥َ٠َِىَت َوَِل َی٥ِ

اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن  اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ نب  ریش، اشہؾ نب اسحؿ، سیق نب دعس،

 َ
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 ےک اافلظ ںیہن ںی۔

 یب ہبیش، میشہ نب  ریش، اشہؾ نب اسحؿ، سیق نب دعس، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 بج امنزی روکع ےس رس ااھٹےئ وت ایک ےہک ؟

     1068    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، حّغ، ہصا٣ ب٦ حسا٧، اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِٕ َو٦ِ  ِىٕس َو٦ِ َوَفا ََ ِيُس ب٦ُِ  َٔ ث٥ََا  ا٧َ َحسَّ ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ َحسَّ ِّْغ َحسَّ ث٥ََا َح ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا٥َّٜٔييِّ  اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ َحسَّ

٢ِ یَِذَُکِ ٠َا َبِىَسظُ  َٜ ُِٝئ ٠َا ٔشئَِت ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ َبِىُس َو ِؤٜطٔ َو٠ٔ َٔ ٔلَی  ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل
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نِْم  انب ریمن، صفح، اشہؾ نب اسحؿ، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ) ف
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 انب ریمن، صفح، اشہؾ نب اسحؿ، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ع افر دجسہ ںیم رقات رقلؿ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمروک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم رقات رقلؿ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1069    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َٝمي٧ ب٦ َحي٢، ابزاہي٢، وبساهَّلل ب٦ َىيس ب٦ ٥٠عور، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، َ :  راوی

 ٠ىبس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َيا٧ُ ب٦ُِ  ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََ ث٥ََا  ٧ُ ب٦ُِ  َحسَّ َمِيَ َٝ َُ َْنٔی  َ وَُيِي٥ََة أَِخب

 ٔ َحِي٢ٕ َو٦ِ إ َُ َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َر َص َ٘  َٟ ا َٔ ٢ََّٝ بَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِىَبٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ََ ِيطٔ َو

أت  َ
َٖ ٦ِ٠ٔ ٠َُبَّشِّ ٢ِ یَِب َٜ َُّط  َٟ أَیَُّضا ا٥َّٜاُس إ٤ٔ ا َٕ َِ َْ أَبٔی بَِْکٕ  ِٝ ْٓ َخ ُّو َتاَرَة َوا٥َّٜاُس ُظ أَٜحُة یََزاَصا  اٜسِّ یَا اٜعَّ ُِ ٔ إِٔلَّ اٜزُّ ة ا٥ُّٜبُوَّ

ََِىمِّ   ًُ و ُ٘
ا اٜزُّ أ٠ََّ َِ أجّسا  ََ آ٧َ َراّ٘ٔىا أَِو  ُُِٜقِ أَ ا ِّی ٤ُضٔيُت أ٧َِ أَِْقَ ٔن َٜطُ أََِل َوإ ١ُِِٜس٢ُٔٝ أَِو تَُزی  حُوزُ ا ا اٜسُّ َّٞ َوأ٠ََّ ١ُوا ِٔيطٔ اٜزَّبَّ َوزَّ َوَج

اِجَتضُٔسوا فٔی اٜسُّ  َِ ٧َ َمِيَ َٝ َُ َيا٧ُ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ٦ْٔ١ أ٧َِ يُِسَتَحاَب َل٢ُِٙ  َٕ َِ  ِٔ  َوا

دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ، دبعاہلل نب دبعم، رضحت انب ابعس 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن )رمض فافت( ںیم رپدہ ااھٹای افر احصہب رکاؾ ریض اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

وبں اعتٰیل مہنع اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےھچیپ ںیفص ابدنےنھ فاےل ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ولوگ ےچس وخا

ںیہن ےہ پ  وک ناملسؿ داتھکی ےہ ای اس ےک  ےئ داھکای اجات ےہ لاگہ روہ ےھجم روکع ای ےک العفہ رشبمات وبنة ںیم ےس وکیئ ارم ابیق 

دجسہ رکےت وہےئ رقات رقلؿ ےس عنم ایک ایگ ےہ روکع ںیم وت اےنپ رب یک تمظع ایبؿ رکف افر وجسد ںیم داع رکےن یک وکشش رکف 

 ہک اہمترے  ےئ وبقؽ یک اجےئ۔

ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ، دبعاہلل نب دبعم، رضحت انب دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب  :  رافی



 

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 رفےنک ےک ایبؿ ںیمروکع افر دجسہ ںیم رقات رقلؿ ےس 

     1070    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ ایوب، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، ََٝمي٧ ب٦ َحي٢، ابزاہي٢ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ٠ىبس حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ُٞ ب٦ُِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ َحِي٢ٕ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِىَبٔس ب٦ِٔ  َحسَّ َُ ٧ُ ب٦ُِ  ََٝمِيَ َُ َْنٔی  َ َجِىََفٕ أَِخب

 ِ َّ ٢َ اٜسِّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َر َص َ٘  َٟ ا َٔ ٔ َوبَّإس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوبَّإس  طُ ٠َِىُعوْب ف َُ ِ ی ٠ََزٔؼطٔ َْ َوَرأ

ةٔ إِٔلَّ  أت ا٥ُّٜبُوَّ َ
َٖ ٦ِ٠ٔ ٠َُبَّشِّ ٢ِ َیِب َٜ َُّط  ُت ثَََلَث ٠َزَّإت إ٤ٔ ٍِ َّٝ ِٞ بَ َُّٝض٢َّ َص َٟ اٜ ا َٕ َِ َّٜٔذی ٠َاَت ِٔيطٔ  أُٜح أَِو ا َِٜىِبُس اٜعَّ یَا َیَزاَصا ا ُِ  اٜزُّ

َيا٧َ  ِّ َُ ٞٔ َحٔسیٔث  َٜطُ ث٢َُّ َذََکَ ب١ِٔٔث  تَُزی 

لیع نب رفعج، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ییحی نب اویب، اامس

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رمض فافت( ںیم رپدہ  اٹای افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رس رپ یٹپ دنب ی وہیئ یھت 

نیت ابر رفامای اے اہلل ںیم ےن غیلبت رک دی وبنت یک وخربخشویں ںیم ےس ےچس وخاوبں ےک العفہ وکیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 ابیق ںیہن پ  وک کین دنبہ داتھکی ےہ ای اس ےک  ےئ داھکای اجات ےہ رھپ افرپ فایل دحثی یہ یک لثم ذرک یک ےہ۔

 نب دبعاہلل نب دبعم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب اویب، الیعمس نب رفعج، امیلسؿ نب میحس، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 روکع افر دجسہ ںیم رقات رقلؿ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1071    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابزاہي٢ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ح٥ين، ا٧ ٘ے واٜس، حَّضت ولی ب٦ ابی ـاِٜ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٔ ِٕ َو٦ِ یُو٤َُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ َُٝة  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ثَىٔي إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ َٟ َحسَّ ا

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ ٤ََضانٔی َر ا َٔ  ِٕ ٔ ١َٔي َولٔیَّ ب٦َِ أَبٔی ـَاٜ ََ َُّط  ثَُط أ٤َ أجّساح٥َُيِٕن أ٧ََّ أَبَاُظ َحسَّ ََ أَ َراّ٘ٔىا أَِو  ٢َ أ٧َِ أَِْقَ َّٝ ََ  ِيطٔ َو

ویسن، انب اہشب، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، اؿ ےک فادل، رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، 

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع افر دجسہ رکےت وہےئ رقات رکےن ےس عنم رفامای۔

میہ نب دبعاہلل نب نینح، اؿ ےک فادل، رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اربا :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم رقات رقلؿ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1072    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، ابواَا٠ہ، وٜيس اب٦ ٘ثيْ، ابزاہي٢ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ح٥ين، حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ  :  راوی

 ب٦ ابی ـاِٜ

ِٜوَ  ا٠ََة َو٦ِ ا ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ثَىٔي إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ ٜٔئس َيِىىٔي اب٦َِ 

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ وُِل ٤ََضانٔی َر ُٕ ِٕ َي ٔ ١َٔي َولٔیَّ ب٦َِ أَبٔی ـَاٜ ََ َّطُ  آ٧ٔ َوأ٤ََا َراْ٘ٔي أَِو ح٥َُيِٕن َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٤َ ُُِٜقِ ائَٔة ا ٢َ َو٦ِ ْٔقَ َّٝ 



 

أجْس  ََ 

اوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، فدیل انب ریثک، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےس 

رفاتی ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع افر وجسد ںیم رقات ےس عنم رفامای ےہ افر ںیم  ہ ںیہن اتہک ہک ںیہمت 

  ےہ۔رفاک

 اوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، فدیل انب ریثک، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  رقات رقلؿ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمروکع افر دجسہ ںیم

     1073    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ اَحٖ، اب٦ ابی ٠زی٢، ٠ح١س ب٦ جىَف، زیس ب٦ ا٢َٝ، ابزاہي٢ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ح٥ين، حَّضت ولی رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ ب٦ ابی ـاِٜ

ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ بِ  ٢َ َو٦ِ إٔبِزَ َحسَّ َٝ َِ َْنٔی َزیُِس ب٦ُِ أَ َ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ أَِخب ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی ٠َزِی٢ََ أَِخب َ َٖ أَِخب َح َِ ٔ اصٔي٢َ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّلٔل ٦ُ إ

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ ٤ََضانٔی َر ا َٔ َُّط  ِٕ أ٤َ ٔ ًٔ ب٦ِٔ ح٥َُيِٕن َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ أَبٔی ـَاٜ و ُ٘
ائَٔة فٔی اٜزُّ ُِٜٔقَ ٢ََّٝ َو٦ِ ا ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 ٢ِ ُ٘ ُٟ ٤ََضا ُٔو ٔ َوَِل أَ ُحوز  َواٜسُّ

اوبرکب نب ااحسؼ ، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، زدی نب املس، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع افر وجسد ںیم رقات ےس عنم رفامای ےہ افر ںیم  ہ ںیہن اتہک  اطبل ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل

 ہک ںیہمت رفاک ےہ۔

اوبرکب نب اقحس، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، زدی نب املس، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  :  رافی



 

 ایب اطبل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم رقات رقلؿ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1074    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

سی، زاُز ب٦ ٔيس، ابزاہي٢ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ح٥ين، اب٦ وباس رِضي زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابووا٠ز وٕ :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ابی ـاِٜ

ِيٕس َحسَّ  َٔ ث٥ََا َزاُوزُ ب٦ُِ  ٔسیُّ َحسَّ َٕ َِٜى ٕ ا ٤ََْا أَبُو َوا٠ٔز َ اَِل أَِخب َٔ  ُٖ َح َِ ٔ ٕب َوإ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ثَىٔي إٔبَِزاصٔيَحسَّ

أَ  ٢َ أ٧َِ أَِْقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ي َظل َٟ ٤ََضانٔی حٔيِّ ا َٔ أجّساح٥َُيِٕن َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ َولٓٔیٕ  ََ  َراّ٘ٔىا أَِو 

نینح، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، داؤد نب سیق، اربامیہ نب دبعاہلل نب 

رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ریمے وبحمب ےن عنم رفامای ےہ ہک ںیم روکع ای دجسہ رکےت 

 وہےئ رقات رکفں۔

، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، داؤد نب سیق، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح :  رافی

 ہنع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم رقات رقلؿ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم



 

     1075    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک ب٦ ٤اِي، ويسٰي ب٦ ح١از ٠َّصی، ٜيث، یزیس ب٦ ابی حبيِ، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، اب٦ ابی ِسیک،  :  راوی

ؼحاک اب٦ وث١ا٧، ٠ٕسامی یحٌي، یحٌي ٔفا٧، اب٦ وحَل٧، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، اَا٠ہ ب٦ زیس، یحٌي ب٦ 

 ، ٔتيبہ، اب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، ٠ح١س، اب٦ و١زایوب

یُّ أَ  ١َِِّٜٔصٔ ٕ ا از ثَىٔي ؤيَسي ب٦ُِ َح١َّ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي ح و َحسَّ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َِّٝيُث َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ َحسَّ ٤ََْا اٜ َ ِخب

ثَىٔي َصاُرو٧ُ بِ  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ِٕ ث٥ََا أَبٔی َحبٔي َٟ ح و َحسَّ ا َٔ اُک ب٦ُِ وُِث١َا٧َ  حَّ ث٥ََا اٜؽَّ َُِسیِٕک َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی  ٦ُ َوِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ

ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ  ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ا٧ُ َو٦ِ اب٦ِٔ َوِحََل٧َ ح و َحسَّ فَّ َٕ ِٜ ث٥ََا َیِحٌَي َوصَُو ا مٔیُّ َحسَّ سَّ َٕ ١ُ ِٜ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ا ثَىٔي َحسَّ ِٕ َحسَّ

ُٞ يَ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ا٠َُة ب٦ُِ َزیِٕس  ََ ُ َْنٔی أ َ ِى٥ُو٧َ اب٦َِ َجِىََفٕ أَِخب

یِّ َحسَّ  ٔ ثَىٔي َص٥َّازُ ب٦ُِ اَٜسَّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ْس َوصَُو اب٦ُِ َو١ِزٕو  ِٔ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ُّٞ َصُؤَِل ُ َٖ ک َح َِ ٔ سٔ ب٦ِٔ إ ث٥ََا َوِبَسةُ َو٦ِ ٠َُح١َّ

َُّض١َا َزاَزا َو٦ِ اب٦ِٔ  إ٤ٔ َِ اَک َواب٦َِ َوِحََل٧َ  حَّ َّی َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ح٥َُيِٕن َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َولٓٔیٕ ح إِٔلَّ اٜؽَّ َوبَّإس َو٦ِ َولٓٔیٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ٔ اهَّللُ  وا فٔی رَٔوایَت ٢َِٜ یَِذَُکُ آ٧ٔ َوأ٤ََا َراْ٘ٔي َو ُُِٜقِ ائَةٔ ا اُٜوا ٤ََضانٔی َو٦ِ ْٔقَ َٔ ُض٢ِ  ُّٝ ُ ٢ََّٝ ک ََ َِٝيطٔ َو ١َا َذََکَ  َو َ٘  ٔ ُحوز ض٢ِٔ ا٥َِّٜهَی َو٥َِضا فٔی اٜسُّ

يِ  َٔ ٕ َوَزاُوزُ ب٦ُِ  ثٔيْ َ٘ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ  ٢َ َوا َٝ َِ َ  ٕس اٜزُّصِزٔیُّ َوَزیُِس ب٦ُِ أ

ییحی نب ییحی، امکل نب انعف، ٰیسیع نب امحد رصمی، ثیل، سیدی نب ایب ، بی، اہرفؿ نب دبع اہلل، انب ایب دف ک، احضک انب امثعؿ، 

دقمایم ییحی، ییحی اطقؿ، انب الجعؿ، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ااسہم نب زدی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، 

نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، انہد نب رسی، دبعہ، دمحم نب ااحسؼ ، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، احضک، انب الجعؿ، انب ابعس دمحم، ا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع رکےت وہےئ رقلؿ 

 ای ےہ اؿ رضحات یک رفاتی ںیم دجسہ ےس یہن اک ذرک ںیہن ےہ۔یک رقات ےس عنم رفام

ییحی نب ییحی، امکل نب انعف، ٰیسیع نب امحد رصمی، ثیل، سیدی نب ایب ، بی، اہرفؿ نب دبعاہلل، انب ایب دف ک، احضک انب  :  رافی

زدی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، الیعمس نب امثعؿ، دقمایم ییحی، ییحی اطقؿ، انب الجعؿ، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ااسہم نب 

 رفعج، دمحم، انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر دجسہ ںیم رقات رقلؿ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     1076    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، حات٢ ب٦ ا١َىيٞ، جىَف ب٦ ٠ح١س، ٠ح١س ب٦ ٥٠ٙسر، وبساهَّلل ب٦ ح٥ين، حَّضت ولی رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 َٙ ٥ِ١ُِٜ ٔس ب٦ِٔ ا ٕس َو٦ِ ٠َُح١َّ َٞ َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ١َٔىي َِ ٔ ُٔتَِيَبُة َو٦ِ َحات٢ٔٔ ب٦ِٔ إ ث٥ََاظ  ٔسرٔ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ح٥َُيِٕن َو٦ِ َولٓٔیٕ َحسَّ

 ٔ حُوز ٢ِ یَِذَُکِ فٔی اٜسُّ َٜ  َو

ہبیتق نب دیعس، احمت نب اامسلیع، رفعج نب دمحم، دمحم نب دکنمر، دبعاہلل نب نینح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہ ا ک افر دنس 

 ۔ےس یہی دحثی ذموکر ےہ نکیل اس ںیم دجسہ اک ذرک ںیہن

 ہبیتق نب دیعس، احمت نب الیعمس، رفعج نب دمحم، دمحم نب دکنمر، دبعاہلل نب نینح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  رفےنک ےک ایبؿ ںیمروکع افر دجسہ ںیم رقات رقلؿ ےس

     1077    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ب٦ ولی، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابی بْک ب٦ حّغ، وبساهَّلل ب٦ ح٥ين، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ َولٓٔیٕ َحسَّ ِّٕغ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ح٥َُيِٕن َو٦ِ اب٦ِٔ  َحسَّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ َح َحسَّ

ٔ َوٝٔيًّا ٥َاز َِ ٔ أَ َوأ٤ََا َراْ٘ٔي َِل یَِذَُکُ فٔی اِْل َٟ ٤ُضٔيُت أ٧َِ أَِْقَ ا َٔ َّطُ   َوبَّإس أ٤َ



 

نینح، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ  رمعف نب یلع، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رکب نب صفح، دبعاہلل نب

 رفامےت ںی ہک ےھجم رقات رقلؿ ےس عنم ایک ایگ ےہ اس احؽ ںیم ہک ںیم روکع رکےن فاال وہں۔

 رمعف نب یلع، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رکب نب صفح، دبعاہلل نب نینح، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

     1078    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َواز، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، و١ارہ ب٦ ٌزیہ ٠ولی ابوبْک، ابوظاٜح،  ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، و١زو ب٦ :  راوی

 ذ٘وا٧، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ِٜ ِٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ از وَّ ََ ٕٓ َوَو١ِزُو ب٦ُِ  ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو ٌَزٔیََّة َحارٔٔث َو٦ِ و١َُ َحسَّ اَرَة ب٦ِٔ 

َٟ اهَّللٔ و َُ ُث َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َوا٧َ یَُحسِّ ِ٘ ١َٔي أَبَا َظأٜٕح َذ ََ َُّط  َِمٕٓ ٠َِولَی أَبٔی بَِْکٕ أ٤َ َُ ُب َو٦ِ  َٟ أَِْقَ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ثُْٔ  ِ٘ َ أ َِ أجْس  ََ َِٜىِبُس ٦ِ٠ٔ َربِّطٔ َوصَُو  َِ ٠َا یَُٙو٧ُ ا َوا  وا اٜسُّ

اہرفؿ نب رعمفػ، رمعف نب وساد، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، امعرہ نب زغ ہ ومیل اوبرکب، اوباصحل، ذوکاؿ، رضحت اوبرہریہ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دجسہ رکےت وہےئ دنبہ اےنپ رب ےک بس ےس 

 بی وہات ےہ سپ وجسد ںیم رثکت ےک اسھت داع ایک رکف۔زایدہ رق

اہرفؿ نب رعمفػ، رمعف نب وساد، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، امعرہ نب زغ ہ ومیل اوبرکب، اوباصحل، ذوکاؿ، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

     1079    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، یو٤س ب٦ وبساِلولی، اب٦ وہِ، یحٌي ب٦ ایوب، و١ارہ ب٦ ٌزیہ ٠ولی ابوبْک، ابوظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ رِضي اهَّلل

َْنٔی یَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ ٔ َویُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی  اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َِمٕٓ َحسَّ َُ  َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ٌَزٔیََّة َو٦ِ 

 َٟ و َُ َُّٝض٢َّ أٌَِفِ لٔی َذ٤ِٔيي  ٠َِولَی أَبٔی بَِْکٕ َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة أ٧ََّ َر ٔ اٜ حُوزٔظ َُ ُٟ فٔی  و ُٕ ٢ََّٝ کَا٧َ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

ظُ  ُظ َوَوََل٤َٔيَتُط َؤَسَّ َٜطُ َوآِٔخَ َُّٝط َوأَوَّ ُط َؤج َّٔ ٔ ُط ز َّٝ ُ  ک

وباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباطرہ، ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ییحی نب اویب، امعرہ نب زغ ہ ومیل اوبرکب، ا
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 ےھت اے اہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ دجسفں ںیم )ا

 ریمے امتؾ انگہ اعمػ رفام دے وھچےٹ ڑبے افؽ فلرخ اظرہی فوپدیشہ۔

رہ، ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، ییحی نب اویب، امعرہ نب زغ ہ ومیل اوبرکب، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اوباط :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

     1080    حسیث                               جٝس اوٟ  :  ٝسج



 

 زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، زہيْ، جزیخ، ٥٠عور، ابی ؼهی، ٠َسوٗ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا جَ  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٕب َوإ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٕٗ َو٦ِ َوائَٔصَة َحسَّ و َهی َو٦ِ ٠ََِسُ زٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ أَبٔی اٜؽُّ

ِبَحا٤ََک ا َُ  ٔ حُوزٔظ َُ وؤطٔ َو ُ٘ َٟ فٔی ُر و ُٕ ٢َ یُِٙثُْٔ أ٧َِ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا ُض٢َّ َٔ َّٝ َُّٝض٢َّ َرب٥ََّا َوبَٔح١ِٔسَک اٜ ٜ

آ٧َ أٌَِفِ لٔی یَتَ  ُُِٜقِ ُٟ ا  أَوَّ

ی، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ج

 

ض

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، رججی، وصنمر، ایب 
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( رفامےت ےھت افر  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ روکع ف دجسہ ںیم رثکت ےک اسھت )  ِّل 

ْ
ِرد
ْف

 

ع
ا

 رقلؿ رپ ل رکےت اے اہلل اے امہرے رب وت یہ اپک ےہ افر رعتفی ریتی یہ ےہ اے اہلل ریمی رفغمت رفام۔

ی، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

ج

 

ض

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، رججی، وصنمر، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

     1081    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ي اهَّلل تىالٰی و٥ہاابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ٠س٢ٝ، ٠َسوٗ، حَّضت وائصہ رِض :  راوی

 ٔ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ٠ُِسٝ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َِٜت َحسَّ ا َٔ ٕٗ َو٦ِ َوائَٔصَة  و ٢ٕ َو٦ِ ٠ََِسُ

٢ََّٝ یُِٙثُْٔ أ٧َِ يَ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ َِٜيَک  ٔ َک َوأَتُوُب إ َٔفُ ٍِ َت َِ َ ِبَحا٤ََک َوبَٔح١ِٔسَک أ َُ َٞ أ٧َِ ی١َُوَت  ِب َٔ  َٟ و ُٕ

َِٝت لٔی َوََل٠َْة فٔی  َٟ ُجٔى ا َٔ وَُٜضا  ُٕ ًَّٜٔي أََراَک أَِحَسثَِتَضا َت ِٜک١ََٔٝاُت ا َٟ اهَّللٔ ٠َا َصٔذظٔ ا و َُ ُِٝت یَا َر ُِٝتَضا ُٔ ُٔ ًٔي إَٔذا َرأَیُِتَضا  إَٔذا أ٠َُّ

 ٔ وَرة ٔلَی آِٔخٔ اٜسُّ ِتُح إ َّ ِٜ َِ َنَِّصُ اهَّللٔ َوا  َجا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، ملسم، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 
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 ،( دیسہ رفامیت ںی ہیلع فل ہ فملس فافت ےس ےلہپ  ہ املکت رثکت ےس رفامای رکےت ےھت )
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ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہ املکت ایک ںی پ  وک ںیم دیتھکی وہں ہک لپ ےن اؿ وک انہک یرفع رک دای 

  ک العتم رقمر یک یئگ ےہ۔ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریمے  ےئ ریمی اتم ںیم ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، ملسم، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےہک ؟روکع افر وجسد ںیم ایک 

     1082    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، یحٌي ب٦ آز٣، ٠ّؽٞ، او١ض، ٠س٢ٝ ب٦ ظبيح، ٠َسوٗ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ْٞ وَ  ؽَّ َّ ث٥ََا ٠ُ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ آَز٣َ َحسَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٕٗ َو٦ِ َحسَّ و ٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ٠ُِس٢ٔٔٝ ب٦ِٔ ُظبَِيٕح َو٦ِ ٠ََِسُ

َِ َنَِّصُ اهَّللٔ  َِٝيطٔ إٔذَا َجا َٟ َو َ ٢ََّٝ ٥ِ٠ُُذ ٤َز ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت ٠َا َرأَیُِت ا٥َّٜٔييَّ َظل ا َٔ ِّی َظََلّة إِٔلَّ َزَوا أَِو  َوائَٔصَة  ِتُح ُيَعل َّ ِٜ َوا

ِبَحا َُ َٟ ِٔيَضا  ا َُّٝض٢َّ أٌَِفِ لٔیَٔ ِّی َوبَٔح١ِٔسَک اٜ  ٤ََک َرب

دمحم نب راعف، ییحی نب لدؾ، لضفم، اشمع، ملسم نب حیبص، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ےس 

چُ انزؽ وہیئ ںیم ےن لپ یلص اہلل
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 (لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ داع ہن ڑپ ی وہ )

 دمحم نب راعف، ییحی نب لدؾ، لضفم، اشمع، ملسم نب حیبص، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

     1083    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساِلولی، زاُ ز، وا٠ز، ٠َسوٗ، حَّضت  :  راوی

ٕٗ َو٦ِ َوائَٔص  و ٕ َو٦ِ ٠ََِسُ ث٥ََا َزاُوزُ َو٦ِ َوا٠ٔز ثَىٔي َوِبُس اِلَِولَی َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ َة 

ِبَحا٧َ اهَّللٔ  َُ  ٟٔ ِو َٔ ٢ََّٝ یُِٙثُْٔ ٦ِ٠ٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ أََراَک َظل و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ َِٜت  ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ َٔفُ اهَّللَ َوأَتُوُب إ ٍِ َت َِ ٔ أَ  َوبَٔح١ِٔسظ

ِّی  ِّی أَن َْنٔی َرب َّ َٟ َخب ا َٕ َِ َِٜيطٔ  ٔ َٔفُ اهَّللَ َوأَتُوُب إ ٍِ َت َِ ٔ أَ ِبَحا٧َ اهَّللٔ َوبَٔح١ِٔسظ َُ  ٟٔ ِو َٔ ًٔيتُِٙثُْٔ ٦ِ٠ٔ  أََری َوََل٠َّة فٔی أ٠َُّ َِإَٔذا َرأَیُِتَضا  ََ

 َِ ِس َرأَیُِتَضا إَٔذا َجا َٕ َِ َِٜيطٔ  ٔ َٔفُ اهَّلَل َوأَتُوُب إ ٍِ َت َِ ٔ أَ ِبَحا٧َ اهَّللٔ َوبَٔح١ِٔسظ َُ  ٟٔ ِو َٔ ثَُِْت ٦ِ٠ٔ  ِ٘ ََّٙة أَ ِتُح ٠َ َِ ِتُح  َّ ِٜ َنَِّصُ اهَّللٔ َوا

َسبِّ  َِ َِِواّجا  ابّاَوَرأَیَِت ا٥َّٜاَس یَِسُخُٝو٧َ فٔی زٔی٦ٔ اهَّللٔ أَ َُّط کَا٧َ َتوَّ ُظ إ٤ٔ َٔفِ ٍِ َت َِ  ِح بَٔح١ِٔس َربَِّک َوا

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، داؤ د، اعرم، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
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وگں وک وت دےھکی اگ اہلل ےک دنی ںیم وفج در وفج داہ  

 وہں ےگ وت اہلل یک حیبست ایبؿ رک اس یک رعتفی ےک اسھت افر اس ےس ششخب امگن ےب کش فہ روجع رفامےن فاال ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، داؤ د، اعرم، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

     1084    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، حَّضت اب٦ جزیخ :  راوی

 َ ث ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِ َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي  َوانٔیُّ َو٠َُح١َّ ِٝ ُِٜح َْ ىٔي َحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ِي َ٘  ِٕ ُِٝت َٜٔىَفا ُٔ  َٟ ا َٔ ٕخ 

 َ أ َِ َط إِٔلَّ أ٤ََِت  َٜ ٔ ِبَحا٤ََک َوبَٔح١ِٔسَک َِل إ َُ ا  َٟ أ٠ََّ ا َٔ  ًٔ و ُ٘
ُٟ أ٤ََِت فٔی اٜزُّ و ُٕ ِسُت َت َٕ َت ِِ َِٜت ا ا َٔ ََٙة َو٦ِ َوائَٔصَة  ِي َٝ َْنٔی اب٦ُِ أَبٔی ٠ُ َ ِخب

 ُ ِسُت ث َتَحسَّ َِ ٔلَی َبِىٔؾ نَٔسائٔطٔ  َِ إ َّطُ َذَص َم٥ِ٥َُت أ٤َ َِ ٕة  َٝ ِي َٜ ٢ََّٝ َذاَت  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِإَٔذا صَُو َراْ٘ٔي أَِو ا٥َّٜٔييَّ َظل ٢َّ َرَجِىُت 

ِبَحا َُ  ُٟ و ُٕ أجْس َي َٜفٔی آَِخَ ََ ََّک  َٜفٔی َشأ٧ِٕ َوإ٤ٔ ِّی  ٔن ِّی إ ُِٝت بٔأَبٔی أ٤ََِت َوأُم ُٕ َِ ََٜط إِٔلَّ أ٤ََِت  ٔ  ٤ََک َوبَٔح١ِٔسَک َِل إ

نسح نب یلع ولحاین، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رضحت انب رججی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اطع ےس اہک ہک لپ یلص اہلل 

ب کہ ےن رضحت اعدص  ریض اہلل  ہیلع فل ہ فملس روکع ںیم ایک
مل
( ےھجم انب ایب 
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ؿ اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ایبؿ یک ےہ فہ رفامیت ںی ںیم ےن ا ک رات یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اےنپ اپس ہن اپای وت ںیم ےن امگ

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ دفرسی وعروتں ےک اپس پ ے ےئگ ںی ںیم ےن ڈوھڈنان یرفع ایک فاسپ لیئ وت لپ یلص اہلل ہیلع  ایک ہک لپ
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  فل ہ فملس وک روکع رکےت وہےئ اپای دجسہ رکےت وہےئ اپای افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفام رےہ ےھت ) 
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( ںیم ےن اہک ریمے امں ابپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ دفا وہں ںیم سک امگؿ ف ایخؽ ںیم یھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 
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 فملس سک اکؾ ںیم رصمفػ ںی۔

 نسح نب یلع ولحاین، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رضحت انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

     1085    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

ي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، وبيساهَّلل ب٦ و١ز، ٠ح١س ب٦ یحٌي ب٦ حبا٧، اُعد، ابوہزیزہ رِض :  راوی

 حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

سٔ  ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز َو٦ِ ٠َُح١َّ ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔد َو٦ِ  َحسَّ ب٦ِٔ َیِحٌَي ب٦ِٔ َحبَّا٧َ َو٦ِ اِلَُِعَ

َىِت یَٔسی  أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َوائَٔصةَ  َٔ َو َِ َِٜت١َِسُتُط  ا َِ أط  َِٜٔفَ َّٝة ٦ِ٠ٔ ا ِي َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِسُت َر َٕ َِ َِٜت  ا َولَی َٔ

َدٔفَک َو  ََ َُّٝض٢َّ أَوُوذُ بٔزَٔؼاَک ٦ِ٠ٔ  ُٟ اٜ و ُٕ ١َِِٜسحٔٔس َوص١َُا ٥ِ٠َُعوبََتا٧ٔ َوصَُو َي َس٠َِيطٔ َوصَُو فٔی ا َٔ وبَتَٔک بَِف٦ٔ  ُٕ اتَٔک ٦ِ٠ٔ وُ َِ ب١َُٔىا

ٔسَک  ِّ ١َا أَث٥َِِيَت َولَی َن َ٘ َِٝيَک أ٤ََِت  ِّ َو  َوأَوُوذُ بَٔک ٥ِ٠َٔک َِل أُِحٔصي ث٥ََا

اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعدص  ریض اہلل 

  ےس رفاتی ےہ ہک ا ک رات ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رتسب رپ ہن اپای وت ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وکاہنع

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپؤں ےک ولتے رپ اج ڑپا اس احؽ  التش ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسم ںیم ےھت افر ریما اہھت
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 ریتی وخ ی یک انپہ ںیم لات وہں افر ریتی زسا ےس ریتی اعمیف یک انپہ ںیم لات وہں افر ںیم ھجت ےس ریتی انپہ ام اتگ وہں افر ںیم ریتی

 دمح فانث ایسی ںیہن رک اتکس یسیج وت ےن وخد اینپ دمح فانث ایبؿ یک ےہ۔

وبااسہم، دیبعاہلل نب رمع، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعدص  ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، ا :  رافی

 اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

     1086    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ بَّش وبسی، َىيس ب٦ ابی ُعوبہ، ٔتازہ، ٠ْطٓ ب٦ وبساهَّلل ب٦ شديْ، حَّضت  :  راوی



 

 وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ُس بِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٓٔ ب٦ِٔ َحسَّ َتاَزَة َو٦ِ ٠َُْطِّ َٔ وبََة َو٦ِ  ٔىيُس ب٦ُِ أَبٔی َُعُ ََ ث٥ََا  َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ٦ُ بَِّٔشٕ ا

 ُٕ ٢ََّٝ کَا٧َ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة ٤َبَّأَِتُط أ٧ََّ َر يْ دِّ َُ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜصِّ  ٔ حُوزٔظ َُ وؤطٔ َو ُ٘ ُٟ فٔی ُر وْس و ُٔسُّ بُّوْح 

َٙٔة َواٜزُّوحٔ  ٔ ١َََِٜلئ  َربُّ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دبعی، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 
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اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دبعی، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 روکع افر وجسد ںیم ایک ےہک ؟

     1087    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ابوزاُز، شىبہ، ٔتازہ، ٠ْطٓ ب٦ وبساهَّلل ب٦ شديْ، ہصا٣، ٔتازہ، ٠ْطٓ، حَّضت وائصہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا َٓ ب٦َِ وَ  َحسَّ ١ِٔىُت ٠َُْطِّ ََ  َٟ ا َٔ َتاَزةُ  َٔ َْنٔی  َ ث٥ََا ُشِىَبُة أَِخب ث٥ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٔ ٠َُح١َّ يْ دِّ ِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜصِّ

ٕٓ َو٦ِ َوائَٔصَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ  َتاَزَة َو٦ِ ٠َُْطِّ َٔ ثَىٔي صَٔصا٣ْ َو٦ِ  َٟ أَبُو َزاُوَز َوَحسَّ ا َِٜحٔسیٔث  َٔ ٢َ بَٔضَذا ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

دمحم نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، اتقدہ، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، اشہؾ، اتقدہ، رطمػ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن یہی دحثی 

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس لقن رفامیئ ےہ اانسد دفرسی ںی۔



 

  نب ینثم، اوبداؤد، ہبعش، اتقدہ، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش، اشہؾ، اتقدہ، رطمػ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجسد یک تلیضف افر اس یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 ز اک ایبؿامن :   ابب

 وجسد یک تلیضف افر اس یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     1088    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، وٜيس ب٦ ہصا٣، حَّضت ٠ىسا٧ ب٦ ابی ـٝحہ يى١زی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕب َحسَّ  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١َُِٜىِئفیُّ َحسَّ ٕ ا َِٜؤٜيُس ب٦ُِ صَٔصا٣ ثَىٔي ا َٟ َحسَّ ا َٔ ١ِٔىُت اِلَِوَزاعٔیَّ  ََ  َٟ ا َٔ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ  ث٥ََا ا

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٜٕٔيُت ثَِوبَا٧َ ٠َِولَی َر  َٟ ا َٔ َِٜيِى١َزٔیُّ  َِٝحَة ا َ ثَىٔي ٠َِىَسا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی ـ ٢ََّٝ َحسَّ ََ ٕٞ  طٔ َو ُِٝت أَِخبِْٔنٔی بَٔى١َ ُٕ َِ

ِٜتُ  َ أ ََ ََٙت ث٢َُّ  َس َِ ٔلَی اهَّللٔ  ٟٔ إ ِِّ اِلَِو١َا ُِٝت بٔأََح ُٔ  َٟ ا َٔ َِٜح٥ََّة أَِو  َٟ أَِو١َُُٝط یُِسخُٔٝىٔي اهَّللُ بٔطٔ ا ا َٕ َِ أَٜثَة  ُِٜتُط اٜثَّ َ أ ََ ََٙت ث٢َُّ  َس َِ ُط 

َّی اهَّللُ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َو٦ِ َذَٜٔک َر َ أ َىَک ََ َِ ِحَسّة إِٔلَّ َر ََ ََّک َِل َتِسُحُس ِهَّلِل  إ٤ٔ َِ ٔ ِهَّلِل  حُوز َْةٔ اٜسُّ ِ َٙث ٔ َِٝيَک ب َٟ َو ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 ٔ َٟ ل ا َٕ َِ ُِٜتطُ  َ َسأ َِ  ِٔ ِرَزا َٜٕٔيُت أَبَا اٜسَّ َٟ ٠َِىَسا٧ُ ث٢َُّ  ا َٔ َٟ لٔی ثَِوبَا٧ُ ی ٠ٔثِ اهَّللُ بَٔضا َزَرَجّة َوَحقَّ َو٥َِک بَٔضا َخٔفيَئّة  ا َٔ  َٞ ٠َا 

زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، افزایع، فدیل نب اشہؾ، رضحت دعماؿ نب ایب ہحلط  رمعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

ےس ےھجم رضحت وثابؿ ومیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس الم افر رعض ایک ہک لپ ےھجم اےسی ل یک  رب دںی سج ےک رکےن 

اہلل تنج ںیم داہ  رک دے ای ںیم ےن اہک ہک ےھجم اہلل ےک زند ک بس ےس  دنسدیہ ل ےک ابرے ںیم  رب دںی فہ اخومش رےہ ںیم 

ےن رھپ وپاھچ وت فہ اخومش رےہ رھپ ںیم ےن رسیتی رمہبت وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس 

وساؽ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ھجت رپ اہلل یک راض ےک  ےئ دجسفں یک رثکت الزؾ ےہ وت بج یھب وکیئ ابرے ںیم 

دجسہ رکات ےہ وت اہلل اس دجسہ ےک ب ب ےس ریتا ا ک درہج ڑباھ دےتی ںی افر اس ےک ذرہعی ریتی ا ک اطخ اٹم دےتی ںی دعماؿ ےتہک 

 ء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الم وت اؿ ےس وپاھچ وت اوہنں ےن یھب ےھجم رضحت وثابؿ یک رطح اتبای۔ںی رھپ ںیم رضحت اوبدردا



 

 زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، افزایع، فدیل نب اشہؾ، رضحت دعماؿ نب ایب ہحلط  رمعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وجسد یک تلیضف افر اس یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     1089    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

لٰی و٥ہ ب٦ ح٢ٙ ب٦ ٠وسي، ابوظاٜح، ہٕٞ ب٦ زیاز، اوزاعی، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ، حَّضت ربيىہ رِضي اهَّلل تىا :  راوی

 ٘ىِ اَِٝم رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي َٟ َحسَّ ا َٔ ١ِٔىُت اِلَِوَزاعٔیَّ  ََ  َٟ ا َٔ ُٞ ب٦ُِ زٔیَازٕ  ِٕ ٔ ث٥ََا ص ٢َُٙ ب٦ُِ ٠ُوَسي أَبُو َظأٜٕح َحسَّ َِٜح ث٥ََا ا ثَىٔي  َحسَّ ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ یَِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی 

 َ ِٕ اِل ِى َ٘ ثَىٔي َربٔيَىُة ب٦ُِ  ١َََٝة َحسَّ ََ أََتِيُتطُ بَٔوُؼوئٔطٔ أَبُو  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ُِت أَبٔيُت ٠ََي َر ُ٘  َٟ ا َٔ َِٝٔمُّ  َِ

 َٟ ا َٔ ُِٝت صَُو َذاَک  ُٔ َْ َذَٜٔک  ِ ٌَي َٟ أَِو  ا َٔ ٔة  َِٜح٥َّ َتَک فٔی ا َٕ َِ أََُٜک ٠َُزا َِ ُِٝت أَ ُٕ َِ  ِٞ ََ َٟ لٔی  ا َٕ َِ أَؤىِّي َولَیَوَحاَجتٔطٔ  َِ َْةٔ    ِ َٙث ٔ ٔسَک ب ِّ َن

 ٔ ُحوز  اٜسُّ

ل نب زاید، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  بع ایملس ریض اہلل 
 َ ہ
مکح نب ومیس، اوباصحل، 

اہلل ہیلع فل ہ فملس  اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رات وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےس سگرات اھت افر لپ یلص

 ےک ااجنتس افر فوض ےک  ےئ اپین الای رکات اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک دؿ رفامای امگن وت ںیم ےن رعض ایک ںیم تنج ںیم لپ

 ےن رعض ایک سب یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رافتق اک وساؽ رکات وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس ےک العفہ افر ھچک ںیم

 یہی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وت اےنپ اعمہلم ںیم وجسد یک رثکت ےک اسھت ریمی دمد رک۔

ل نب زاید، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  بع ایملس  :  رافی
 َ ہ
مکح نب ومیس، اوباصحل، 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

ا  ےک ایبؿ افر ابولں افر ڑپکفں ےک ومڑےن افر امنز ںیم وجڑا ابدنےنھ ےس

 

ض
ع
 ... دجسفں ےک ا

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ا  ےک ایبؿ افر ابولں افر ڑپکفں ےک ومڑےن افر امنز ںیم

 

ض
ع
 وجڑا ابدنےنھ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم دجسفں ےک ا

     1090    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ابوربيي زہزانی، یحٌي، ابوربيي، ح١از ب٦ زیس، و١زو ب٦ زی٥ار، ـاُس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 ُ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َوأَب ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ َو١ِزٔو َحسَّ ث٥ََا َح١َّ َٟ أَبُو اٜزَّبٔئي َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ ب٦ِٔ زٔی٥َارٕ و اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ 

ِبَى  ََ ٢ََّٝ أ٧َِ َيِسحَُس َولَی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ أ٠َُٔز ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ َّْ َشِىَزُظ َوثَٔيابَطُ َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ٕة َو٤ُهَٔی أ٧َِ یَُٙ

ئِن  َّّ َٙ َّْ َشِىَزُظ َوثَٔيابَُط اِل ِبَىةٔ أَِوُم٢ٕ َو٤ُهَٔی أ٧َِ یَُٙ ََ َٟ أَبُو اٜزَّبٔئي َولَی  ا َٔ َس٠َئِن َصَذا َحٔسیُث یَِحٌَي و  َٕ ِٜ بََتئِن َوا ِ٘  َواٜزُّ

َِٜحِبَضةٔ   َوا

، اوبرعیب، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ییحی نب ییحی، اوبرعیب زرہاین، ییحی

ےس ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مکح دای ایگ ہک است  یویں رپ دجسہ رکںی افر عنم ایک ایگ اےنپ ابولں افر ڑپکفں وک ونسارےن 

 دجسہ رکےن اک مکح دای ایگ ڑپکفں افر ابولں وک  ےنٹیم ےس عنم ایک ایگ افر فہ است  یایں درج ذلی افر اوبارلعیب ےتہک ںی ہک است  یویں رپ

 ںی دف ایلیھتہں دف ےنٹھگ افر دف اپؤں افر اشیپین۔

  ہنعییحی نب ییحی، اوبرعیب زرہاین، ییحی، اوبرعیب، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

ا  ےک ایبؿ افر ابولں افر ڑپکفں ےک ومڑےن افر امنز ںیم وجڑا ابدنےنھ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 

ض
ع
 دجسفں ےک ا

     1091    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ زی٥ار، ـاُس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر  ْس َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ  َو٦ِ ـَاُوٕس َحسَّ

َّْ ثَِوبّا َوَِل  ُ٘ ِبَىٔة أَِوُم٢ٕ َوَِل أَ ََ ُحَس َولَی  َِ َٟ أ٠ُٔزُِت أ٧َِ أَ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َشِىّزا ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 ہیلع فل ہ فملس وک است  یویں رپ دجسہ رکےن اک مکح دای ایگ افر ڑپکفں افر ابولں وک ہن وٹیمسں۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب دانیر، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ا  ےک ایبؿ افر ابولں افر ڑپکفں ےک ومڑےن افر امنز ںیم وجڑا ابدنےنھ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 

ض
ع
 دجسفں ےک ا

     1092    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ويي٥ہ، اب٦ ـاُس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہو١زو ٤أس، َّيا٧ ب٦  :  راوی

َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اب٦ِٔ ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٠ُٔزَ  ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ٢ََّٝ  َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٥َّٜٔييُّ َظل

ِبٕي َو٤ُهٔیَ  ََ َياَب  أ٧َِ َيِسُحَس َولَی  ِىَز َواٜثِّ َّٔت اٜصَّ  أ٧َِ َیِٙ

رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ےس رفاک ایگ۔ ےن اراشد رفامای ےھجم است  یویں رپ دجسہ رکےن اک مکح دای ایگ ےہ افر  ہ ہک ڑپکفں افر ابولں ےک  ےنٹیم



 

 رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، انب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ا  ےک ایبؿ افر ابولں افر ڑپکفں ےک ومڑےن اف

 

ض
ع
 ر امنز ںیم وجڑا ابدنےنھ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمدجسفں ےک ا

     1093    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، بہز، وہيِ، وبساهَّلل ب٦ حات٢، ـاُس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ـَاُوٕس َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ َر ِْ َحسَّ ٥َا ُوَصِي

ٔ َولَی أَ  َِٜحِبَضٔة َوأََشاَر بَٔئسظ ِبَىٔة أَِوُم٢ٕ ا ََ حَُس َولَی  َِ َٟ أ٠ُٔزُِت أ٧َِ أَ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜيَسی٦ِٔ َو َظل ّٔطٔ َوا َٝئِن ِن اٜزِِّج

ِىزَ  َياَب َوَِل اٜصَّ َّٔت اٜثِّ َس٠َئِن َوَِل ٤َِٙ َٕ ِٜ ٓٔ ا ا  َوأََِطَ

دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، دبعاہلل نب احمت، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ا ء( رپ دجسہ رک

 

ض
ع
ےن اک مکح دای ایگ ےہ اشیپین افر اےنپ اہھت ےس اےنپ انک رپ ااشرہ ایک دفونں فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ےھجم است )ا

 اہھت دفونں اپؤں افر دفونں دقومں یک اویلگنں رپ افر ڑپکفں افر ابولں وک ہن  ےنٹیم اک مکح وہا ےہ۔

 دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، دبعاہلل نب احمت، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ا  ےک ایبؿ افر ابولں افر ڑپکفں ےک ومڑےن افر امنز ںیم وجڑا ابدنےنھ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 

ض
ع
 دجسفں ےک ا

     1094    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوـاہز، وبساهَّلل ب٦ وہِ، اب٦ جزیخ، وبساهَّلل ب٦ ـاُس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي اب٦ُِ ُجَزیِٕخ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ـَاُوٕس  ِٕ َحسَّ ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ث٥ََا أَبُو اٜفَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ وَ  َحسَّ

ِىَز َو  َّٔت اٜصَّ ِ٘ ِبٕي َوَِل أَ ََ ُحَس َولَی  َِ َٟ أ٠ُٔزُِت أ٧َِ أَ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ْٔ أ٧ََّ َر ِ َِٜحِبَضةٔ َواِل٤َ َياَب ا َِل اٜثِّ

َس٠َئِن  َٕ ِٜ بََتئِن َوا ِ٘ َِٜيَسی٦ِٔ َواٜزُّ  َوا

نب فبہ، انب رججی، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  اوباطرہ، دبعاہلل

ا  رپ دجسہ اک مکح دای ایگ ےہ افر  ہ ہک ابولں افر ڑپکفں وک ہن ونسارفں اشیپین انک دفون

 

ض
ع
ں ےنٹھگ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ےھجم است ا

 افر دفونں اپؤں۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ا  ےک ایبؿ افر ابولں افر ڑپکفں ےک ومڑےن افر امنز 

 

ض
ع
 ںیم وجڑا ابدنےنھ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمدجسفں ےک ا

     1095    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، بْک اب٦ ٠َّض، اب٦ ہاز، ٠ح١س ب٦ ابزاہي٢، وا٠ز ب٦ َىس، حَّضت وباس ب٦ وبس ا١ٜفِٝ رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٔىيٕس حَ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِىٕس َو٦ِ َحسَّ ََ ٔ ب٦ِٔ  سٔ ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َوا٠ٔز ٔ َو٦ِ ٠َُح١َّ َِٜضاز ث٥ََا بَِْکْ َوصَُو اب٦ُِ ٠ََُّضَ َو٦ِ اب٦ِٔ ا سَّ

 ِٜ َحَس ا ََ ُٟ إَٔذا  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َٔي َر ََ َُّط  ِٔ أ٤َ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٜىبَّأس ب٦ِٔ َوِبٔس ا حَ ا ََ ٕٓ َىِبُس  ا ِبَىُة أََِطَ ََ َس ٠ََىُط 

َس٠َاظُ  َٔ بََتاُظ َو ِ٘ اُظ َوُر َّّ َ٘  َوِجُضُط َو

ہبیتق نب دیعس، رکب انب ک ر، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اعرم نب دعس، رضحت ابعس نب دبع ابلطمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 



 

ا ء ےک اسھت دجسہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہ

 

ض
ع
ےئ انس بج وکیئ دنبہ دجسہ رکے وت فہ اےنپ است ا

 رکے افر اینپ اشیپین افر دفونں اہھت افر دفونں ےنٹھگ افر اےنپ دفونں دقومں ےک اسھت دجسہ رکے۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، رکب انب ک ر، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، اعرم نب دعس، رضحت ابعس نب دبع ابلطمل ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ا  ےک ایبؿ افر ابولں افر ڑپکفں ےک ومڑےن افر امنز ںیم وجڑا ابدنےنھ ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 

ض
ع
 دجسفں ےک ا

     1096    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ب٦ َواز وا٠زی وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، بٙيْ، حَّضت َکیِ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِٜحارٔٔث أ٧ََّ  ٤ََْا َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ َِٜىا٠ٔزٔیُّ أَِخب ازٕ ا وَّ ََ ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ  َٙ َحسَّ ُ یِّبا ٠َِولَی اب٦ِٔ  ب ثَطُ أ٧ََّ َُکَ ّْا َحسَّ ِ ي

و ُٕ ُط ٠َِى َُ ِ ِّی َوَرأ َِٜحارٔٔث ُيَعل َُّط َرأَی َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ ا ثَُط َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوبَّإس أ٤َ َٞ َوبَّإس َحسَّ َحَى َِ ا٣َ  َٕ َِ ْػ ٦ِ٠ٔ َوَرائٔطٔ 

ٔلَی اب٦ِٔ  َٞ إ َب ِٔ َٓ أَ ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ ُط  ُّٝ ُٟ  َیُح و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن َٟ إ ا َٕ َِ ََٜک َوَرأِٔسي  َٟ ٠َا  ا َٕ َِ َوبَّإس 

 ْٓ ِّی َوصَُو ٠َُِٙتو َّٜٔذی ُيَعل ُٞ ا ُٞ صََذا ٠ََث ١ََّا ٠ََث  إ٤ٔ

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمعف نب وساد اعرمی دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، رضحت رکبی ریض اہلل 

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دبعاہلل نب احرث وک رس ےک ےھچیپ وجڑا ابدنےھ امنز ڑپےتھ داھکی وت فہ اؿ وک وھکےنل ڑھکے وہ ےئگ بج 

ا وت انب ابعس ریض اہلل فہ امنز ےس افرغ وہےئ وت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ وتمہج وہےئ افر اہک مت ےن ریما رس ویکں ڑیھچ

 اعتٰیل ہنع ےن رفامای اس  ےئ ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس اس رطح وجڑا ابدنھ رک امنز ڑپےنھ

 یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج وکیئ ںیکشم ابدنےھ امنز ادا رک راہ وہ۔

 ف نب احرث، ریکب، رضحت رکبی ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف نب وساد اعرمی دبعاہلل نب فبہ، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ...وجسد ںیم ایمہن رفی افر دجسہ ںیم ویلیھتہں وک زنیم رپ رےنھک افر وینہکں وک ولہپؤں س

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  رفی افر دجسہ ںیم ویلیھتہں وک زنیم رپ رےنھک افر وینہکں وک ولہپؤں ےس افرپ رےنھک افر ٹیپ وک راونں ےس افرپ رےنھک ےک ایبؿ ںیموجسد ںیم ایمہن

     1097    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

ُٟ ا و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس  َٔ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو هَّللٔ َظل

 ِٔ ِٝ َ ِٜک ٢ِ ذَٔراَوِيطٔ ا٤ِبَٔساَك ا ُ٘ ٔ َوَِل یَِبُسِق أََحُس ُحوز  اِوَتٔسُٜوا فٔی اٜسُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 اراشد رفامای وجسد ںیم ایمہن رفی اایتخر رکف افر مت ںیم ےس وکیئ اینپ الکویئں وک ےتک یک رطح ہن اھچبےئ۔

 ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 راونں ےس افرپ رےنھک ےک ایبؿ ںیموجسد ںیم ایمہن رفی افر دجسہ ںیم ویلیھتہں وک زنیم رپ رےنھک افر وینہکں وک ولہپؤں ےس افرپ رےنھک افر ٹیپ وک 

     1098    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، یحٌي ب٦ حبيِ، اب٦ حارث، شىبہ، اب٦ جىَف :  راوی

ث٥ََا ٠ُحَ  اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َخأْٜس َحسَّ ِٕ َحسَّ ث٥َٔيطٔ َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ  َّ١



 

ِق أََحُس  ٔ َوفٔی َحٔسیٔث اب٦ِٔ َجِىََفٕ َوَِل یَتََبسَّ ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة بَٔضَذا اِْل اَِل َحسَّ َٔ َِٜحارٔٔث  ِٔ َيِىىٔي اب٦َِ ا ِٝ َ ِٜک ٢ِ ذَٔراَوِيطٔ ا٤ِبَٔساَك ا ُ٘ 

ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ییحی نب ، بی، انب احرث، ہبعش، انب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک مت ںیم ےس وکیئ اینپ الکویئں وک دمحم نب 

 ےتک یک رطح ہن اھچبےئ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ییحی نب ، بی، انب احرث، ہبعش، انب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیموجسد ںیم ایمہن رفی افر دجسہ ںیم ویلیھتہں وک زنیم رپ رےنھک افر وینہکں وک ولہپؤں ےس افرپ رےنھک افر ٹیپ وک راونں ےس افرپ رےنھک ےک

     1099    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، وبيساهَّلل ب٦ ایاز ب٦ ٜٕيق، حَّضت بزاء رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ِٔ َْا َ ِٜب ٤ََْا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ إٔیَازٕ َو٦ِ إَٔیازٕ َو٦ِ ا َ َٟ أَِخب ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل ٢َ إَٔذا  و َّٝ ََ َو

ِيَک  َٕ َِ ِي ٠ٔزِ َِ ِيَک َواِر َّّ َ٘ َؽِي  َِ َحِسَت  ََ 

امای ییحی نب ییحی، دیبع اہلل نب ااید نب طیقل، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رف

 اھٹےل۔بج وت دجسہ رکے وت اینپ ایلیھتہں زنیم رپ رھک افر وینہکں وک ا

 ییحی نب ییحی، دیبعاہلل نب ااید نب طیقل، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 وینہکں وک ولہپؤں ےس افرپ رےنھک افر ٹیپ وک راونں ےس افرپ رےنھک ےک ایبؿ ںیم وجسد ںیم ایمہن رفی افر دجسہ ںیم ویلیھتہں وک زنیم رپ رےنھک افر



 

     1100    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، بْک اب٦ ٠َّض، جىَف ب٦ ربيىہ، اُعد، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠اٜک ب٦ بحي٥ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا  ٔد َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ث٥ََا بَِْکْ َوصَُو اب٦ُِ ٠ََُّضَ َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ َربٔيَىَة َو٦ِ اِلَُِعَ ٔىيٕس َحسَّ ََ  ب٦ِٔ ٠َأٜٕک اب٦ِٔ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ 

َد بَيَِن یََسیِطٔ  َّی ََفَّ ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّي َیِبُسَو بََياُؿ إٔبَِفِيطٔ  بَُحِي٥ََة أ٧ََّ َر  َحً

ہبیتق نب دیعس، رکب انب ک ر، رفعج نب رہعیب، ارعج، رضحت دبعاہلل نب امکل نب ہنیحب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج 

ل ہ فملس یک ںولغں یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑپےتھ وت اےنپ اہوھتں وک اس دقر اشکدہ رہ ےت ہک لپ یلص اہلل ہیلع ف

 دیفسی اظرہ وہ اجیت۔

 ہبیتق نب دیعس، رکب انب ک ر، رفعج نب رہعیب، ارعج، رضحت دبعاہلل نب امکل نب ہنیحب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿامنز اک ایب :   ابب

  ایبؿ ںیموجسد ںیم ایمہن رفی افر دجسہ ںیم ویلیھتہں وک زنیم رپ رےنھک افر وینہکں وک ولہپؤں ےس افرپ رےنھک افر ٹیپ وک راونں ےس افرپ رےنھک ےک

     1101    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ َىس، جىَفب٦ ربيىہ، حَّضت و١زو ب٦ حارث رِضي اهَّلل  و١زو ب٦ َواز، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، ٜيث :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َِّٝيُث ب٦ُِ  َِٜحارٔٔث َواٜ ٤ََْا َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ ٕ أَِخب از وَّ ََ ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ  ص١َُا َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ َحسَّ ِىٕس لَٔکَ ََ

ٔ َو  ٥َاز َِ ٔ حُ َربٔيَىَة بَٔضَذا اِْل َُ َحَس یَُح٥ُِّح فٔی  ََ ٢َ إَٔذا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜحارٔٔث کَا٧َ َر َّي فٔی رَٔواَیٔة َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ٔ َحً وزٔظ

٢َ کَا٧َ إَٔذا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝئث أ٧ََّ َر ِّی َلََری یَُزی َوَؼُح إٔبَِفِيطٔ َوفٔی رَٔوایَٔة اٜ ٔن َّي إ َد یََسیِطٔ َو٦ِ إٔبَِفِيطٔ َحً َحَس ََفَّ ََ

 بََياَؿ إٔبَِفِيطٔ 



 

رمعف نب وساد، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ثیل نب دعس، رفعجنب رہعیب، رضحت رمعف نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 دفونں اہوھتں وک اس رطح رہ ےت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج دجسہ رکےت ےھت وت

فملس یک ںولغں یک دیفسی دیھکی اجیت افر ثیل یک رفاتی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج دجسہ رکےت وت اےنپ اہوھتں 

 دیفسی وک دھکی اتیل۔ وک ںولغں ےس دجا رک ےتیل اہیں کت ہک ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ںولغں یک

 رمعف نب وساد، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ثیل نب دعس، رفعجنب رہعیب، رضحت رمعف نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ایمہن رفی افر دجسہ ںیم ویلیھتہں وک زنیم رپ رےنھک افر وینہکں وک ولہپؤں ےس افرپ رےنھک افر ٹیپ وک راونں ےس افرپ رےنھک ےک ایبؿ ںیموجسد ںیم 

     1102    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اهَّلل ب٦ اظ٢، یزیس ب٦ اظ٢، حَّضت ا٣ ا١ٜو٥٠يں یحٌي ب٦ یحٌي، اب٦ ابی و١ز، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، وبيساهَّلل ب٦ وبس :  راوی

 ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥َ  ِّ َُ ٤ََْا  َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ َيا٧َ  ِّ َُ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َج١ٔيّىا َو٦ِ  َة َو٦ِ وُبَِيسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ

َحَس  ب٦ِٔ اِلََظ٢ِّ  ََ ٢َ إَٔذا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ طٔ َیزٔیَس ب٦ِٔ اِلََظ٢ِّ َو٦ِ ٠َِي١ُو٤ََة  ِو َشائَِت بَِض١َْة أ٧َِ َت١ُزَّ  َو٦ِ َو١ِّ َٜ

١ََٜزَِّت   بَيَِن یََسیِطٔ 

  ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ییحی نب ییحی، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب 

 

امص، سیدی نب امص، رضحت اؾ اوملیم

ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج دجسہ رکےت وت ارگ رکبی اک ہچب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اہوھتں ےک 

 درایمؿ ےس سگران اچاتہ وت سگر اجات۔

  ومیمہن ریض اہلل ییحی نب ییحی، انب ایب رمع، ایفس :  رافی

 

ؿ نب ہنییع، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب امص، سیدی نب امص، رضحت اؾ اوملیم

 اعتٰیل اہنع



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  رپ رےنھک افر وینہکں وک ولہپؤں ےس افرپ رےنھک افر ٹیپ وک راونں ےس افرپ رےنھک ےک ایبؿ ںیموجسد ںیم ایمہن رفی افر دجسہ ںیم ویلیھتہں وک زنیم

     1103    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ين اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ ح٥ملی، ٠زوا٧ ب٦ ٠ىاویہ، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ اظ٢، یزیس ب٦ اظ٢، حَّضت ا٣ ا١ٜو٥٠ :  راوی

 ٠ي١و٤ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا وُ  َٟ َحسَّ ا َٔ زَارٔیُّ  َّ ِٜ ٤ََْا ٠َزَِوا٧ُ ب٦ُِ ٠َُىاؤَیَة ا َ َِٜح٥َِملٔیُّ أَِخب ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََا إ بَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اِلََظ٢ِّ َحسَّ

َُْظ وَ  َ َّطُ أَِخب ََ َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ اِلََظ٢ِّ أ٤َ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ََّٝ ٦ِ ٠َِي١ُو٤ََة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل

َىَس اـ١َِأ٧ََّ َولَی َٔ َّي یَُزی َوَؼُح إٔبَِفِيطٔ ٦ِ٠ٔ َوَرائٔطٔ َوإَٔذا  ی بَٔيَسیِطٔ َيِىىٔي َج٥ََّح َحً َحَس َخوَّ ََ ی إَٔذا  ُِٜيَِسَ ٔ ا دٔٔذظ َِ 

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رمفاؿ نب اعمف ہ، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب امص، سیدی نب امص، رضحت اؾ اوملنینم ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل 

اہلل ہیلع فل ہ اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ رفامےت وت اےنپ اہوھتں وک اانت دجا رہ ےت ہک لپ یلص 

فملس ےک ےھچیپ ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ںولغں یک دیفسی داھکیئ دیتی افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےتھٹیب وت ابںیئ 

 راؿ رپ نئمطم وہےت۔

اوملنینم ومیمہن ریض اہلل ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رمفاؿ نب اعمف ہ، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب امص، سیدی نب امص، رضحت اؾ  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےس افرپ رےنھک ےک ایبؿ ںیم وجسد ںیم ایمہن رفی افر دجسہ ںیم ویلیھتہں وک زنیم رپ رےنھک افر وینہکں وک ولہپؤں ےس افرپ رےنھک افر ٹیپ وک راونں



 

     1104    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و١زو، اَحٖ، و٘يي، جىَف ب٦ بزٔا٧، یزیس ب٦  :  راوی

 اظ٢، ٠ي١و٤ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ  َٔ  َحسَّ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُن َٜٔى١ِزٕو  ِّ َّٝ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواٜ َح َِ ٔ ٕب َوإ َٟ َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ا

َِٜحا ا٧َ َو٦ِ یَزٔیَس ب٦ِٔ اِلََظ٢ِّ َو٦ِ ٠َِي١ُو٤ََة ب٥ِٔٔت ا َٔ ث٥ََا َجِىََفُ ب٦ُِ بُزِ ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ و٧َ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ اِْلَِخُ و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ رٔٔث 

َٟ َو٘ٔيْي َيِىىٔي بَيَ  ا َٔ ُط َوَؼَح إٔبَِفِيطٔ  َّ ِٝ َّي یََزی ٦ِ٠َ َخ َحَس َجافَی َحً ََ ٢َ إَٔذا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اَؼُض١َاَظل

نب رباقؿ، سیدی نب امص، ومیمہن ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رمعف، ااحسؼ ، فعیک، رفعج 

رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ رکےت وت اہوھتں وک دجا رہ ےت اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ےک ےھچیپ ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ںولغں یک دیفسی داھکیئ دیتی۔

 اندق، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رمعف، اقحس، فعیک، رفعج نب رباقؿ، سیدی نب امص، ومیمہناوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےنرطہقی امنز یک اجتیعم اس اک ااتتفح فااتتخؾ روکع فوجسد وک ادتعاؽ ےک اسھت ادا رک

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ں ےک دعب دہشت افر دفونں دجسفں رطہقی امنز یک اجتیعم اس اک ااتتفح فااتتخؾ روکع فوجسد وک ادتعاؽ ےک اسھت ادا رکےن اک رطہقی اچر راعکت فایل امنز ںیم ےس رہ دف روتعک

 افر ےلہپ دعقے ںیم ےنھٹیب ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1105    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابوخاٜس اح١ز، حسين، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، حسين، بسیٞ ب٦ ٠يَسہ،  :  راوی

 ابوجوزاء، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا



 

 ُ ث٥ََا أَب ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ٢ِّٔٝ ١َُِٜى و َخأٜٕس َيِىىٔي اِلَِح١ََز َو٦ِ حَُسيِٕن ا

 َ َة َو٦ِ أ ٞٔ ب٦ِٔ ٠َِيََسَ ٢ُِّٝ َو٦ِ بَُسیِ ١َُى ِٜ ث٥ََا حَُسيِْن ا ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ َٜطُ  ُن  ِّ َّٝ ِٔ َو٦ِ َواَواٜ َِٜحِوَزا َِٜت بٔی ا ا َٔ ئَٔصَة 

َِٜح١ِس ِهَّلِل ائََة ٔب ا ُِٜٔقَ ٔ َوا ِٙبٔيْ ََلَة بٔاٜتَّ تُٔح اٜعَّ ِّ ٢َ َيِسَت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َِٜ کَا٧َ َر َي  َ٘ ١َٜٔيَن َوکَا٧َ إَٔذا َر َِٜىا  َربِّ ا

٦ِٔٙ بَيَِن َذَٜٔک َوکَا ٢َِٜ يَُعوِّبِطُ َوَل ُط َو ََ ِ ائ١ّٔا َوکَا٧َ إَٔذا ُيِصدِٔغ َرأ َٔ َّي َيِسَتؤَی  ٢َِٜ َيِسُحِس َحً  ًٔ و ُ٘
طُ ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ ٧َ إَٔذا َر

ةَ  ٔحيَّ َىَتئِن اٜتَّ ِ٘ ِّٞ َر ُ ُٟ فٔی ک و ُٕ َّي َيِسَتؤَی َجأّٜسا َوکَا٧َ َي ٢ِ َيِسُحِس َحً َٜ  ٔ ِحَسة ُط ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ََ ِ َي َرأ َِ ُط  َر َٝ ُط رِٔج َوکَا٧َ َيَِفٔ

ُِٜيَِسَ  ُٞ ذَٔراَوِيطٔ اا َََّْٔط اٜزَُّج ِّ ِيَفا٧ٔ َوَی٥َِهی أ٧َِ َي َبةٔ اٜصَّ ِٕ ُِٜي١ِىَي َوکَا٧َ ی٥ََِهی َو٦ِ وُ َٝطُ ا ُِ رِٔج بُٔي َوکَا٧َ ی َوی٥َِٔع َْاَط اٜسَّ
ٔ

َّ ِِ

ٕ َو٦ِ أَبٔی َخأٜٕس َوکَا٧َ ی٥ََِهی وَ  ِسٝٔي٢ٔ َوفٔی رَٔوایَةٔ اب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ََلَة بٔاٜتَّ ِيَفا٧ٔ َیِدت٢ُٔ اٜعَّ ِٔ اٜصَّ ٔ  ٦ِ َوٕ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل ارمح، نیسح، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، نیسح، دبلی نب ئآ رہ، اوبوجزاء، رضحت اعدص  

َمْڈ  
ج
ْ ل

 یک ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز یک ادتباء ریبکت رحتہمی افر اَ
َ

 

ن
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َ
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ِّ
ب
َ
ِ ر
َ
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رقات ےس رکےت ےھت افر بج روکع رکےت وت رس وک افاچن رہ ےت ہن اچین ہکلب ربارب دیساھ رہ ےت افر بج روکع ےس رس ااھٹےت وت اس فتق 

ہ کت دفرسا دجسہ ہن رکےت بج کت دیسےھ ڑھکے ہن وہ اجےت افر دجسہ ہن رکےت بج کت دیسےھ ڑھکے ہن وہ اجےت افر بج دجس

ےس رس ااھٹےت وت اس فتق کت دجسہ ہن رکےت بج کت دیسےھ ہن ھٹیب اجےت افر رہ دف روتعکں ںیم اایحتلت ڑپےتھ افر ابںیئ اپؤں وک 

اھچبےت افر اےنپ داںیئ اپؤں وک ڑھکا رکےت افر اطیشؿ یک رطح ےنھٹیب ےس عنم رفامےت افر دردنفں یک رطح لدیم اےنپ دفونں اہھت 

ےس یھب عنم رفامےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس السؾ ےک اسھت امنز متخ رکےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ زنیم رپ اھچب دے اس 

 فملس ہبقع اطیشؿ ےس ینعی دفونں اپؤں ڑھکے رک ےک ازیویں رپ ےنھٹیب ےس عنم رفامےت ےھت۔

 نب ویسن، نیسح، دبلی نب ئآ رہ، اوبوجزاء، رضحت دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل ارمح، نیسح، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع :  رافی

 اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ س

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

رےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگ

 فر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح ا

     1106    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواحوػ، ١َاک، ٠وسٰي ب٦ ـٝحہ :  راوی

ٔىيٕس َو  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة 

٢َ إَٔذا َوَؼَي  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َِٝحَة َو٦ِ أَبٔيطٔ  َ ١َإک َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ ـ َٔ ٢ِ بَيَِن یََس َو٦ِ  ُ٘ َٞ  أََحُس یِطٔ ٠ِٔث

َِ َذَٜٔک  ٟٔ ٦ِ٠َ ٠َزَّ َوَرا ِّٞ َوَِل یَُبا ُِٝيَع َِ  ٔٞ ةٔ اٜزَِّح  ٠ُِؤِٔخَ

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، امسک، ومٰیس نب ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ے یک یلھچپ ڑکلی یسیج وکیئ زیچ رھک رک امنز ادا رکے وت رھپ اس ےک لےگ ےس سگرےن ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اےنپ اسےنم اجکف 

 فاےل یک وکیئ رپفاہ ہن رکے۔

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، امسک، ومٰیس نب ہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

رےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگ

 ر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن اف

     1107    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اَحٖ، اب٦ ١٤يْ، و١ز ب٦ وبيس، ١َاک ب٦ ِحب، ٠وسٰي ب٦ ـٝحہ،  :  راوی

 ىالٰی و٥ہرِضي اهَّلل ت

َٟ اب٦ُِ  ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٕ َوإ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ وُبَِيٕس َحسَّ ٕ َحسَّ ١َُ٤يِْ



 

َِٝحَة َو٦ِ أَبٔيطٔ  َ ٕب َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ ـ ١َأک ب٦ِٔ َِحِ َٔ ٥َأِٔسيُّ َو٦ِ  ٤َا َذَٜٔک اٜفَّ ََِذََکِ َوابُّ َت١ُزُّ بَيَِن أَیِٔسی٥َا  ِّی َواٜسَّ ٥َّا نَُعل ُ٘  َٟ ا َٔ

٢ِ ث٢َُّ  ُ٘ ٞٔ َتُٙو٧ُ بَيَِن یََسِی أََحسٔ ةٔ اٜزَِّح ُٞ ٠ُِؤِٔخَ َٟ ٠ِٔث ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َٜٔز ا َٔ ُظ ٠َا ٠َزَّ بَيَِن یََسیِطٔ و   َِل َيَُّضُّ

ُظ ٦ِ٠َ ٠َزَّ بَيَِن یََسیِطٔ  َََِل َيَُّضُّ  ٕ  اب٦ُِ ١َُ٤يِْ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، انب ریمن، رمع نب دیبع، امسک نب رحب، ومٰیس نب ہحلط، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ذرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایک  رفاتی ےہ ہک مہ امنز ادا رکےت افر اجونر امہرے لےگ ےس سگرےت مہ ےن اس ابت اک

وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اجکفے یک یلھچپ ڑکلی یک امدنن وکیئ زیچ ارگ اہمترے لےگ وہ وت وج یھب اہمترے اسےنم 

 ےس سگرے ںیہمت وکیئ اصقنؿ ںیہن دے اگ۔

 ، اقحس، انب ریمن، رمع نب دیبع، امسک نب رحب، ومٰیس نب ہحلط، ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگرےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر 

  اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم

     1108    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وبساهَّلل ب٦ یزیس، َىيس ب٦ ابی ایوب، ابواَوز، ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َ ٔىيُس ب٦ُِ أَبٔی أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی اِل ََ ٤ََْا  َ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َیزٔیَس أَِخب ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََّضا َحسَّ َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ ٔ َو٦ِ ُُعِ َوز َِ

 ٔٞ ةٔ اٜزَِّح ُٞ ٠ُِؤِٔخَ َٟ ٠ِٔث ا َٕ َِ ِّی  ١َُِٜعل َْةٔ ا ِ َّ َُ ٢ََّٝ َو٦ِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر ٔ ئ َُ َِٜت  ا َٔ 

 اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل زریہ نب رحب، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، اوباوسد، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس امنزی ےک رتسہ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اجکفے یک یلھچپ ڑکلی

 یک رطح وہ۔



 

  ریض اہلل اعتٰیل اہنعزریہ نب رحب، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، اوباوسد، رعفہ، رضحت اعدص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

سگرےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر 

  اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم

     1109    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

١يْ، وبساهَّلل ب٦ یزیس، حيوة، ابی اَوز، ٠ح١س ب٦ وبساٜزح٦١، ُعوہ حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ٤ :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

٤ََْا َحِيَوةُ َو٦ِ أَبٔی َ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َیزٔیَس أَِخب ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔس ب٦ِٔ َوِبٔس اٜ َحسَّ ٔ ٠َُح١َّ َوز َِ َ زَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ اِل

 ِٜ َْةٔ ا ِ َّ َُ ٌَزَِوةٔ َتبُوَک َو٦ِ  َٞ فٔی  ٔ ئ َُ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َر ٞٔ ُُعِ ةٔ اٜزَِّح ١ُِؤِٔخَ َ٘  َٟ ا َٕ َِ ِّی   ١َُعل

رعفہ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب سیدی، ویحة، ایب اوسد، دمحم نب دبعارلنمح،

ہک زغفہ وبتک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس امنزی ےک رتسہ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ےن رفامای اجکفے یک یلھچپ ڑکلی ےک ربارب وہ۔

 نب سیدی، ویحة، ایب اوسد، دمحم نب دبعارلنمح، رعفہ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگرےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب اف

  اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم



 

     1110    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، اب٦ ١٤يْ، وبيساهَّلل، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُط  َٜ ُن  ِّ َّٝ ٕ َواٜ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي حَ َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ سَّ

ََِٜحِ  ِٜٔىيسٔ أ٠َََز بٔا َد یَِو٣َ ا ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا َِخَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيَضا َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر ٔ ِّی إ َِيَُعل َُِتوَؼُي بَيَِن یََسیِطٔ  بَٔة 

ُِ َوا٥َّٜاُس َوَرائَطُ َو  ٦ِٔ١ ث٢ََّ اتََّدَذَصا اِل٠ََُزا َِ ََفٔ  ُٞ َذَٜٔک فٔی اٜسَّ َى ِّ  کَا٧َ َي

 دمحم نب ینثم، دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل بج دیع ےک

 فل ہ فملس ےک اسےنم اگڑ دای اجات رھپ اس یک لڑ ںیم امنز ڑپاھےت افر دؿ امنز ےک  ےئ اجےت وت زینہ اک مکح دےتی وج لپ یلص اہلل ہیلع

 ولگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ وہےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفس ںیم یھب اےسی یہ رفامےت رھپ ایس وک ارماء ف ماؾ

 ےن یھب رقمر رکایل۔

 ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، دبعاہلل نب ریمن، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگرےن فاےل وک رفےنک  امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس

  اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم

     1111    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ بَّش، وبيساهَّلل ب٦ ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ  ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٦ٔ و١ََُز أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ  َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ ابِ َحسَّ

ِيَضا َزاَز اب٦ُِ أَ  َٜ ٔ ِّی إ َِٜى٥َزََة َوُيَعل زُٔز ا ٍِ َٟ أَبُو بَِْکٕ َي ا َٔ ُز َو ُ٘ ٢َ کَا٧َ یَزِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو بَةُ َظل ََِٜحِ َٟ وُبَِيُس اهَّللٔ َوهَٔی ا ا َٔ  بٔی َشِيَبَة 



 

اہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دمحم نب رشب، دیبع

 فل ہ فملس ربیھچ اگڑےت افر اس یک لڑ ںیم امنز ادا رکےت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دمحم نب رشب، دیبعاہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

رےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگ

 ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل 

     1112    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاح١س ب٦ ح٥بٞ، ٠ىت١ز ب٦ ََٝمي٧، وبيساهَّلل ب٦ ٤اِي، حَّضت اب٦ و :  راوی

٧َ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١َُزَ  َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا ٠ُِىَت١ٔزُ ب٦ُِ  ٕٞ َحسَّ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َح٥َِب ٢ََّٝ  َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

َِٜيَضا ٔ ِّی إ ََٝتُط َوصَُو يَُعل ٔ  کَا٧َ َيِىزُٔؿ َراح

 نب لبنح، رمتعم نب امیلسؿ، دیبع اہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ ادمح

 فملس اینپ افینٹن یک لڑ ںیم امنز ادا رکےت۔

 ادمح نب لبنح، رمتعم نب امیلسؿ، دیبعاہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

رےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگ

 ومر ےک ایبؿ ںیمی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم اامنز



 

     1113    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، ابوخاٜس اح١ز،  :  راوی

ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ َّی َحسَّ  َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٔلَی َبٔىي اهَّللُ َو َّی إ ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕ إ٧َّٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ َٝتٔطٔ و  ٔ ٔلَی َراح ِّی إ ٕ کَا٧َ ُيَعل ْ 

ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوباخدل ارمح، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

 فل ہ فملس اینپ افینٹن یک لڑ ںیم امنز ادا رکےت انب ریمن یک رفاتی ںیم افٹن اک ذرک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوباخدل ارمح، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

رےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگ

 افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن 

     1114    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ شيبہ، زہيْب٦ ِحب، و٘يي، ، زہيْ، َّيا٧، وو٧ ب٦ جحيّہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ بِ  َ َحسَّ ث َيا٧ُ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ َو٘ٔيٕي  ٥َا َوِو٧ُ ب٦ُِ ٦ُ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

ََّٙة َوصَُو بٔاِلَبِ  ٢َ ب١َٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ أََتِيُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ا َٔ َة َو٦ِ أَبٔيطٔ  َّ َد أَبٔی ُجَحِي َْخَ َِ  َٟ ا َٔ  ٕ َِ ٦ِ٠ٔ أََز٣ َُٜط َح١َِزا ٕة  ُٔبَّ َفٔح فٔی 

َّْٝة َح١ِ  َِٝيطٔ حُ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َد ا٥َّٜٔييُّ َظل َْخَ َِ  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٤َأؼٕح  ٔ ٦ِٔ١َِ ٤َائ ْٟ بَٔوُؼوئٔطٔ  ِيطٔ بََٔل َٔ ا ََ ٔلَی بََيأؿ  ِّی أ٤َُِمزُ إ أَن َ٘  ُِ َزا

َ َوأَ  أ ََِتَوؼَّ  َٟ ا ََل َٔ ُٟ وَیَّ َولَی اٜعَّ و ُٕ ُٟ ی١َٔي٥ّا َؤش١َاِّل َي و ُٕ َِاُظ َصا ص٥َُا َوَصا ص٥َُا َي ُِٝت أََتتَبَُّي  َحَى َِ  َٟ ا َٔ  ْٟ ٔ َویَّ َولَی ذ٧ََّ بََٔل ة

َىَتئِن َی١ُزُّ بَيَِن یََسیِطٔ  ِ٘ ِضَز َر َّی اٜمُّ ََِعل  ٣َ سَّ َٕ َت َِ َُٜط َو٥َزَْة  َٟ ث٢َُّ ُرَ٘ٔزِت  ا َٔ ََلحٔ  َّ ِٜ َِٜىَِّصَ ا َّی ا ُِ َِل ی٥َ١ُُِي ث٢َُّ َظل ِٝ َ ِٜک ِٜح١َٔاُر َوا ا



 

١َِٜٔسی٥َةٔ  ٔلَی ا َّي َرَجَي إ َىَتئِن َحً ِ٘ ِّی َر ِٟ ُيَعل ٢ِ َیزَ َٜ َىَتئِن ث٢َُّ  ِ٘  َر

 اہلل ہیلع اوبرکب نب ہبیش، زریہنب رحب، فعیک، ، زریہ، ایفسؿ، وعؿ نب ہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن رکمی یلص

فل ہ فملس یک دختم ںیم ہکم ںیم احرض وہا افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اقمؾ احطب ںیم رسخ ڑمچے ےک ا ک ہبق ںیم رشتفی رفام 

ےھت رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ فوض اک اپین ےل رک ےلکن سپ ضعب ولوگں وک وت لپ یلص اہلل 

ےلکن   فل ہ فملس اک اچب وہ اپین اچنہپ افر ضعب ےن اس وک ڑھچک ایل رفامےت ںی رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رسخ پ ہ ےن وہےئہیلع

وگای ہک ںیم اس فتق لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ڈنپویلں یک دیفسی دھکی راہ وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر 

  ؽ ےن اذاؿ دی افر ںیم ےن اؿ ےک ہنم یک رطػ دانھکیالب
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یرفع ایک فہ اےنپ رہچہ وک داںیئ ابںیئ ریھپ رےہ ےھت افر ح

 ِح( ہہک رےہ ےھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ ا ک رباھچ اگڑا ایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لےگ رشتفی
َ
ل
ےل ےئگ  الْفَ

افر رہظ یک دف رںیتعک ڑپاھںیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک لےگ ےس ےتک افر دگےھ سگرےت رےہ نکیل اؿ وک ہن رفاک ایگ رھپ لپ 

 ےن رصع یک دف رںیتعک ڑپاھیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دف رںیتعک  ی ادا رکےت رےہ اہیں کت ہک دمہنی فاسپ لےئگ۔

  ہبیش، زریہنب رحب، فعیک، ، زریہ، ایفسؿ، وعؿ نب ہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگرےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی 

  اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم

     1115    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، بہز، و١ز ب٦ ابی زائسہ، حَّضت وو٧ ب٦ ابوجحّيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َوِو٧ُ ب٦ُِ أَبٔی ُجَحيِ  ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َحسَّ ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َة أ٧ََّ أَبَاُظ َر َحسَّ َّی َّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَی َر

أَیُِت ا٥َّٜاَس َیبِتَ  َد َوُؼوئّا ََفَ َِ ٦ِ٠ٔ أََز٣ٕ َوَرأَیُِت بََٔلِّل أَِِخَ ُٔبَّٕة َح١َِزا ٢ََّٝ فٔی  ََ َِٝيطٔ َو ٦ِ١َ أََظاَب اهَّللُ َو َِ  َِ َِٜوُؼو َٔک ا ٔسُرو٧َ ذَٜ

ِِ ٥ِ٠ُٔط أََخَذ  ٢ِ ُئع َٜ َح بٔطٔ َو٦ِ٠َ  ُٟ اهَّللٔ ٥ِ٠ُٔط َشِيّئا َت١َسَّ و َُ َد َر َزَصا َوَِخَ َ٘
َد َو٥َزَّة ََفَ ٞٔ یَٔس َظاحٔبٔطٔ ث٢َُّ َرأَیُِت بََٔلِّل أَِِخَ َٝ ٦ِ٠ٔ بَ



 

َىَتئِن َوَرأَیِ  ِ٘ ٔ بٔا٥َّٜأس َر َِٜى٥َزَة ٔلَی ا َّی إ ََِعل ّزا  َِ ٠َُص١ِّ ٕة َح١َِزا َّٝ ٢ََّٝ فٔی حُ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َوابَّ َظل ی١َُزُّو٧َ بَيَِن  ُت ا٥َّٜاَس َواٜسَّ

 ٔ َِٜى٥َزَة  یََسِی ا

ب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن روسؽ اہلل یلص 
حف
جی

دمحم نب احمت، زہب، رمع نب ایب زادئہ، رضحت وعؿ نب اوب

 فل ہ فملس اک اچب وہا اپین ےل رک اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑمچے ےک رسخ ہبق ںیم داھکی ےتہک ںی ںیم ےن البؽ وک داھکی فہ لپ یلص اہلل ہیلع

ےلکن ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک اس اپین یک رطػ دلجی رکےن ےگل سج وک اس ںیم ھچک ہن الم اس ےن اےنپ اسھت ےک اہھت یک رتی ےل 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ یل رھپ ںیم ےن البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک اس ےن ا ک زینہ اکنال افر اس وک اگڑ دای افر روسؽ اہلل 

رسخ پ ہ وک ےتٹیمس وہےئ ےلکن وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ولوگں وک اس زینہ یک لڑ ںیم امنز ڑپاھیئ افر ںیم ےن ولگ افر اجونر 

 دےھکی وج اس زینہ ےک لےگ ےس سگر رےہ ےھت۔

  :  رافی
ح
جی

ب ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب احمت، زہب، رمع نب ایب زادئہ، رضحت وعؿ نب اوب
 ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

سگرےن فاےل وک رفےنک  امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر

  اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم

     1116    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ ح١يس، جىَف ب٦ وو٧، ابوو١يس، ٔا٢َ ب٦ زَکیا، حسين ب٦ ولی، زائسہ، ٠اٜک ب٦  اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، وبس :  راوی

 ٠ٍوٟ، حَّضت ابوجحيّہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

٤ََْا أَبُو و١َُِيٕس  َ ٤ََْا َجِىََفُ ب٦ُِ َوِو٧ٕ أَِخب َ اَِل أَِخب َٔ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ثَىٔي إ َ َحسَّ ث َٟ ح و َحسَّ ا ٢ُ ب٦ُِ َٔ َٔ ا َٕ ِٜ ىٔي ا

ص١َُا َو٦ِ َوِو٧ٔ بِ  ٟٕ لَٔکَ َو ٍِ ث٥ََا ٠َأُٜک ب٦ُِ ٠ٔ َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ َزائَٔسَة  َِ َحسَّ یَّا َة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َزََکٔ َّ ٦ٔ أَبٔی ُجَحِي

َيا٧َ  ِّ َُ ٔ َحسٔیٔث  ٢ََّٝ ب٥َِٔحو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َوو١ََُز ب٦ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة یَزٔیُس َبِىُؽُض٢ِ َولَی َبِىٕؾ َوفٔی َحٔسیٔث ٠َأٜٔک ب٦ِٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل



 

 ٔ ََلة ٥َاَزی بٔاٜعَّ َِ  ْٟ َد بََٔل ٔ َِخَ َِٜضأجَزة ا کَا٧َ بٔا َّ١َٝ َِ  ٕٟ َو ٍِ ٠ٔ 

نب وغمؽ، رضحت اوبہفیحج ااحسؼ نب وصنمر، دبع نب دیمح، رفعج نب وعؿ، اوبسیمع، اقمس نب زرکای، نیسح نب یلع، زادئہ، امکل 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی دحثی اس دنس ےک اسھت ذرک یک ےہ نکیل اس ںیم  ہ ااضہف ےہ ہک بج دفرہپ اک فتق وہا وت رضحت البؽ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےلکن افر امنز ےک  ےئ اذاؿ دی ابیق دحثی افرپ فایل دحثی یک رطح ےہ۔

دیمح، رفعج نب وعؿ، اوبسیمع، اقمس نب زرکای، نیسح نب یلع، زادئہ، امکل نب وغمؽ، رضحت ااحسؼ نب وصنمر، دبع نب  :  رافی

 اوبہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگرےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک

  اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم

     1117    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ بصار، اب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ح٢ٙ، حَّضت ابوجحيّہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َّي َحسَّ  ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٢َٔٙ َِٜح ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ا ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ

 َِ  ِٔ َِٜبِفَحا ٔلَی ا ٔ إ َِٜضأجَزة ٢ََّٝ بٔا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َد َر َٟ َِخَ ا َٔ َة  َّ ١ِٔىُت أَبَا ُجَحِي َىَتئِن ََ ِ٘ ِضَز َر َّی اٜمُّ ََِعل  َ أ َتَوؼَّ

 ِ٘ َِٜىَِّصَ َر َة َوکَا٧َ ی١َُزُّ ٦ِ٠ٔ َو َوا َّ َٟ ُشِىَبُة َوَزاَز ِٔيطٔ َوِو٧ْ َو٦ِ أَبٔيطٔ أَبٔی ُجَحِي ا َٔ ِٜٔح١َاُر َىَتئِن َوبَيَِن یََسیِطٔ َو٥َزَْة  ١َِٜزِأَةُ َوا  َرائَٔضا ا

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، رضحت اوبہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ہیلع فل ہ فملس دفرہپ ےک فتق احطبء یک رطػ ےلکن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض ایک افر رہظ یک امنز دف رںیتعک ادا ںیک افر رصع

 ےھ سگر رےہ ےھت۔یک دف رںیتعک ادا ںیک افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم زینہ اھت سج ےک اپر ےس وعرںیت افر دگ

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، رضحت اوبہفیحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگرےن فاےل وک رفےنک  امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک

 ؿ ںیم اومر ےک ایبامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم

     1118    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ حات٢، اب٦ ٠ہسی، شىبہ :  راوی

٥َازَ  َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة بٔاِْل ث٥ََا اب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ  ٕب َو٠َُح١َّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٝطُ َوَزاَز فٔی ی٦ِٔ َج١ٔيّى َحسَّ ا ٠ِٔث

ٞٔ َوُؼوئٔطٔ  ِؽ َِ َٞ ا٥َّٜاُس َیأُِخُذو٧َ ٦ِ٠ٔ  ََِحَى  ٢َٔٙ َِٜح  َحٔسیٔث ا

زریہ نب رحب، دمحم نب احمت، انب دہمی، ہبعش، اس دنس ےس یھب یہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ اس ںیم  ہ ےہ ہک ولگ لپ یلص اہلل 

 ۔ہیلع فل ہ فملس ےک ےچب وہےئ اپین ےس انیل یرفع وہےئگ

 زریہ نب رحب، دمحم نب احمت، انب دہمی، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

فےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگرےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس ر

  اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم

     1119    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ُِٝت َحسَّ َب ِٔ َٟ أَ ا َٔ  اب٦ِٔ َوبَّإس 



 

٢َ ُيَع َر  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس ٤َاَصزُِت أِلِحتََٔل٣َ َوَر َٔ ١ََزِرُت بَيَِن اّ٘ٔبا َولَی أََتا٧ٕ َوأ٤ََا یَِو٠َئٕٔذ  َِ ِّی بٔا٥َّٜأس ب١ٔٔىّي  ل

 َٝ َِ  ِّْ ُِٝت فٔی اٜعَّ ُِٝت اِلََتا٧َ َتزَِتُي َوَزَخ ََ أَِر َِ ُِٜت  ٥َزَ َِ  ِّْ َٔک َولَیَّ أََحْس یََسِی اٜعَّ  ٢ِ ی٥ُِْٔکِ ذَٜ

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دگ ی رپ وسار وہ 

 امنز ڑپاھ رےہ ےھت ںیم رک احرض وہا افر اؿ دونں ںیم ولبتغ ےک رقبی اھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ٰینم ںیم ولوگں وک

فص ےک لےگ ےس سگر رک ارتا افر دگ ی وک رچےن ےک  ےئ وھچڑ دای افر ںیم وخد فص ںیم یر ک وہایگ افر اس ابت رپ ےھجم یسک ےن 

 ارتعاض ںیہن ایک۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

رےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگ

 ایبؿ ںیم ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم اومر ےک امنزی ےک لرگ

     1120    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساهَّلل ب٦ وتبہ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی  ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، وبيساهَّلل ب٦ :  راوی

 و٥ہ

َْنٔی وُبَِيُس اهَّللٔ َ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ث٥ََا َِحِ  ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ وُتَِبَة أ٧ََّ َحسَّ

 َْ َ ِّی ب١ٔٔىّي فٔی حَ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َوبَّإس أَِخب ائ٢ْٔ ُيَعل َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َئسيُْ َولَی ح١َٔإر َوَر َب ِٔ َُّط أَ ًٔ ُظ أ٤َ َِٜوَزا ٔة ا حَّ

َّْ ٠ََي ا٥َّٜ  َع َِ َٟ َو٥ُِط  َ ِّْ ث٢َُّ ٤َز ِٜٔح١َاُر بَيَِن یََسِی َبِىٔؾ اٜعَّ َساَر ا َِ  َٟ ا َٔ ِّی بٔا٥َّٜأس   اسٔ ُيَعل

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ںیم دگےھ رپ وسار وہ رک احرض وہا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں وک امنز ڑپاھ رےہ ےھت دگاھ ضعب وفصں ےس سگر ایگ وت 



 

 ارتے افر ولوگں ےک اسھت فص ںیم اشلم وہ ےئگ۔ فہ اس ےس

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ امنز :   ابب

رےن فاےل وک رفےنک امنزی ےک رتسہ افر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگ

 اد رتسہ افر اس ےک قلعتم اومر ےک ایبؿ ںیمامنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقم

     1121    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، و١زو ٤أس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اب٦ ويي٥ہ، زہزی :  راوی

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ  َح َِ ٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوإ َّی  َحسَّ َٟ َوا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ٥َازٔ  َِ ٔ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل

ةَ  َِ ِّی بَٔىَز ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

ییحی نب ییحی، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، زرہی یہی دحثی اس دنس ےک اسھت یھب رفاتی یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیماؿ رعافت ںیم امنز ڑپاھ رےہ ےھت۔یبن 

 ییحی نب ییحی، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 فر رتسہ یک رطػ ہنم رک ےک امنز ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنزی ےک لےگ ےس سگرےن ےس رفےنک افر سگرےن فاےل ےک مکح افر سگرےن فاےل وک رفےنکامنزی ےک رتسہ ا

 اومر ےک ایبؿ ںیم امنزی ےک لرگ ےنٹیل ےک وجاز افر وساری یک رطػ ہنم رک ےک امنز ادا رکےن افر رتسہ ےک رقبی وہےن ےک مکح افر دقماد رتسہ افر اس ےک قلعتم



 

     1122    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اب٦ ويي٥ہ، زہزی :  راوی

٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ  َ ٗٔ أَِخب ا اَِل أَِخب٤َََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٔ َحسَّ ٢ِ یَِذَُکِ اٜزُّصِز َٜ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ یِّ بَٔضَذا اِْل

ِتٔح  َّ ِٜ ًٔ أَِو یَِو٣َ ا َِٜوَزا ٔة ا َٟ فٔی َححَّ ا َٔ َة َو َِ  ِٔيطٔ ٠ٔىّي َوَِل َُعَ

ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، زرہی اس دنس ےک اسھت یھب  ہ دحثی رفاتی یک ےہ نکیل اس ںیم ہن ٰینم اک ذرک ےہ ہن رعہف اک ہکلب حتف 

 ا

 

ة
ی ج
ج
 ولداع اک ذرک ےہ۔ہکم ای 

 ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنزی ےک لےگ ےس سگرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ںیمامنزی ےک لےگ ےس سگرےن یک اممتعن ےک ایبؿ 

     1123    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، زیس ب٦ ا٢َٝ، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی َىيس خسری :  راوی

٢َ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی َٝ َِ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ُِٜدِسرٔیِّ  َحسَّ ٔىيٕس ا ََ ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی  ََ

ًِ أََحّسا َی١ُزُّ بَ  ََل یََس َِ ِّی  ٢ِ ُيَعل ُ٘ َٟ إَٔذا کَا٧َ أََحُس ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ إ٧ِٔ أ٧ََّ َر َِ  ًَ َتَفا َِ َِٜيِسَرأُِظ ٠َا ا يَِن یََسیِطٔ َو

١ََّا صَُو َش  إ٤ٔ َِ ِٝطُ  ٔ ات َٕ ُِٝي َِ  ِيَفا٧ْ أَبَی 

ییحی نب ییحی، امکل، زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج 

مت ںیم ےس وکیئ امنز ڑپھ راہ وہ وت اےنپ اسےنم ےس یسک وک ہن سگرےن دے افر اس وک  اٹےئ اہجں کت اطتق وہ افر ارگ فہ ااکنر رکے وت 



 

 ےس زلے ویکہکن فہ اطیشؿ ےہ۔ اس

 ییحی نب ییحی، امکل، زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک لےگ ےس سگرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1124    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، ََٝمي٧ ب٦ ٠ٍيْہ، اب٦ ہَلٟ، ح١يس، حَّضت ابوظاٜح رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٟٕ َيِىىٔي حُ  ث٥ََا اب٦ُِ صََٔل َْةٔ َحسَّ ١ٍُِٜٔي ٧ُ ب٦ُِ ا َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ ِْ لٔی ٤ََتَذاََکُ َحسَّ ٔ َٟ بَِي١َ٥َا أ٤ََا َوَظاح ا َٔ ١َِيّسا 

َٟ بَِي٥َ  ا َٔ ٔىيٕس َوَرأَیُِت ٥ِ٠ُٔط  ََ ١ِٔىُت ٦ِ٠ٔ أَبٔی  ََ ثَُک ٠َا  ا٧ُ أ٤ََا أَُحسِّ َّ١ َٟ أَبُو َظأٜٕح اٜسَّ ا َٔ ِّی َحٔسیّثا إٔذِ  ٔىيٕس ُيَعل ََ ١َا أ٤ََا ٠ََي أَبٔی 

ٔلَی َشِيٕئ َيِس  ُِٜح١َُىٔة إ َي فٔی َیِو٣َ ا َِ َس َِ ْٞ َشابٌّ ٦ِ٠ٔ بَىٔي أَبٔی ٠َُىِيٕق أََراَز أ٧َِ یَِحَتاَز بَيَِن یََسیِطٔ  َِ َرُج َُُُّْظ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس إٔذِ َجا

 ِِ ٔ أََشسَّ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ظ َي فٔی ٤ََِحٔ َِ َس َِ َىاَز  َِ ٔىيٕس  ََ ٌّا إِٔلَّ بَيَِن یََسِی أَبٔی  ٢ِ َیحِٔس ٠ََسا َٝ َِ ٥ََمَز  َِ  ٔ ظ َٟ ٦ِ٠ٔ َىٔة ٤ََِحٔ ٥َا َِ ائ١ّٔا  َٔ  َٞ ١ََث َِ اِلُولَی 

ٔىي ََ َٞ أَبُو  َٟ َوَزَخ ا َٔ َٜقَٔی  َِٜيطٔ ٠َا  ٔ َصکَا إ َِ َٞ َولَی ٠َزَِوا٧َ  َسَخ َِ َد  َْخَ َِ ٔىيٕس ث٢َُّ َزاَح٢َ ا٥َّٜاَس  ََ َٜطُ أَبٔی   َٟ ا َٕ َِ ٕس َولَی ٠َزَِوا٧َ 

ا َٕ َِ َِ َيِصُٙوَک  ََٜک َؤِلب٦ِٔ أَخٔيَک َجا َّی ٠َزَِوا٧ُ ٠َا  ُٟ إَٔذا َظل و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ٔىيٕس  ََ َٟ أَبُو 

 َِ  ٔ ظ ِي فٔی ٤ََِحٔ َِ َِٝيِس َِ أََراَز أََحْس أ٧َِ َیِحَتاَز بَيَِن یََسیِطٔ  َِ ٔلَی َشِيٕئ َيِسَُُُّْظ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس  ٢ِ إ ُ٘ َّ أََحُس إ٤ٔ َِ ُِٝط  ٔ ات َٕ ُِٝي َِ  ١َا صَُو َشِيَفا٧ْ إ٧ِٔ أَبَی 

ابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، انب الہؽ، دیمح، رضحت اوباصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اوبدیعس ریض 

وجاؿ اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس افر اؿ وک داھکی ہک بج ںیم رضحت اوبدیعس ےک اسھت امنز ہعمج ا ک رتسہ یک لڑ ںیم ادا رک راہ اھت وت ا ک ون

اوبطیعم ںیم ےس لای افر اس ےن اؿ ےک اسےنم ےس سگرےن اک ارادہ ایک وت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےک ہنیس رپ امرا اس ےن 

ادرھ ادرھ داھکی نکیل ےنلکن اک وکیئ راہتس وساےئ اؿ ےک لےگ ےس سگرےن ےک ہن اپای وت فہ رھپ سگرےن اگل وت اوہنں ےن ےلہپ ےس زایدہ 

ےک اسھت اس ےک ہنیس رپ امرا ابآلرخ فہ رک رک ڑھکا وہایگ رگم اوبدیعس یک رطػ ےس اس وک رجن اچنہپ رھپ ولوگں ےن زماتمح یک وت فہ یتخس 



 

اؿ لکن رک الچ ایگ افر اج رک رمفاؿ وک اکشتی یک وج اس وک رپاشیین القح وہیئ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رمفاؿ ےک اپس ےچنہپ وت 

ؿ ےن اہک اہمترے ےتجیھب وک مت ےس ایک اکشتی ےہ ہک لرک لپ یک اکشتی رکات ےہ وت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ںیم ےس رمفا

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ادا رکے وت ولوگں ےس رتسہ اقمئ رکےل رھپ ارگ وکیئ اس ےک 

ارادہ رکے وت اس ےک ےنیس ںیم امر رک اس وک دعف رکے سپ ارگ فہ ااکنر رکے وت اس ےس ڑگھجا رکے ویکہکن فہ اسےنم ےس سگرےن اک 

 اطیشؿ ےہ۔

 ابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، انب الہؽ، دیمح، رضحت اوباصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک لےگ ےس سگرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1125    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، ہاور٧ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س ب٦ راِي، ٠ح١س ب٦ ا١َىيٞ ب٦ ابی ِسیک، ؼحاک اب٦ وث١ا٧، ظسٔہ ب٦ يسار :  راوی

 حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َُِس  َٞ اب٦ِٔ أَبٔی  ١َٔىي َِ ٔ ُس ب٦ُِ إ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي  ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٠َُح١َّ أک ب٦ِٔ وُِث١َا٧َ َحسَّ حَّ یِٕک َو٦ِ اٜؽَّ

َة ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ  َٔ ََل  َو٦ِ َظَس َِ ِّی  ٢ِ ُيَعل ُ٘ َٟ إَٔذا کَا٧َ أََحُس ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ًِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر  یََس

ی٦َ  َُِٜقٔ إ٧َّٔ ٠ََىطُ ا َِ ُِٝط  ٔ ات َٕ ُِٝي َِ إ٧ِٔ أَبَی  َِ  أََحّسا ی١َُزُّ بَيَِن یََسیِطٔ 

دمحم نب اامسلیع نب ایب دف ک، احضک انب امثعؿ، دصہق نب اسیر، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل اہفرؿ نب دبعاہلل نب دمحم نب راعف، 

 ہنع نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ڑپھ راہ

  فہ ااکنر رکے وت اس ےس زلے ویکہکن اس ےک اسھت اطیشؿ ےہ۔وہ وت اےنپ اسےنم ےس یسک وک ہن سگرےن دے ارگ

اہفرؿ نب دبعاہلل نب دمحم نب راعف، دمحم نب الیعمس نب ایب دف ک، احضک انب امثعؿ، دصہق نب اسیر، رضحت دبعاہلل ریض  :  رافی



 

 اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک لےگ ےس سگرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1126    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابوبْک ح٥فی، ؼحاک ب٦ وث١ا٧، ظسٔہ ب٦ يسار، حَّضت اب٦ و١ :  راوی

ث٥ََا  اُک ب٦ُِ وُِث١َا٧َ َحسَّ حَّ ث٥ََا اٜؽَّ َِٜح٥َفٔیُّ َحسَّ ٤ََْا أَبُو بَِْکٕ ا َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ُة ب٦ُِ َيَسإر  َٔ َظَس

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ وُِل إ٧َّٔ َر ُٕ َٟ ب١ِٔٔثٝٔطٔ اب٦َِ و١ََُز َي ا َٔ  ٢َ َّٝ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب یفنح، احضک نب امثعؿ، دصہق نب اسیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی رفاتی دفرسی دنس ےک 

 اسھت ذرک یھب وقنمؽ ےہ۔

 ٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب یفنح، احضک نب امثعؿ، دصہق نب اسیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک لےگ ےس سگرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1127    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بی نَّض، حَّضت بَس ب٦ َىيس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ا :  راوی

ٔىيٕس أ٧ََّ َزیَِس ب٦َِ  ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ َو٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  ٔلَی أَبٔی َحسَّ ُط إ َٝ ََ ِٜحَُضىٔيَّ أَِر َخأٜٕس ا



 

 َُ ١َٔي ٦ِ٠ٔ َر ََ ُٟ ُجَضِي٢ٕ َيِسأَُُٜط ٠َاذَا  و َُ َٟ َر ا َٔ َٟ أَبُو ُجَضِي٢ٕ  ا َٔ ِّی  ١َُِٜعل ١َِٜارِّ بَيَِن یََسِی ا ٢ََّٝ فٔی ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و

 ٔ َٜکَا٧َ أ٧َِ َيٕ َِٝيطٔ  ِّی ٠َاَذا َو ١َُِٜعل ١َِٜارُّ بَيَِن یََسِی ا ٢َُٝ ا ِو َيِى َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٜطُ ٦ِ٠ٔ أ٧َِ ی١َُزَّ بَيَِن َْ أَِربَ اهَّللٔ َظل ّْا  ِ ٔىيَن َخي

٥َّة  ََ َٟ أَِرَبٔىيَن َیِو٠ّا أَِو َشِضّزا أَِو  ا َٔ َٟ أَبُو ا٥ََِّّٜضٔ َِل أَِزرٔی  ا َٔ  یََسیِطٔ 

یک رطػ ییحی نب ییحی، امکل، ایب رضن، رضحت رسب نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زدی نب اخدل اینہجل ےن اؿ وک ایب میہج 

اس  ےئ اجیھب ہک اس ےس وپںیھچ وج اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس امنزی ےک اسےنم ےس سگرےن فاےل ےک  ےئ 

انس ےہ اوبمیہج ےن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ سگرےن فاال ولعمؾ رکے ہک امنز ےک اسےنم ےس سگرےن ںیم 

ہ ےہ وت اس ےک  ےئ اچسیل کت ڑھکا رانہ رتہب ےہ اس ےک لےگ ےس سگرےن یک ةسن اوبارضنل ےتہک ںی ںیم ںیہن اجاتن ہک اس رپ ایک انگ

 رسب ےن اچسیل دؿ ای اچسیل ےنیہم ای اچسیل اسؽ اہک۔

 ییحی نب ییحی، امکل، ایب رضن، رضحت رسب نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک لےگ ےس سگرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1128    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، بَس ب٦ َىيس، زیس ب٦ خاٜس جہىي، ابوجہي٢ وبساهَّلل ب٦ ہاش٢ ب٦ حيا٧ وبسی، و٘يي، َّيا٧، َا٢ٜ، ابونَّض :  راوی

 انعاری

ا٢ٕٜٔ أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ  ََ َيا٧َ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ا٧َ ا ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َصأش٢ٔ ب٦ِٔ َحيَّ ٔىيٕس أ٧ََّ َزیَِس َحسَّ ََ  َو٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ 

ٔلَی َٞ إ ََ ِٜحَُضىٔيَّ أَِر ََِذََکَ ب١َِٔىىَي َحسٔیٔث  ب٦َِ َخأٜٕس ا  ُٟ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ أَبٔی ُجَضِي٢ٕ اِلَِنَعارٔیِّ ٠َا 

 ٠َأٜٕک 

دبع اہلل نب اہمش نب ایحؿ دبعی، فعیک، ایفسؿ، اسمل، اوبرضن، رسب نب دیعس، زدی نب اخدل ینہج، اوبمیہج ااصنری، اس دنس ےس یھب  ہ 



 

 ثی رمفی ےہ۔دح

 دبعاہلل نب اہمش نب ایحؿ دبعی، فعیک، ایفسؿ، اسمل، اوبرضن، رسب نب دیعس، زدی نب اخدل ینہج، اوبمیہج ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز رتسہ ےک رقبی رکےن ےک ایبؿ ںیم

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رتسہ ےک رقبی رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1129    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ ابی حاز٣، حَّضت َہٞ ب٦ َىس َاوسی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث ِوَرقٔیُّ َحسَّ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ُٕ ثَىٔي َيِى َٟ کَا٧َ بَيَِن َحسَّ ا َٔ اؤسٔیِّ  ِىٕس اٜسَّ ََ ٞٔ ب٦ِٔ  ِض ََ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  ٕ َحسَّ ٥َا اب٦ُِ أَبٔی َحاز٣ٔ

 ٔ اة ِٜحَٔسارٔ ١َ٠َزُّ اٜصَّ ٢ََّٝ َوبَيَِن ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر  ٠َُعل

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ وقعیب نب اربامیہ، انب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل

 فملس ےک یلصم افر دویار ےک درایمؿ ا ک رکبی ےک سگرےن یک ہگج ریتہ یھت۔

 وقعیب نب اربامیہ، انب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رتسہ ےک رقبی رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

     1130    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہ اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اَحٖ، ح١از ب٦ ٠سىسہ، حَّضت یزیس ب٦ ابی وبيس رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

٤ََْا َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ َّي  ١َُِٜثى ُن ِٔلب٦ِٔ ا ِّ َّٝ َّي َواٜ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٠َُح١َّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ازُ  َحسَّ ث٥ََا َح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ َو

١َََٝة َوصُوَ  ََ ُح  ب٦ُِ ٠َِسَىَسَة َو٦ِ َیزٔیَس َيِىىٔي اب٦َِ أَبٔی وُبَِيٕس َو٦ِ  ْٔ ُيَسبِّ ١ُِِٜعَح ی ٠َِؤؼَي ٠َکَا٧ٔ ا َُّط کَا٧َ یََتََحَّ ًٔ أ٤َ َو ِ٘ َ اب٦ُِ اِل

 ٔ١ِٜ ١َِٜکَا٧َ َوکَا٧َ بَيَِن ا ی َذَٜٔک ا ٢ََّٝ کَا٧َ یََتََحَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ ِٔيطٔ َوَذََکَ أ٧ََّ َر اة ِسُر ١َ٠َزِّ اٜصَّ َٔ ٔة  َٝ ِِٜٕٔب ٔ َوا  ٥ِبَْ

ؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، ااحسؼ ، امحد نب ،ہدعہ، رضحت سیدی نب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہملس نب اوکع ااحس

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع فحصم یک ہگج امنز ڑپےنھ یک وسچ ںیم ےھت افر ذرک ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یھب اس اکمؿ یک رکف

 ےھت افر ربنم افر ہلبق ےک درایمؿ رکبی ےک سگرےن یک دقمار ہگج وہیت یھت۔رفامےت 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، اقحس، امحد نب ،ہدعہ، رضحت سیدی نب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز رتسہ ےک رقبی رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1131    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠کی، حَّضت یزیس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ َٟ َیزٔیُس أ ا َٔ ِّیٌّ  ث٥ََا ٠َک َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ ًَّٜٔي و٥َِٔس َحسَّ ُفَوا٤َٔة ا َِ ُ ََلَة و٥َِٔس اِل ی اٜعَّ ١ََُٝة یََتََحَّ ََ َٟ کَا٧َ  ا َٔ ٤ََْا  َ ِخب

َٟ َرأَیُِت ا٥َّٜ  ا َٔ ُفَوا٤َةٔ  َِ ُ ٔ اِل ََلَة و٥َِٔس صَٔذظ ی اٜعَّ ُط یَا أَبَا ٠ُِس٢ٕٔٝ أََراَک َتَتََحَّ َٜ ُِٝت  ُٕ َِ  ْٔ ١ُِِٜعَح ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٔييَّ َظل

ََلَة و٥َِٔسَصا ی اٜعَّ  َیَتََحَّ

دمحم نب ینثم، یکم، رضحت سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہملس اس وتسؿ ےک اپس امنز اک ارادہ رک رےہ ےھت وج 



 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فحصم ےک رقبی اھت ںیم ےن اہک ای ااب ملسم ایک مت اس وتسؿ ےک اپس امنز اک ارادہ رک رےہ وہ وت رفامای ںیم ےن روس

 فل ہ فملس وک اس وتسؿ ےک اپس امنز اک ارادہ رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 دمحم نب ینثم، یکم، رضحت سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ ںیمامنزی ےک رتسہ یک دقمار ےک 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک رتسہ یک دقمار ےک ایبؿ ںیم

     1132    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ا١َاويٞ ب٦ وٝيہ، زہيْ ب٦ ِحب، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢، یو٤س، ح١يس ب٦ ہَلٟ، وبساهَّلل ب٦  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ظا٠ت، حَّضت ابوذر

ٕب  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َة  َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َحسَّ

ٟٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜعَّ  ا٣َ یُو٤َُس َو٦ِ ح١َُِئس ب٦ِٔ صََٔل َٔ ٢ََّٝ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٠ٔٔت َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ 

٢َِٜ ی٦َُِٙ بَيَِن یََس  إَٔذا  َِ  ٔٞ ةٔ اٜزَِّح ُٞ آِٔخَ َّطُ َيِسَُُُّْظ إَٔذا کَا٧َ بَيَِن یََسیِطٔ ٠ِٔث إ٤ٔ َِ ِّی  ٢ِ ُيَعل ُ٘ ٔ أََحُس إ َِ  ٔٞ ةٔ اٜزَِّح ُٞ آِٔخَ َفُي یِطٔ ٠ِٔث ِٕ َّطُ َي ٤

 ِٝ َ ِٜک َوزٔ ٦ِ٠ٔ ا َِ َ ِٔ اِل ِٝ َ ِٜک ُٟ ا ُِٝت یَا أَبَا َذٓرٕ ٠َا بَا ُٔ َوزُ  َِ َ ُِ اِل ِٝ َ ِٜک ١َِٜزِأَةُ َوا ِٜح١َٔاُر َوا ِٔ اِلَِظََفٔ َظََلَتطُ ا ِٝ َ ِٜک ٔ ٦ِ٠ٔ ا ِٔ اِلَِح١َز

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ أ ََ َٟ یَا اب٦َِ أَخٔی  ا َوزُ َشِيَفا٧ْ َٔ َِ َ ُِ اِل ِٝ َ ِٜک َٟ ا ا َٕ َِ َِٜتىٔي  َ أ ََ ١َا  َ٘  ٢ََّٝ ََ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، ویسن، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر 

ڑھکا وہا  رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ڑپےنھ ےک  ےئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 افر اس ےک اسےنم وطبر رتسہ افٹن ےک اجکفہ یک یلھچپ ڑکلی ےک ربارب وکیئ زیچ وہ وت فہ اکیف ےہ افر اس یک لثم ہن وہ وت اس یک امنز وک

ےتک یک رسخ ف زرد ےتک ےس صیصخت یک ایک فہج ےہ وت  دگاھ وعرت افر ایسہ اتک عطقنم رک داتی ےہ رافی اتہک ےہ ںیم ےن اہک اے اوبذر ایسہ



 

 اوہنں ےن اہک اے ےتجیھب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ااسی یہ وساؽ ایک اسیج وت ےن ھجم ےس ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع

 فل ہ فملس ےن رفامای ایسہ اتک اطیشؿ وہات ےہ۔

ہیلع، زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، ویسن، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت  اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب :  رافی

 اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک رتسہ یک دقمار ےک ایبؿ ںیم

     1133    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

شيبا٧ ب٦ َفور، ََٝمي٧ ب٦ ٠ٍيْہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢،  :  راوی

 وہِ ب٦ جزیز

 َٟ ا َٔ َْةٔ  ١ٍُِٜٔي ٧ُ ب٦ُِ ا َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ ُس َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ح و َحسَّ

ث٥ََا  ٕ َحسَّ ُِ ب٦ُِ َجزٔیز ٤ََْا َوصِ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُٖ أَِيّؽا ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ أَبٔی 

ُْ ب٦ُِ َح١َّ  َُ ثَىٔي یُو َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ٟٔ یَّا ٢َِٝ ب٦َِ أَبٔی اٜذَّ ََ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ  ٧َ ََٝمِيَ َُ ١ُِِٜىَت١ٔزُ ب٦ُِ  ٤ََْا ا َ ث٥ََا زٔیَاْز أَِخب ١َِِٜىىٔيُّ َحسَّ ٕ ا از

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ٟٕ بٔإ ِٔ َو٦ِ ح١َُِئس ب٦ِٔ صََٔل ُّٞ َصُؤَِل ُ ٟٔ ک َّائٔیُّ َو٦ِ َوأظ٢ٕ اِلَِحَو َِٜبک ٔ َحٔسیثٔطٔ  ا ٥َِحو َ٘  یُو٤َُس 

ابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ااحسؼ نب اربامیہ، فبہ نب رجری، اؿ اانسد ےس یھب 

 یہی دحثی وقنمؽ ےہ۔

 احسؼ نب اربامیہ، فبہ نب رجریابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنزی ےک رتسہ یک دقمار ےک ایبؿ ںیم

     1134    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زاہي٢، ٠دزومی، وبساٜواحس، اب٦ زیاز، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ اظ٢، یزیس ب٦ اظ٢، حَّضت ابوہزیزہ اَحاٗ ب٦ اب :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََ  َِٜواحٔسٔ َوصَُو اب٦ُِ زٔیَازٕ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا ١َِِٜدزُومٔیُّ َحسَّ ٤ََْا ا َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٦ُ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اِلََظ٢ِّ ا وُبَِيُس اهَّللٔ بِ َحسَّ

َف  ِٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ اِلََظ٢ِّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُِ َحسَّ ِٝ َ ِٜک ِٜح١َٔاُر َوا ١َِٜزِأَةُ َوا ََلَة ا ُي اٜعَّ

 ٔٞ ةٔ اٜزَِّح ُٞ ٠ُِؤِٔخَ  َوَیقٔی َذَٜٔک ٠ِٔث

ؼ نب اربامیہ، زخمفیم، دبعاولادح، انب زاید، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب امص، سیدی نب امص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ااحس

ےک رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وعرت دگاھ افر اتک امنز وک عطق رک داتی ےہ اہں ارگ اجکفہ یک یلھچپ ڑکلی 

  رتسہ وہ وت امنز ابیق ریتہ ےہ۔ربارب

ااحسؼ نب اربامیہ، زخمفیم، دبعاولادح، انب زاید، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب امص، سیدی نب امص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک اسےنم ےنٹیل ےک ایبؿ ںیمامنز 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک اسےنم ےنٹیل ےک ایبؿ ںیم

     1135    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

َيا٧ُ ب٦ُِ وُيَ  ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َوَة َو٦ِ َحسَّ ِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ُُعِ

 َّٝ ِّی ٦ِ٠ٔ اٜ ٢ََّٝ کَا٧َ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َوائَٔصَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َِٜح٥َاَزة َْأؿ ا
ٔ

َٝةٔ کَاِوَّ ِِٜٕٔب ٞٔ َوأ٤ََا ٠ُِىَََّْٔؼْة بَِي٥َُط َوبَيَِن ا  ِي

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر ہلبق ےک درایمؿ انجزہ یک رطح یٹیل وہیئ وہیت رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک امنز ڑپےتھ افر 

 یھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک اسےنم ےنٹیل ےک ایبؿ ںیم

     1136    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيبَ  ٢َ ُيَع َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ِّی َة َحسَّ ل

َمىٔي َٕ إَٔذا أََراَز أ٧َِ یُوتَٔز أَِي َِ ٔة  َٝ ِِٜٕٔب ََّٝضا َوأ٤ََا ٠ُِىَََّْٔؼْة بَِي٥َطُ َوبَيَِن ا ُ ٞٔ ک ِي َّٝ أَِوَتزُِت  َظََلَتطُ ٦ِ٠ٔ اٜ َِ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ رات یک وپری 

ےت وت امنز ادا رکےت افر ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر ہلبق ےک درایمؿ ےنٹیل فایل وہیت یھت سپ بج لپ فرت ڑپےنھ اک ارادہ رفام

 ےھجم یھب ااھٹ دےتی افر ںیم فرت ادا رک یتیل یھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم امنز ےک اسےنم ےنٹیل

     1137    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ب٦ ولی، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابی بْک ب٦ حّغ، حَّضت ُعوہ ب٦ زبيْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبةُ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ َولٓٔیٕ َحسَّ َِٜت  َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٔ َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ِّٕغ َو٦ِ ُُعِ َو٦ِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ َح

 َٕ َٜ  ِٕ ِو ََ ََٜسابَُّة  ١َِٜزِأََة  َِٜت إ٧َّٔ ا ا َٕ َِ ِٜٔح١َاُر  ١َِٜزِأَةُ َوا ٥َِٝا ا ُٕ َِ  َٟ ا َٔ ََلَة  َفُي اٜعَّ ِٕ ٟٔ اهَّللٔ َوائَٔصُة ٠َا َي و َُ ِس َرأَیُِتىٔي بَيَِن یََسِی َر

َّی اهَّللُ  ِّیَظل َِٜح٥َاَزةٔ َوصَُو ُيَعل َْأؿ ا
ٔ

٢َ ٠ُِىَََّْٔؼّة کَاِوَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو   َو

رمعف نب یلع، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رکب نب صفح، رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعدص  ریض 

ض ایک وعرت افر دگاھ وت دیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک وعرت ربا اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ایک زیچ امنز وک وتڑیت ےہ مہ ےن رع

اجونر ےہ ںیم ےن اےنپ لپ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم اس رطح ےٹیل داھکی اسیج انجزہ اٹلای اجات ےہ اس احؽ ںیم 

 ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ادا رک رےہ ےھت۔

 ف نب یلع، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رکب نب صفح، رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک اسےنم ےنٹیل ےک ایبؿ ںیم

     1138    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ٤أس، ابوَىيس اشخ، حّغ ب٦ ٌياث، و١ز ب٦ حّغ، ٌياث، او١ض، ابزاہي٢ حَّضت ٠َسوٗ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی



 

 و٥ہ

ث٥ََ  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ُِّغ ب٦ُِ ٌَٔيإث  ث٥ََا َح اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلََشخُّ  ََ ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوأَبُو  َُٜط َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ٔغ ب٦ِٔ ٌَٔيإث َواٜ ِّ ا و١َُزُ ب٦ُِ َح

 َ ث َٟ اِلَِو١َُض َوَحسَّ ا َٔ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة ح  َوز َِ َ ثَىٔي إٔبَِزاصٔي٢ُ َو٦ِ اِل ث٥ََا اِلَِو١َُض َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕٗ َو٦ِ َحسَّ و ىٔي ٠ُِس٢ْٔٝ َو٦ِ ٠ََِسُ

َفُي اٜعَّ  ِٕ ِٜکََٔلٔب َواهَّللٔ َوائَٔصَة َوذَُٔکَ و٥َِٔسَصا ٠َا َي ٔ َوا َِٜح١ٔيْ ِس َشبَِّضُت١ُو٤َا بٔا َٔ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٕ َِ ١َِٜزِأَةُ  ِٜٔح١َاُر َوا ُِ َوا ِٝ َ ِٜک ََلَة ا

ِٜٕٔبِ  ٔ بَِي٥َُط َوبَيَِن ا یز ٔ ِّی َولَی اَٜسَّ ٔن ِّی َوإ ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس َرأَیُِت َر َٕ ٔة ٠ُِؽ َٜ َِٜحاَجُة َٝ َِتَِبُسو لٔی ا َفحَٔىّة 

َِٝيطٔ  ُّٞ ٦ِ٠ٔ و٥ِٔٔس رِٔج أَِنَس َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أُوذَٔی َر َِ ُظ أ٧َِ أَِجَٝٔس  أََِکَ َِ 

رفاتی ےہ ہک  رمعف اندق، اوبدیعس اجش، صفح نب ایغث، رمع نب صفح، ایغث، اشمع، اربامیہ رضحت قورفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اسےنم ذرک ایک ایگ ہک ےتک دگےھ افر وعرت ےک سگرےن ےس امنز وٹٹ اجیت ےہ وت رضحت اعدص  

  ہریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای مت ےن ںیمہ دگوھں افر  ںوں ےک ہاشہب رکدای احالہکن اہلل یک مسق ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

 فملس وک اس احؽ ںیم امنز ڑپےتھ داھکی ہک ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر ہلبق ےک درایمؿ اچراپیئ رپ یٹیل وہیت یھت افر ارگ ےھجم

 وکوکیئ احتج درشیپ وہیت وت ںیم ان دنس رکیت ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ھٹیب رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 فیلکت دفں وت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپؤں ےک اپس ےس لکن اجیت یھت۔

 رمعف اندق، اوبدیعس اجش، صفح نب ایغث، رمع نب صفح، ایغث، اشمع، اربامیہ رضحت قورفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک اسےنم ےنٹیل ےک ایبؿ ںیم

     1139    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ٥٠عور، ابزاہي٢، اَوز، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ِٜکََٔلٔب  َحسَّ ُِٜت١ُو٤َا بٔا َِٜت َوَس ا َٔ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َوز َِ َ ٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ اِل َ أَِخب



 

يَ  َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََِيحٔيُئ َر  ٔ یز ٔ ِس َرأَیُِتىٔي ٠ُِؽَفحَٔىّة َولَی اَٜسَّ َٕ َٜ  ٔ ُِٜح١ُز ُق َوا ََّ ُظ أ٧َِ  َتَو أََِکَ َِ ِّی  ُيَعل َِ یَز  ٔ اَٜسَّ

َّٞ ٦ِ٠ٔ َٜٔحافٔی َّي أَِنَس ٔ َحً یز ٔ ٞٔ رِٔجلَِی اَٜسَّ ُّٞ ٦ِ٠ٔ َٔٔب أَِنَس َِ ٥ََحطُ  َِ  أَ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای مت ےن ںیمہ 

وھں ےک ربارب رکدای احالہکن ںیم ےن داھکی ہک ںیم اچراپیئ رپ ےنٹیل فایل وہیت یھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ںوں افر دگ

 رشتفی الےت افر اچراپیئ یک درایمؿ امنز ادا رکےت ےھجم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ےس انلکن ان دنس وہات وت ںیم اچراپیئ ےک

 ےس کسھک رک احلػ ےس ابرہ لاجیت۔اپویں یک رطػ 

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک اسےنم ےنٹیل ےک ایبؿ ںیم

     1140    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابونَّض، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

١َةَ  َٝ ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ َو٦ِ أَبٔی  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ٥ُِت أ٤ََا٣ُ  َحسَّ ُ٘ َِٜت  ا َٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َوائَٔصَة 

َبِؽُت  َٕ َِ َحَس ١ٌََزَنٔی  ََ إَٔذا  َِ َٝتٔطٔ  ٢ََّٝ َورِٔجََلَی فٔی ِٔٔب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َبَسِفُتُض١َا بَيَِن یََسِی َر َٔ  رِٔجلَیَّ َوإَٔذا 

ِٜبُيُوُت یَِو٠َ  َِٜت َوا ا َِٜيَس ِٔيَضا ٠ََعابٔيُح َٔ  ئٕٔذ 

ییحی نب ییحی، امکل، اوبرضن، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک لےگ وسےن فایل وہیت افر ریمے اپؤں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ہلبق یک رطػ وہےت بج لپ یلص

فل ہ فملس دجسہ رکےت وت ےھجم دابےت ںیم اےنپ اپؤں ٹیمس یتیل بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ اجےت۔ وت ںیم اپؤں الیھپ 

 یتیل رفامیت ںی اؿ دونں رھگفں ںیم رچاغ ںیہن وہےت ےھت۔



 

 یض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب ییحی، امکل، اوبرضن، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک اسےنم ےنٹیل ےک ایبؿ ںیم

     1141    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بساهَّلل، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وباز اب٦ ووا٣، شيبانی، وبساهَّلل ب٦ شساز ب٦ ہازیحٌي ب٦ یحٌي، خاٜس ب٦ و :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َخأُٜس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٔ َج١ٔيّىا  َحسَّ ا٣ َِٜىوَّ ث٥ََا َوبَّازُ ب٦ُِ ا َحسَّ

َّی اهَّللُ وَ َو٦ِ اٜصَّ  ثَِتىٔي ٠َِي١ُو٤َُة َزِوُد ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ َحسَّ ا َٔ  ٔ َِٜضاز ٔ ب٦ِٔ ا از َِٜت کَا٧َ ِيَبانٔیِّ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َشسَّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو

ِّی َوأ٤ََا حَٔذائَطُ َوأ٤ََا َحائْٔؾ َوُربَّ  ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َحَس َر ََ  ١َا أََظابَىٔي ثَِوبُُط إَٔذا 

 فل ہ ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد انب وعاؾ، ابیشین، دبعاہلل نب دشاد نب اہد، زفہج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فل ہ فملس امنز ڑپےتھ افر دجسہ رکےت فملس اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 وہےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ڑپکا ھجم ےس یھبک پ  اجات اھت احالہکن ںیم احہضئ وہیت یھت۔

 ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد انب وعاؾ، ابیشین، دبعاہلل نب دشاد نب اہد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک اسےنم ےنٹیل ےک ایبؿ ںیم

     1142    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 وبساهَّلل حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، ـٝحہ ب٦ یحٌي، وبيساهَّلل ب٦ :  راوی

َِٝحُة ب٦ُِ  َ ث٥ََا ـ ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َیِحٌَي َو٦ِ وُبَِيسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ  َحسَّ

َِٜت  ا َٔ ١ِٔىُتطُ َو٦ِ َوائَٔصَة  ََ  َٟ ا ٔلَی َج٥ِبٔطٔ َوأ٤ََا َحائْٔؾ َوَولَیَّ ٠ٔ  َٔ ٞٔ َوأ٤ََا إ ِي َّٝ ِّی ٦ِ٠ٔ اٜ ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو زِْك کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل

ٔلَی َج٥ِبٔطٔ  َِٝيطٔ َبِىُؽطُ إ  َوَو

اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ہحلط نب ییحی، دیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت اعدص  ریض 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک امنز ڑپےتھ افر ںیم احتل ضیح ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ولہپ ںیم وہیت افر وج اچدر ھجم

 رپ وہیت اس اک ضعب ہصح لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ یھب وہات اھت۔

 ، زریہ نب رحب، فعیک، ہحلط نب ییحی، دیبعاہلل نب دبعاہلل رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

 اک ایبؿامنز  :   ابب

 ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1143    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ َحسَّ
َ أ ََ ائَّٔل  ََ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ  ١َُِٜسيَّ ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َٟ َْقَ

٢ُِِّٙٝ ثَِوبَا٧ٔ  ُ َٟ أََؤٜک ا َٕ َِ َِٜواحٔسٔ  ِؤب ا ََلةٔ فٔی اٜثَّ ٢َ َو٦ِ اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک وساؽ رکےن فاےل ےن ییحی نب ییحی

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ا ک ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 



 

 ڑپکے ںی؟ ایک مت ںیم ےس رہ ا ک ےک اپس دف

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیما ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی

     1144    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ ب٦ ٜيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، َىيس ب٦  :  راوی

 ٠سيِ، ابو١َٝہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخ  ٠َ ثَىٔي َِحِ ثَىٔي َحسَّ َِّٝئث َوَحسَّ ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ثَىٔي َوِبُس ا َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ب

ِٔ َوأَبٔی ١َُِٜسيَّ ٔىيسٔ ب٦ِٔ ا ََ ص١َُا َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس لَٔکَ ِي َٕ ثَىٔي وُ َٟ َحسَّ ا َٔ ی  ١ََة  أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َٝ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ََ

٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبہملس، اوبرہریہ ریض 

 تی یک یئگ ےہ۔اہلل اعتٰیل ہنع، اؿ اانسد ےک اسھت یھب یہی دحثی ایس رطح رفا

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبہملس،  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿامنز اک :   ابب



 

 ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1145    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ب٦ ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، و١زو، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢، ایوب، ٠ح١س ب٦ َيْی٦ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

 َ ث ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ ٠َُح١َّ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ َو١ِْزو َحسَّ ا َٔ ٕب  ئْی٦َ َو٦ِ أَبٔی ىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٔ سٔ ب٦ِٔ 

ِّی أََحُس  َٟ أَُيَعل ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْٞ ا٥َّٜٔييَّ َظل َٟ ٤َاَزی َرُج ا َٔ ٢ُِٙ َیحُٔس ثَِوبَئِن صَُزیَِزَة  ُّٝ ُ َٟ أََو ک ا َٕ َِ  ٤َا فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس 

رمعف نب اندق، زریہ نب رحب، رمعف، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ےس وکیئ ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکاتکس ےہ وت لپ یلص اہلل ا ک لدیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اکپر رک وپاھچ ایک مہ ںیم

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت ںیم ےس رہ ا ک ےک اپس دف ڑپکے ںی؟

 رمعف نب اندق، زریہ نب رحب، رمعف، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1146    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

س، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ويي٥ہ، زہيْ، َّيا٧، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أ :  راوی

 و٥ہ

 َٟ ا َٔ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َيا٧ُ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ْْ َحسَّ ِ ُزَصي

ُ٘ اٜز٤َِّا ِّی أََحُس َٟ َِل ُيَعل ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َِٜيَس َولَی زٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َِٜواحٔٔس  ِؤب ا ٢ِ فٔی اٜثَّ



 

ِيطٔ ٥ِ٠ُٔط َشِيْئ  َٕ  َواتٔ

ؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفس

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ ا ک ڑپکے ںیم اس رطح امنز ادا ہن رکے ہک اس ےک دنکوھں رپ ھچک 

 ہن وہ۔

 ؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1147    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، حَّضت و١ز ب٦ ابی ١َٝہ :  راوی

١ََٝةَ  ََ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ و١ََُز ب٦َِ أَبٔی  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ا٠ََة َو٦ِ صَٔصا٣ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َٟ اهَّللٔ  َحسَّ و َُ َٟ َرأَیُِت َر ا َٔ َُْظ  َ  أَِخب

ِيطٔ  َِ ١َََٝة َوأؼّىا ََطَ ََ ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ٠ُِصَت١َّٔل بٔطٔ فٔی بَِئت أ٣ُِّ  ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِيطٔ َظل َٕ  َولَی َواتٔ

وک ا ک اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رمع نب ایب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ڑپکے ںیم ےٹپل وہےئ اؾ ہملس ےک رھگ ںیم امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےک دفونں انکرفں وک 

 دنکوھں رپ ڈاےنل فاےل ےھت۔

 اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رمع نب ایب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب



 

 ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1148    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و٘يي، ہصا٣ ب٦ ُعوہ :  راوی

َوَة بٔضَ َحسَّ  ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ َٟ َحسَّ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو٘ٔيٕي  َح َِ ٔ َٟ ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٔ ٌَي ٥َاز َِ ٔ َذا اِْل

ِٞ ٠ُِصَت١َّٔل  ُٕ ٢َِٜ َي ّحا َو  ٠َُتَوشِّ

رعفہ، اس افرپ فایل دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ نکیل اس ںیم  ہ ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشہؾ نب 

مل  ںیہن اہک۔

 

ی

ث

س
م

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑپکے ےک اسھت وتحش رکےن فاےل ےھت 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، اشہؾ نب رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1149    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١ٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہایحٌي ب٦ یحٌي، ح١از ب٦ زیس، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، حَّضت و١ز ب٦ ابی َ :  راوی

 ٔ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ و١ََُز ب٦ِٔ أَب ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ٤ََْا َح١َّ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ َرأَیُِت َر ا َٔ ١ََة  َٝ ََ ی 

 َٝ ََ ِّی فٔی بَِئت أ٣ُِّ  ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِيطٔ َظل َِ َْ بَيَِن ََطَ َٜ ِس َخا َٔ  ١ََة فٔی ثَِوٕب 

ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رمع نب ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فملس ےن اس ےک دفونں انکرفں ںیم ہیلع فل ہ فملس وک اس رطح ڑپکے ںیم ےٹپل وہےئ امنز ڑپےتھ داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ



 

 اخمتفل یک وہیئ یھت۔

 ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رمع نب ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیما ک

     1150    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ويسٰي ب٦ ح١از، ٜيث، یحٌي ب٦ َىيس، ابوا٠ا٠ہ ب٦ َہٞ ب٦ ح٥يْ، و١ز ب٦ ابی ١َٝہ :  راوی

ٔىيسٕ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ْٕ  َحسَّ ٞٔ ب٦ِٔ ح٥َُِي ِض ََ ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی أ٠َُا٠ََة ب٦ِٔ  ََ َِّٝيُث َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ  ث٥ََا اٜ اَِل َحسَّ َٔ ازٕ  َوؤيَسي ب٦ُِ َح١َّ

ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس  ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َرأَیُِت َر ا َٔ ١ََة  َٝ ََ ِٝتَ َو٦ِ و١ََُز ب٦ِٔ أَبٔی  ِيطٔ َزاَز ٠ُ َِ ا بَيَِن ََطَ ّّ ٔ ا ٠َُداٜ ّّ ٔح

ٙٔبَِيطٔ  َٟ َولَی ٥ِ٠َ ا َٔ ازٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ   ؤيَسي ب٦ُِ َح١َّ

ہبیتق نب دیعس، ٰیسیع نب امحد، ثیل، ییحی نب دیعس، اوباامہم نب لہس نب فینح، رمع نب ایب ہملس،  ہ دحثی اس دنس ےس یھب رمفی ےہ 

 وھں رپ۔نکیل اس رفاتی ںیم ےہ ہک اےنپ دنک

 ہبیتق نب دیعس، ٰیسیع نب امحد، ثیل، ییحی نب دیعس، اوباامہم نب لہس نب فینح، رمع نب ایب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

  اک رطہقی ےک ایبؿ ںیما ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ

     1151    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، َّيا٧، ابی زبيْ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َيا٧ُ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٢َ  َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َرأَیُِت ا٥َّٜٔييَّ َظل ا َٔ  ٕ ٔ َو٦ِ َجابٔز أَبٔی اٜزُّبَيِْ

ّحا بٔطٔ  ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ٠َُتَوشِّ  ُيَعل

فل ہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 فملس وک ا ک ڑپکے ںیم اس رطح امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وتحش ایک وہا اھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1152    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، َّيا٧، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١، َّيا٧ :  راوی

ث٥ََا ٠َُح١َّ  َّي حَ َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ سَّ

 ٟٔ و َُ ُِٝت َولَی َر َٟ َزَخ ا َٔ  ٕ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث اب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ٥َاز َِ ٔ َيا٧َ َج١ٔيّىا بَٔضَذا اِْل ِّ َُ ٢ََّٝ  َو٦ِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ  ہ رفاتی اؿ اانسد ےس رفاتی یک یئگ ےہ نکیل انب رمین یک رفاتی ںیم

 ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔

 اہلل نب ریمن، ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿدمحم نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1153    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، و١زو، حَّضت ابواٜزبيْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَُط  ِّیَّ َحسَّ ١َِٜک ٔ ا َْنٔی َو١ِْزو أ٧ََّ أَبَا اٜزُّبَيِْ َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ َُّط َرأَی َجابَٔز ب٦َِ َحسَّ ِّی فٔی  أ٤َ َوِبٔس اهَّللٔ ُيَعل

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّطُ َرأَی َر َٟ َجابْٔز إ٤ٔ ا َٔ ّحا بٔطٔ َوو٥َِٔسُظ ثَٔيابُُط َو  َيِع٥َُي َذَٜٔک  ثَِوٕب ٠َُتَوشِّ

ےن رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف، رضحت اوباسلریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

ا ک ڑپکے ںیم وتملاح امنز ڑپےتھ داھکی احالہکن اؿ ےک اپس ڑپکے وموجد ےھت افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک 

 اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ایس رطح رکےت وہےئ داھکی۔

 رمعف، رضحت اوباسلریب ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1154    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یو٤س، او١ض، ابوَّيا٧، جابز، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل  و١زو ٤أس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و١زو، ويسٰي ب٦ :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس  َٟ َحسَّ ا َٔ ُن َٜٔى١ِزٕو  ِّ َّٝ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواٜ َح َِ ٔ ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوإ َيا٧َ  َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ أَبٔی  َحسَّ

َٟ ََفَ  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ َولَی ا٥َّٜٔييِّ َظل َّطُ َزَخ ُِٜدِسرٔیُّ أ٤َ ٔىيٕس ا ََ ثَىٔي أَبُو  ٕ َحسَّ ٕ َيِسُحُس َو٦ِ َجابٔز ِّی َولَی َحٔعيْ أَیُِتُط ُيَعل



 

 َ ِّی فٔی ث َٟ َوَرأَیُِتطُ ُيَعل ا َٔ َِٝيطٔ  ّحا بٔطٔ َو  ِوٕب َواحٕٔس ٠َُتَوشِّ

رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، رمعف، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 وک ا ک اٹچیئ رپ امنز ہک فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس احرض وہےئ رفامےت ںی ہک ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ڑپےتھ وہےئ داھکی افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایس رپ دجسہ رکےت ںی افر ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ا ک ڑپکے ںیم 

 وتلاح امنز ڑپےتھ داھکی۔

 وبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، رمعف، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز اک ایبؿ :   ابب

 ا ک ڑپکے ںیم امنز ادا رکےن افر اس ےک ےننہپ اک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     1155    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، َویس ب٦ َىيس، ولی ب٦ ٠سہز، او١ض، ابوَکیِ :  راوی

َویِ  َُ ث٥َٔيطٔ  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ث٥ََا وَ َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ لٔیُّ ب٦ُِ ُس ب٦ُِ 

ِيطٔ  َٕ ِيطٔ َولَی َواتٔ َِ ِٕ َوأؼّىا ََطَ یِ ٔ َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی َُکَ ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ٕ لَٔکَ َویِسٕ ٠ُِسضٔز َُ  َورَٔوایَُة أَبٔی بَِْکٕ َو

ّحا بٔطٔ   ٠َُتَوشِّ

، اشمع، اوبرکبی ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک رک دی ںی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم

اوبرکبی یک رفاتی ںیم ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ڑپکے ےک دفونں انکرے اےنپ دنکوھں رپ ڈاےل وہےئ ےھت اوبرکب 

 فوسدی یک رفاتی ںیم وت حش اک ذرک یھب ےہ۔

 ، وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع، اوبرکبیاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ : ابب

 ...اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

 ں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگج :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1156    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوکا٠ٞ، وبساٜواحس، او١ض، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابزاہي٢، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي أَبُو کَا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ َحسَّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا اِلَِو١َُض  َِٜواحٔٔس َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٕٞ ا اَِل  ٠ٔ َٔ  ِٕ یِ َوأَبُو َُکَ

َِّئِمِّ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜت َٟ اهَّللٔ أَیُّ ٠َِسحٕٔس ُؤؼَي فٔی  َحسَّ و َُ ُِٝت َیا َر ُٔ  َٟ ا َٔ

 َٟ ا َٔ ٢ِ بَِي٥َُض١َا  َ٘ ُِٝت  ُٔ َصي  ِٔ َ ١َِِٜسحُٔس اِل َٟ ا ا َٔ ُِٝت ث٢َُّ أَیٌّ  ُٔ ا٣ُ  ََِٜحَ ١َِِٜسحُٔس ا َٟ ا ا َٔ  ُٟ ٥َّة َوأَی١َ٥َِا اِلَِرٔؿ أَوَّ ََ أَِرَبُىو٧َ 

ُضَو ٠َ  َِ  ِّٞ َع َِ ََلةُ  ِتَک اٜعَّ َ٘ َّطُ ٠َِسحْٔس أَِزَر إ٤ٔ َِ ِِّٝط  َع َِ ََلةُ  ِتَک اٜعَّ َ٘ ٕٞ ث٢َُّ َحِيُث١َا أَِزَر  ِسحْٔس َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی کَا٠ٔ

اوباکلم، دبعاولادح، اشمع، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس زنیم ںیم بس ےس یلہپ وکیسن دجسم انبیئ یئگ؟  ےہ ہک رفامےت ںی ہک ںیم ےن رعض

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دجسم رحاؾ ںیم ےن رعض ایک رھپ اس ےک دعب وکیسن؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دجسم 

ؿ  انت افہلص ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اچسیل اسؽ رھپ اہجں ایصق ںیم ےن رعض ایک اؿ دفونں دجسمفں ےک درایم

 امنز اک فتق وہ اجےئ فںی امنز ڑپھ ول فیہ دجسم ےہ۔



 

 اوباکلم، دبعاولادح، اشمع، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1157    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ٠سہز، او١ض، حَّضت ابزاہي٢ ب٦ یزیس تيِمولی ب٦ ححز َىسی، ولی  :  راوی

ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ یَ  ٕ َحسَّ ٤ََْا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ِىٔسیُّ أَِخب ٕ اٜسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز أُ َولَی َحسَّ ٥ُِت أَِْقَ ُ٘  َٟ ا َٔ َِّئِمِّ  زٔیَس اٜت

إَٔذا َْقَ  َِ  ٔ ة سَّ آ٧َ فٔی اٜسُّ ُُِٜقِ ُٟ أَبٔی ا و ُٕ ١ِٔىُت أَبَا َذٓرٕ َي ََ ِّی  ٔن َٟ إ ا َٔ  ٖٔ ی ٔ َٜطُ یَا أَبَٔت أََتِسُحُس فٔی اْٜطَّ ُِٝت  ُٕ َِ َحَس  ََ ِحَسَة  أُِت اٜسَّ

ََِٜحَ  ١َِِٜسحُٔس ا َٟ ا ا َٔ ٟٔ ٠َِسحٕٔس ُؤؼَي فٔی اِلَِرٔؿ  ٢ََّٝ َو٦ِ أَوَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ أ ُِٝت ََ ُٔ َٟ  ا٣ُ  ا َٔ ث٢َُّ أَیٌّ 

ِتَک  َ٘ َحِيُث١َا أَِزَر َِ ََٜک ٠َِسحْٔس  َٟ أَِرَبُىو٧َ َوا٠ّا ث٢َُّ اِلَِرُؿ  ا َٔ ٢ِ بَِي٥َُض١َا  َ٘ ُِٝت  ُٔ َصي  ِٔ َ ١َِِٜسحُٔس اِل ِّٞ ا َع َِ ََلةُ    اٜعَّ

وک دجسم ےس ابرہ اسابئؿ ںیم یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اشمع، رضحت اربامیہ نب سیدی یمیت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اےنپ فادل 

رقلؿ انسای رکات اھت۔ بج ںیم دجسہ یک لتی ڑپاتھ اھت وت فہ دجسہ رک ےتیل ںیم ےن اےنپ فادل ےس اہک اے ااب اجؿ ایک لپ راہتس یہ ںیم 

روسؽ اہلل یلص اہلل دجسہ رک ےتیل ںی اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ےہ فہ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن 

ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ زنیم ںیم بس ےس یلہپ وکیسن دجسم انبیئ یئگ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دجسمرحاؾ، ںیم ےن 

؟ رعض ایک رھپ وکیسن؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دجسم ایصق، ںیم ےن رعض ایک ہک اؿ دفونں ےک درایمؿ  انت افہلص ےہ

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اچسیل اسؽ اک، رھپ اسری زنیم ریتے  ےئ دجسم ےہ اہجں وت امنز اک فتق اپےئ وت امنز ڑپھ ےل۔

 یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اشمع، رضحت اربامیہ نب سیدی یمیت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1158    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، َيار، یزیس ِٕيْ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل انعاری رِضي  :  راوی

ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ا ٔ َو٦ِ َجابٔز ٕٔيْ َّ ِٜ إر َو٦ِ یَزٔیَس ا يَّ ََ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِلَِنَعارٔیِّ 

٢ِ ُيِىَفُض٦َّ أَحَ  َٜ ٢َ أُِؤفيُت َخ١ِّسا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِّٞ أَِح١ََز َظل ُ ٔلَی ک ّة َوبُٔىِثُت إ ِو٠ٔطٔ َخاظَّ َٔ ٔلَی  ُّٞ ٤َٔيٓيٕ یُِبَىُث إ ُ ِبلٔی کَا٧َ ک َٔ ْس 

 ٔ َبّة ـَُضوّرا َو٠َِسح َِٝت لَٔی اِلَِرُؿ ـَيِّ ِبلٔی َوُجٔى َٔ َّٞ ٔلََحٕس  ٢ِ تَُح َٜ ٥َائ٢ُٔ َو ٍَ ِٜ َِّٝت لَٔی ا ٔ َوَز َوأُح َِ ِتطُ َوأَ َ٘ ٕٞ أَِزَر أَی١َُّا َرُج َِ ََلةُ  ّسا  اٜعَّ

اَوةَ  َّ ٕ َوأُِؤفيُت اٜصَّ َْةٔ َشِضز ِٔ بَيَِن یََسِی ٠َٔسي ُت بٔاٜزُِّو َّی َحِيُث کَا٧َ َونَُّٔصِ  َظل

ل ہ ییحی نب ییحی، میشہ، ایسر، سیدی ریقف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ےھجم اپچن ایسی زیچںی دی یئگ ںی وج ھجم ےس ےلہپ یسک وک ںیہن دی ںیئگ ےلہپ رہ یبن رصػ اخص اینپ وقؾ یک رطػ اجیھب فملس ےن رفامای 

اجات اھت افر ںیم رہ رسخ افر ایسہ یک رطػ اجیھب ایگ وہں ےلہپ یسک یبن ےک  ےئ امؽ تمینغ الحؽ ںیہن وہات اھت فہ رصػ ریمے  ےئ الحؽ 

ے  ےئ امتؾ رفےئ زنیم اپک افر دجسم انب دی یئگ ےہ ذہلا وج لدیم سج ہگج یھب امنز اک فتق اپےئ فاہں امنز رکدای ایگ ےہ افر رصػ ریم

 ڑپھ ےل افر ریمی اےسی ربع ےس دمد یک یئگ وج ا ک امہ یک اسمتف ےس اطری وہ اجات ےہ افر ھجم وک افشتع اطع یک یئگ۔

 اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، میشہ، ایسر، سیدی ریقف، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1159    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ہصي٢، َيار، یزیس ِٕيْ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ٤َْ َ ٕٔيُْ أَِخب َّ ِٜ ث٥ََا َیزٔیُس ا يَّاْر َحسَّ ََ ٤ََْا  َ ث٥ََا صَُصِي٢ْ أَِخب ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ اهَّللٔ ا َجابٔزُ بِ َحسَّ و َُ ٦ُ َوِبسٔ اهَّللٔ أ٧ََّ َر

ََِذََکَ ٤َِحَوظُ   َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

یس اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، ایسر، سیدی ریقف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ا

 رطح یک رفاتی لقن یک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، ایسر، سیدی ریقف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایب

     1160    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ ِؽيٞ، ابی ٠اٜک اشحعی، ربعی، حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕٞ َو٦ِ أَبٔی  َُِؽِي ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٟ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َة  َّ ٠َأٜٕک اِلَِشَحعٔیِّ َو٦ِ رٔبِعٓٔیٕ َو٦ِ حَُذِي

َٙٔة َو  ٔ ١َََِٜلئ ٓٔ ا ُّو ُع َ٘ ٥َُِا  ُّو َِٝت ُظ ٥َِٝا َولَی ا٥َّٜأس بَٔثََلٕث ُجٔى ُِؽِّ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُّٝضا اهَّللٔ َظل ُ ٥ََٜا اِلَِرُؿ ک َِٝت  ُجٔى

َِٝت تُ  ی٠َِسحّٔسا َوُجٔى َّٝة أُِِخَ َِ َوَذََکَ َخِع ١َِٜا ٢َِٜ ٤َحِٔس ا ٥ََٜا ـَُضوّرا إَٔذا   زِبَُتَضا 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، ایب امکل ایعجش، ر یع، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ء رپ تلیضف دی یئگ ےہ امہری ںیفص رفںوتں یک وفصں یک رطح انب دی یئگ ںی فل ہ فملس ےن رفامای ںیمہ افر ولوگں رپ نیت زیچفں یک انب

افر امہرے  ےئ اسری رفےئ زنیم دجسم انب دی یئگ ےہ افر اس یک یٹم اپین ہن ےنلم ےک فتق امہرے  ےئ اپک رکےن فایل انب دی یئگ افر 

 ا ک افر  تلص ایبؿ رفامیئ۔



 

 ، ایب امکل ایعجش، ر یع، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1161    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، اب٦ ابی زائسہ، َىس ب٦ ـارٗ، ربعی ب٦ ِخاط، حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٕٗ ِىسٔ ب٦ِٔ ـَارٔ ََ ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َو٦ِ  َ ِٔ أَِخب َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َة َحسَّ َّ إط َو٦ِ حَُذِي ثَىٔي رٔبِعٔیُّ ب٦ُِ ِٔحَ َحسَّ

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ 

اوبرکبی، دمحم نب العء، انب ایب زادئہ، دعس نب اطرؼ، ر یع نب رخاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےس ایس رطح لقن ایک ےہ۔فل ہ فملس 

 اوبرکبی، دمحم نب العء، انب ایب زادئہ، دعس نب اطرؼ، ر یع نب رخاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1162    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ولی ب٦ ححز، ا١َىيٞ اب٦ جىَف، وَلء، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ُٔت ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ِٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ وَ َحسَّ َِٜىََل ُٞ َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ ا ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ٔىيٕس َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ََ ٦ِ ِيَبُة ب٦ُِ 



 

ِٔ بٔٔسٓتٕ أُِؤفي ُِٝت َولَی اِل٤َِبَٔيا ُِؽِّ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ  ُت أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ُت بٔاٜزُِّو ِٜک٢َٔٔٝ َونَُّٔصِ َجَوا٠َٔي ا

 ٔ ّة َوُخت٢َٔ ب َِّ ٖٔ کَا ِٝ َِٜد ٔلَی ا ُِٝت إ َٔ َِٝت لَٔی اِلَِرُؿ ـَُضوّرا َو٠َِسحّٔسا َوأُِر ٥َائ٢ُٔ َوُجٔى ٍَ ِٜ َِّٝت لَٔی ا ٔ و٧َ َوأُح  َی ا٥َّٜبٔيُّ

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںی ہک روسؽ  ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اامسلیع انب رفعج، العء، رضحت

ےئ ےئگ، اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ےھجم ھچ فوجہ ےس اایبنء رکاؾ ہیلع االسلؾ رپ تلیضف دی یئگ ےہ ےھجم وجاعم املکل اطع رفام

ر ریمے  ےئ امتؾ رفےئ زنیم اپک رکےن فایل افر امنز ربع ےک ذرےعی ریمی دمد یک یئگ، ریمے  ےئ امؽ تمینغ وک الحؽ رکدای ایگ اف

 یک ہگج انب دی یئگ افر ےھجم امتؾ ولخمؼ یک رطػ اجیھب ایگ افر ھجم رپ وبنت متخ رک دی یئگ۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، الیعمس انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1163    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یو٤س، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوـاہز، ِح٠ٝہ اب٦ وہِ، :  راوی

ٔىئس بِ  ََ ثَىٔي یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  ِٕ َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ َُٝة  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ١َُِٜسيَّ ٦ٔ ا

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  َّ ِٔ َوبَِي٥َا أ٤ََا ٤َائ٢ْٔ أُتٔيُت ب١َٔ ُت بٔاٜزُِّو ِٜک٢َٔٔٝ َونَُّٔصِ ٢ََّٝ بُٔىِثُت بَٔحَوا٠ٔٔي ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اتٔئح َظل

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر َذَص َِ َٟ أَبُو صَُزیَِزَة  ا َٔ ُؤؼَىِت بَيَِن یََسیَّ  َِ  ٢ََّٝ َوأْمُتَْن َت٥َِتثُٔٝو٤ََضاَخزَائ٦ٔٔ اِلَِرٔؿ 

اوباطرہ، رحہلم انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ں یک اچایبں ال رک ےن رفامای ںیم وَجَاعِمِ امِلَکْلِ ےک اسھت  ثوعث ایک ایگ، ربع ےک ذرہعی ریمی دمد یک یئگ، وخاب ںیم زنیم ےک زخاون

ریمے اہوھتں ںیم رھک دی ںیئگ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وت داین ےس 

 رشتفی ےل ےئگ افر مت فہ زخاےن اکنؽ رےہ وہ۔



 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، رحہلم انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1164    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حاجِ ب٦ وٜيس، ٠ح١س ب٦ ِحب، زبيسی، زہزی، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٔىيُس  ََ ٕب َو٦ِ اٜزُّبَِئسیِّ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ أَِخبََْنٔی  ُس ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜؤٜيسٔ َحسَّ ُِ ب٦ُِ ا ث٥ََا َحأج ِٜ  َحسَّ ١ََة ب٦ُِ ب٦ُِ ا َٝ ََ ِٔ َوأَبُو  ١َُسيَّ

َٞ َحسٔ  ُٟ ٠ِٔث و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََاَوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة   یٔث یُو٤َُس َحسَّ

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  احبج نب فدیل، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح،

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس بسح اسقم دحثی لقن یک ےہ۔

احبج نب فدیل، دمحم نب رحب، زدیبی، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1165    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

زی، اب٦ ٠سيِ، ابو١َٝہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی ٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہ :  راوی

 و٥ہ

٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ١ََة َو٦ِ أَبٔی ٠َُح١َّ َٝ ََ ِٔ َوأَبٔی  ١َُِٜسيَّ  اب٦ِٔ ا

٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دحثی یک رطح لقن رفامای۔

 ارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1166    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِٜحارٔٔث َو٦ِ أَبٔی یُو٤َُس ٠َِولَی أَبٔی صَُزیَِزةَ  ِٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ثَطُ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزَ  َحسَّ َُّط َحسَّ َة َو٦ِ أ٤َ

 ِٜ َِٜىُسوِّ َوأُوتٔيُت َجَوا٠َٔي ا ِٔ َولَی ا ُت بٔاٜزُِّو َٟ نَُّٔصِ ا َٔ َّطُ  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ک٢َٔٔٝ َوبَِي١َ٥َا أ٤ََا ٤َائ٢ْٔ أُتٔيُت َر

ُؤؼَىِت فٔی یََسیَّ  َِ اتٔئح َخزَائ٦ٔٔ اِلَِرٔؿ  َّ  ب١َٔ

 احرث، اوبویسن ومیل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوباطرہ، انب فبہ، رمعف نب

فر فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک دنمش ےک اقمہلب ںیم ربع ےک ذرہعی ریمی دمد یک یئگ ےہ افر ےھجم وَجَاعِمِ امِلَکْلِ اطع رفامےئ ےئگ ا

 اچایبں ال رک ریمے اہوھتں ںیم رھک دی یئگ ںی۔ وسےن یک احتل ںیم زنیم ےک زخاونں یک



 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ںیماسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ 

     1167    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا٣ٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٟٔ  َحسَّ و َُ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ َر َٟ صََذا ٠َا َحسَّ ا َٔ طٕ  ٥َ٠ُبِّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٔ َوأُوتٔيُت اهَّللٔ َظل ُت بٔاٜزُِّو ٢َ نَُّٔصِ

ِٜک٢َٔٔٝ   َجَوا٠َٔي ا

راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس دمحم نب 

 اطع دحثی اک ذرک ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ربع ےک ذرہعی ریمی دمد یک یئگ ےہ افر ےھجم وَجَاعِمِ امِلَکْلِ

 ںی۔ رفامےئ ےئگ

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ں ےک ایبؿ ںیماسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگج

     1168    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

یحٌي ب٦ یحٌي، شيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜوارث، یحٌي، وبساٜوارث اب٦ َىيس، ابی تياح، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوَشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر  ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ََ َِٜوارٔٔث ب٦ُِ  ٤ََْا َوِبُس ا َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ َِٜوارٔٔث  ص١َُا َو٦ِ َوِبٔس ا لَٔکَ

١َِٜسٔ  ٔس٣َ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ث٥ََا أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َر َبعٔیِّ َحسَّ احٔ اٜؽُّ َّيَّ ِٜ اٜت ٔ ا ِٝو َٟ فٔی وُ َ ٥َز َِ ١َٔسی٥َةٔ فٔی َوٓیٕ ی٥ََة 

ٔلَی ٠َََلٔ بَىٔ  َٞ إ ََ َُّط أَِر ّة ث٢َُّ إ٤ٔ َٝ ِي َٜ َة  ا٣َ ِٔيض٢ِٔ أَِربََي َوَِّشَ َٔ َ أ َِ  ٕٓ ُض٢ِ ب٥َُو َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوِو َٜ  ُٟ ا َٕ ِّٝٔسی٦َ ُي َٕ ُُا ٠َُت َحا َِ ي ا٥َّٜحَّارٔ 

َّی ا ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ِّی أ٤َُِمزُ إ َن َٙأ َِ  َٟ ا َٔ َّي بُٔسُيؤِض٢ِٔ  ُط َحً َٜ ُُِط َو٠ََْلُ بَىٔي ا٥َّٜحَّارٔ َحِو َٝتٔطٔ َوأَبُو بَِْکٕ رِٔز ٔ ٢َ َولَی َراح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ َو

ِتطُ  َ٘ ِّی َحِيُث أَِزَر ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ کَا٧َ َر َِ  َٟ ا َٔ ِٔ أَبٔی أَیُّوَب  ٥َّٔا َِٜقی بٔ ِّ  أَ ََلةُ َوُيَعل ی فٔی ٠ََزابٔٔؾ اٜعَّ

َٟ َیا بَىٔي ا٥َّٜ  ا َٕ َِ ا  ُُ َحا َِ ارٔ  ٔلَی ٠َََلٔ بَىٔي ا٥َّٜحَّ َٞ إ ََ أَِر َِ  َٟ ا َٔ ١َِِٜسحٔٔس  َُّط أ٠َََز بٔا ٢ٔ٥َ ث٢َُّ إ٤ٔ ٍَ ِٜ اُٜوا َِل ا َٔ ارٔ ثَا٥٠ُٔونٔی بَٔحائٔٔف٢ُِٙ صََذا  حَّ

 َ َٟ أ٤َ ا َٔ ٔلَی اهَّللٔ  ُِ ث٥َ١ََطُ إِٔلَّ إ ُٟ اهَّللٔ َواهَّللٔ َِل ٤َِفُٝ و َُ أ٠َََز َر َِ ْب  ٘ٔيَن َؤِخَ ١َُِِّٜشٔ ُٔبُوُر ا ْٞ َو ُٟ کَا٧َ ِٔيطٔ ٤َِد ُٔو َِکَا٧َ ِٔيطٔ ٠َا أَ ْس 

 َٟ ا َٔ َُِسوِّیَِت  ٔب  ِْٜٔخَ ٥َُِبَٔصِت َوبٔا ٘ٔيَن  ١َُِِّٜشٔ بُورٔ ا ُٕ ٔفَي َوبٔ ُٕ َِ  ٔٞ ٢ََّٝ بٔا٥َِّٜد ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ ٔٔبِ َظل وا ا٥َِّٜد ُّّ َع ّة َوَجَىُٝوا َِ َٝ

 ُٕ ٢َ ٠ََىُض٢ِ َوص٢ُِ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ کَا٤ُوا َیزَِتحٔزُو٧َ َوَر َِ  َٟ ا َٔ َْ إِٔلَّ َخيُِْ ؤَؽاَزَتِيطٔ حَٔحاَرّة  ِ َّطُ َِل َخي َُّٝض٢َّ إ٤ٔ وُٜو٧َ اٜ

١َُِٜضأجَزظِ  اِنَُّصِ اِلَِنَعاَر َوا َّ صِ  اِْلِٔخَ

، ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، ییحی، دبعاولارث انب دیعس، ایب ایتح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ییحی نب ییحی

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دمہنی ےچنہپ افر رہش ےک ابالیئ العہق ےک ا ک ہلحم ںیم رشتفی ےل ےئگ لپ یلص اہلل 

اںیت ایقؾ رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہلیبق ونب اجنر وک ولباای فہ اینپ ولتارںی اکٹلےئ وہےئ ہیلع فل ہ فملس ےن فاہں وچدہ ر

احرض وہےئ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی  ہ رظنم لج یھب ریمی لوھکنں ےک اسےنم ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہلل ہیلع فل ہ فملس افینٹن رپ وسار ےھت افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فل ہ فملس وک دھکی راہ اھت لپ یلص ا

فملس ےک ےھچیپ ےھٹیب وہےئ ےھت افر ونب اجنر لپ ےک ارد رگد ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رضحت اوباویب ےک رھگ ےک نحص ںیم 

ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہجں امنز اک فتق اپےت فںی امنز ڑپھ ےتیل ےھت اہیں  ارتے رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی

ر وک کت ہک رکبویں ےک ابڑہ ںیم یھب امنز ڑپھ ےتیل ےھت رھپ اس ےک دعب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسم انبےن اک ارادہ ایک افر ونب اجن

رففتخ رک دف اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق مہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس ابغ یک ولباای بج فہ لےئ وت رفامای مت اانپ ابغ ےھجم 

تمیق ںیہن ںیل ےگ مہ اس اک اعمفہض رصػ اہلل اعتیل ےس اچےتہ ںی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک اس ابغ ںیم وج 



 

، رشمنیک یک ربقںی افر ڈنھکرات ےھت سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع زیچںی ںیھت اںیہن ںیم اتبات وہں اس ںیم ھچک وجھکرفں ےک درتخ

فل ہ فملس ےن وجھکر ےک در ںوں ےک اکےنٹ اک مکح دای فہ اکٹ دےئ ےئگ رشمنیک یک ربقںی ااھکڑ رک کنیھپ دی ںیئگ افر ڈنھکرات ومہار 

یوور یک ڑکلایں ہلبق یک رطػ اگڑھ دی ںیئگ افر اس ےک دفونں رط
 ح
کہ

ػ رھتپ اگل دےیئ ےئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رک دےیئ ےئگ افر 

فل ہ فملس افر احصہب رکاؾ رزج ہ املکت ڑپھ رےہ ےھت۔ اے اہلل! الھبیئ وت رصػ لرخت یک الھبیئ ےہ سپ وت ااصنر افر اہمرجنی یک 

 دمد رفام۔

 رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، ییحی، دبعاولارث انب دیعس، ایب ایتح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں ےک ایبؿ ںیم

     1169    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ وبنْی، شىبہ، ابوتياح، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َّيَّأح َو٦ِ  ثَىٔي أَبُو اٜت ث٥ََا ُشِىَبُة َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ ا َٟ اهَّللٔ َظ َحسَّ و َُ َِٝيطٔ  أ٤ََٕس أ٧ََّ َر َّی اهَّللُ َو ل

١َِِٜسحُٔس  َٞ أ٧َِ یُِبىَي ا ِب َٔ  ٢ٔ٥َ ٍَ ِٜ ِّی فٔی ٠ََزابٔٔؾ ا ٢َ کَا٧َ ُيَعل َّٝ ََ  َو

ردی، ہبعش، اوبایتح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسم 

 

بیب
ع

دیبع اہلل نب اعمذ 

  امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔ےننب ےس ےلہپ رکبویں ےک ابڑے ںیم

ردی، ہبعش، اوبایتح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

بیب
ع

 دیبعاہلل نب اعمذ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 وہگجں ےک ایبؿ ںیم اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک

     1170    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، خاٜس ب٦ حارث، شىبہ، ابی تياح، ا٤س :  راوی

ا َّيَّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی اٜت َِٜحارٔٔث َحسَّ ٤ََْا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َحبِٔي ُٟ کَا٧َ َحسَّ و ُٕ ١ِٔىُت أََنّسا َي ََ  َٟ ا َٔ ٔح 

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

ییحی نب ییحی، اخدل نب احرث، ہبعش، ایب ایتح، اسن ا ک افر دنس ےک اسھت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ایک ےہ۔فل ہ فملس اک رفامؿ ایس رطح لقن 

 ییحی نب ییحی، اخدل نب احرث، ہبعش، ایب ایتح، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہلل یک رطػ ہلبق دبےنل ےک ایبؿ ںیم

 

بیة
 ...تیب ادقملس ےس کع

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رطػ ہلبق دبےنل ےک ایبؿ ںیم

 

بیة
 تیب ادقملس ےس کع

     1171    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواحوػ، ابی اَحٖ، حَّضت بزاء ب٦ وازب :  راوی

ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ وَ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ َِّٝيُت ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ َظ ا َٔ ِٔ ب٦ِٔ َوازٕٔب  َْا َ ِٜب َٖ َو٦ِ ا َح َِ ٔ ٦ِ أَبٔی إ

ٔ َوَحِيُث  ة َِٜبَُقَ ًَّٜٔي فٔی ا َِٜت اِْلیَُة ا َ َّي ٤َز َة َوََّشَ َشِضّزا َحً تَّ َٔ سٔٔس  ِٕ ١َِٜ ٔلَی بَِئت ا ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُّٜوا ُوُجوَص٢ُِٙ َش َو َو َِ ٥ُِت٢ِ  ُ٘ ُظ ٠َا  ِْطَ

١َزَّ ب٥َٔإس ٠ٔ  َِ  ٔ ِو٣ َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َٖ َرُج َٝ ا٤َِف َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی ا٥َّٜٔييُّ َظل َِٜت َبِىَس٠َا َظل ٥َزَ و٧َ َِ ُّٝ ٦ِ اِلَِنَعارٔ َوص٢ُِ ُيَع



 

ِٜبَِئت  َٞ ا ِوا ُوُجوَصُض٢ِ َٔٔب َّٜ َو َِ ثَُض٢ِ  َحسَّ َِ 

ؼ ، رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت تیب اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، ایب ااحس

کت امنز ڑپ ی اہیں کت ہک  ہ لتی رکہمی وج وسرة ارقبلہ ںیم انزؽ وہیئ افر مت اہجں ںیہک یھب وہ اانپ  ہنیہم ادقملس یک رطػ وس ہ

وہیئ بج یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ڑپھ یل ولوگں ںیم ےس ا ک ہنم دجسم رحاؾ یک رطػ رکول  ہ لتی رکہمی اس فتق انزؽ 

لدیم  ہ مکح نس رک الچ راہتس ںیم ااصنر یک ا ک امجتع وک امنز ڑپےتھ وہےئ اپای اس لدیم ےن اؿ ےس  ہ دحثی ایبؿ یک وت فہ ولگ  ےتن 

 یہ تیب اہلل یک رطػ رھپ ےئگ۔

 ایب اقحس، رضحت رباء نب اعزباوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رطػ ہلبق دبےنل ےک ایبؿ ںیم

 

بیة
 تیب ادقملس ےس کع

     1172    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ابوبْک ب٦ خَلز، یحٌي اب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦ َىيس، َّيا٧، ابواَحٖ، حَّضت بزاء :  راوی

ث٥ََا یَ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ َیِحٌَي  ز َّي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ َخَلَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ََ َحسَّ َيا٧َ ِحٌَي ب٦ُِ  ِّ َُ ٔىيٕس َو٦ِ 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝي٥َا ٠ََي َر وُِل َظ ُٕ َِ َي َْا َ ِٜب ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ ثَىٔي أَبُو إ َة َوََّشَ َحسَّ تَّ َٔ سٔٔس  ِٕ ١َِٜ  ٤َِحَو بَِئت ا

َِٙى  ٥َِِا ٤َِحَو اِل ٔ ُْ ِبَىَة َوََّشَ َشِضّزا ث٢َُّ  ََ  َبةٔ َشِضّزا أَِو 

 ہیلع دمحم نب ینثم، اوبرکب نب الخد، ییحی انب ینثم، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء رفامےت ںی ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

 فل ہ فملس ےک اسھت تیب ادقملس یک رطػ وس ہ ای رتسہ ونیہمں کت امنز ڑپ ی رھپ ںیمہ ہبعک یک رطػ ریھپ دای ایگ۔

 ینثم، اوبرکب نب الخد، ییحی انب ینثم، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوباقحس، رضحت رباء دمحم نب :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رطػ ہلبق دبےنل ےک

 

بیة
  ایبؿ ںیمتیب ادقملس ےس کع

     1173    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

شيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜىزیز ب٦ ٠س٢ٝ، وبساهَّلل ب٦ زی٥ار، اب٦ و١ز، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، وبساهَّلل ب٦  :  راوی

 زی٥ار، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر  ُٔتَِيَبةُ  َحسَّ ث٥ََا  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ زٔی٥َإر َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز ح و َحسَّ ٔ ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا  ب٦ُِ َحسَّ

َٟ بَِي١َ٥َا ا٥َّٜ  ا َٔ ُط َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  َٜ ُن  ِّ َّٝ ٔىيٕس َواٜ ِٕ إٔذِ ََ َبا ُٕ ِبٔح بٔ اُس فٔی َظََلةٔ اٜعُّ

ِس أ٠ُٔزَ  َٔ َة َو َٝ ِي َّٝ َِٝيطٔ اٜ َٟ َو ٔ ِس أ٤ُِز َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ إ٧َّٔ َر ا َٕ َِ َبُٝوَصا َجائَُض٢ِ إٓت  ِٕ َت َِ ا َِ َِٙىَبَة  َٞ اِل ٔ ب ِٕ  أ٧َِ َيِسَت

َِا ا٣ٔ  ٔلَی اٜصَّ َِٙىَبةٔ َوکَا٤َِت ُوُجوصُُض٢ِ إ ٔلَی اِل َتَساُروا إ َِ 

ابیشؿ نب رففخ، دبعازعلسی نب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع، ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع 

لرک اہک ہک  ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک رمہبت ولگ حبص یک امنز ابقء ںیم ڑپھ رےہ ےھت ایس دفراؿ ا ک لےن فاےل ےن

رات وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ رقلؿ انزؽ وہا ےہ افر تیب اہلل یک رطػ رخ رکےن اک مکح دای ایگ ےہ ےلہپ اؿ ےک ہنم 

 اشؾ یک رطػ ےھت رھپ ہبعک یک رطػ وھگؾ ےئگ۔

، امکل نب اسن، دبعاہلل نب دانیر، رضحت ابیشؿ نب رففخ، دبعازعلسی نب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع، ہبیتق نب دیعس :  رافی

 انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 اہلل یک رطػ ہلبق دبےنل ےک ایبؿ ںیم

 

بیة
 تیب ادقملس ےس کع

     1174    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َویس ب٦ َىيس، حّغ ب٦ ٠يَسہ، ٠وسٰي ب٦ وٕبہ، ٤اِي اب٦ و١ز، وبساهَّلل ب٦ زی٥ار حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

َة َو٦ِ ٠ُوَسي ُغ ب٦ُِ ٠َِيََسَ ِّ ثَىٔي َح ٔىيٕس َحسَّ ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ثَىٔي  َبَة َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َوَو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ زٔی٥َارٕ  َحسَّ ِٕ ب٦ِٔ وُ

ٞٔ َحٔسیٔث ٠َأٜٕک  ْٞ ب١ِٔٔث َساةٔ إٔذِ َجائَُض٢ِ َرُج ٍَ ِٜ َٟ بَِي١َ٥َا ا٥َّٜاُس فٔی َظََلةٔ ا ا َٔ  َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز 

ہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ا ک افر دنس وسدی نب دیعس، صفح نب ئآ رہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف انب رمع، دبعا

 ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 وسدی نب دیعس، صفح نب ئآ رہ، ومٰیس نب ہبقع، انعف انب رمع، دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رطػ ہلبق دبےنل ےک ایبؿ ںیم

 

بیة
 تیب ادقملس ےس کع

     1175    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ثابت، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وّا٧، ح١از ب٦ ١َٝہ، :  راوی

١َََٝة َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس أَ  ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٧َّ َر

سٔٔس  ِٕ ١َِٜ ِّی ٤َِحَو بَِئت ا ٢َ کَا٧َ ُيَعل َّٝ ََ ِّٟ َوِجَضَک َو َو َِ َّٝة َتزَِؼاَصا  َِّٜي٥ََّک ِٔٔب ٥َُو َٝ َِ  ِٔ ١َا َِ َوِجضَٔک فٔی اٜسَّ ُّٝ َٕ ِس ٤ََزی َت َٔ َِٜت  ٥َزَ َِ

َىّة  ِ٘ ِوا َر َّٝ ِس َظ َٔ ٔ َو ِحز َّ ِٜ ٔ ا ًْ فٔی َظََلة و ُ٘ ١ََٔٝة َوص٢ُِ ُر ََ ْٞ ٦ِ٠ٔ بَىٔي  ١َزَّ َرُج َِ  ٔ ا٣ ََِٜحَ ١َِِٜسحٔسٔ ا ٔ َشِْطَ ا ٥ََِاَزی أََِل إ ِس   َٔ َة  َٝ ِِٜٕٔب ٧َّ ا



 

َٝةٔ  ِِٜٕٔب ١َا ص٢ُِ ٤َِحَو ا َ٘ ١َاُٜوا  َِ َِٜت   حُوِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

وہیئ ینعی قیقحت مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رہچہ  تیب ادقملس یک رطػ رخ رک ےک امنز ڑپےتھ ےھت سپ  ہ لتی رکہمی انزؽ

ردػ ااھٹ وہا دھکی رےہ ںی مہ رضفر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس رطػ ریھپ دںی ےگ سج رطػ اک لپ یلص اہلل ہیلع 
کی غ
لامسؿ 

 ےس ا ک لدیم ادرھ ےس سگر راہ اھت فہ رجف فل ہ فملس ہلبق  دنس رکےت ںی سپ لپ اانپ ہنم دجسم رحاؾ یک رطػ ریھپ ےئجیل، ونب ہملس ںیم

یک امنز ںیم روکع یک احتل ںیم ےھت افر ا ک رتعک یھب ڑپھ یل یھت اس لدیم ےن دنلب لفاز ےس اہک ہک ہلبق دبؽ ایگ ےہ  ہ  ےتن یہ فہ 

 ولگ ایس احتل ںیم ہلبق یک رطػ رھپ ےئگ۔

 رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربقفں رپ دجسم انبےن افر اؿ رپ رمدفں یک وصتریںی رےنھک افر اؿ وک دجسہ اگہ انبےن یک

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم انبےن افر اؿ رپ رمدفں یک وصتریںی رےنھک افر اؿ وک دجسہ اگہ انبےن یک اممتعن اک ایبؿ ربقفں رپ

     1176    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس ٔفا٧، ہصا٣، ا٧ ٘ے واٜس، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ثَىٔي ُزصَ  َْنٔی أَبٔی َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ أ٣َُّ َحبٔيَبَة َو َحسَّ َ ث٥ََا صَٔصا٣ْ أَِخب ٔىيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ٕب َحسَّ َتا يُِْ ب٦ُِ َِحِ ١ََة َذََکَ َٝ ََ أ٣َُّ 

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜحَبَصٔة ِٔيَضا َتَعاؤیزُ َٜٔز ٥ٔيَسّة َرأَی٥ََِضا بٔا ٢َ إ٧َّٔ َ٘ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ

َوَر  ِٝٔک اٜعُّ ٔ ُروا ِٔيطٔ ت بِْٔظٔ ٠َِسحّٔسا َوَظوَّ َٔ ١ََِاَت ب٥ََِوا َولَی  أُٜح  ُٞ اٜعَّ َٜئٔٔک إَٔذا کَا٧َ ِٔيض٢ِٔ اٜزَُّج ٖٔ و٥َِٔس أُو ِٝ َِٜد اُر ا َٜئٔٔک َٔشَ  أُو

َِٜٕٔيا٠َةٔ   اهَّللٔ یَِو٣َ ا

 نب رحب، ییحی نب دیعس اطقؿ، اشہؾ، اؿ ےک فادل، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح افر زریہ



 

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ا ک رگاج اک ذرک ایک سج وک اوہنں ےن ہشبح ںیم داھکی 

ںی  یگ وہیئ ںیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اؿ ولوگں اک یہی احؽ اھت ہک بج اؿ ںیم وکیئ اھت افر اس ںیم وصتری

 کین رم اجات اھت وت فہ ولگ اس یک ربق رپ دجسم انبےت افر فںی وصتری انبےت یہی ولگ ایقتم ےک دؿ اہلل اعتیل ےک اہں دبرتنی ولخمؼ وہں

 ےگ۔

 ، ییحی نب دیعس اطقؿ، اشہؾ، اؿ ےک فادل، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعزریہ نب رحب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  افر اؿ وک دجسہ اگہ انبےن یک اممتعن اک ایبؿربقفں رپ دجسم انبےن افر اؿ رپ رمدفں یک وصتریںی رےنھک

     1177    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، و٘يي، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو اٜ َُّض٢ِ َحسَّ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ٥َّأُٔس 

١ََة َوأ٣ُُّ َحبٔيَبةَ  َٝ ََ ِت أ٣ُُّ  ََِذََکَ ٢َ فٔی ٠ََزٔؼطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ وا و٥َِٔس َر َ  َتَذاََکُ ٥ٔيَسّة ث٢َُّ َذََکَ ٤  ِحَوظُ َ٘

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

فملس ےک رمض فافت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ولگ لسپ ںیم ابںیت رک رےہ ےھت وت رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل 

 افر رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن یھب ا ک رگاج اک ذرک ایک رھپ فیہ دحثی ذرک رفامیئ وج سگر یکچ۔اہنع 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 ربقفں رپ دجسم انبےن افر اؿ رپ رمدفں یک وصتریںی رےنھک افر اؿ وک دجسہ اگہ انبےن یک اممتعن اک ایبؿ

     1178    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ، ہصا٣، ا٧ ٘ے واٜس، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاابوَکیِ، ابو٠ىاوی :  راوی

٧َ أَِزَو  َِٜت َذََکِ ا َٔ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َحسَّ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اُد ا٥َّٜٔييِّ َظل

٥ٔيَسّة َرأَی٥ََِضا بٔأَِرٔؿ  ٞٔ َحٔسیثٔض٢ِٔ  َ٘ ََٜضا ٠َارٔیَُة ب١ِٔٔث  ُٟ ا َٕ َِٜحَبَصٔة ُي  ا

اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشہؾ، اؿ ےک فادل، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ازفاج 

  اجات ےہ ابیق دحثی فیہ ےہ ےسیج سگر یکچ۔رہطمات ےن ا ک رگاج اک ذرک ایک سج وک اوہنں ےن ہشبح ںیم داھکی اھت اےس امر ہ اہک

 اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشہؾ، اؿ ےک فادل، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 فں رپ دجسم انبےن افر اؿ رپ رمدفں یک وصتریںی رےنھک افر اؿ وک دجسہ اگہ انبےن یک اممتعن اک ایبؿربق

     1179    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ئصہ رِضي اهَّلل ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، ہاش٢ ب٦ ٔا٢َ، شيبا٧، ہَلٟ ب٦ ابی ح١يس، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وا :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا َشِيَبا ٢ٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا َصأش٢ُ ب٦ُِ ا اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس  ٟٔ ب٦ِٔ أَبٔی ح١َُِيٕس َو٦ِ َحسَّ ٧ُ َو٦ِ صََٔل

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت  ا َٔ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ َِٜيُضوَز ُُعِ ََٜى٦َ اهَّللُ ا ٢ِ ٥ِ٠ُٔط  ُٕ ٢ِ َي َٜ َّٜٔذی  ٢ََّٝ فٔی ٠َزَٔؼطٔ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

َّطُ ُخٔشَي أَ  َْ أ٤َ ِ ٌَي بُُِْظ  َٔ َِٝوَِل َذاَک أُبِزَٔز  َِ َِٜت  ا َٔ ُٔبُوَر أ٤َِبَٔيائٔض٢ِٔ ٠ََسأجَس  َدَذ ٠َِسحّٔسا َو َوا٥ََّٜعاَری اتََّدُذوا  فٔی رَٔواَیٔة اب٦ِٔ ٧ِ یُتَّ



 

َِٜت  ا َٔ ٢َِٜ یَِذَُکِ  ِوَِل َذاَک  َٜ  أَبٔی َشِيَبَة َو

 ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، اہمش نب اقمس، ابیشؿ، الہؽ نب ایب دیمح، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی

 ہک سج ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے ںیہن وہےئ )ینعی دفابرہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ اس امیبری ںیم

ردنرتس ںیہن وہےئ( اس ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل وہید ف اصنری رپ تنعل رفامےئ ہک اوہنں ےن اےنپ 

رفامیت ںی ہک ارگ لپ وک اس ابت اک ایخؽ ہن وہات وت لپ یلص اہلل ہیلع ویبنں یک ربقفں وک دجسہ اگہ انب ایل رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

فل ہ فملس اینپ ربق ابمرک وک اظرہ رک دےتی وساےئ اس ےک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس ابت اک ڈر اھت ہک ںیہک لپ یلص اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس یک ربق وک دجسہ اگہ ہن انب ایل اجےئ۔

 نب ایب ہبیش، رمعف اندق، اہمش نب اقمس، ابیشؿ، الہؽ نب ایب دیمح، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  انبےن افر اؿ رپ رمدفں یک وصتریںی رےنھک افر اؿ وک دجسہ اگہ انبےن یک اممتعن اک ایبؿربقفں رپ دجسم

     1180    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، یو٤س، ٠اٜک، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ثَىٔ حَ  َْنٔی یُو٤ُُس َو٠َأْٜک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َحسَّ َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ِٔ سَّ ١َُِٜسيَّ ٔىيُس ب٦ُِ ا ََ ي 

َٞ اهَّللُ ا اَت َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٔبُوَر أ٤َِبَٔيائٔض٢ِٔ ٠ََسأجَس أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة   َِٜيُضوَز اتََّدُذوا 

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ویسن، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک 

وہنں ےن اےنپ اایبنء یک ربقفں وک دجسہ اگہ انب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اعتیل وہیدویں وک ابتہ فربابد رک دے ہک ا

 ایل۔



 

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ویسن، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسم :   ابب

 ربقفں رپ دجسم انبےن افر اؿ رپ رمدفں یک وصتریںی رےنھک افر اؿ وک دجسہ اگہ انبےن یک اممتعن اک ایبؿ

     1181    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِضي اهَّلل تىالٰی و٥ۂتيبہ ب٦ َىيس، وبيساهَّلل ب٦ اظ٢، یزیس، حَّضت ابوہزیزہ ر :  راوی

 َ ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ اِل زَارٔیُّ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ اِلََظ٢ِّ َحسَّ َّ ِٜ ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ثَىٔي  َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َظ٢ِّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

ِٜيَ  ََٜى٦َ اهَّللُ ا  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٔبُوَر أ٤َِبَٔيائٔض٢ِٔ ٠ََسأجَس َظل  ُضوَز َوا٥ََّٜعاَری اتََّدُذوا 

ہبیتق نب دیعس، دیبع اہلل نب امص، سیدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 یک ربقفں وک دجسہ اگہ انب ایل۔ رفامای وہید فاصنری رپ اہلل اعتیل یک تنعل وہ ہک اوہنں ےن اےنپ ویبنں

 ہبیتق نب دیعس، دیبعاہلل نب امص، سیدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  انبےن افر اؿ رپ رمدفں یک وصتریںی رےنھک افر اؿ وک دجسہ اگہ انبےن یک اممتعن اک ایبؿربقفں رپ دجسم

     1182    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، ہارو٧ ب٦ وہِ، یو٤س اب٦ شہاب، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل، حَّضت وائصہ  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا اور حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہرِضي 



 

 َ ث َٟ صَاُرو٧ُ َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُة أَِخب َٝ ٠َ َٟ َِحِ ا َٔ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي  َٝ ٠َ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َوَِحِ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َْنٔی یُو٤ُُس َحسَّ َ ِٕ أَِخب ٥َا اب٦ُِ َوصِ

َْنٔی وُبَِيُس  َ َّی اهَّللُ  َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ بَٔز ٔ ا ٤ُز َّ١َٜ اَِل  َٔ َِٝيطٔ اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة َوَوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َوبَّإس   َو

 ٔ َذٜ َ٘ َٟ َوصَُو  ا َٕ َِ َضا َو٦ِ َوِجضٔطٔ  َّ َص َ٘ َِإَٔذا اٌَِت٢َّ  ُط َولَی َوِجضٔطٔ  َٜ ُح َخ١ٔيَعّة  َٖ َیِْطَ ّٔ َ ٢َ ـ َّٝ ََ ٔ َو َِٜيُضوز َِٜى٥َُة اهَّللٔ َولَی ا َک 

َٞ ٠َا َظ٥َُىوا ُر ٠ِٔث ُٔبُوَر أ٤َِبَٔيائٔض٢ِٔ ٠ََسأجَس یَُحذِّ  َوا٥ََّٜعاَری اتََّدُذوا 

اہرفؿ نب دیعس ایلی رحہلم نب ییحی، اہرفؿ نب فبہ، ویسن انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر 

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک فاصؽ اک فتق رقبی لای وت لپ یلص رضحت انب

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رہچہ ابمرک رپ اچدر ڈاؽ یل رھپ بج ربھگاٹہ وہیت وت رہچہ ابمرک ےس اچدر  اٹ دےتی افر رفامےت ہک وہید 

یک تنعل وہ ہک اوہنں ےن اےنپ ویبنں یک ربقفں وک دجسہ اگہ انب ایل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڈرےت ےھت ہک ںیہک  فاصنری رپ اہلل اعتیل

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم ےک ولگ یھب ااسی ہن رکےن پ  اجںیئ۔

نب دبعاہلل، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہرفؿ نب دیعس ایلی رحہلم نب ییحی، اہرفؿ نب فبہ، ویسن انب اہشب، دیبعاہلل  :  رافی

 اہنع افر رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 وصتریںی رےنھک افر اؿ وک دجسہ اگہ انبےن یک اممتعن اک ایبؿربقفں رپ دجسم انبےن افر اؿ رپ رمدفں یک 

     1183    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابوبْک، زَکیا اب٦ وسی، وبيساهَّلل ب٦ و١زو، زیس ب٦ ابی ا٤يسہ، و١زو ب٦  :  راوی

 َّضت ج٥سب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠زہ، وبساهَّلل ب٦ حارث، ح

 َ ٤َْ َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُن ٔلَبٔی بَِْکٕ  ِّ َّٝ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواٜ َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ُِ ب٦ُِ َحسَّ یَّا ث٥ََا َزََکٔ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ا َو

ثَىٔي َؤسٓیٕ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو َو٦ِ َز  َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜحارٔٔث ا٥َِّٜحَزانٔیِّ  یِٔس ب٦ِٔ أَبٔی أ٤َُِيَسَة َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا



 

ِّی أَبِزَ  ٔن ُٟ إ و ُٕ َٞ أ٧َِ ی١َُوَت بَٔد١ِٕس َوصَُو َي ِب َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ  َٟ ا َٔ ٔلَیُج٥َِسْب  ُ إ اهَّللٔ أ٧َِ یَُٙو٧َ لٔی ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ  أ

دّٔذا ٦ِ٠ٔ  ٥ُِت ٠ُتَّ ُ٘ ِو  َٜ ١َا اتََّدَذ إٔبَِزاصٔي٢َ َخٝٔيَّل َو َ٘ ِس اتََّدَذنٔی َخٝٔيَّل  َٔ إ٧َّٔ اهَّللَ َتَىالَی  َِ  ْٞ ًٔي َخٝٔيَّل َِلتََّدِذُت أَبَا بَِْکٕ  َخٝٔي أ٠َُّ

٢َُِٙٝ کَا٤ُو ِب َٔ ِّی َخٝٔيَّل أََِل َوإ٧َّٔ ٦ِ٠َ کَا٧َ  ٔن بُوَر ٠ََسأجَس إ ُٕ ِٜ دُٔذوا ا َََِل َتتَّ ُٔبُوَر أ٤َِبَٔيائٔض٢ِٔ َوَظأٜٔحيض٢ِٔ ٠ََسأجَس أََِل  دُٔذو٧َ  ا َیتَّ

٢ِ َو٦ِ َذَٜٔک  ُ٘  أ٤ََِضا

 نب احرث، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب، زرکای انب دعی، دیبع اہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، رمعف نب رمہ، دبعاہلل

رضحت  بدب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک 

فاصؽ ےس اپچن دؿ ےلہپ انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفام رےہ ےھت ہک ںیم اہلل اعتیل ےک اسےنم اس زیچ ےس ربی وہں ہک مت ںیم 

 وک اانپ دفتس انبؤں ویکہکن اہلل اعتیل ےن ےھجم اانپ لیلخ انبای ےہ اسیج ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ وک لیلخ انبای اھت افر ارگ ںیم ےس یسک

ولوگں  اینپ اتم ےس یسک وک اانپ لیلخ انبات وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک انبات لاگہ وہ اجؤ ہک مت ےس ےلہپ ولوگں ےن اےنپ ویبنں افر کین

 یک ربقفں وک دجسہ اگہ انب ایل اھت مت ربقفں وک دجسہ اگہ ہن انبان ںیم ںیہمت اس ےس رفاتک وہں۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب، زرکای انب دعی، دیبعاہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب  :  رافی

 ہنع احرث، رضحت  بدب ریض اہلل اعتٰیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجسم انبےن یک تلیضف افر ایکس رتبیغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم انبےن یک تلیضف افر ایکس رتبیغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1184    حسیث                               ٝس اوٟج  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اح١س ب٦ ويسي، اب٦ وہِ، و١زو، بٙيْ، واظ٢ ب٦ و١ز ب٦ ٔتازہ، حَّضت وبيساهَّلل خوِلنی :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ  اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي  ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ثَطُ أ٧ََّ َوأظ٢َ ب٦َِ و١َُزَ َحسَّ ّْا َحسَّ ِ َٙي ُ َْنٔی َو١ِْزو أ٧ََّ ب َ ِٕ أَِخب



 

ا٧َ و٥ِٔ  َّّ ١َٔي وُِث١َا٧َ ب٦َِ َو ََ َُّط  َِٜدِوَِلنٔیَّ یَِذَُکُ أ٤َ ١َٔي وُبَِيَس اهَّللٔ ا ََ َُّط  ثَُط أ٤َ َتاَزَة َحسَّ َٔ ٟٔ ا٥َّٜأس ِٔيطٔ حٔيَن بَىَي ٠َِسحَٔس ب٦ِٔ  ِو َٔ َس 

 ٟٔ و َُ َّٝ  اٜزَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن ثَِْت٢ُِ َوإ ِ٘ ِس أَ َٔ  ٢ُِ َّٙ ٢َ إ٤ٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ ٦ِ٠َ بَىَي ٠َِسحّٔسا ِهَّلِل َظل و ُٕ ٢َ َي

َٟ یَبَِتغٔی بٔطٔ َوِجَط اهَّللٔ بَىَي اهَّللُ  ا َٔ َّطُ  ْْ َحٔسِبُت أ٤َ ِ َٙي ُ َٟ ب ا َٔ َِٜح٥َّةٔ َتَىالَی  َٝطُ فٔی ا َِٜح٥َّةٔ اب٦ُِ ؤيَسي فٔی رَٔوایَتٔطٔ ٠ِٔث ُط بَِيّتا فٔی ا َٜ   

اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، ریکب، اعمص نب رمع نب اتقدہ، رضحت دیبع اہلل وخالین رفامےت ںی ہک رضحت امثعؿ 

ںیت رکےت انس وت  فل ہ فملس یک دجسم انبےن ےگل وت اوہنں ےن ولوگں وک اس ںیم ابریض اہلل اعتٰیل ہنع سج فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رضحت امثعؿ ےن رفامای ہک مت ےن ھجم رپ تہب زایدیت یک ےہ احالہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس 

ػ اہلل اعتیل ےہ ہک وج لدیم اہلل ےک  ےئ دجسم انبےئ اگ رافی ریکب ےن اہک ہک ریما ایخؽ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رص

یک راض ےک  ےئ وت اہلل اعتیل اس ےک  ےئ تنج ںیم ا ک رھگ انبےئ اگ انب ٰیسیع ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ہک اس اسیج تنج ںیم ا ک اکمؿ 

 انبےئ اگ۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، ریکب، اعمص نب رمع نب اتقدہ، رضحت دیبعاہلل وخالین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم انبےن یک تلیضف افر ایکس رتبیغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     1185    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

يْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ؼحاک ب٦ ٠دٝس، وبساٜح١يس ب٦ جىَف، ٠ح١وز ب٦ ٜبيس، حَّضت ٠ح١وز ب٦ زہ :  راوی

 ٜيبس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

اُک بِ  حَّ ث٥ََا اٜؽَّ اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُِٜثى ُن ِٔلب٦ِٔ ا ِّ َّٝ َّي َواٜ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٕب َو٠َُح١َّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َْ َحسَّ َ َٕٝس أَِخب َِٜح١ٔيسٔ ٦ُ ٠َِد ٤َا َوِبُس ا

ظَ  َْکٔ َِ ١َِِٜسحٔٔس  َِ ا ا٧َ أََراَز ب٥َٔا َّّ َٜبٔيٕس أ٧ََّ وُِث١َا٧َ ب٦َِ َو ٔ ب٦ِٔ  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ ٠َِح١ُوز أََحبُّوا أ٧َِ یََسَوُط  ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ َِ َٔک  ا٥َّٜاُس ذَٜ

َّی اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٕ َِ َٝطُ َولَی صَِيَئتٔطٔ  َِٜح٥َّٔة ٠ِٔث َٜطُ فٔی ا ُٟ ٦ِ٠َ بَىَي ٠َِسحّٔسا ِهَّلِل بَىَي اهَّللُ  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو



 

ی  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، احضک نب دلخم، دبعادیمحل نب رفعج، ومحمد نب دیبل، رضحت ومحمد نب ل 

ارادہ ایک وت ولوگں ےن اس زیچ وک ربا اھجمس افر اس ابت وک  دنس رکےن ےگل ہک اےس ایس احتل رپ ےہ ہک رضحت امثعؿ ےن دجسم انبےن اک 

ےئ وھچڑ دںی وت رضحت امثعؿ ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک وج اہلل ےک  ےئ دجسم انب

  رھگ انبںیئ ےگ۔اگ وت اہلل اعتیل اس ےک  ےئ تنج ںیم اس اسیج

ی  ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی  زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، احضک نب دلخم، دبعادیمحل نب رفعج، ومحمد نب دیبل، رضحت ومحمد نب ل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ونٹھگں رپ رےنھک افر قیبطت ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم روکع یک احتل ںیم اہوھتں اک

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 روکع یک احتل ںیم اہوھتں اک ونٹھگں رپ رےنھک افر قیبطت ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1186    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ وَلء ہ١سانی، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابزاہي٢، حَّضت اَوز اور حَّضت و١ٕٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ٠ح١س :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ  َٟ َحسَّ ا َٔ  ِٕ یِ َِٜض١َِسانٔیُّ أَبُو َُکَ ِٔ ا َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ َووَ َحسَّ َوز َِ َ ١ََة إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ اِل َٕ ِٝ

و٠ُو ُٕ َِ  َٟ ا َٔ ٥َِٝا َِل  ُٕ َِ  ٢ُِٙ َّ ِٝ ِٔ َخ َّی َصُؤَِل َٟ أََظل ا َٕ َِ  ٔ ٕ فٔی َزارٔظ اَِل أََتِي٥َا َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ ٠َِسُىوز ٢ِ َیأ٠ُِز٤َِا بٔأََذا٧ٕ َوَِل َٔ َٝ َِ ُّٝوا  َع َِ ا 

َحَى  َِ أََخَذ بٔأَیِٔسی٥َا  َِ ُط  َّ ِٝ و٣َ َخ ُٕ َٟ َوَذَصب٥َِا ٥َٜٔ ا َٔ ا٠َٕة  َٔ ٔ َي َوَؼِى٥َا إ َ٘ ا َر َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ َٞ أََحَس٤َا َو٦ِ ی١َٔي٥ٔطٔ َواِْلَِخَ َو٦ِ ٔش١َأٜطٔ 

 َٟ ا َٔ َِدَٔذیِطٔ  َُٝض١َا بَيَِن  ِيطٔ ث٢َُّ أَِزَخ َّّ َ٘ َٖ بَيَِن  َب أَیِٔسی٥ََا َوـَبَّ َََِّضَ  َٟ ا َٔ ب٥َٔا  َ٘ َتُٙو٧ُ  أَیِٔسَی٥َا َولَی ُر ََ َُّط  َٟ إ٤ٔ ا َٔ َّی  ا َظل َّ١َٝ َِ

 َٝ َٔ َو إَٔذا َرأَیُِت١ُوص٢ُِ  َِ ١َِِٜوتَی  ٗٔ ا ٔلَی ََشَ و٤ََضا إ ُٕ اتَٔضا َویَِد٥ُ َٕ ََلَة َو٦ِ ٠ٔي و٧َ اٜعَّ ُ ُِ یَُؤِخِّ ََلَة ِي٢ُِٙ أ٠ََُزا وا اٜعَّ ُّٝ َع َِ ََِىُٝوا َذَٜٔک  ِس 

و ُّٝ َع َِ ٥ُِت٢ِ ثَََلثَّة  ُ٘ ِبَحّة َوإَٔذا  َُ اتَٔضا َواِجَىُٝوا َظََلَت٢ُِٙ ٠ََىُض٢ِ  َٕ ٢ِ َوإَٔذا ١ٜٔٔي ُ٘ ٢ُِٙ أََحُس َِٝيُؤ٠َّ َِ َْ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک  َ ث ِ٘ ٥ُِت٢ِ أَ ُ٘ ا َج١ٔيّىا َوإَٔذا 

ِّی أ٤َُِمزُ  َن َٙأ َٝ َِ ِيطٔ  َّّ َ٘ ِٖ بَيَِن  ُِٜيَفبِّ ِ َو َِٜيِح٥َأ دَٔذیِطٔ َو َِ ِط ذَٔراَوِيطٔ َولَی  ُِٝيَِفٔ َِ  ٢ِ ُ٘ َي أََحُس َ٘ ٟٔ اهَّللٔ  َر و َُ ٓٔ أََظابٔٔي َر ٔلَی اِختََٔل إ

 َّ أََراص٢ُِ َظل َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو



 

 این، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، رضحت اوسد افر رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ دفونں 
 
دمحم نب العء ہ

ےن اہمترے ےھچیپ امنز ڑپھ یل ےہ مہ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ ںیم لےئ وت اوہنں ےن رفامای ایک اؿ ولوگں 

وت ےن اہک ہک ںیہن اوہنں ےن رفامای ہک اوھٹ افر امنز ڑپوھ رھپ ںیمہ اذاؿ اک افر ااقتم اک مکح ںیہن دای مہ اؿ ےک ےھچیپ ڑھکے وہےن ےگل 

ےن اےنپ اہھت ونٹھگں رپ رےھک وت امہرا اہھت ڑکپ رک ا ک وک داںیئ رطػ رک دای افر دفرسے وک ابںیئ رطػ رک دای رھپ بج روکع ایک وت مہ 

 اوہنں ےن امہرے اہوھتں رپ امرا افر ویلیھتہں وک وجڑ رک رھک دای بج امنز ڑپاھیئ وت رفامای ہک اہمترے افرپ اےسی  ماؾ رقمر وہں ےگ وج

رقبی وہ اجےئ اگ  امنزفں وک اےکس فتق ےس اتریخ ںیم ڑپںیھ ےگ افر رصع یک امنز وک اانت گنت رک دںی ےگ ہک وسرج رغفب وہےن ےک

ذہلا بج مت اؿ وک ااسی رکےت وہےئ دوھکی وت مت اینپ امنز فتق رپ ڑپھ ول افر رھپ اؿ ےک اسھت دفابرہ لفن ےک وطر رپ ڑپھ ول افر بج مت 

ے وت نیت لدیم وہ وت بس لم رک امنز ڑپھ ول افر بج نیت ےس زایدہ وہ وت ا ک لدیم اامؾ  ےن افر فہ لےگ ڑھکا وہ افر بج روکع رک

اےنپ اہوھتں وک راونں رپ رےھک افر ےکھج افر دفونں ایلیھتہں وجڑ رک راونں ںیم رھک ےل وگای ہک ںیم اس فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فل ہ فملس یک اویلگنں وک دھکی راہ وہں۔

 این، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، رضحت اوسد افر رضحت ہمقلع  :  رافی
 
 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب العء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 روکع یک احتل ںیم اہوھتں اک ونٹھگں رپ رےنھک افر قیبطت ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1187    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٥٠حاب ب٦ حارث تيِم، اب٦ ٠سہز، وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، ٠ح١س ب٦ راِي، یحٌي ب٦ آز٣، ٠ّؽٞ، او١ض،  :  راوی

 ابزاہي٢، و١ٕٝہ، اَوز، وبساهَّلل، ٠ىاویہ، اب٦ ٠سہز

٤ََْا ابِ  َ ١ٔئِمُّ أَِخب َِٜحارٔٔث اٜتَّ ث٥ََا ٥ِ٠َٔحاُب ب٦ُِ ا َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا َجزٔیْز  ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ٕ ٦ُ ٠ُِسضٔز

 ٔ ُض٢ِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاص ُّٝ ُ ْٞ ک ؽَّ َّ ث٥ََا ٠ُ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ آَز٣َ َحسَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َّ َحسَّ ٔ أ٤َ َوز َِ َ ١ََة َواِل َٕ ِٝ ُض١َا ي٢َ َو٦ِ َو

ِّی أ٤َُِمزُ  َن َٙأ َٝ َِ  ٕ ٕ َوَجزٔیز ٟٔ اهَّللٔ  َزَخََل َولَی َوِبٔس اهَّللٔ ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث أَبٔی ٠َُىاؤَیَة َوفٔی َحٔسیٔث اب٦ِٔ ٠ُِسضٔز و َُ ٓٔ أََظابٔٔي َر ٔلَی اِختََٔل إ



 

٢َ َوصَُو َراْ٘ٔي  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، دمحم نب راعف، ییحی نب لدؾ، لضفم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، اوسد، دبع اہلل، اجنمب نب احرث یمیت، انب رہسم، 

 اعمف ہ، انب رہسم،  ہ رفاتی یھب ا ک دفرسی دنس ےک اسھت اافلظ یک ھچک دبتیلی ےک اسھت ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

رجری، دمحم نب راعف، ییحی نب لدؾ، لضفم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، اوسد،  اجنمب نب احرث یمیت، انب رہسم، امثعؿ نب ایب ہبیش، :  رافی

 دبعاہلل، اعمف ہ، انب رہسم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ونٹھگں رپ رےنھک افر قیبطت ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمروکع یک احتل ںیم اہوھتں اک 

     1188    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، وبساهَّلل ب٦ ٠وسي، اَسائيٞ، ٥٠عور، ابزاہي٢، حَّضت و١ٕٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ اور  :  راوی

 ہحَّضت اَوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥

َٞ وَ  ائٔي ٤ََْا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ُوَسي َو٦ِ إَِٔسَ َ ارٔمٔیُّ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ ١ََة َحسَّ َٕ ِٝ ٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو

 َّ ِٝ َّی ٦ِ٠َ َخ َٟ أََظل ا َٕ َِ َُّض١َا َزَخََل َولَی َوِبٔس اهَّللٔ  ٔ أ٤َ َوز َِ َ َٞ أََحَسص١َُا َو٦ِ َی١ٔي٥ٔطٔ َواِْلَِخَ َواِل ا٣َ بَِي٥َُض١َا َوَجَى َٕ َِ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ  ٢ُِٙ

َٖ بَيَِن یََسیِطٔ ث٢َُّ  َب أَیِٔسَی٥َا ث٢َُّ ـَبَّ َََِّضَ ب٥َٔا  َ٘ َوَؼِى٥َا أَیِٔسی٥ََا َولَی ُر َِ ِى٥َا  َ٘ َّ َو٦ِ ٔش١َأٜطٔ ث٢َُّ َر ا َظل َّ١َٝ َِ دَٔذیِطٔ  َِ َُٝض١َا بَيَِن  ی  َجَى

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َى َِ ََٙذا  َٟ َص ا َٔ 

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، دبعاہلل نب ومیس، ارسالیئ، وصنمر، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوسد ریض 

ےک اپس لےئ وت لپ ےن رفامای ہک ایک اہمترے ےھچیپ فاولں ےن اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ہ دفونں رضحت دبعاہلل نب وعسمد 

امنز ڑپ ی ےہ اوہنں ےن اہک ہک اہں رھپ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ دفونں ےک درایمؿ ڑھکے وہےئ افر ا ک وک داںیئ 

اھک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رطػ افر دفرسے وک ابںیئ رطػ ڑھکا ایک رھپ روکع ایک وت مہ ےن اےنپ اہوھتں وک ونٹھگں رپ ر



 

فل ہ امہرے اہوھتں رپ امرا افر دفونں اہوھتں وک الم رک راونں ےک درایمؿ راھک رھپ بج امنز ڑپھ یل وت رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن ایس رطح ایک ےہ۔

وصنمر، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، دبعاہلل نب ومیس، ارسالیئ،  :  رافی

 اوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  افر قیبطت ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمروکع یک احتل ںیم اہوھتں اک ونٹھگں رپ رےنھک

     1189    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوکا٠ٞ جحسری، ٔتيبہ، ابوووا٤ہ، ابويىّور، حَّضت ٠عىِ ب٦ َىس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕٞ ا ٔىيٕس َوأَبُو کَا٠ٔ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِٔ ب٦ِٔ َحسَّ ُّوٕر َو٦ِ ٠ُِعَى ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ أَبٔی َيِى اَِل َحسَّ َٔ تَِيَبَة  ُٕ ٔ ُن ٜ ِّ َّٝ َِٜحِحَسرٔیُّ َواٜ

ِيَک وَ  َّّ َٙ ٔ ِب ب َٟ لٔی أَبٔی اِْضٔ ا َٕ َِ َبًَيَّ  ِ٘ ُِٝت یََسیَّ بَيَِن ُر َٟ َوَجَى ا َٔ ِٔ أَبٔی  ٔلَی َج٥ِ َِّٝيُت إ َٟ َظ ا َٔ ِىٕس  بَتَِيَک ََ ِ٘ ُِٝت لَی ُر َى َِ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ

ِّْ َولَی اٜزُّ  ُ٘ َ َب بٔاِل َّا ٤ُضٔي٥َا َو٦ِ صََذا َوأ٠ُٔز٤َِا أ٧َِ َنَِّضٔ َٟ إ٤ٔ ا َٔ َب یََسیَّ َو ََّضَ َِ ی  ِٔ َذَٜٔک ٠َزَّّة أُِِخَ َ٘ 

جڈ ری، ہبیتق، اوبوعاہن، اوبوفعیر، رضحت بعصم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
جی

ہک ںیم ےن اےنپ  ہبیتق نب دیعس، اوباکلم 

ابپ ےک ولہپ ںیم امنز ڑپ ی افر اےنپ اہھت ونٹھگں ےک درایمؿ رےھک وت ریمے ابپ ےن ریمے اہھت رپ امرا افر رفامای اےنپ دفونں اہھت 

ےس ہک ںیمہ اس  ونٹھگں رپ رھک، فہ رفامےت ںی ہک رھپ ںیم ےن دفرسی رمہبت اس رطح ایک وت اوہنں ےن ریمے اہھت رپ امرا افر رفامای

 رفک دای ایگ ےہ افر ںیمہ ونٹھگں رپ اہھت رےنھک اک مکح دای ایگ ےہ۔

جڈ ری، ہبیتق، اوبوعاہن، اوبوفعیر، رضحت بعصم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
جی

 ہبیتق نب دیعس، اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 روکع یک احتل ںیم اہوھتں اک ونٹھگں رپ رےنھک افر قیبطت ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1190    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 خْٝ ب٦ ہصا٣، ابواحوػ، اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، ابويىّور :  راوی

 َ ث ص١َُا َحسَّ َيا٧ُ لَٔکَ ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ  ٕ َحسَّ ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َٝ ُّوٕر بَٔضَذا ٥َا َخ َو٦ِ أَبٔی َيِى

ا ٠َا َبِىَسظُ  ٢ِ یَِذَُکَ َٜ ٥َُِضٔي٥َا َو٥ُِط َو ِؤٜطٔ  َٔ ٔلَی  ٔ إ ٥َاز َِ ٔ  اِْل

 ایب رمع، ایفسؿ، اوبوفعیر، اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔فلخ نب اشہؾ، اوباوحص، انب 

 فلخ نب اشہؾ، اوباوحص، انب ایب رمع، ایفسؿ، اوبوفعیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہگجں اک ایبؿ اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک :   ابب

 روکع یک احتل ںیم اہوھتں اک ونٹھگں رپ رےنھک افر قیبطت ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1191    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

س رِضي اهَّلل ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ا١َىيٞ، ابوخاٜس، زبيْ ب٦ وسی، حَّضت ٠عىِ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ َى :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ٔ ب٦ِٔ َوسٔ  َٞ ب٦ِٔ أَبٔی َخأٜٕس َو٦ِ اٜزُّبَيِْ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ إ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ِىٕس  ََ ِٔ ب٦ِٔ  ٓیٕ َو٦ِ ٠ُِعَى

َٖ بٔض١َٔا َوَوَؼَىُض١َا ََٙذا َيِىىٔي ـَبَّ ُِٝت بَٔيَسیَّ َص ُٕ َِ ِىُت  َ٘ ِٔ  َر َ٘ ُٞ صََذا ث٢َُّ أ٠ُٔز٤َِا بٔاٜزُّ َى ِّ ٥َّا َن ُ٘ ِس  َٔ َٟ أَبٔی  ا َٕ َِ دَٔذیِطٔ  َِ  بَيَِن 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع، اوباخدل، زریب نب دعی، رضحت بعصم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 



 

وک الم رک راونں ےک درایمؿ رھک ایل ریمے ابپ ےن اہک ہک ےلہپ مہ اےسی یہ رکےت ںی ہک ںیم ےن روکع ایک رھپ ںیم ےن دفونں اہوھتں 

 ےھت رھپ ںیمہ دعب ںیم ونٹھگں رپ اہھت رےنھک اک مکح دای ایگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، الیعمس، اوباخدل، زریب نب دعی، رضحت بعصم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 روکع یک احتل ںیم اہوھتں اک ونٹھگں رپ رےنھک افر قیبطت ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1192    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ح٢ٙ ب٦ ٠وسي، ويسٰي ب٦ یو٤س، ا١َىيٞ ب٦ ابی خاٜس، زبيْ اب٦ وسی، حَّضت ٠عىِ ب٦ َىس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔ بِ  ُٞ ب٦ُِ أَبٔی َخأٜٕس َو٦ِ اٜزُّبَيِْ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ ٢َُٙ ب٦ُِ ٠ُوَسي َحسَّ َِٜح ثَىٔي ا ِٔ ب٦ِٔ ٦ٔ َوسٔ َحسَّ ٓیٕ َو٦ِ ٠ُِعَى

ُِٝتُض١َا بَيَِن ُر  ِىُت َشبَُِّٙت أََظابٔعٔی َوَجَى َ٘ ا َر َّ١َٝ َِ ِٔ أَبٔی  ٔلَی َج٥ِ َِّٝيُت إ َٟ َظ ا َٔ إػ  َّٔ ِىٔس ب٦ِٔ أَبٔی َو ا ََ َّ١َٝ َِ َب یََسیَّ  ََّضَ َِ َبًَيَّ  ِ٘

َي  َِ ُٞ صََذا ث٢َُّ أ٠ُٔز٤َِا أ٧َِ ٤َزِ َى ِّ ٥َّا َن ُ٘ ِس  َٔ  َٟ ا َٔ َّی  ِٔ َظل َ٘ ٔلَی اٜزُّ  إ

مکح نب ومیس، ٰیسیع نب ویسن، اامسلیع نب ایب اخدل، زریب انب دعی، رضحت بعصم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم 

ےن اےنپ ابپ ےک ولہپ ںیم امنز ڑپ ی رھپ بج ںیم ےن روکع ایک وت ںیم ےن ا ک اہھت یک اایلگنں دفرسے اہھت ںیم ڈاؽ رک دفونں 

ےک درایمؿ رھک ایل اوہنں ےن ریمے اہھت رپ امرا رھپ بج امنز ڑپھ یل وت رفامای ہک ےلہپ مہ ایس رطح رکےت ےھت رھپ ںیمہ ونٹھگں ونٹھگں 

 رپ اہھت رےنھک اک مکح دای ایگ۔

 مکح نب ومیس، ٰیسیع نب ویسن، الیعمس نب ایب اخدل، زریب انب دعی، رضحت بعصم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم ازیویں رپ ےنھٹیب ےک اجزئ وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ازیویں رپ ےنھٹیب ےک اجزئ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1193    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ بْک، حس٦ حٝوانی، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ابوزبيْ، حَّضت ـاُس رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ث٥ََا َحَس٦ْ  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ بَِْکٕ  ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٔن  َحسَّ ِّ َّٝ اَربَا فٔی اٜ َٕ ٗٔ َوَت ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َِٝوانٔیُّ َحسَّ ُِٜح ا

٥َِٝا ِٔلب٦ِٔ َوبَّ  ُٔ وُِل  ُٕ ا َي َّ ١َٔي ـَاُو ََ َُّط  ٔ أ٤َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَيِْ َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ اَِل َج١ٔيّىا أَِخب َٔ َٟ ا َٕ َِ َس٠َئِن  َٕ ِٜ ِٔ َولَی ا َىا ِٔ ٔ إس فٔی اِْل

َّی اهَّللُهَٔی ا ٥َُّة ٤َبٔيَِّک َظل َُ ِٞ هَٔی  َٟ اب٦ُِ َوبَّإس بَ ا َٕ َِ  ٔٞ ِّ بٔاٜزَُّج ا َّ َْاُظ َج َ ن َٜ َّا  َٜطُ إ٤ٔ ٥َِٝا  ُٕ َِ ٥َُّة  ٢ََّٝ ٜسُّ ََ َِٝيطٔ َو   َو

ںی ہک مہ ےن  ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، نسح ولحاین، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، رضحت اطؤس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دقومں رپ ےنھٹیب ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک  ہ وت تنس ےہ مہ ےن رعض ایک 

ہک مہ وت اس رطح ےنھٹیب ںیم تقشم اک ب ب ایخؽ رکےت ںی رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل  ہ وت اہمترے یبن یلص 

  ہیلع فل ہ فملس یک تنس ابمرہک ےہ۔اہلل

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، نسح ولحاین، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، رضحت اطؤس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیم امنز ںیم الکؾ یک رحتم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم الکؾ یک رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیم

     1194    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

ْک ب٦ ابی شيبہ، ا١َىيٞ ب٦ ابزاہي٢، ححاد ظوآ، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ہَلٟ ب٦ ابی ابوجىَف، ٠ح١س ب٦ ظباح، ابوب :  راوی

 ٠ي١و٤ہ، وفاء ب٦ يسار، ٠ىاویہ اب٦ ح٢ٙ َِٝم رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َِٜحسٔ  ٔن ا ِّ َٜ اَربَا فٔی  َٕ بَّأح َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَت ُس ب٦ُِ اٜعَّ ث٥ََا أَبُو َجِىََفٕ ٠َُح١َّ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ یٔث 

ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ  ٟٔ ب٦ِٔ أَبٔی ٠َِي١ُو٤ََة َو٦ِ َوَفا ٕ َو٦ِ صََٔل ثٔيْ َ٘ ٓٔ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ا وَّ إد اٜعَّ ٢َٔٙ َو٦ِ َححَّ َِٜح ٠َُىاؤیََة ب٦ِٔ ا

 َُ ِّی ٠ََي َر َٟ بَِي٥َا أ٤ََا أَُظل ا َٔ َِٝٔمِّ  ٠َانٔی اٜسُّ ُِٝت َیزَِح١َُک اهَّللُ ََفَ ُٕ َِ ِو٣ٔ  َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا ٢َ إٔذِ َوَفَس َرُج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و

 ٔ بُو٧َ بٔأَیِٔسیض َحَىُٝوا َيَِّضٔ َِ ٔلَیَّ  َياِظ ٠َا َشأ٢ُُِٙ٤ِ َت٥ُِمزُو٧َ إ َٞ أ٠ُِّ ِ ُِٝت َوا ثُک ُٕ َِ ِو٣ُ بٔأَبَِعارٔص٢ِٔ  َٕ ِٜ ا َرأَیُِتُض٢ِ ٢ِ َولَی أَ ا َّ١َٝ َِ َِِداذٔص٢ِٔ 

ِّی ٠َ  َبٔی صَُو َوأُم بٔأ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ا َظل َّ١َٝ َِ َٙتُّ  ََ ٙٔىِّي  ُتو٤َىٔي َل َُٝط َوَِل َبِىَسُظ ُيَع١ِّ ِب َٔ ١ِّّٝا  ا َرأَیُِت ٠َُى

 ٔ َضَزن َ٘ ََِواهَّللٔ ٠َا  ١ََّا أَِحَس٦َ َتِىَٝمّٔي ٥ِ٠ُٔط  ٣ٔ ا٥َّٜأس إ٤ٔ ََلَة َِل َيِعُُٝح ِٔيَضا َشِيْئ ٦ِ٠ٔ لََکَ ٔ اٜعَّ َٟ إ٧َّٔ َصٔذظ ا َٔ بَىٔي َوَِل َشَت١َىٔي  ی َوَِل َْضَ

 ُٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ١َا  َ٘ آ٧ٔ أَِو  ُُِٜقِ ائَُة ا ِٙبٔيُْ َؤْقَ ِسبٔيُح َواٜتَّ ِّی َحسٔیُث َوِضٕس ُِٝت یَا صَُو اٜتَّ ٔن َٟ اهَّللٔ إ و َُ َر

 َٟ ا َٔ ََل َتأِتٔض٢ِٔ  َِ  َٟ ا َٔ ا٧َ  ٔ َوإ٧َّٔ ٥٠َّٔا رَٔجاِّل َیأِتُو٧َ اِلُٙضَّ ََل٣ َِ ٔ َِ اهَّللُ بٔاِْل ِس َجا َٔ ٕة َو َٟ َذاَک  بَٔحاصٔٝٔيَّ ا َٔ ُو٧َ  َّْ ْٟ یََتَفي َو٥٠َّٔا رَٔجا

ََل َيُعسَّ  َِ َٟ کَا٧َ ٤َٔييٌّ َشِيْئ َیحُٔسو٤َُط فٔی ُظُسورٔص٢ِٔ  ا َٔ و٧َ  ْٟ َیُدفُّ ُِٝت َو٥٠َّٔا رَٔجا ُٔ  َٟ ا َٔ  ٢ُِ َّٙ ٤ ََل َيُعسَّ َِ بَّأح  َٟ اب٦ُِ اٜعَّ ا َٔ َُّض٢ِ  ٤

َٞ أُحُٕس َو  َٟ َوکَا٤َِت لٔی َجارٔیَْة َتزِعَی ١ّ٥ٌََا لٔی َٔٔب ا َٔ ََِذاَک  ُط  َٖ َخفَّ َِ ٦ِ١َ َوا َِ ِٔ یَُدقُّ  ا٤ٔيَّةٔ ٦ِ٠ٔ اِل٤َِبَٔيا َِٜحوَّ َِٝىُت َذاَت یَِو٣ٕ ا َّ اـ َِ

ٙٔىِّي َظَِٙٙتُ  ُّو٧َ َل ََ
ِ ١َا یَأ َ٘  ُْ ََ ْٞ ٦ِ٠ٔ بَىٔي آَز٣َ آ ٕ ٦ِ٠ٔ ١٥ٌَََٔضا َوأ٤ََا َرُج َِ بَٔصاة ِس َذَص َٔ  ُِ ی إَٔذا اٜذِّ أََتِيُت َِ َِ َّّٙة  َضا َظ

ُِٝت  ُٔ ٢َ َذَٜٔک َولَیَّ  ََِىمَّ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٜضا َر  َٟ ا َٕ َِ أََتِيُتطُ بَٔضا  َِ َٟ ائِتٔىٔي بَٔضا  ا َٔ َضا  ُٕ ٔ َََِل أُِوت َٟ اهَّللٔ أَ و َُ یَا َر

ََّضا ٠ُِؤ٥َ٠ْٔة  إ٤ٔ َِ َضا  ِٕ ٔ َٟ أَِوت ا َٔ ُٟ اهَّللٔ  و َُ َِٜت أ٤ََِت َر ا َٔ َٟ ٦ِ٠َ أ٤ََا  ا َٔ  ِٔ ١َا َِٜت فٔی اٜسَّ ا َٔ  أَی٦َِ اهَّللُ 

ہبیش، اامسلیع نب اربامیہ، اجحج وصاػ، ییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر،  اوبرفعج، دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایب

اعمف ہ انب مکح یملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپھ راہ اھت ہک ایس 

 اہلل( ہہک دای وت ولوگں ےن ےھجم وھگران یرفع رک دای ںیم ےن اہک دفراؿ امجتع ںیم ےس ا ک لدیم وک کنیھچ لیئ 
َ
َمُک
ج

د وت ںیم ےن )ی َ

اکش ہک ریمی امں ھجم رپ رف یکچ وہیت مت ےھجم ویکں وھگر رےہ وہ  ہ نس رک فہ ولگ اینپ راونں رپ اےنپ اہھت امرےن ےگل رھپ بج ںیم ےن 

اخومش وہایگ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ ریما داھکی ہک فہ ولگ ےھجم اخومش رکاان اچےتہ ںی وت ںیم 

ابپ افر ریمی امں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ رقابؿ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ےلہپ ہن یہ لپ ےک دعب لپ یلص 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم ڑھجاک افر ہن یہ ےھجم امرا افر ہن یہ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رتہب وکیئ اھکسےن فاال داھکی اہلل یک مسق ہن



 

 ےھجم اگیل دی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک امنز ںیم ولوگں ےس ابںیت رکین درتس ںیہن ہکلب امنز ںیم وت حیبست افر ریبکت

روسؽ ںیم ےن زامہن اجتیلہ اپای ےہ افر اہلل اعتیل ےن ےھجم االسؾ یک  افر رقلؿ یک التفت رکین اچےئہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک

دفتل ےس ونازا ےہ مہ ںیم ےس ھچک ولگ اکونہں ےک اپس اجےت ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت اؿ ےک اپس ہن اجؤ ںیم 

  ؽ ںیم اپےت ںی مت ےن رعض ایک مہ ںیم ےس ھچک ولگ ربا وگشؿ ےتیل ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 

 
 ےن رفامای اس وک فہ ولگ ای

ارطسح ہن رکف رھپ ںیم ےن رعض ایک مہ ںیم ےس ھچک ولگ ریکلںی ےتچنیھک ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اایبن رکاؾ ںیم ےس 

ا  اس ےک  قبقم وہ فہ حیحص ےہ

 

ھب
 
ج

 

ھن ی

ک

ے ےھت وت سج لدیم اک ریکل 

 

ی
 
 ح
ھی
ک

۔ )نکیل اس رطح ریکل انچنیھک یسک وک ولعمؾ ا ک یبن یھب ریکلںی 

 ے رحاؾ ےہ( رافی اعمف ہ ےتہک ںی ہک ریمی ا ک ولڈنی یھت وج ادح افر وجاہین ےک العوقں ںیم ریمی رکبایں رچاای رکیت یھت 
سلی
ںیہن ا

لدؾ ےس وہں ےھجم یھب ہصغ لات  ا ک دؿ ںیم فاہں ایگ وت داھکی ہک ا ک ڑیھبای ریمی ا ک رکبی وک ااھٹ رک ےل ایگ ےہ لرخ ںیم یھب ینب

ےہ سج رطح ہک دفرسے ولوگں وک ہصغ لاجات ےہ ںیم ےن اےس ا ک ڑپھت امر دای رھپ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک 

فملس ےن دختم ںیم لای ھجم رپ  ہ ڑبا رگاں سگرا افر ںیم ےن رعض ایک ایک ںیم اس ولڈنی وک لزاد ہن رک دفں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

رفامای اےس ریمے اپس الؤ ںیم اےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےل لای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےس وپاھچ ہک 

اہلل اہکں ےہ اس ولڈنی ےن اہک لامسؿ ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےس وپاھچ ںیم وکؿ وہں اس ولڈنی ےن اہک ہک لپ 

ل ہ فملس اہلل ےک روسؽ ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ولڈنی ےک امکل ےس رفامای اےس لزاد رک دے ویکہکن  ہ یلص اہلل ہیلع ف

 ولڈنی ومہنم ےہ۔

اوبرفعج، دمحم نب ابصح، اوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس نب اربامیہ، اجحج وصاػ، ییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب  :  رافی

 اعمف ہ انب مکح یملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اسیر،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم الکؾ یک رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیم

     1195    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، اوزاعی، حَّضت یحٌي ب٦ ٘ثيْ :  راوی



 

 ٔ ث َ٘ ث٥ََا اِلَِوَزاعٔیُّ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٔ َحسَّ ٕ بَٔضَذا اِْل ٔ ٤َِحَوظُ يْ ٥َاز َِ 

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، رضحت ییحی نب ریثک ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح ا ک رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، رضحت ییحی نب ریثک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم الکؾ یک رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیم

     1196    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َىيس اشخ، اب٦ ِؽيٞ، او١ض، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، حَّضت وبساهَّللابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ١٤يْ، ابو :  راوی

اُلُض٢ِ  َّ ِٜ َ ٔىيٕس اِلََشخُّ َوأ ََ ٕ َوأَبُو  ٕب َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا اب٦ُِ َحسَّ اُٜوا َحسَّ َٔ ارٔبَْة  َٕ  ٠َُت

ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ  ٕٞ َحسَّ َّٝ  َُِؽِي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٢ُِّٝ َولَی َر ٥َّا نَُس ُ٘  َٟ ا َٔ ١ََة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  َٕ ِٝ ٢َ َوصَُو فٔی إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو

 َٝ ٢ِ یَزُزَّ َو َٝ َِ َِٝيطٔ  ٥َ١ِا َو َّٝ ََ ا َرَجِى٥َا ٦ِ٠ٔ و٥ِٔٔس ا٥ََّٜحأشيِّ  َّ١َٝ َِ ِي٥َا  َٝ يَُْزُّ َو َِ ََلةٔ  َِٝيَک فٔی اٜعَّ ٢ُِّٝ َو ٥َّا نَُس ُ٘ َٟ اهَّللٔ  و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٕ َِ ِي٥َا 

َّل  ٍِ ََلةٔ ُش َٟ إ٧َّٔ فٔی اٜعَّ ا َٕ َِ َِٝي٥َا  ََُّْزُّ َو َِ ََلةٔ   اٜعَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، اوبدیعس اجش، انب لیضف، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل رفامےت ںی ہک مہ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ابمرک ںیم امنز یک احتل ںیم السؾ رک ایل رکےت ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ  روسؽ

السؾ اک وجاب یھب دای رکےت ےھت رھپ بج مہ اجن ی ےک اہں ےس فاسپ لےئ وت مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ السؾ ایک وت لپ 

فل ہ فملس ےن وجاب ںیہن دای مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ امنز ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ السؾ یلص اہلل ہیلع 

رکےت ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ السؾ اک وجاب یھب دےتی ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک امنز یہ ںیم 

 (ت افر رقات ےک العفہ وکیئ ابت ںیہن رکین اچےئہوغشمؽ رانہ اچےئہ۔ )امنز ںیم احیبست



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، اوبدیعس اجش، انب لیضف، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم الکؾ یک رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیم

     1197    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور َٝوالی، ہزی٢ ب٦ َّيا٧، حَّضت او١ض رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َيا٧َ َو٦ِ اِلَِو١َٔض بٔضَ َحسَّ  ِّ َُ ث٥ََا صَُزی٢ُِ ب٦ُِ  ُٝولٔیُّ َحسَّ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر اٜسَّ َح َِ ٔ ثَىٔي إ ٕ َحسَّ ٔ ٤َِحَوظُ ثَىٔي اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٥َاز َِ ٔ  َذا اِْل

یک ا ک افر انب ریمن، ااحسؼ نب وصنمر ولسایل، رہمی نب ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت اس رطح 

 رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 انب ریمن، ااحسؼ نب وصنمر ولسایل، رہمی نب ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ز ںیم الکؾ یک رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیمامن

     1198    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، ا١َاويٞ ب٦ ابی خاٜس، حارث ب٦ شبيٞ، ابوو١زو شيبانی، زیس ب٦ حارث ب٦ شبيٞ، ابوو١زو  :  راوی

 ٢ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہشيبانی، حَّضت زیس ب٦ ارٔ

ٕٞ َو٦ِ أَ  َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ ُشبَِي َٞ ب٦ِٔ أَبٔی َخأٜٕس َو٦ِ ا ١َٔىي َِ ٔ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ إ َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ِيَبانٔیِّ َو٦ِ َزیِسٔ َحسَّ بٔی َو١ِزٕو اٜصَّ



 

٢ُِّٝ اٜزَّ  َ ٔ یُک ََلة ٢ُ فٔی اٜعَّ َّٝ َ ٥َّا ٤ََتک ُ٘  َٟ ا َٔ  ٢َ َٔ أ٠ُٔز٤َِا ب٦ِٔ أَِر َِ ا٤ٔتٔيَن  َٔ ُٔو٠ُوا ِهَّلِل  َِٜت َو َّي ٤َزَ ٔ َحً ََلة ٔلَی َج٥ِبٔطٔ فٔی اٜعَّ ُٞ َظاحَٔبطُ َوصَُو إ ُج

 ٔ ِٜکَََل٣ ُٙؤت َو٤ُضٔي٥َا َو٦ِ ا  بٔاٜسُّ

، اوبرمعف ابیشین
 
ی

ث

، اوبرمعف ابیشین، زدی نب احرث نب ش
 
ی

ث

، رضحت زدی نب ییحی نب ییحی، میشہ، اامسلیع نب ایب اخدل، احرث نب ش

ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ امنز ںیم ابںیت ایک رکےت ےھت رہ لدیم امنز ںیم اےنپ اسھت فاےل ےس ابںیت رکات اھت اہیں 

کت ہک  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ اہلل ےک اسےنم اخومش ڑھکے وہ اجؤ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ امنز ںیم اخومش 

  اک مکح دای افر امنز ںیم ابت رکےن ےس رفک دای۔رےنہ

، اوبرمعف ابیشین، رضحت  :  رافی
 
ی

ث

، اوبرمعف ابیشین، زدی نب احرث نب ش
 
ی

ث

ییحی نب ییحی، میشہ، اامسلیع نب ایب اخدل، احرث نب ش

 زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم الکؾ یک رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیم

     1199    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ي، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، ا١َىيٞ ب٦ خاٜسابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، و٘ي :  راوی

ُٖ بِ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٕ َوَو٘ٔيْي  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َ ٦ُ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب

َٞ ب٦ِٔ  ١َٔىي َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ إ ُّٝ ُ ٔ ٤َِحَوظُ  ک ٥َاز َِ ٔ  أَبٔی َخأٜٕس بَٔضَذا اِْل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اامسلیع نب اخدل، اس دنس ےک اسھت ایس رطح یک ا ک 

 افر رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 امیہ، ٰیسیع نب ویسن، الیعمس نب اخدلاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، فعیک، ااحسؼ نب ارب :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم الکؾ یک رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیم

     1200    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، ابوزبيْ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ  ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ إ٧َّٔ َحسَّ ا َٔ َّطُ  ٕ أ٤َ ٔ َو٦ِ َجابٔز أَبٔی اٜزُّبَيِْ

ُٔتَِيَبُة ُيَع   َٟ ا َٔ ُتُط َوصَُو َئسيُْ  ِ٘ ٢َ َبَىَثىٔي َٜٔحاَجٕة ث٢َُّ أَِزَر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا َر َّ١َٝ َِ ٔلَیَّ  أََشاَر إ َِ َِٝيطٔ  ١َُِّٝت َو َس َِ ِّی  ل

 َّ َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ َُ َزَوانٔی  ٗٔ ََفَ ١ََِِّٜشٔ َٞ ا ْط حٔي٥َئٕٔذ َٔٔب ِّی َوصَُو ٠َُوجِّ ا َوأ٤ََا أَُظل ّّ ٔ ١ََِّٝت آن ََ  َک 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فاسپ لای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لچ رےہ ےھت رافی ہبیتق ےتہک ںی ہک لپ فل ہ فملس ےن ےھجم یسک اکؾ ےک  ےئ اجیھب رھپ ںیم

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑپھ رےہ ےھت وت ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ السؾ ایک لپ ےن ےھجم ااشرہ ےس وجاب دای بج 

ای افر رھپ ےھجم رفامای ہک وت ےن ےھجم امنز یک احتل ںیم السؾ ایک اھت اس فتق لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت ےھجم الب

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رہچہ ابمرک رشمؼ یک رطػ اھت۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم الکؾ یک رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیم

     1201    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 زہيْ، ابوزبيْ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ اح١س ب٦ یو٤س، :  راوی

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٝىٔي َر ََ َٟ أَِر ا َٔ  ٕ ٔ َو٦ِ َجابٔز ثَىٔي أَبُو اٜزُّبَيِْ ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ ٢َ َوصَُو َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َ أ َِ  ٖٔ ٔ ١ُِِٜعَفٝ ٔلَی بَىٔي ا ْٖ إ ٔ ١َِّٝ ٥ِ٠َُفٝ َ ٔ ث٢َُّ ک ْْ بَٔئسظ ِ ٔ َصََٙذا َوأَِو٠َأَ ُزَصي َٟ لٔی بَٔئسظ ا َٕ َِ ١َُِّٝتُط  َ ک َِ  ٔ ِّی َولَی َبٔىئْظ َٟ َتِيُتُط َوصَُو ُيَعل ا َٕ َِ ُتُط 

 َٝ َِ طٔ  َٔ ِ أُ یُو٠ُٔئ بَٔزأ ١َُىُط َيُِقَ َِ َ ْْ أَِيّؽا بَٔئسظٔ ٤َِحَو اِلَِرٔؿ َوأ٤ََا أ ِ أَِو٠َأَ ُزَصي َِ ََٙذا  ُِٝتَک لٔی َص ََ َّٜٔذی أَِر َِٝت فٔی ا َى َِ َٟ ٠َا  ا َٔ  َُ ا ََفَ َّ١

ٔ َجأْٜس ٠ُِس  ْْ َوأَبُو اٜزُّبَيِْ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ِّی  ٥ُِت أَُظل ُ٘ ِّی  ١ََِّٝک إِٔلَّ أَن َ ٢ِ ی٥َ١َِِىىٔي أ٧َِ أُک َٜ َّطُ  إ٤ٔ َِ ُط  ٔلَی َٜ ٔ إ ٔ أَبُو اٜزُّبَيِْ َٟ بَٔئسظ ا َٕ َِ َِٙىَبةٔ  َٞ اِل ٔ ب ِٕ َت

 ُ١ِٜ َِٙىَبةٔ بَىٔي ا ٔ اِل ٌَيِْ ٔلَی  ٔ إ َٟ بَٔئسظ ا َٕ َِ  ٖٔ ٔ  ِعَفٝ

 ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم اجیھب افر

 اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ افٹن رپ امنز ڑپھ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ینب قلطصم یک رطػ اج رےہ ےھت بج ںیم فاسپ لای وت لپ یلص

رےہ ےھت رھپ ںیم ےن ابت یک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رطح ااشرہ ایک زریہ رافی ےتہک ںی ہک سج رطح لپ یلص اہلل 

ااشرہ اس رطح رفامای۔ رافی ہیلع فل ہ فملس ےن ااشرہ ایک ایس رطح ااشرہ رک ےک ںیم ےن اتبای ںیم ےن رھپ ابت یک وت لپ ےن ھجم ےس 

زریہ ےن اس وک یھب زنیم یک رطػ ااشرہ رک ےک ےک اتبای افر ںیم نس راہ اھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رقلؿ دیجم ڑپھ رےہ ںی 

 ںیم ےن اےنپ رس ےس ااشرہ رک رےہ ںی رھپ بج امنز ےس افرغ وہےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج اکؾ ےک  ےئ

 ہلبق ےھجت اجیھب اھت اس اکؾ اک ایک ایک؟ افر ںیم امنز ںیم اھت سج یک فہج ےس ںیم ھجت ےس ابت ںیہن رک اکس رافی زریہ ےتہک ںی ہک اوباسلریب

ےس یک رطػ رخ ےئک وہےئ ےھٹیب ےھت وت اوباسلریب ےن اےنپ اہھت ےک اسھت ینب قلطصم یک رطػ ااشرہ ایک افر اےنپ اہھت )ےک ااشرہ( 

 اتبای ہک فہ ہبعک یک رطػ ںیہن ےھت۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم الکؾ یک 

     1202    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوکا٠ٞ، جحسری، ح١از ب٦ زیس، ٘ثيْ ب٦ وفاء، حَّضت جابز :  راوی

 ٕ ثٔيْ َ٘ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ  ث٥ََا َح١َّ َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٕٞ ا ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو ٥َّا ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ٘  َٟ ا َٔ  ٕ ِٕ َو٦ِ َجابٔز َو٦ِ َوَفا

١ُِت  َّٝ َس َِ ٔة  َٝ ِِٜٕٔب ٔ ا ٌَيِْ َٝتٔطٔ َوَوِجُضُط َولَی  ٔ ِّی َولَی َراح َجِىُت َوصَُو ُيَعل َبَىَثىٔي فٔی َحاَجٕة ََفَ َِ  ٢َ َّٝ ََ ا َو َّ١َٝ َِ ٢ِ یَزُزَّ َولَیَّ  َٝ َِ َِٝيطٔ   َو

 َٓ ِّی اِنََّصَ ٥ُِت أَُظل ُ٘ ِّی  َِٝيَک إِٔلَّ أَن ٢َِٜ ی٥َ١َِِىىٔي أ٧َِ أَُرزَّ َو َُّط  َٟ إ٤ٔ ا َٔ 

جڈ ری، امحد نب زدی، ریثک نب اطعء، رضحت اجرب رفامےت ںی ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ا ک رفس ںیم ےھت وت 
جی

اوباکلم، 

اجیھب بج ںیم فاسپ لای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وساری رپ امنز ڑپھ رےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم ا ک اکؾ ےس 

 ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رہچہ ابمرک ہلبق یک رطػ یھب ںیہن اھت ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ السؾ ایک وت لپ

ای رھپ بج امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت لپ ےن رفامای ہک ںیم امنز ںیم اھت سج یک فہج یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم السؾ اک وجاب ںیہن د

 ےس ںیم اہمترے السؾ اک وجاب ہن دے اکس۔

جڈ ری، امحد نب زدی، ریثک نب اطعء، رضحت اجرب :  رافی
جی

 اوباکلم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم الکؾ یک رحتم افر الکؾ ےک ابمح وہےن یک خیسنت ےک ایبؿ ںیم

     1203    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ء، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ حات٢، ٠ىلی ب٦ ٥٠عور، وبساٜوارث ب٦ َىيس، ٘ثيْ ب٦ ش٥ميْ، وفا :  راوی

 ٔ ث َ٘ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ َِٜوارٔٔث ب٦ُِ  ث٥ََا َوِبُس ا َّی ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َحسَّ ث٥ََا ٠َُىل ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ِٕ َحسَّ ٕ َو٦ِ َوَفا يُْ ب٦ُِ ٔش٥ِٔميْ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َبَىَثىٔي َر ا َٔ  ٕ ٕ َو٦ِ َجابٔز از ٢ََّٝ فٔی َحاَجٕة ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث َح١َّ ََ  طٔ َو

 رد، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص
ب

 

ظ

 

ن

ث

س
ی نب وصنمر، دبعاولارث نب دیعس، ریثک نب 

معل

 دمحم نب احمت، 



 

 ےہ۔اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم ا ک اکؾ ےک  ےئ اجیھب ابیق دحثی فیہ ےہ وج سگر یکچ 

 رد، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ب

 

ظ

 

ن

ث

س
ی نب وصنمر، دبعاولارث نب دیعس، ریثک نب 

معل

 دمحم نب احمت، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم ل لیلق رکےن کدفراؿ امنز اطیشؿ رپ تنعل رکان افر اس ےس انپہ امانگن افر 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ امنز اطیشؿ رپ تنعل رکان افر اس ےس انپہ امانگن افر امنز ںیم ل لیلق رکےن ےک وجاز ںیم ۔

     1204    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، نَّض ب٦ ش١يٞ، شىبہ، ٠ح١س ب٦ زیاز، ابوہزیزہاَحاٗ ب٦ ابزاہي٢،  :  راوی

٤ََْا ُشِىبَ  َ ٕٞ أَِخب ٤ََْا ا٥ََِّّٜضُ ب٦ُِ ُش١َِي َ اَِل أَِخب َٔ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر  َح َِ ٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوإ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٕ َحسَّ ْس َوصَُو اب٦ُِ زٔیَاز ث٥ََا ٠َُح١َّ ُة َحسَّ

١ِٔىُت أَبَا صَُزیِزَ  ََ  َٟ ا َٔ ِٜ تُٔک َولَیَّ ا ِّ َٞ َي ِٜح٦ِّٔ َجَى یّتا ٦ِ٠ٔ ا ٢َ إ٧َّٔ ؤَِفٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ َبارَٔحَة َة َي

ٔلَی جَ  ِس َص١ِ١َُت أ٧َِ أَِربَٔفُط إ َٕ َٝ َِ ُط  ََِذَوتُّ ٥ََٙىٔي ٥ِ٠ُٔط  ََلَة َوإ٧َّٔ اهَّللَ أ٠َِ َفَي َولَیَّ اٜعَّ ِٕ َّي َٜٔي ١َِِٜسحٔٔس َحً َوارٔی ا ََ ارَٔیٕة ٦ِ٠ٔ  ََ  ِٔ ٥ِ

 ٔ ِِ ل ٧َ َربِّ أٌَِفِ لٔی َوَص ََٝمِيَ َُ َٟ أَخٔی  ِو َٔ ُت  ٢ُُِّٙٝ ث٢َُّ َذََکِ ُ َِٜيطٔ أَِج١َُىو٧َ أَِو ک ٔ ِٝکّا َِل ی٥ََِبغٔی ٔلََحٕس ٦ِ٠ٔ َبِىٔسی ُتِعبُٔحوا َت٥ُِمزُو٧َ إ ی ٠ُ

َٟ ا ا َٔ ّئا و  َٔ زَُّظ اهَّللُ َخا ٕ ََفَ ٔس ب٦ِٔ زٔیَاز  ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر ُشِىَبُة َو٦ِ ٠َُح١َّ

 ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب لیمش، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

اعتیل ےن اےس ریمے ہضبق ںیم رک دای ںیم ےن  رفامای ہک سگہتش رات ا ک ڑبا پ  ریمی امنز وتڑےن ےک  ےئ ریمی رطػ ڑباھ نکیل اہلل

اس اک الگ داب دای افر ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم اےس دجسم ےک وتسونں ںیم ےس یسک وتسؿ ےک اسھت ابدنھ دفں اتہک بج حبص وہ وت بس 

ر ےھجم ایسی وکحتم اطع رفام ولگ اےس دھکی ںیل رھپ ےھجم ریمے اھبیئ رضحت امیلسؿ یک  ہ داع اید لیئگ اے رپفرداگر ےھجم شخب دے اف

 وج ریمے دعب یسک وک ہن  ےل رھپ اہلل اعتیل ےن اس پ  وک ذلیل فروسا رکےت وہےئ اگھب دای۔



 

 ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب لیمش، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ امنز اطیشؿ رپ تنعل رکان افر اس ےس انپہ امانگن افر امنز ںیم ل لیلق رکےن ےک وجاز ںیم ۔

     1205    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ جىَف، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، شبابہ، شىبہ، اب٦ جىَف، حَّضت شيبہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س :  راوی

ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشيِ  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ْس صَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ  ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ص١َُا َو٦ِ َحسَّ ث٥ََا َشَبابَُة لَٔکَ َبَة َحسَّ

َٟ فٔی ُشِىبَ  ا َٕ َِ ا اب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  طُ َوأ٠ََّ ََِذَوتُّ ِوُُٜط  َٔ َِٜيَس فٔی َحٔسیٔث اب٦ِٔ َجِىََفٕ  ٔ َو ٥َاز َِ ٔ طُ َة فٔی َصَذا اِْل ََِسَوتُّ  رَٔوایَتٔطٔ 

دنس ےک اسھت  ہ  دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، انب رفعج، رضحت ہبیش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس

 رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، انب رفعج، رضحت ہبیش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسم :   ابب

 دفراؿ امنز اطیشؿ رپ تنعل رکان افر اس ےس انپہ امانگن افر امنز ںیم ل لیلق رکےن ےک وجاز ںیم ۔

     1206    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ىہ ب٦ یزیس، ابی ازریس خوِلنی، ابوزرزاء٠ح١س ب٦ ١َٝہ ٠زازی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ٠ىاویہ ب٦ ظاٜح، ربي :  راوی

 ُٟ و ُٕ ِٕ َو٦ِ ٠َُىاؤیََة ب٦ِٔ َظأٜٕح َي ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ١َُِٜزازٔیُّ َحسَّ ١ََة ا َٝ ََ ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔي َربٔيَىُة ب٦ُِ َیزٔیَس َو٦ِ َحسَّ َحسَّ



 

ِرَزا َِٜدِوَِلنٔیِّ َو٦ِ أَبٔی اٜسَّ ُٟ أَوُوذُ بٔاهَّللٔ ٥ِ٠َٔک ث٢َُّ أَبٔی إِٔزرٔیَس ا و ُٕ َس١ِٔى٥َاُظ َي َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٔ  َٟ ا َٔ  ِٔ

 ِٝ ُٔ  ٔ ََلة َُ ٦ِ٠ٔ اٜعَّ ا ََفَ َّ١َٝ َِ ُٟ َشِيّئا  َّطُ یَت٥ََاَو أ٤َ َ٘ َِٝى٥َة اهَّللٔ ثَََلثّا َوَبَسَق یََسُظ  ٔ َِٜى٥َُک ب َٟ أَ ا َٔ َُ ١ِٔى٥َاَک ٥َا یَا َر ََ ِس  َٔ َٟ اهَّللٔ  و

َٟ إ٧َّٔ َوُسوَّ اهَّللٔ  ا َٔ َٞ َذَٜٔک َوَرأَی٥َِاَک َبَسِفَت یََسَک  ِب َٔ وُٜطُ  ُٕ ٢َِٜ َنِس١َِىَک َت ََلةٔ َشِيّئا  ُٟ فٔی اٜعَّ و ُٕ َِ بٔٔصَضإب ٦ِ٠ٔ َت  إٔبِٝٔيَس َجا

 َ ُِٝت أَوُوذُ بٔاهَّللٔ ٥ِ٠َٔک ث ُٕ َِ ُط فٔی َوِجهٔی  َٝ ٢ِ َيِسَتأِِٔخِ ثَََلَث ٤َإر َٜٔيِحَى َٝ َِ ٔة  ا٠َّ َِٝى٥َٔة اهَّللٔ اٜتَّ ٔ َِٜى٥َُک ب ُِٝت أَ ُٔ ََلَث ٠َزَّإت ث٢َُّ 

َِٜسا٧ُ  ٔ ُِ بٔطٔ و َِٝى ا َی ّٕ ٧َ َلَِظَبَح ٠ُوَث َمِيَ َٝ َُ ِوَِل َزِوَوةُ أَخٔي٥َا  َٜ ١َِٜٔسی٥َةٔ ٠َزَّإت ث٢َُّ أََرِزُت أَِخَذُظ َواهَّللٔ  ٞٔ ا  أَصِ

رمادی، دبعاہلل نب فبہ، اعمف ہ نب اصحل، رہعیب نب سیدی، ایب ادرسی وخالین، اوبدرداء رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص دمحم نب ہملس 

( لپ یلص اہلل
َ
ْک

 

ب ِ
م
 ِ
َ
 ّللّ
ِ
ُعوُذ بی
َ
 ہیلع اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ وت مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ) أ

ےت ےھت ںیم اہلل اعتیل یک ھجت ےس انپہ ام اتگ وہں رھپ رفامای ہک ںیم ھجت رپ نیت رمہبت اہلل یک تنعل اتجیھب وہں افر لپ یلص فل ہ فملس رفام

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ اہھت الیھپای ےسیج وکیئ زیچ ےل رےہ وہں بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت مہ ےن 

ےک روسؽ مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس امنز ںیم ھچک ےتہک وہےئ انس وج اس ےس ےلہپ یھبک ںیہن انس افر مہ  رعض ایک اے اہلل

اک ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اانپ اہھت الیھپےت وہےئ یھب داھکی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اک دنمش اسیلب لگ 

( نیت رمہبت اہک رھپ ںیم ےن اہک ہک ںیم ھجت رپ اہلل اعتیل یک وپری ا ک ہلعش ےل رک لایاتہک
َ
ْک

 

ب ِ
م
 ِ
َ
 ّللّ
ِ
ُعوُذ بی
َ
 ریما ہنم الجےئ وت ںیم ےن ) أ

 تنعل اتجیھب وہں فہ نیت رمہبت کت ےھچیپ ںیہن  اٹ رھپ ںیم ےن اےس ڑکپےن اک ارادہ ایک اہلل یک مسق ارگ امہرے اھبیئ رضحت امیلسؿ ہیلع

 ہن وہیت وت فہ حبص کت دنباھ راتہ افر دمہنی فاولں ےک زلےک اس ےک اسھت ےتلیھک۔ االسلؾ یک داع

 دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، اعمف ہ نب اصحل، رہعیب نب سیدی، ایب ادرسی وخالین، اوبدرداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم وچبں ےک ااھٹےن ےک وجاز افر بج کت اناپیک اثتب ہن وہ ڑپکفں ےک اپک وہےن اف

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

ؽ ےس امنز ےک ابلط ہن وہےن ےک ایبؿ امنز ںیم وچبں ےک ااھٹےن ےک وجاز افر بج کت اناپیک اثتب ہن وہ ڑپکفں ےک اپک وہےن افر ملع لیلق افر اس رطح ےک رفتمؼ ااعف

 ںیم



 

     1207    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ وا٠ز، وبساهَّلل ب٦ زبيْ، یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، وا٠ز ب٦  :  راوی

 وبساهَّلل ب٦ زبيْ، و١زو ب٦ َٝي٢ زرقی، ابؤتازہ

ٔ ب٦ِٔ وَ حَ  ث٥ََا ٠َأْٜک َو٦ِ َوا٠ٔز اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ِٕ َو ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس ٔ ح و سَّ ِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ

ثََک َوا٠ٔزُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ  ُِٝت ١َٜٔأٜٕک َحسَّ ُٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َتاَزَة  َحسَّ َٔ ِي٢ٕ اٜزَُّرقٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  َٝ َُ ٔ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  اٜزُّبَيِْ

 ٟٔ و َُ َِ ب٥ِٔٔت َر ْٞ أ٠َُا٠ََة ب٥َِٔت َزی٥َِ ِّی َوصَُو َحا٠ٔ ٢َ کَا٧َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢ََّٝ أ٧ََّ َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

 ِٜ َٟ ٠َأْٜک َنَى٢ِ َؤلَبٔی ا ا َٔ َٟ َیِحٌَي  ا َٔ َحَس َوَؼَىَضا  ََ ََٝضا َوإَٔذا  ا٣َ َح١َ َٔ إَٔذا  َِ  َىأػ ب٦ِٔ اٜزَّبٔئي 

میلس  دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، ہبیتق نب دیعس، امکل نب اعرم، دبعاہلل نب زریب، ییحی نب ییحی، امکل، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعف نب

ی زریق، اوباتقدہ رفام ی
 
ےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اامہم )وج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یٹیب رضحت زب

ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک یٹیب ںی( وک ااھٹےئ وہےئ امنز ڑپھ رےہ ےھت  ہ رضحت اوبااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یٹیب ںیھت بج لپ 

 ڑھکے وہےت وت اےس ااھٹ ےتیل افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ رکےت وت اےس زنیم رپ اھٹب دےتی۔یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، ہبیتق نب دیعس، امکل نب اعرم، دبعاہلل نب زریب، ییحی نب ییحی، امکل، اعرم نب دبعاہلل نب زریب،  :  رافی

 رمعف نب میلس زریق، اوباتقدہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

ابلط ہن وہےن ےک ایبؿ  ےکامنز ںیم وچبں ےک ااھٹےن ےک وجاز افر بج کت اناپیک اثتب ہن وہ ڑپکفں ےک اپک وہےن افر ملع لیلق افر اس رطح ےک رفتمؼ ااعفؽ ےس امنز 

 ںیم

     1208    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ابی و١ز، َّيا٧ وث١ا٧ ب٦ ابی ََٝمي٧، اب٦ وحَل٧، وا٠ز ب٦ وبساهَّلل ب٦ زبيْ، و١زو ب٦ َٝي٢ زرقی ابؤتازہ  :  راوی



 

 انعاری

 َ ث ُس ب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ َحسَّ ١َٔىا َوا٠َٔز ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ََ ٧َ َواب٦ِٔ َوِحََل٧َ  َمِيَ َٝ َُ َيا٧ُ َو٦ِ وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ أَبٔی  ِّ َُ ٥َا 

َّی اهَّللُ َٟ َرأَیُِت ا٥َّٜٔييَّ َظل ا َٔ َتاَزَة اِلَِنَعارٔیِّ  َٔ َِٝي٢ٕ اٜزَُّرقٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  َُ ُث َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  َٝ یَُحسِّ ٢ََّٝ یَُؤ٣ُّ ا٥َّٜاَس  َو ََ ِيطٔ َو

٢َ َولَی َواتٕٔٔطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِ ب٥ِٔٔت ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜىأػ َوهَٔی اب٥َُِة َزی٥َِ َي ٦ِ٠ٔ  َوأ٠َُا٠َُة ب٥ُِٔت أَبٔی ا َِ َي َوَؼَىَضا َوإَٔذا َر َ٘ إَٔذا َر َِ

ٔ أََواَزصَا ُحوز  اٜسُّ

ایب امیلسؿ، انب الجعؿ، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعف نب میلس زریق اوباتقدہ ااصنری ےس رفامےت ںی  دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ امثعؿ نب

 ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ولوگں اک اامؾ  ےن وہےئ افر اامہم رضحت اوبااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یٹیب افر

یس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یٹیب یک یٹیب وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دنکےھ رپ اھٹیب داھکی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ونا

افر بج لپ روکع رکےت وت اےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےچین اھٹب دےتی افر بج دجسہ ےس رس ااھٹےت وت رھپ اےس اےنپ دنک ےھ رپ 

  وت رھپ اےس اےنپ دنکےھ رپ اھٹب ےتیل۔اھٹب دےتی افر بج لپ دجسہ ےس رس ااھٹےت

 دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ امثعؿ نب ایب امیلسؿ، انب الجعؿ، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رمعف نب میلس زریق اوباتقدہ ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

ےک ابلط ہن وہےن ےک ایبؿ امنز ںیم وچبں ےک ااھٹےن ےک وجاز افر بج کت اناپیک اثتب ہن وہ ڑپکفں ےک اپک وہےن افر ملع لیلق افر اس رطح ےک رفتمؼ ااعفؽ ےس امنز 

 ںیم

     1209    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، اب٦ وہِ، ٠ْخ٠ہ ب٦ بٙيْ، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ٠ْخ٠ہ، و١زو ب٦ َٝي٢، ابؤتازہ انعاری :  اویر

ٔىيسٕ  ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ٕ َٙيِْ ُ ٠ََة ب٦ِٔ ب ِٕ َو٦ِ ٠َِْخَ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ث٥ََا  َحسَّ ِٕ اِلَیِلٔیُّ َحسَّ اب٦ُِ َوصِ

َتاَزَة اِلَِنَعارٔیَّ يَ  َٔ ١ِٔىُت أَبَا  ََ  َٟ ا َٔ ِي٢ٕ اٜزَُّرقٔیِّ  َٝ َُ ٠َُة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  َْنٔی ٠َِْخَ َ َّی اهَّللُ أَِخب َٟ اهَّللٔ َظل و َُ وُِل َرأَیُِت َر ُٕ



 

َِٜىأػ  ِّی ٥َّٜٝٔأس َوأ٠َُا٠َُة ب٥ُِٔت أَبٔی ا ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َحَس َوَؼَىَضا َو ََ إَٔذا  َِ  َولَی و٥ُُٕٔطٔ 

اوباطرہ، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رخمہم، رمعف نب میلس، اوباتقدہ ااصنری رفامےت ںی ہک ںیم ےن 

اعتٰیل ہنع یک یٹیب اامہم لپ یلص  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ولوگں وک امنز ڑپاھےت وہےئ داھکی افر رضحت اوبااعلص ریض اہلل

 اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رگدؿ رپ ںیھت رھپ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ رکےت وت اےس ےچین اھٹب دےتی۔

 اوباطرہ، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رخمہم، رمعف نب میلس، اوباتقدہ ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ایبؿ ےک ابلط ہنامنز ںیم وچبں ےک ااھٹےن ےک وجاز افر بج کت اناپیک اثتب ہن وہ ڑپکفں ےک اپک وہےن افر ملع لیلق افر اس رطح ےک رفتمؼ ااعفؽ ےس امنز 

 ںیم

     1210    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ابوبْک ح٥فی، وبساٜح١يس ب٦ جىَف، َىيس ٠ٕبْی، و١زو ب٦ َٝي٢،  :  راوی

 ابؤتازہ انعاری

 َٟ ا َٔ َِٜيْث  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِٜح١ٔئس ب٦ُِ  َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا َِٜح٥َفٔیُّ َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٕ ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ح و َحسَّ

وُِل بَِي٥َا ُٕ َتاَزَة َي َٔ ١َٔي أَبَا  ََ ِي٢ٕ اٜزَُّرقٔیِّ  َٝ َُ بُْٔیِّ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  ِٕ ١َِٜ ٔىيٕس ا ََ ١َِٜ  َجِىََفٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ  َد ٤َِح٦ُ فٔی ا ِسحٔسٔ ُجُٝوْس َِخَ

َّطُ أ٣ََّ ا ٢َِٜ یَِذَُکِ أ٤َ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي ٔ َحٔسیثٔض٢ِٔ  ٢ََّٝ ب٥َِٔحو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝي٥َا َر ٔ َو ََلة َِٝک اٜعَّ ٔ  ٥َّٜاَس فٔی ت

ف نب میلس، اوباتقدہ ااصنری رفامےت ںی ہک مہ دجسم ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب ینثم، اوبرکب یفنح، دبعادیمحل نب رفعج، دیعس ربقمی، رمع

ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہری رطػ رشتفی ےل لےئ ابیق دحثی ایس رطح ےہ ےسیج سگری نکیل 

 اس ںیم  ہ ذرک ںیہن ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ںیم ولوگں ےک اامؾ  ےن۔

 نب دیعس، ثیل، دمحم نب ینثم، اوبرکب یفنح، دبعادیمحل نب رفعج، دیعس ربقمی، رمعف نب میلس، اوباتقدہ ااصنری ہبیتق :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

ایبؿ  اھٹےن ےک وجاز افر بج کت اناپیک اثتب ہن وہ ڑپکفں ےک اپک وہےن افر ملع لیلق افر اس رطح ےک رفتمؼ ااعفؽ ےس امنز ےک ابلط ہن وہےن ےکامنز ںیم وچبں ےک ا

 ںیم

     1211    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٜىزیز ب٦ ابی حاز٣یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز، یحٌي، وبسا :  راوی

٤ََْا َوِبُس  َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ  ٔ َِٜىزٔیز ص١َُا َو٦ِ َوِبٔس ا ٔىيٕس لَٔکَ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو ٔ ب٦ُِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َحسَّ َِٜىزٔیز ا

 ِٜ ِس َت١َاَرِوا فٔی ا َٔ ِىٕس  ََ ٞٔ ب٦ِٔ  ِض ََ ٔلَی  ا إ ُُ ا َجا َٝطُ َنََفّ ُٓ ٦ِ٠ٔ أَیِّ وُوزٕ صَُو َو٦ِ٠َ َو١ٔ ِّی َلَُِعٔ ٔن َٟ أ٠ََا َواهَّللٔ إ ا َٕ َِ ٔ ٦ِ٠ٔ أَیِّ وُوزٕ صَُو  ٥ِٔ١بَْ

َُٜط یَا أَبَا َوبَّ  ُِٝت  ُٕ َِ  َٟ ا َٔ َِٝيطٔ  ََٝس َو َٟ یَِو٣ٕ َج ٢ََّٝ أَوَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٔ َوَرأَیُِت َر ث٥َِا  َحسِّ َِ ُٟ إس  و َُ َٞ َر ََ َٟ أَِر ا

َضا َیِو٠َئٕٔذ ا٤ُِمزٔی ٌََُل٠َ  َٜيَُس١ِّ َُّط  َٟ أَبُو َحاز٣ٕٔ إ٤ٔ ا َٔ ٔلَی ا٠َِزأَةٕ  ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ُِّٝ ا٥َّٜاَس اهَّللٔ َظل َ ِٞ لٔی أَِوَواّزا أُک ٔک ا٥َّٜحَّاَر َيِى١َ

ََلَث َزَرَجإت ث٢َُّ  ٔ اٜثَّ َٞ صَٔذظ َى١ٔ َِ ِيَضا  َٝ هَٔی ٦ِ٠ٔ  َو َِ ١َِِٜؤؼَي  ُؤؼَىِت َصَذا ا َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أ٠َََز بَٔضا َر

َْ ا َّ ب َ٘ َْ َو َّ َٙب َِ َِٝيطٔ  ا٣َ َو َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس َرأَیُِت َر َٕ َٜ ابَٔة َو ٍَ ِٜ ِٔ ا ا َِ َي  ٥َّٜاُس َوَرائَطُ َوصُوَ ََطِ َِ ٔ ث٢َُّ َر ٥ِٔ١ِٜبَْ َولَی ا

 َ َٞ َول َب ِٔ َُ ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ َظََلتٔطٔ ث٢َُّ أَ َّي ََفَ ٔ ث٢َُّ َواَز َحً ٥ِٔ١ِٜبَْ ٞٔ ا َحَس فٔی أَِظ ََ َّي  ی َحً ِضَُقَ َٕ ِٜ َٟ ا ٥َزَ ِّی َِ ٔن َٟ یَا أَیَُّضا ا٥َّٜاُس إ ا َٕ َِ ی ا٥َّٜأس 

١ُوا َظ  َّٝ وا بٔی َؤَٜتَى  ََلتٔیَظ٥َِىُت َصَذا َٜٔتأَِت١ُّ

ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، ییحی، دبعازعلسی نب ایب احزؾ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک ھچک ولگ رضحت لہس نب 

دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپےئس افر ربنم ےک ابرے ںیم لسپ ںیم ڑگھجےن ےگل ہک فہ سک ڑکلی اک اھت اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق ںیم 

ں ہک فہ سک مسق یک ڑکلی اک اھت افر سک ےن اےس انبای اھت افر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ےلہپ دؿ اس رپ ےھٹیب اجاتن وہ

وہےئ داھکی ںیم ےن اس ےس اہک اے اوباابعلس ںیمہ ایبؿ رکف۔ اوہنں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک وعرت یک 

 رافی اوباحزؾ ےتہک ںی ہک لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دؿ اس وعرت اک انؾ ےل رےہ ےھت، ہک وت اےنپ رطػ اانپ اقدص اجیھب

زلےک وک وج ہک ڑبیئھ ےہ ہہک دے ہک ریمے  ےئ ا ک ربنم انب دے ہک سج رپ ںیم ھٹیب رک ولوگں ےس ابت رکف انچہچن اس زلےک ےن 



 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک مکح رپ فہ ربنم ایکس ہگج رپ رھک دای ایگ افر ربنم یک ڑکلی اغہب نیت ڑیسویھں اک ا ک ربنم انب دای رھپ ر

ےک اقمؾ یک اھجؤ یک ڑکلی یھت افر ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس رپ ڑھکے وہےئ افر ریبکت یہک افر لپ یلص 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع ےس رس ااھٹای اےٹل اپؤں ےچین ارت رک ربنم یک ڑج ںیم دجسہ ایک رھپ اہلل ہیلع فل ہ فملس ربنم رپ ےھت رھپ 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولےٹ اہیں کت ہک امنز ےس افرغ وہ ےئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ 

 ےہ ہک مت ریمی ادتقا رکف افر مت ریمی رطح امنز ڑپانھ ھکیس ول۔افر رفامای اے ولوگ ںیم ےن  ہ اس  ےئ ایک 

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، ییحی، دبعازعلسی نب ایب احزؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہگجں اک ایبؿ اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک :   ابب

ےک ابلط ہن وہےن ےک ایبؿ امنز ںیم وچبں ےک ااھٹےن ےک وجاز افر بج کت اناپیک اثتب ہن وہ ڑپکفں ےک اپک وہےن افر ملع لیلق افر اس رطح ےک رفتمؼ ااعفؽ ےس امنز 

 ںیم

     1212    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٕوب ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ح١س، وبساهَّلل ب٦ وبساٜٕاری ْقشي، ابوحاز٣، َہٞ ب٦ َىس ٔتيبہ ب٦ َىيس، يى :  راوی

 َاوسی، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ابی و١ز، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابوحاز٣

ٔس ب٦ِٔ َوِبسٔ  وُب ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ثَىٔي أَبُو  َحسَّ ٔشيُّ َحسَّ ُُِٜقَ ارٔیُّ ا َٕ ِٜ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٕس ا

ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ِىٕس  ََ َٞ ب٦َِ  ِض ََ ٕ أ٧ََّ رَٔجاِّل أََتِوا  ث٥ََا َحاز٣ٔ اُٜوا َحسَّ َٔ  َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز 

َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة  ِّ َِٝيطٔ َُ َّی اهَّللُ َو َسأَُٜوُظ ٦ِ٠ٔ أَیِّ َشِيٕئ ٥ِ٠ٔبَُْ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِ ِىٕس  ََ َٞ ب٦َِ  ِض ََ َٟ أََتِوا  ا َٔ  ٕ ٢ََّٝ  َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ ََ َو

 ٕ َِٜحٔسیَث ٤َِحَو َحٔسیٔث اب٦ِٔ أَبٔی َحاز٣ٔ ُٔوا ا ا ََ  َو

رق ی، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح نب دمحم، دبعاہلل نب دبعااقلری 

 نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، اوباحزؾ ےس اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔



 

اسدعی، اوبرکب نب ایب ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح نب دمحم، دبعاہلل نب دبعااقلری رق ی، اوباحزؾ، لہس نب دعس  :  رافی

 ہبیش، زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، اوباحزؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ےک دفراؿ وکھک رپ اہھت رےنھک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک  :   ابب

 امنز ےک دفراؿ وکھک رپ اہھت رےنھک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1213    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ح٢ٙ ب٦ ٠وسي، وبساهَّلل ب٦ ٠بارک، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوخاٜس، ابواَا٠ہ، ہصا٣، ٠ح١س، ابوہزیزہ :  راوی

٢َُٙ ب٦ُِ  َِٜح ثَىٔي ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ  َحسَّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ١َُِٜباَرٔک  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ا یُّ َحسَّ ٥َِْطٔ َٕ ِٜ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس ٠ُوَسي ا

َّی اهَّللُ وَ  ٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٕ َو٦ِ ٠َُح١َّ ا٠ََة َج١ٔيّىا َو٦ِ صَٔصا٣ ََ ُ ُٞ َوأَبُو أ َِّی اٜزَُّج َّطُ ٤ََهی أ٧َِ يَُعل ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ ٤ََهی َر ا َٔ ا َوفٔی رَٔوایَةٔ أَبٔی بَِْکٕ   ٠ُِدَتَّٔصّ

تی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع مکح نب ومیس، دبعاہلل نب ابمرک، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، اوبااسہم، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ ےس رفا

فل ہ فملس ےن اس ابت ےس عنم رفامای ہک لدیم امنز یک احتل ںیم وکھک رپ اہھت رےھک افر اوبرکب یک رفاتی ںیم ےہ اوہنں ےن اہک ہک 

 روسؽ اہلل ےن عنم رفامای ےہ۔

 ؾ، دمحم، اوبرہریہمکح نب ومیس، دبعاہلل نب ابمرک، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل، اوبااسہم، اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز یک احتل ںیم رکنکایں اصػ رکےن افر یٹم ربارب رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اصػ رکےن افر یٹم ربارب رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمامنز یک احتل ںیم رکنکایں 

     1214    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ہصا٣ زَتوائی، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ، ٠ىيِٕ :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔيْي  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِٕ  َحسَّ ١َََٝة َو٦ِ ٠َُىِئٕي ََ ٕ َو٦ِ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ َتَوائٔیُّ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  َِ ث٥ََا صَٔصا٣ْ اٜسَّ َحسَّ

 ُ ٥َِت َِل ب ُ٘ َٟ إ٧ِٔ  ا َٔ َِٜحَصي  ١َِِٜسحٔٔس َيِىىٔي ا ١َِِٜسَح فٔی ا ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َذََکَ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َواحَٔسةّ َٔ َِ اؤَّل  َِ  سَّ 

 قتی ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسہ یک
معی
 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، 

 ہگج ںیم ےس رکنکایں اصػ رکےن ےک ابرے ںیم رفامای ہک ارگ ںیہمت ااسی رکان یہ ڑپ اجےئ وت رصػ ا ک ابر رکف۔

 قتی  اوبرکب نب ایب ہبیش، :  رافی
معی
 فعیک، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمامنز یک احتل ںیم رکنکایں اصػ رکےن افر یٹم ربارب رکےن یک اممتعن ےک ایب

     1215    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦ َىيس، ہصا٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ، ٠ىيِٕ :  راوی

 ٔ ثَىٔي اب٦ُِ أَب َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ٔىيٕس َو٦ِ صَٔصا٣ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٕ َحسَّ ١ََة َو٦ِ ٠َُىِئٕي َٝ ََ ٕ َو٦ِ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ ی 

َٟ َواحَٔسةّ  ا َٕ َِ ََلةٔ  ١َِِٜسٔح فٔی اٜعَّ ٢ََّٝ َو٦ِ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أَُٜوا ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ َُّض٢ِ   أ٤َ

 قتی رفامےت ںی ہک اوہنں ےن یبن یلص
معی
اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس امنز ںیم  دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، 



 

 رکنکایں اصػ رکےن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ا ک رمہبت۔

 قتی  :  رافی
معی
 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک احتل ںیم رکنکایں اصػ رکےن افر یٹم ربارب رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1216    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہصا٣ وبيساهَّلل ب٦ و١زٔواریزی، خاٜس ب٦ حارث، :  راوی

ث٥ََا صَٔصا٣ْ بٔضَ  َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َٕ ِٜ ث٥َٔيطٔ وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ا ثَىٔي َحسَّ َٟ ِٔيطٔ َحسَّ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ َذا اِْل

 ِْ  ٠َُىِئٕي

 ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔ دیبع اہلل نب رمعوقارریی، اخدل نب احرث، اشہؾ اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب

 دیبعاہلل نب رمعوقارریی، اخدل نب احرث، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ارب رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمامنز یک احتل ںیم رکنکایں اصػ رکےن افر یٹم رب

     1217    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حس٦ ب٦ ٠وسي، شيبا٧، یحٌي، ابو١َٝہ، ٠ىيِٕ :  راوی



 

ث٥ََا َشيِ  َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ ٠ُوَسي َحسَّ ث٥ََا ا ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِْ َحسَّ ثَىٔي ٠َُىِئٕي َٟ َحسَّ ا َٔ ١ََة  َٝ ََ َبا٧ُ َو٦ِ َیِحٌَي َو٦ِ أَبٔی 

 ُ٘ َٟ إ٧ِٔ  ا َٔ َْاَب َحِيُث َيِسحُُس  ُّ ٞٔ ُيَسوِّی اَّٜ َٟ فٔی اٜزَُّج ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َواحَٔسةّ أ٧ََّ َر َِ َِاؤَّل   ٥َِت 

 قتی ایبؿ رکےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسہ فایل اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومیس، ابیش
معی
ؿ، ییحی، اوبہملس، 

 ہگج ےس یٹم ربارب رکےن فاےل ا ک لدیم ےس رفامای ارگ ںیہمت ااسی رکان یہ ڑپ اجےئ وت ا ک رمہبت رکف۔

 قتی  :  رافی
معی
 اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمدجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک

     1218    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ٠اٜک، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أَ  َٟ َْقَ ا َٔ ١ٔئِمُّ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٧َّ َر

 ِّ ٢ِ ُيَعل ُ٘ َٟ إَٔذا کَا٧َ أََحُس ا َٕ َِ َٞ َولَی ا٥َّٜأس  َب ِٔ َحَُّٙط ث٢َُّ أَ َِ َٝٔة  ِِٜٕٔب ا فٔی ٔجَسارٔ ا ّٔ ٢َ َرأَی بَُعا َّٝ ََ إ٧َّٔ َو َِ َٞ َوِجضٔطٔ  ِٖ َٔٔب ََل یَِبُع َِ ی 

َّی َٞ َوِجضٔطٔ إَٔذا َظل  اهَّلَل َٔٔب

 ییحی یمیمت، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہلبق یک رطػ دویار ںیم وھتک اگل وہا داھکی ییحی نب

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس رھکچ دای رھپ ولوگں یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ڑپےھ وت اےنپ 

 وھتےک ویکہکن اہلل اعتیل اس ےک رہچے ےک اسےنم وہےت ںی بج فہ امنز ڑپھ راہ وہات ےہ۔رہچے ےک اسےنم ہن 

 ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، انعف، انب رمع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں  :   ابب

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1219    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابواَا٠ہ، اب٦ ١٤يْ، وبيساهَّلل، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، ب٦ :  راوی

َىس، زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ اب٦ وٝيہ، ایوب اب٦ راِي، اب٦ ابی ِسیک، ؼحاک اب٦ وث١ا٧، ہاور٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦ 

 ٠ح١س، اب٦ جزیخ، ٠وسٰي ب٦ وٕبہ، ٤اِي، اب٦ و١ز

ا٠ََة ح  ََ ُ ٕ َوأَبُو أ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َج١ٔيّىا َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ح َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ و َحسَّ

 َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِىٕس ح و َحسَّ ََ َِّٝئث ب٦ِٔ  ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح َو٦ِ اٜ ُٔتَِيَبُة َو٠َُح١َّ ث٥ََا  َة َو٦ِ و َحسَّ َٝيَّ ُٞ َيِىىٔي اب٦َِ وُ ١َٔىي

ثَىٔي َصاُرو٧ُ أَیُّوَب ح و حَ  اُک َيِىىٔي اب٦َِ وُِث١َا٧َ ح و َحسَّ حَّ ٤ََْا اٜؽَّ َ َُِسیِٕک أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی  ث٥ََا اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ  ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ سَّ

ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ َبَة ک ِٕ َْنٔی ٠ُوَسي ب٦ُِ وُ َ َٟ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس  ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ  َحسَّ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ِٜ إ٧َّٔ فٔی َحٔسیثٔطٔ ٤َُدا٠َّة فٔی ا َِ اَک  حَّ ١َِِٜسحٔٔس إِٔلَّ اٜؽَّ َٝةٔ ا َّطُ َرأَی ٤َُدا٠َّة فٔی ِٔٔب ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو ٔة ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث ٠َأٜٕک َو َٝ  ِٕٔب

اوبااسہم، انب ریمن، دیبع اہلل، ہبیتق نب دیعس، ، دمحم نب رحم، ثیل، نب دعس، زریہ نب رحب، اامسلیع اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، 

انب ہیلع، اویب انب راعف، انب ایب دف ک، احضک انب امثعؿ، اہفرؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب 

 یک دبتیلی ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی لقن یک ےہ۔ رمع ےس یبن ےس اس دنس ےک اسھت ھچک اافلظ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، انب ریمن، دیبعاہلل، ہبیتق نب دیعس، ، دمحم نب رحم، ثیل، نب دعس، زریہ نب  :  رافی

دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، ومٰیس نب رحب، الیعمس انب ہیلع، اویب انب راعف، انب ایب دف ک، احضک انب امثعؿ، اہفرؿ نب 

 ہبقع، انعف، انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمدجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن

     1220    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، َّيا٧، یحٌي، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، ح١يس ب٦ وبساٜزح٦١،  :  راوی

 ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة وَ  َحسَّ ِّ َُ ٤ََْا  َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ َيا٧َ  ِّ َُ ٦ِ بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َج١ٔيّىا َو٦ِ 

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ٔىيٕس ا ََ ٔة اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ح١َُِئس ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی  َٝ ٢َ َرأَی ٤َُدا٠َّة فٔی ِٔٔب َّٝ ََ

ُٗ َو٦ِ َيَس  ُ ٦ِٔٙ یَِبز ُٞ َو٦ِ ی١َٔي٥ٔطٔ أَِو أ٠ََا٠َُط َوَل َٗ اٜزَُّج ُ َحََّٙضا بَٔحَعاةٕ ث٢َُّ ٤ََهی أ٧َِ َیِبز َِ ١َِِٜسحٔٔس  یا ُِٜيَِسَ َس٠ٔطٔ ا َٔ ٔ أَِو َتِحَت   ارٔظ

، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ، ییحی

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسم ںیم ہلبق رخ ںیم مغلب اگل داھکی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس ا ک 

ابت ےس عنم رفامای ہک لدیم اینپ داںیئ رطػ ای اےنپ اسےنم یک  رکنکی ےک اسھت رھکچ دای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس

 رطػ وھتےک ہکلب ابںیئ رطػ ای اےنپ اپؤں ےک ےچین وھتےک۔

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ، ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح، اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1221    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س، زہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ شہاب، ح١يس ب٦ وبساٜزح٦١،  :  راوی



 

 ابوہزیزہ

ٕب  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ِٕ َو٦ِ یُو٤َُس  ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ َُٝة  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ث٥ََاَحسَّ وُب ب٦ُِ   َحسَّ ُٕ َيِى

ص١َُا َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ح١َُِئس ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة َوأَ  ث٥ََا أَبٔی لَٔکَ َٟ اهَّللٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ و َُ َْاُظ أ٧ََّ َر َ ٔىيٕس أَِخب ََ بَا 

ٞٔ َحٔسیٔث ابِ  ٢َ َرأَی ٤َُدا٠َّة ب١ِٔٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٦ٔ وَُيِي٥َةَ َظل

اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ اس دنس ےک اسھت 

  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 ارلنمح، اوبرہریہاوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، دیمح نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1222    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ وَ  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ َِٝيطٔ َو٦ِ صَٔصا٣ َِ َو ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َِمَٔي ُْقٔ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی  ٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َحسَّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

َّٙطُ  َح َِ ٔة أَِو ٠َُداـّا أَِو ٤َُدا٠َّة  َٝ ِِٜٕٔب ا فٔی ٔجَسارٔ ا ّٔ ٢ََّٝ َرأَی بَُعا ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

  دویار ںیم وھتک ای مغلب اگل داھکی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس رھکچ دای۔ہلبق رخ فایل

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1223    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زا٧، ابوراِي، حَّضت ابوہزیزہ رِضي ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ وٝيہ، زہيْ، اب٦ وٝيہ، ٔا٢َ ب٦ ٠ہ :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ابِ  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ َة  َٝيَّ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وُ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢ٔ ب٦ِٔ ٠ِٔضَزا٧َ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ َة َو٦ِ ا َٝيَّ ٦ُ وُ

َٞ َولَی ا٥َّٜأس َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزَ  َب ِٔ َ أ َِ ١َِِٜسحٔٔس  َٝٔة ا ٢ََّٝ َرأَی ٤َُدا٠َّة فٔی ِٔٔب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ  َة أ٧ََّ َر ا َٕ َِ

َِيُت٥ََدَّ   َٞ َب ِٕ ٢ِ أ٧َِ يُِسَت ُ٘ ُِّ أََحُس ُي أ٠ََا٠َُط أَیُٔح ََِيت٥ََدَّ َٞ َربِّطٔ  ٔ ب ِٕ و٣ُ ٠ُِسَت ُٕ ٢ِ َي ُ٘ ُٟ أََحٔس ٢ِ ٠َا بَا ُ٘ َي أََحُس إَٔذا َت٥َدَّ َِ َي فٔی َوِجضٔطٔ 

َٞ فٔی ثَِوبٔطٔ  َّ َت َِ  ٢ُ َٔ ا َٕ ِٜ َْ ا ََٙذا َوَوَظ ِٞ َص ُٕ َي ِٝ َِ ٢ِ َیحِٔس  َٜ إ٧ِٔ  َِ َس٠ٔطٔ  َٔ ٔ َتِحَت  ِي َو٦ِ َيَسارٔظ َِٝيت٥ََدَّ  ث٢َُّ ٠ََسَح َبِىَؽُط َولَی َِ

 َبِىٕؾ 

، انب ہیلع، اقمس نب رہماؿ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہ

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسم ںیم ہلبق ںیم وھتک داھکی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ولوگں ےس 

یک رطػ ہنم رک ےک ڑھکا وہات ےہ وت رھپ فہ اےنپ اسےنم وھتاتک ےہ  وتمہج وہ رک رفامای مت ولگ ایک رکےت وہ ہک مت ںیم ےس وکیئ اےنپ رب

ایک مت ںیم ےس وکیئ لدیم  دنس رکات ےہ ہک وکیئ لدیم ایکس رطػ ہنم رک ےک اےکس ہنم ںیم وھتک دے بج مت ںیم ےس یسک وک وھتک 

س رطح رکے رافی اقمس ےن اس رطح رک لےئ وت اینپ ابںیئ رطػ ای اےنپ اپؤں ےک ےچین وھتےک افر ارگ اس رطح ہن رک اپےئ وت ا

 ےک اتبای ہک اےنپ ڑپکے ںیم وھتےک رھپ اےس اصػ رک دے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہ، انب ہیلع، اقمس نب رہماؿ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1224    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، یحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔا٢َ ب٦ ٠ہزا٧، شيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜوارث :  راوی

 ابوراِي، ابوہزیزہ

٤ََْا صَُصِي٢ْ  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َِٜوارٔٔث  ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ ُس ب٦ُِ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  

 ُ١ِٜ ٢ٔ ب٦ِٔ ٠ِٔضَزا٧َ َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي َو٦ِ ا َٔ ا َٕ ِٜ ُض٢ِ َو٦ِ ا ُّٝ ُ ث٥ََا ُشِىَبُة ک ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ َّی َثى  أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 َٔ َة َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث صَُصِي٢ٕ  َٝيَّ ٢ََّٝ ٤َِحَو َحٔسیٔث اب٦ِٔ وُ ََ َِٝيطٔ َو ٢ََّٝ اهَّللُ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ِّی أ٤َُِمزُ إ َن أ َ٘ َٟ أَبُو صَُزیَِزَة  ا

 َیزُزُّ ثَِوبَُط َبِىَؽُط َولَی َبِىٕؾ 

 اہلل ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، ییحی نب ییحی، میشہ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اقمس نب رہماؿ، اوبراعف، اوبرہریہ ےن یبن یلص

ہیلع فل ہ فملس ےس انب ہیلع یک رفاتی یک رطح لقن ایک ےہ افر اس دحثی ںیم اانت زادئ ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےن رفامای وگای ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ دھکی راہ وہں ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ ڑپکے وک رھکچ 

 ںی۔رےہ 

 ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، ییحی نب ییحی، میشہ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اقمس نب رہماؿ، اوبراعف، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک  :   ابب

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1225    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، اب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی



 

 ِٜ ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َتاَحسَّ َٔ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ َزَة ١َُثى

٢ِ فٔی ا ُ٘ ٢ََّٝ إَٔذا کَا٧َ أََحُس ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُث َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َََِل ٜیَُحسِّ َّطُ ی٥َُاجٔی َربَُّط  إ٤ٔ َِ  ٔ ََلة عَّ

َس٠ٔطٔ  َٔ ٦ِٔٙ َو٦ِ ٔش١َأٜطٔ َتِحَت  ٦َّ بَيَِن یََسیِطٔ َوَِل َو٦ِ ی١َٔي٥ٔطٔ َوَل َٔ ُ  َیِبز

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ےن اراشد رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ںیم وہات ےہ وت فہ اےنپ رب ےس انماجت رکات ےہ اس  ےئ ہن وت فہ اےنپ اسےنم وھتےک افر 

 ہن اےنپ داںیئ رطػ افر نکیل اےنپ ابںیئ رطػ ای اےنپ اپؤں ےک ےچین۔

 ، رضحت اسن نب امکلدمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1226    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، یحٌي، ٔتيبہ، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا أَبُو َوَوا ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو َتاَزةَ َحسَّ َٔ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ  ٤ََة َو٦ِ 

اَرتَُضا زَ  َّّ َ٘ ١َِِٜسحٔسٔ َخٔفيَئْة َو ُٗ فٔی ا ِٜبُزَا ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٥َُِِضا٠َأٜٕک 

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، ییحی، ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 دجسم ںیم وھتانک انگہ ےہ افر اس اک افکرہ اےس دنف رک دانی ےہ۔

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، ییحی، ہبیتق، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   باب

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1227    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، خاٜس ب٦ حارث، شىبہ :  راوی

ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ٞٔ فٔی َحسَّ ِّ َتاَزَة َو٦ِ اٜتَّ َٔ ُِٜت  َ أ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا

 ُٟ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک َي ََ  َٟ ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ِّ ا ١َِِٜسحٔٔس َخٔفيئَْة اٜتَّ ُٞ فٔی ا

٥َُِِضا اَرتَُضا َز َّّ َ٘  َو

ییحی نب ، بی احریث، اخدل نب احرث، ہبعش رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دجسم ںیم وھتےنک ےک ابرے 

اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن ںیم وپاھچ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک دجسم ںیم وھتانک انگہ ےہ افر اس اک افکرہ اےس دنف رک دانی ےہ۔

 ییحی نب ، بی احریث، اخدل نب احرث، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1228    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ؼبعی، شيبا٧ ب٦ َفور، ٠ہسی اب٦ ٠ي١و٧، واظٞ ابی ويي٥ہ، یحٌي ب٦ وٕيٞ، یحٌي وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س ب٦ ا١َاء  :  راوی

 ب٦ يى١ز، ابواَوز زیلی، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

ث٥ََا ٠َِضٔسیُّ بِ  اَِل َحسَّ َٔ َبعٔیُّ َوَشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر  َِ اٜؽُّ ١َا َِ سٔ ب٦ِٔ أَ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ْٞ ٠َِولَی ٦ُ ٠َ َحسَّ ث٥ََا َوأظ ِي١ُو٧ٕ َحسَّ

یلٔیِّ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ وَ  ٔ اٜسِّ َوز َِ َ ٕٞ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ َيِى١ََز َو٦ِ أَبٔی اِل ِي َٕ ٢ََّٝ أَبٔی وَُيِي٥ََة َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ وُ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ًٔي َحَس٥ُ  ُٟ أ٠َُّ َؼِت َولَیَّ أَِو١َا َٟ ُُعٔ ا ٖٔ َوَوَجِسُت فٔی َٔ ی ٔ ٦ٔ أَِو١َأَٜضا اِلََذی ی١َُاُك َو٦ِ اْٜطَّ َٔ َوَجِسُت فٔی ٠ََحا َِ يِّئَُضا  ََ َضا َو

 ٦َُِ ١َِِٜسحٔٔس َِل تُِس  ٠ََساؤی أَِو١َأَٜضا ا٥َُّٜداَوَة َتُٙو٧ُ فٔی ا

 نب لیقع، ییحی نب  رمع، اوباوسد دیلی، رضحت دبع اہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، ابیشؿ نب رففخ، دہمی انب ومیمؿ، فالص ایب ہنییع، ییحی

اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک اےھچ افر ربے اامعؽ ھجم رپ شیپ 

رکدانی اپای افر ںیم ےن اؿ ےک  ےئک ےئگ وت ںیم ےن اؿ ےک اےھچ اامعؽ ںیم ےس ااھچ ل راہتس ںیم ےس فیلکت دےنی فایل زیچ اک دفر

 ربے اامعؽ ںیم ےس دجسم ںیم وھتانک افر اس اک دنف ہن رکان اپای۔

دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، ابیشؿ نب رففخ، دہمی انب ومیمؿ، فالص ایب ہنییع، ییحی نب لیقع، ییحی نب  رمع، اوباوسد دیلی،  :  رافی

 رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1229    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، ٘ہ١س، یزیس ب٦ وبساهَّلل ب٦ شديْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِض١َْس َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َ٘ ث٥ََا  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ ا َّٝ  َحسَّ َٟ َظ ا َٔ ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  يْ دِّ ِيُت ب٦ِٔ اٜصِّ

ََٙضا ب٥َِٔىٝٔطٔ  َسَل َِ َي  أَیُِتطُ َت٥َدَّ ٢َ ََفَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  ٠ََي َر

س، سیدی نب دبعاہلل نب ریخش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک ںیم 

 م
کہ

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، 

فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپ ی ںیم ےن داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وھتاک افر رھپ اےنپ وجےت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

 ےس اےس لسم دای۔

س، سیدی نب دبعاہلل نب ریخش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 م
کہ

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم امنز یک احتل ںیم افر امنز ےک العفہ وھتےنک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1230    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ی وَلء یزیس ب٦ وبساهَّلل ب٦ شديْیحٌي ب٦ یحٌي، یزیس ب٦ زریي، جزیزی، اب :  راوی

ِٔ َیزٔیَس ب٦ِٔ َوبِ  َِٜىََل ِٜحَُزیِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی ا ٤ََْا َیزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َو٦ِ ا َ ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َّطُ َحسَّ ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٤َ يْ دِّ ٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜصِّ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل یَظل ِٜيَُِسَ ََٙضا ب٥َِٔىٝٔطٔ ا ََِسَل َي  َِت٥ََدَّ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ 

ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، رجریی، ایب العء سیدی نب دبعاہلل نب ریخش اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک اوہنں ےن یبن 

 اک رھپ اےنپ ابںیئ وجےت ےس لسم دای۔یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپ ی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وھت

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، رجریی، ایب العء سیدی نب دبعاہلل نب ریخش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجےت نہپ رک امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 دج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسم :   ابب

 وجےت نہپ رک امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

     1231    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، بَّش ب٦ ٠ّؽٞ، ابو٠س١ٝہ، َىيس ب٦ یزیس َف٠اےت ہيں ٠يں ےن حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َ حَ  ُِٝت ٔل ُٔ  َٟ ا َٔ ٔىئس ب٦ِٔ َیزٔیَس  ََ ١ََة  َٝ ٞٔ َو٦ِ أَبٔی ٠َِس ؽَّ َّ ١ُِٜ ٤ََْا بَِّٔشُ ب٦ُِ ا َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٤َٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أَکَا٧َ سَّ

َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ َٝئِن  ِى ِّی فٔی ا٥َّٜ ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

، رشب نب لضفم، اوب،ہملس، دیعس نب سیدی رفامےت ںی ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک ییحی نب ییحی

 ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وجےت نہپ رک امنز ڑپھ ایل رکےت ےھت وت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اہں۔

 ، اوب،ہملس، دیعس نب سیدی رفامےت ںی ںیم ےن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، رشب نب لضفم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ںیم وجےت نہپ رک امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ

     1232    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي زہزانی، وباز ب٦ ووا٣، َىيس ب٦ یزیس، ابو١َٝہ :  راوی

 َٝ ٔىيُس ب٦ُِ َیزٔیَس أَبُو ٠َِس ََ ث٥ََا  ا٣ٔ َحسَّ َِٜىوَّ ث٥ََا َوبَّازُ ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ُِٜت أََنّسا ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ١َةَ َحسَّ َ أ ََ  َٟ ا َٔ 

اوبرعیب، زرہاین، ابعد نب وعاؾ، دیعس نب سیدی، اوبہملس اس دنس ےک اسھت رضحت دعس نب سیدی ےن رفامای ںیم ےن رضحت اسن ےس 

 وپاھچ۔

 اوبرعیب زرہاین، ابعد نب وعاؾ، دیعس نب سیدی، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ...شقن فاگنر فاےل ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 شقن فاگنر فاےل ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1233    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

 ٔ ُن ٜ ِّ َّٝ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواٜ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٕب  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َيا٧ُ ب٦ُِ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ زَُصيِْ

َّی فٔی َخ١ٔي ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َِٝتىٔي وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ُُعِ ٍَ َٟ َش ا َٔ ََٜضا أَِوََل٣ْ َو َعٕة 

ٔلَی أَبٔی َِاذَِصبُوا بَٔضا إ  ٔ  َجِض٢ٕ َوأِتُونٔی بٔأ٤َِبَٔحا٤ٔيِّطٔ  أَِوََل٣ُ َصٔذظ

رمعف اندق، زریہ نب رحب، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ 

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اؿ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک ایسی اچدر ںیم امنز ڑپ ی سج ںیم شقن فاگنر ےھت وت لپ یلص اہلل

 شقن فاگنر ےن ےھجم اےنپ ںیم وغشمؽ رکدای ےہ سپ اجؤ ایب مہج وک  ہ اچدر دے دف ےھجم اس یک اچدر ال دف۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 شقن فاگنر فاےل ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1234    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا ِح٠ٝہ :  راوی

َوةُ  َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ث٥ََا َِحِ َِٜت  َحسَّ ا َٔ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ

ُٟ ا و َُ ا٣َ َر َضي َظََل َٔ َٔ ا  َّ١َٝ َِ ١ََٝٔضا  ٔلَی َو ٥ََمَز إ َِ ِّی فٔی َخ١ٔيَعٕة َذأت أَِوََل٣ٕ  ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ هَّللٔ َظل َٟ اذَِصبُوا بَٔضٔذظ ا َٔ َتطُ 

َِٜضِتىٔي  ََّضا أَ إ٤ٔ َِ َة َوأِتُونٔی بٔأ٤َِبَٔحا٤ٔيِّطٔ  َّ ٔلَی أَبٔی َجِض٢ٔ ب٦ِٔ حَُذِي َِٜد١ٔيَعٔة إ ا فٔی َظََلتٔیا ّّ ٔ  آن

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

فملس ا ک ایسی اچدر ںیم امنز ڑپےنھ ےک  ےئ ڑھکے وہےئ ہک سج ےک افرپ شقن فاگنر ےھت لپ یک رظن ابمرک اس اچدر ےک شقن 

ر یک رطػ ڑپ یئگ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای ہک اجؤ اس اچدر وک اوبمہج نب ذحہفی وک دے دف افر فاگن

 اؿ یک اچدر ےھجم ال دف ویکہکن اس اچدر ےن ریمی امنز ںیم للخ ڈاؽ دای ےہ۔

  ریض اہلل اعتٰیل اہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 شقن فاگنر فاےل ڑپکے ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1235    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َّ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ صَٔصا٣ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٢ََّٝ کَا٤َِت َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َٜطُ  ی اهَّللُ َو

َٜطُ أ٤َِبَٔحا٤ٔيًّ   ِّ أَِوَفاَصا أَبَا َجِض٢ٕ َوأََخَذ َ٘ٔسا َِ ََلةٔ  ُٞ بَٔضا فٔی اٜعَّ ٌَ َِکَا٧َ یََتَصا  ٢ْ َٝ ََٜضا َو  اَخ١ٔيَعْة 

فایل  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس شقن فاگنر

ا ک اچدر یھت سج یک فہج ےس امنز ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک للخ وسحمس وہا لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فہ اچدر اوبمہج 



 

 وک دے دی افر اؿ یک اسدہ اچدر اؿ ےس ےل یل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اھکان اسےنم وموجد وہ افر اےس اھکےن وک یھب دؽ اچاتہ وہ ایسی احتل ںیم امنز ڑپےنھ ک

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  وہ ایسی احتل ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیماھکان اسےنم وموجد وہ افر اےس اھکےن وک یھب دؽ اچاتہ

     1236    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ٕب َو  َْنٔی َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ أَِخب ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة 

 ٔ ُُا ب ابَِس َِ ََلةُ  ُِ َوأُٔٔي١َِت اٜعَّ َِٜىَصا َٟ إَٔذا َحََّضَ ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜىَصا  ا

دق، زریہ نب رحب، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رمعف ان

ز ںیم رفامای بج اشؾ اک اھکان اسےنم وہ افر امنز یھب ڑھکی وہےن فایل وہ وت رغمب یک امنز ڑپےنھ ےس ےلہپ اھکان اھک ول افر اھکان وھچڑ رک امن

  رکف۔دلجی ہن

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن وک یھب دؽ اچاتہ وہ ایسی احتل ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم اھکان اسےنم وموجد وہ افر اےس



 

     1237    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو، اب٦ شہاب، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ث٥ََا ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َٟ  َحسَّ و َُ ثَىٔي أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َر َٟ َحسَّ ا َٔ َْنٔی َو١ِْزو َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب اب٦ُِ َوصِ

َٞ أ٧َِ تُ  ِب َٔ ُُا بٔطٔ  ابَِس َِ ََلةُ  ِت اٜعَّ ُِ َوَحََّضَ َِٜىَصا َب ا َٟ إَٔذا ُْقِّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو زٔٔب اهَّللٔ َظل ٍِ ١َ ِٜ ُّٝوا َظََلَة ا َوَِل َتِىَحُٝوا  َع

 َو٦ِ َوَصائ٢ُِٙٔ 

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف، انب اہشب، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج 

ان وھچڑ رک امنز ںیم دلجی ہن اشؾ اک اھکان اسےنم وہ افر امنز یھب ڑھکی وہےن فایل وہ وت رغمب یک امنز ڑپےنھ ےس ےلہپ اھکان اھکول افر اھک

 رکف۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف، انب اہشب، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 فر اےس اھکےن وک یھب دؽ اچاتہ وہ ایسی احتل ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیماھکان اسےنم وموجد وہ ا

     1238    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، حّغ، و٘يي، ہصا٣ :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ِّْغ َوَو٘ٔيْي َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٕ َوَح ١َُ٤يِْ

ٞٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ أ٤ََٕس  ٢َ ب١ِٔٔث َّٝ ََ  َو

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انب اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، صفح، فعیک، اشہؾ اس دنس ےک اسھت رضحت اعدص  ےن

 ہینیع نع اسلرہی نع اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطح دحثی لقن یک ےہ۔



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، صفح، فعیک، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اسےنم وموجد وہ افر اےس اھکےن وک یھب دؽ اچاتہ وہ ایسی احتل ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1239    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ساهَّلل، ٤اِي، اب٦ و١زاب٦ ١٤يْ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، وبي :  راوی

ث٥ََا  َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواٜ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ا٠ََة  ََ ُ أَبُو أ

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُُا ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ابَِس َِ ََلةُ  ٢ِ َوأُٔٔي١َِت اٜعَّ ُ٘ ُِ أََحٔس ٢ََّٝ إَٔذا ُؤؼَي َوَصا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

َُ ٥ِ٠ٔطُ  َّي َيَِفُ ٦ََّٝ َحً ِٔ َوَِل َيِىَح َِٜىَصا  بٔا

 فل ہ فملس ےن رفامای بج مت ںیم انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، انب رمع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ہک  ےس یسک لدیم ےک اسےنم اشؾ اک اھکان رھک دای اجےئ افر امنز یھب ڑھکی وہےن  یگ وہ وتےلہپ اشؾ اک اھکان اھک ول افر دلجی ہن رکف بج کت

 اھکےن ےس افرغ ہن وہ اجؤ۔

 انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اسےنم وموجد وہ افر اےس اھکےن وک یھب دؽ اچاتہ وہ ایسی احتل ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1240    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

٠ح١س ب٦ اَحاٗ ٠سييي، ا٤س اب٦ وياؿ، ٠وسٰي ب٦ وٕبہ، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ح١از ب٦ ٠سىسہ، اب٦ جزیخ،  :  راوی

 ظٝت ب٦ ٠سىوز، َّيا٧ ب٦ ٠وسي، ایوب، ٤اِي، اب٦ و١ز

ثَىٔي  ٔييُّ َحسَّ ١َُِٜسيَّ َٖ ا َح َِ ٔ ُس ب٦ُِ إ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس َحسَّ َبَة ح و َحسَّ ِٕ أ٤ََْس َيِىىٔي اب٦َِ ؤَيإؿ َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ وُ

 ِّ َُ ث٥ََا  ٕ َحسَّ ُِٝت ب٦ُِ ٠َِسُىوز ث٥ََا اٜعَّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ازُ ب٦ُِ ٠َِسَىَسَة َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٥ََا َح١َّ َيا٧ُ ب٦ُِ ٠ُوَسي َو٦ِ أَیُّوَب اهَّللٔ َحسَّ

ُض٢ِ  ُّٝ ُ ٔ  ک ٢َ ب٥َِٔحؤظ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١َُزَ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ی، اسن انب تداض، ومٰیس نب ہبقع، اہرفؿ نب دبع اہلل، امحد نب ،ہدعہ، انب رججی، تلص نب وعسمد، ایفسؿ نب  ی

شن ی
م

دمحم نب ااحسؼ 

  فل ہ فملس ےس ایس رطح یک دحثی لقن یک ےہ۔ومیس، اویب، انعف، انب رمع ےس یبن یلص اہلل ہیلع

ی، اسن انب تداض، ومٰیس نب ہبقع، اہرفؿ نب دبعاہلل، امحد نب ،ہدعہ، انب رججی، تلص نب وعسمد،  :  رافی ی

شن ی
م

دمحم نب ااحسؼ 

 ایفسؿ نب ومیس، اویب، انعف، انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اسےنم وموجد وہ افر اےس اھکےن وک یھب دؽ اچاتہ وہ ایسی احتل ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1241    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حات٢ ب٦ ا١َىيٞ، يىٕوب ب٦ ٠حاہس، اب٦ ابی وتي٠ٖح١س ب٦ وباز،  :  راوی

وَب ب٦ِٔ ٠َُحاصٕٔس َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی وَ  ُٕ َٞ َو٦ِ َيِى ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا َحات٢ْٔ صَُو اب٦ُِ إ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوبَّاز ث٥ََا ٠َُح١َّ ثُِت أ٤ََا َحسَّ َٟ َتَحسَّ ا َٔ  ٕٖ تٔي

٢ُ و٥َِٔس َوائَٔصَة َرِضَٔي اهَّللُ َو٥َِضا حَ  َٔ ا َٕ ِٜ ََٜک َِل َوا َٜطُ َوائَٔصُة ٠َا  َِٜت  ا َٕ َِ َٜٕس  ا٤َّة َوکَا٧َ ٔل٣ُِّ َو َٜحَّ ٢ُ َرُجَّل  َٔ ا َٕ ِٜ ٔسیّثا َوکَا٧َ ا

 ِ ُط َوأ٤َ ِس َو١ُِٔٝت ٦ِ٠ٔ أَی٦َِ أُتٔيَت َصَذا أَزَّبَِتُط أ٠ُُّ َٔ ِّی  ٔن ُث اب٦ُِ أَخٔی صََذا أ٠ََا إ ١َا یََتَحسَّ َ٘ ُث  َٔ َتَحسَّ َک  َِ َت أَزَّبَِتَک أ٠ُُّ ٔؽ ٍَ َِ  َٟ ا

 َٜ ا َٔ ِّی  َٟ أَُظل ا َٔ َِٜت أَی٦َِ  ا َٔ ا٣َ  َٔ ُتَٔی بَٔضا  ِس أ َٔ ا َرأَی ٠َائَٔسَة َوائَٔصَة  َّ١َٝ َِ ِيَضا  َٝ َِّ َو ٢ُ َوأََؼ َٔ ا َٕ ِٜ َِٜت ا ا َٔ ِّی  ِّی أَُظل ٔن َٟ إ ا َٔ ِت اِجِٝٔس 



 

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن َىا٣ٔ َوَِل صَُو یَُسأُِىُط اِلَِخَبَثا٧ٔ اِجِٝٔس ٌَُسُر إ ةٔ اٜفَّ ُٟ َِل َظََلَة بَٔحَِّضَ و ُٕ  ٢َ َي

 دمحم نب ابعد، احمت نب اامسلیع، وقعیب نب اجمید، انب ایب قیتع رفامےت ںی ہک ںیم افر اقمس رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس

فاےل لدیم ےھت افر اس یک امں اؾ فدل ںیھت رضحت اعدص  یلص اہلل ہیلع فل ہ  ا ک دحثی ایبؿ رکےن ےگل افر اقمس تہب ابںیت رکےن

فملس ےن اس ےس رفامای ہک ےھجت ایک وہا ہک مت ریمے اس ےجیتھب یک ابت ویکں ںیہن رکےت؟ ںیم اجیتن وہں ہک وت اہکں ےس لای ےہ، اےس 

 نس رک اقمس ہصغ ںیم لایگ افر رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اس یک امں ےن ادب اھکسای ےہ افر ےھجت ریتی امں ےن ادب اھکسای ےہ،  ہ

اہنع رپ اس اک ااہظر یھب ایک، بج اقمس ےن داھکی ہک رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک درتس وخاؿ پ  راہ ےہ وت اقمس اھٹ ڑھکے 

اہک امنز ڑپےنھ ےک  ےئ رضحت اعدص  ریض اہلل  وہےئ وت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اس ےس رفامای اہکں اج رےہ وہ اقمس ےن

ھٹیب اجؤ اعتٰیل اہنع ےن رفامای ھٹیب اجؤ، اقمس ےن اہک ںیم امنز ڑپےنھ اج راہ وہں وت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای اے ےب فاف 

اھکان اسےنم وہ افر اشیپب ای اپاخہن اک اقتاض وہ وت امنز ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج 

 ںیہن ڑپینھ اچےئہ۔

 دمحم نب ابعد، احمت نب الیعمس، وقعیب نب اجمید، انب ایب قیتع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ :   ابب

 اھکان اسےنم وموجد وہ افر اےس اھکےن وک یھب دؽ اچاتہ وہ ایسی احتل ںیم امنز ڑپےنھ یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1242    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اهَّلل ب٦ ابی وتيٖ، حَّضت وائصہ رِضي یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، اب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، ابوحزرہ، وبس :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ُٞ َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ٔىيٕس َواب٦ُِ حُِحز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو اػُّ َو٦ِ َحسَّ َٕ ِٜ َْنٔی أَبُو َحزَِرَة ا َ  أَِخب

ٖٕ َو٦ِ  ٢ٔ  َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی َوتٔي َٔ ا َٕ ِٜ َة ا َِٜحٔسیٔث ٔٔعَّ ٢ِ یَِذَُکِ فٔی ا َٜ ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َوائَٔصَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل



 

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، اوبزحرہ، دبعاہلل نب ایب قیتع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن یبن یلص

 ہیلع فل ہ فملس ےس اس رطح دحثی لقن یک ےہ نکیل اس ںیم اقمس ےک فاہعق وک ذرک ںیہن ایک۔اہلل 

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، الیعمس نب رفعج، اوبزحرہ، دبعاہلل نب ایب قیتع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ افر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن ےک ایب

     1243    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ٔفا٧، وبيساهَّلل، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

َّي َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َْنٔی ٤َأِْي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ ا٧ُ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ  فَّ َٕ ِٜ ث٥ََا َیِحٌَي َوصَُو ا اَِل َحسَّ َٔ ٕب 

َحَزةٔ َيِىىٔ  ٔ اٜصَّ َٞ ٦ِ٠ٔ َصٔذظ َ َْ ٦ِ٠َ أَک َ ٌَزَِوةٔ َخِيب َٟ فٔی  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َََِل أ٧ََّ َر و٣َ  َٟ  ي اٜثُّ ا َٔ ١ََِٜسأجَس  َیأِتٔيَنَّ ا

 َْ َ ٢َِٜ یَِذَُکِ َخِيب ٌَزَِوةٕ َو ْْ فٔی  ِ  ُزَصي

ںیم دمحم نب ینثم، زریہ نب رحب، ییحی اطقؿ، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن زغفہ ریبخ 

 ای وت فہ دجسم ںیم ہن لےئ رافی زریہ ےن زغفہ اک ذرک ایک افر ریبخ اک ذرک ںیہن ایک۔رفامای ہک سج ےن اس درتخ ےس اھکای ینعی نسہل وک اھک

 دمحم نب ینثم، زریہ نب رحب، ییحی اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج اف :   ابب



 

 افر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ 

     1244    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، وبيساهَّلل ب٦ ٤اِي، اب٦ و١زابوب :  راوی

ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ٕ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ  َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبٔی  َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ٕ َواٜ ١َُ٤يِْ

َ َحسَّ  َٟ ٦ِ٠َ أَک ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ب٦ََّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر ََل َيُِقَ َِ َٝةٔ  ِٕ َب ِٜ َٞ ٦ِ٠ٔ صَٔذظٔ ا

و٣َ  َِ رٔیُحَضا َيِىىٔي اٜثُّ َّي یَِذَص  ٠ََسأجَس٤َا َحً

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل نب انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، 

 ےن رفامای ہک سج ےن اس رتاکری وک اھکای وت فہ امہری دجسم ےک رقبی یھب ہن لےئ بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ ینعی نسہل۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل نب انعف، انب رمعاوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ افر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔ نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن

     1245    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ اب٦ وٝيہ، وبساٜىزیز، اب٦ ظہيِ َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي  َٞ َحسَّ ٔ ئ َُ  َٟ ا َٔ  ِٕ ٔ َوصَُو اب٦ُِ ُظَضِي َِٜىزٔیز َة َو٦ِ َوِبٔس ا َٝيَّ ُٞ َيِىىٔي اب٦َِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ و٣ٔ  ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ أ٤ََْس َو٦ِ اٜثُّ

ََل َيُِقَ  َِ َحَزةٔ  ٔ اٜصَّ َٞ ٦ِ٠ٔ َصٔذظ َ ٢ََّٝ ٦ِ٠َ أَک ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٕ ِّی ٠ََى٥َاَِ  ب٥ََّا َوَِل ُيَعل

زریہ نب رحب، اامسلیع انب ہیلع، دبعازعلسی، انب بیہص رفامےت ںی ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس نسہل ےک ابرے ںیم 



 

رے رقبی لےئ ےن اس درتخ ےس اھکای وت فہ ہن امہ وپاھچ ایگ وت اوہنں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج

 افر ہن یہ امہرے اسھت امنز ڑپےھ۔

 زریہ نب رحب، الیعمس انب ہیلع، دبعازعلسی، انب بیہص رفامےت ںی ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امن :   ابب

 افر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ 

     1246    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 راِي، وبس ب٦ ح١يس، وبس، اب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦  :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اٜزَّ  َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َوِبْس أَِخب ا َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ثَىٔي ٠َُح١َّ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا زَّ

َ اٜزُّ  ٢َ ٦ِ٠َ أَک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ١َُِٜسيَّ ََل صِزٔیِّ َو٦ِ اب٦ِٔ ا َِ  ٔ َحَزة ٔ اٜصَّ َٞ ٦ِ٠ٔ َصٔذظ

 ٔ و٣ ب٦ََّ ٠َِسحَٔس٤َا َوَِل یُِؤذٔی٥ََّا بٔزٔیٔح اٜثُّ  َيُِقَ

عف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبع، انب را

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج ےن اس درتخ ےس اھکای وت فہ ہن امہری دجسم ےک رقبی لےئ افر ہن یہ نسہل یک دبوب ےس 

 ںیمہ فیلکت دے۔

 ، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

  رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ افر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک

     1247    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٘ثيْ ب٦ ہصا٣ زَتوائی، ابوزبيْ، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَ  َٔ َحسَّ  ٕ ٔ َو٦ِ َجابٔز َتَوائٔیِّ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ َِ ثٔيُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ اٜسَّ َ٘ ث٥ََا  ُٟ اهَّللٔ ِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ و َُ َٟ ٤ََهی َر ا

 ِٝ َ أَک َِ َِٜحاَجُة  َٝبَت٥َِا ا ٍَ َِ أث  ٞٔ َواِلُْکَّ َبَع ِٜ ٞٔ ا ِ ٢َ َو٦ِ أَک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َظل َحَزة ٔ اٜصَّ َٞ ٦ِ٠ٔ َصٔذظ َ َٟ ٦ِ٠َ أَک ا َٕ َِ ٥َا ٥ِ٠َٔضا 

ا یََتأَذَّی ٥ِ٠ُٔط اِْل٤ُِٔس  ََٙة َتأَذَّی ١٠َّٔ ٔ ١َََِٜلئ إ٧َّٔ ا َِ ب٦ََّ ٠َِسحَٔس٤َا  َََِل َيُِقَ ٥ِ١ُِٜت٥َٔٔة   ا

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایپز افر اوبرکب نب ایب ہبیش، ریثک نب اشہؾ دوتسایئ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

دنگان اھکےن ےس عنم رفامای ںیمہ اؿ ےک اھکےن یک رضفرت شیپ لیئ وت مہ ےن اھک ایل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج اس 

وہیت ےہ پ  زیچفں دبوب دار درتخ ںیم ےس اھکےل وت فہ امہری دجسم ےک رقبی ہن لےئ ویکہکن رفںوتں وک اؿ زیچفں ےس فیلکت 

 ےس ااسنؿ وک فیلکت وہیت ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ریثک نب اشہؾ دوتسایئ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔ ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ افنسہل

     1248    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہاب، وفاء ب٦ ابی رباح، جابز ب٦ وبساهَّللابوـاہز، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ ش :  راوی

 َ ث َٟ َحسَّ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ َُٝة  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ُِ ب٦ُِ أَبٔی َربَإح أ٧ََّ َحسَّ ىٔي َوَفا

 ٠َ َٟ َوفٔی رَٔوایَةٔ َِحِ ا َٔ َٞ ثُو٠ّا أَِو َبَعَّل َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ  َ َٟ ٦ِ٠َ أَک ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٝة َوَزَو٢َ أ٧ََّ َر



 

 ُٕ اْت ٦ِ٠ٔ بُ ُتَٔی بِٕٔٔسٕر ِٔيطٔ َخَّٔضَ َّطُ أ ُىِس فٔی بَِيتٔطٔ َوإ٤ٔ ِٕ َي ِٜ ِٟ ٠َِسحَٔس٤َا َو ٔ ٥َِٜا أَِو َٜٔيِىَتز ٔ َِٝيِىَتز ََٜضا رٔیَِ َوَجَس  َِ  ٕٟ أُِخبَْٔ و َِ  َٟ
َ َسأ َِ ّحا 

ِّی إٔن َِ  ِٞ ُ َٟ ک ا َٔ ََٝضا  ِ َظ أَک ا َرآُظ ََکٔ َّ١َٝ َِ ٔلَی َبِىٔؾ أَِظَحابٔطٔ  بُوَصا إ َٟ َْقِّ ا َٕ َِ  ٟٔ و ُٕ ِٜبُ  أ٤َُاجٔی ٦ِ٠َ َِل ت٥َُاجٔی ب١َٔا ِٔيَضا ٦ِ٠ٔ ا

فاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل ےس ر

 فملس ےن رفامای ہک سج ےن ایپز ای نسہل اھکای فہ مہ ےس دحیلعہ رےہ ای امہری دجسم ےس دحیلعہ رےہ افر اےس اچےیہ ہک فہ اےنپ رھگ ںیم ےھٹیب

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس  ا ک رمہبت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم ا ک اہڈنی الیئ یئگ سج ںیم اسنل اھت لپ

ںیم دبوب وسحمس یک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس اسنل ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک اس ںیم ایک ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

اک مکح رفامای وچہکن  اس ابرے ںیم  رب دی یئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ احصہب ںیم ےن ےس ا ک احصیب ےک اہں اےس ےنجیھب

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس اھکےن وک ان دنس رفامای اس  ےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس احصیب ےن یھب اس اھکےن وک 

ںیہن  ان دنس رفامای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت اھکؤ ویکہکن ںیم رفںوتں ےس انماجت رکات وہں مت اؿ ےس انماجت

 رکےت۔

 اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ افر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ 

     1249    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، اب٦ جزیخ، وفا، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

ٔ بِ حَ  ِْ َو٦ِ َجابٔز َْنٔی َوَفا َ َٟ أَِخب ا َٔ ٔىيٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٦ٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ سَّ

َٟ ٠َزَّ  ا َٔ ٔ و  و٣ َٝةٔ اٜثُّ ِٕ َب ِٜ ٔ ا َٞ ٦ِ٠ٔ َصٔذظ َ َٟ ٦ِ٠َ أَک ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ب٦ََّ َظل ََل َيُِقَ َِ اَث  و٣َ َواِلُْکَّ َٞ َواٜثُّ َبَع ِٜ َٞ ا َ ّة ٦ِ٠َ أَک

ا َیَتأَذَّی ٥ِ٠ُٔط ب٥َُو آَز٣َ  ََٙة َتَتأَذَّی ١٠َّٔ ٔ ١َََِٜلئ إ٧َّٔ ا َِ  ٠َِسحَٔس٤َا 



 

 رفامای ہک سج ےن اس دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رججی، اطع، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

نسہل ےک درتخ ںیم ےس اھکای افر ا ک رمہبت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج ےن ایپز، نسہل افر دنگان اھکای وت فہ امہری 

 دجسم ےک رقبی ہن لےئ ویکہکن رفےتش اؿ زیچفں ےس فیلکت وسحمس رکےت ںی پ  ےس ااسنؿ فیلکت وسحمس رکےت ںی۔

  نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رججی، اطع، اجرب نب دبعاہللدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ افر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم

     1250    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ بْک، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ :  راوی

 ٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاص َح َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َج١ٔيّى َحسَّ َٔ  ٔٗ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ بَِْکٕ  ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ا ي٢َ أَِخب

َص٥َا فٔی ٠َِس  ٍِ ََل َي َِ و٣َ  ٔ یُزٔیُس اٜثُّ َحَزة ٔ اٜصَّ َٞ ٦ِ٠ٔ َصٔذظ َ ٔ ٦ِ٠َ أَک ٥َاز َِ ٔ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْل َ ٔ أَِخب َٞ ح َِٜبَع ٢ِ یَِذَُکِ ا َٜ ٔس٤َا َو

اَث   َواِلُْکَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل 

 اس ںیم ایپز افر دنگان اک ذرک ںیہن ےہ۔

 دبعارلزاؼ، انب رججی ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، دمحم نب راعف، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

  اس یک دبوب ہن  یل اجےئ افر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک

     1251    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، ا١َىيٞ ب٦ وٝيہ، جزیزی، ابی نَّضہ، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُٞ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ُِتَٔحِت َخِيبَُْ  َحسَّ ٢َِٜ َنِىُس أ٧َِ   َٟ ا َٔ ٔىيٕس  ََ َة َو٦ِ أَبٔی  ُِٜحَزیِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ َة َو٦ِ ا َٝيَّ اب٦ُِ وُ

 َِ  ًْ ٔ َوا٥َّٜاُس ٔجَيا و٣ َٝةٔ اٜثُّ ِٕ َب ِٜ َِٝک ا ٔ ٢ََّٝ فٔی ت ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِى٥َا أَِظَحاَب َر َٔ َو ٥َِٝا ٥٠ِٔ َِ َ َضا ألََِکّ َشٔسیّسا ث٢َُّ أَک

 ٔ َٞ ٦ِ٠ٔ َصٔذظ َ َٟ ٦ِ٠َ أَک ا َٕ َِ ٢َ اٜزِّیَح  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َوَجَس َر َِ ١َِِٜسحٔسٔ  ٔلَی ا ََل  ُرِح٥َا إ َِ َِٜدبٔيَثةٔ َشِيّئا  ٔ ا َحَزة اٜصَّ

٠َِت  ٠َِت ُِحِّ َٟ ا٥َّٜاُس ُِحِّ ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ب٥ََّا فٔی ا َِٜيَس بٔی  َيُِقَ َّطُ  َٟ أَیَُّضا ا٥َّٜاُس إ٤ٔ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََ َذاَک ا٥َّٜٔييَّ َظل َٝ َب َِ

ُظ رٔیَحَضا ٥ََّٔٙضا َشَحَزْة أََِکَ َّٞ اهَّللُ لٔی َوَل ی٢ُ ٠َا أََح  َتَِحٔ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ایھب کت مہ فاسپ ہن رمعف اندق، اامسلیع نب ہیلع، رجریی، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعت

ولےٹ ےھت ہک ربیخ حتف وہایگ اس دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب اس نسہل ےک درتخ رپ رگ ڑپے افر ولگ اس دؿ 

ملس ےن دبوب وسحمس یک وت لپ وھبےک ےھت وت مہ ےن تہب زایدہ نسہل اھک ایل رھپ مہ دجسم یک رطػ لےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج ےن اس ثیبخ درتخ ےس ھچک اھکای وت فہ امہری دجسم ےک رقبی ہن لےئ ولگ ےنہک ےگل ہک 

 اس زیچ وک رحاؾ نسہل رحاؾ وہایگ وت  ہ ابت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس کت یچنہپ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ولوگ ںیم

 ںیہن رکات ےسج اہلل اعتیل ےن ریمے  ےئ الحؽ رکدای وہ نکیل  ہ نسہل اک درتخ ااسی ےہ ہک اس یک دبوب ےھجم ان دنس ےہ۔

 رمعف اندق، الیعمس نب ہیلع، رجریی، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 افر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ 



 

     1252    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اح١س ب٦ ويسي، اب٦ وہِ، و١زو، بٙيْ ب٦ اشخ، اب٦ خباب، ابوَىيس خسری :  راوی

 َْ َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي  ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٔ ب٦ِٔ اِلََشخِّ َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ َٙيِْ ُ نٔی َو١ِْزو َو٦ِ ب

 ٕٞ اَؤة َبَع ٢َ ٠َزَّ َولَی َزرَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َر ٔىيٕس ا ََ َٟ ٤َاْس ٥ِ٠ُٔض٢ِ َخبَّإب َو٦ِ أَبٔی  َ ٥َز َِ  صَُو َوأَِظَحابُُط 

 ِٞ ُ ٢َِٜ َیأِک أَکَُٝوا ٥ِ٠ُٔط َو َِ رٔیُحَضا َِ َّي َذَص ی٦َ َحً َ اِْلَِخٔ
َٞ َوأَِخَّ َبَع ِٜ ٢َِٜ َیأِکُُٝوا ا َّٜٔذی٦َ  ََِسَوا ا َِٜيطٔ  ٔ و٧َ ََفُِح٥َا إ  آَِخُ

اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، ریکب نب اجش، انب ابخب، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

رمہبت اےنپ احصہب ےک اسھت ایپز ےک تیھک رپ ےس سگرے اؿ ںیم ےس ھچک ولوگں ےن تیھک ںیم ےس ایپز اھکای افر ہیلع فل ہ فملس ا ک 

ھچک ولوگں ےن ںیہن اھکای رھپ مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ لےئگ لپ ےن اؿ ولوگں وک الب ایل وہنجں ےن ایپز ںیہن اھکای افر 

 یک دبوب ہن  یل یئگ۔ دفرسفں وک ںیہن البای بج کت ہک اس

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف، ریکب نب اجش، انب ابخب، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ےس لکن اجےئ ۔ز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ افر ای نسہل ایپ

     1253    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َا٢ٜ ب٦ ابی جىس، ٠ىسا٧ ب٦ ابی ـٝحہ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦ َىيس، ہصا٣، ٔتازہ،  :  راوی

ا٢ٜٔٔ بِ  ََ َتاَزةُ َو٦ِ  َٔ ث٥ََا  ث٥ََا صَٔصا٣ْ َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜحِىٔس َو٦ِ ٠َِىَسا٧َ ب٦ِٔ َحسَّ ٦ٔ أَبٔی ا

َِ َیِو٣َ  أب َخَف َِٜدفَّ َِٝحَة أ٧ََّ و١ََُز ب٦َِ ا َ أ٧ََّ  أَبٔی ـ َ٘ ِّی َرأَیُِت  ٔن َٟ إ ا َٔ ٢َ َوَذََکَ أَبَا بَِْکٕ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََِذََکَ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل ِٜح١َُُىةٔ  ا

َتدِ  َِ َ َوا٠ّا َیأ٠ُِزُو٤َىٔي أ٧َِ أ ِٔ ِّی َِل أَُراُظ إِٔلَّ حُُؽوَر أََجلٔی َوإ٧َّٔ أَ ٔن إت َوإ نٔی ثَََلَث َنَُقَ َْ زٔیکّا َنَُقَ ٔ ٢ِ َی٦ُِٙ ُٜٔيَؽيَِّي زٔی٥َطُ ٝ َٜ َوإ٧َّٔ اهَّللَ 



 

 َِ ِٜدََٔل ا َِ َٞ بٔی أ٠َِْز  ٔ إ٧ِٔ َوح َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُط َظل َّٜٔذی َبَىَث بٔطٔ ٤َبٔيَّ َتُط َوَِل ا َِ َّٜٔذی٦َ َوَِل خََٔل ٔة ا تَّ ِٔ اٜسِّ ُة ُشوَری بَيَِن َصُؤَِل

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِّی َر ٔ أ٤ََا تُُوف َوا٠ّا یَِفَى٥ُو٧َ فٔی َصَذا اِل٠َِز ِٔ ِس َو١ُِٔٝت أ٧ََّ أَ َٔ ِّی  ٔن ٢ََّٝ َوصَُو َو٥ُِض٢ِ َرإؿ َوإ ََ َِٝيطٔ َو بُِتُض٢ِ بَٔئسی  َو َْضَ

 ٔ ُٟ ث٢َُّ إ َلَّ ةُ اٜؽُّ َََٙفَ ُِ اهَّللٔ اِل َٜئَٔک أَِوَسا أُو َِ ََِىُٝوا َذَٜٔک  إ٧ِٔ  َِ  ٔ ََل٣ َِ ٔ ٔ َولَی اِْل ًُ َبِىٔسی َشِيّئا أََص٢َّ و٥ِٔٔسی ٦ِ٠ٔ َصٔذظ ِّی َِل أََز ن

َٜةٔ َو٠َ  ِٜکَََل ٢ََّٝ فٔی َشِيٕئ ٠َا َراَجِىُتُط فٔی ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔة ٠َا َراَجِىُت َر َٜ ِٜکَََل َن لٔی ا َٝ ََٝن لٔی فٔی َشِيٕئ ٠َا أٌَِ ا أٌَِ

 ٔ َّي ـََى٦َ بٔإِٔظَبٔىطٔ ف ٔؾ ِٔيطٔ َحً ِٔ ِّی إ٧ِٔ أَؤِض أَ ٔن ِٔ َوإ وَرةٔ ا٥َِّٜسا َُ ًَّٜٔي فٔی آِٔخٔ  ْٔ ا ِي ّٔيَک آَیُة اٜعَّ َٟ َیا و١َُزُ أََِل َتِٙ ا َٕ َِ  ی َظِسرٔی 

 ٔ ِّی أُِشض ٔن َُّٝض٢َّ إ َٟ اٜ ا َٔ آ٧َ ث٢َُّ  ُُِٜقِ أُ ا آ٧َ َو٦ِ٠َ َِل َيُِقَ ُُِٜقِ أُ ا ٔضي بَٔضا ٦ِ٠َ َيُِقَ ِٕ ٕة َي ٔؽيَّ َٕ ١ََّا  ُسَک ِٔيَضا بٔ ِّی إ٤ٔ ٔن ِٔ اِل٠ََِعارٔ َوإ َولَی أ٠ََُزا

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ٥ََّة ٤َبٔيِّض٢ِٔ َظل َُ ١ُِّٝوا ا٥َّٜاَس زٔی٥َُض٢ِ َو َِٝيض٢ِٔ َؤُٜيَى َِٝيض٢ِٔ َٜٔيِىسُٜٔوا َو ِيَئُض٢ِ َبَىِثُتُض٢ِ َو َِ ٔس١ُوا ِٔيض٢ِٔ  ِٕ ٢َ َوَي َّٝ ََ طٔ َو

 َٝ َٞ َو َ ٔلَیَّ ٠َا أَِشک ُىوا إ َِ ٢ُِ أَیَُّضا ا٥َّٜاُس َتأِکُُٝو٧َ َشَحَزَتئِن َِل أََراص١َُا إِٔلَّ َخبٔيَثَتئِن َصَذا اَوَیزِ َّٙ َٞ ِيض٢ِٔ ٦ِ٠ٔ أ٠َِزٔص٢ِٔ ث٢َُّ إ٤ٔ َبَع ِٜ

ٞٔ فٔی ا ٢ََّٝ إَٔذا َوَجَس رٔیَحُض١َا ٦ِ٠ٔ اٜزَُّج ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس َرأَیُِت َر َٕ َٜ و٣َ  َِٜبٕٔئي َواٜثُّ ٔلَی ا َد إ أُِِخٔ َِ ١َِِٜسحٔٔس أ٠َََز بٔطٔ 

ُِٝي١ِٔتُض١َا ـَِبّدا َِ َُٝض١َا  َ ٦ِ١َ أَک َِ 

دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ، اتقدہ، اسمل نب ایب دعج، دعماؿ نب ایب ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر رضحت اوبرکب اک ذرک رکےت وہےئ رفامای ہک ںیم ےن وخاب ہنع ےن ہعمج ےک دؿ اےنپ ہبطخ ںیم اہلل ےک

ںیم داھکی ہک ا ک رمغ ےن ےھجم نیت وھٹںیگن امرںی افر ںیم اےس یہی ایخؽ رکات وہں ہک ریمی ومت رقبی ےہ ھچک ولگ ےھجم ےتہک 

دنی افر الختف افر اس زیچ وک ےسج دے رک اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ںی ہک ںیم اانپ ہفیلخ رقمر رک دفں ویکہکن اہلل اعتیل اےنپ

اجیھب ےہ اضعئ ںیہن رکے اگ ارگ ریمی ومت دلج یہ لاجےئ وت الختف وشمرہ ےک دعب اؿ ھچ رضحات ےک درایمؿ رےہ یگ پ  ےس 

ں ہک ھچک ولگ اس اعمہلم ںیم پ  وک وخد ںیم ےن اےنپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ فافت کت رایض رےہ افر ںیم اجاتن وہ

 اہھت ےس امرا ےہ االسؾ رپ نعط رکںی ےگ ارگ اوہنں ےن اس رطح ایک وت فہ اہلل اعتیل ےک دنمش افر اکرف رمگاہ ںی افر ںیم اےنپ دعب یسک

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم  زیچ وک اانت امہ ںیہن اتھجمس انتج امہ ریمے زند ک الک ہ ےہ افر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص

س اانت ںیہن وپاھچ انتج ہک الک ہ ےک ابرے ںیم وپاھچ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن یسک زیچ ںیم اینت یتخس ںیہن رفامیئ ینتج ہک ا

ی رھپ رفامای اے رمع ایک ےھجت فہ لتی اکیف ہلئسم ںیم اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ ایلگن ابمرک ریمے ےنیس ںیم امر

ل  ََل( لپ یلص اہلل ہیلع
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 فل ہ فملس ںیہن وج رگویمں ےک وممس ںیم وسرة ااسنل ےک لرخ ںیم انزؽ وہیئ )

 ںیم زدنہ راہ وت الک ہ ےک ابرے ںیم ااسی ہلصیف رکفں ےس مکح وپےتھچ ںی رفام دںی ہک اہلل ںیہمت الک ہ ےک ابرے ںیم مکح داتی ےہ، افر ارگ



 

اگ سج ےک قلعتم رہ لدیم سج ےن رقلؿ ڑپاھ وہ ای ہن ڑپاھ وہ اس ےک ابرے ںیم ہلصیف رکے اگ رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےن اںیہن ایس  ےئ اجیھب ےہ ہک فہ اؿ  ےن رفامای ہک اے اہلل وت اؿ ولوگں رپ وگاہ رانہ ہک  ںیہن ںیم ےن رہشفں یک وکحتم دی افر ںیم

افر اؿ ولوگں وک دنی یک ابںیت اھکسںیئ افر اؿ وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک تنس اھکسںیئ افر وج امؽ تمینغ اؿ وک  رپ ااصنػ رکںی

ولوگ! مت دف در ںوں وک  ےل اےس میسقت رکںی افر سج اعمہلم ںیم وکیئ لکشم شیپ لےئ وت ریمی رطػ روجع رکںی رھپ )رفامای( اے 

اھکےت وہ۔ ںیم اؿ وک ثیبخ اتھجمس وہں،  ہ درتخ ایپز افر نسہل ےک ںی افر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک بج 

اجےئ،  لپ یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم اؿ در ںوں یک یسک لدیم ےس دبوب وسحمس رکےت وت مکح رفامےت ہک اےس عیقب یک رطػ اکنؽ دای

 وت وج لدیم اںیہن اھکےئ وت وخب اںیہن اکپ رک اؿ یک دبوب امر دے۔

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اشہؾ، اتقدہ، اسمل نب ایب دعج، دعماؿ نب ایب ہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج  :   ابب

 افر ای دجسم ےس لکن اجےئ ۔نسہل ایپز افر دبوب دارزیچ ای اس یسیج وکیئ افر زیچ اھک رک دجسم ںیم اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم بج کت ہک اس یک دبوب ہن  یل اجےئ 

     1254    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبْک ب٦ ابی شيبہ، ا١َىيٞ ب٦ وٝيہ، َىيس ب٦ ابی ُعوبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، حَّضت ٔتازہ اب :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٟ ح  ا َٔ وبََة  ٔىيسٔ ب٦ِٔ أَبٔی َُعُ ََ َة َو٦ِ  َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا ُزصَ َحسَّ ٕب و َحسَّ يُِْ ب٦ُِ َِحِ

َتاَزَة فٔی صَ  َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َج١ٔيّىا َو٦ِ  َٟ َحسَّ ا َٔ إر  وَّ ََ ص١َُا َو٦ِ َشَبابََة ب٦ِٔ  ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ لَٔکَ َح َِ ٔ َٝطُ َوإ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  َذا اِْل

رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، 

 دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس نب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... دجسم ںیم دشمگہ زیچ وک التش رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم افر  ہ ہک التش رک ےن فاےل

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ایک انہک اچےیہ ۔دجسم ںیم دشمگہ زیچ وک التش رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم افر  ہ ہک التش رک ےن فاےل وک 

     1255    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، اح١س ب٦ و١زو، اب٦ وہِ، حيوة، ٠ح١س ب٦ وبساٜزح٦١، ابووبساهَّلل ٠ولی، شساز ب٦ ہاز، حَّضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٕ ٔ أَِح١َُس ب٦ُِ َو١ِز اصٔز ث٥ََا أَبُو اٜفَّ ٔ َحسَّ از ٔس ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی َوِبٔس اهَّللٔ ٠َِولَی َشسَّ ِٕ َو٦ِ َحِيَوَة َو٦ِ ٠َُح١َّ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ و َحسَّ

١َٔي َر  ََ  ٢َ ٦ِ٠َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َّطُ  ٔ أ٤َ َِٜضاز ١َِِٜسحٔسٔ ُجَّل یَ ب٦ِٔ ا َّّٜة فٔی ا ٥ُِصُس َؼا

٢َِٜ تُبَِن َٜٔضَذا ١ََِٜسأجَس  َِإ٧َّٔ ا َِٝيَک  ِٞ َِل َرزََّصا اهَّللُ َو ُٕ َي ِٝ َِ 

اوباطرہ، ادمح نب رمعف، انب فبہ، ویحة، دمحم نب دبعارلنمح، اوبدبع اہلل ومیل، دشاد نب اہد، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج لدیم دجسم ںیم یسک لدیم وک اینپ دشمگہ زیچ وک دنلب لفاز ےک اسھت التش رفامےت ںی ہک روسؽ ا

 رکےت وہےئ ےنس وت اےس انہک اچےیہ ہک اہلل رکے ریتی  ہ زیچ ہن  ےل ویکہکن  ہ دجسمںی اس  ےئ ںیہن انبیئ ںیئگ۔

، دمحم نب دبعارلنمح، اوبدبعاہلل ومیل، دشاد نب اہد، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اوباطرہ، ادمح نب رمعف، انب فبہ، ویحة :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تعن ےک ایبؿ ںیم افر  ہ ہک التش رک ےن فاےل وک ایک انہک اچےیہ ۔دجسم ںیم دشمگہ زیچ وک التش رکےن یک امم



 

     1256    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ٠ُقی، حيوة، ابواَوز، ابووبساهَّلل ٠ولی شساز :  راوی

ث٥ََ  ُِ َحسَّ ١ُُِِٜقٔ ث٥ََا ا ٕب َحسَّ ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َّطُ َحسَّ ازٕ أ٤َ ثَىٔي أَبُو َوِبسٔ اهَّللٔ ٠َِولَی َشسَّ ُٟ َحسَّ و ُٕ ٔ َي َوز َِ َ ١ِٔىُت أَبَا اِل ََ  َٟ ا َٔ ا َحِيَوةُ 

ُٟ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  ُٟ و ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ 

دبع اہلل ومیل دشاد اس دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک زریہ نب رحب، رقمی، ویحۃ، اوباوسد، اوب

 ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح انس ےہ۔

 زریہ نب رحب، رقمی، ویحۃ، اوباوسد، اوبدبعاہلل ومیل دشاد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم دشمگہ زیچ وک التش رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم افر  ہ ہک التش رک ےن فاےل وک ایک انہک اچےیہ ۔

     1257    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حاد ب٦ شاُع، وبساٜززاٗ، ثوری، و١ٕٝہ ب٦ ٠زثس، ََٝمي٧ ب٦ بزیسہ، حَّضت ََٝمي٧ ب٦ بزیسہ رِضي اهَّلل تىالٰی ح :  راوی

 و٥ہ

١ََة ب٦ِٔ ٠َزِثَٕس َو٦ِ  َٕ ِٝ ِورٔیُّ َو٦ِ َو ٤ََْا اٜثَّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ٧َ ب٦ِٔ بَُزیَِسةَ  َحسَّ َمِيَ َٝ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ  َُ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ  ٔ ٞٔ اِلَِح١َز َِٜح١َ ٔلَی ا َٟ ٦ِ٠َ َزَوا إ ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ١ََّا ب٥َُٔيِت َرُجَّل َنَصَس فٔی ا ٢َ َِل َوَجِسَت إ٤ٔ َّٝ

َٜطُ  ١ََِٜسأجُس ١َٜٔا ب٥َُٔيِت   ا

دث، امیلسؿ نب ربدیہ، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس اجحج نب اشرع، دبعارلزاؼ، وثری، ہمقلع نب رم

رفاتی رکےت ںی ہک ل ک لدیم ےن دجسم ںیم لفاز اگلیئ افر اس ےن اہک ہک ریما رسخ افٹن وکؿ ےل ایگ ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ 



 

  وہیت ںی پ  ےک  ےئ انبیئ یئگ ںی۔فملس ےن رفامای ےھجت فہ ہن  ےل ویکہکن دجسمںی ایہن اکومں ےک  ےئ

 اجحج نب اشرع، دبعارلزاؼ، وثری، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امن :   ابب

 دجسم ںیم دشمگہ زیچ وک التش رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم افر  ہ ہک التش رک ےن فاےل وک ایک انہک اچےیہ ۔

     1258    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ بزیسہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ابی ٥َا٧، و١ٕٝہ ب٦ ٠زثس، ََٝمي٧  :  راوی

َمِيَ  َٝ َُ ١ََة ب٦ِٔ ٠َزِثَٕس َو٦ِ  َٕ ِٝ ٥َا٧ٕ َو٦ِ َو َٔ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ أَبٔی  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٧َ ب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َحسَّ

ا٣َ  َٔ َّی  ا َظل َّ١َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ََّٝ َِل َوَجِسَت  َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ  ٔ ٞٔ اِلَِح١َز َِٜح١َ ٔلَی ا َٟ ٦ِ٠َ َزَوا إ ا َٕ َِ  ْٞ َرُج

َٜطُ  ١ََِٜسأجُس ١َٜٔا ب٥َُٔيِت  ١ََّا ب٥َُٔيِت ا  إ٤ٔ

ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںی ہک بج یبن اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایب انسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ڑپھ یل وت ا ک لدیم ےن ڑھکے وہ رک اہک ہک ریما رسخ افٹن وکؿ ےل ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ےن رفامای فہ ےھجت ہن  ےل ویکہکن دجسمںی اؿ اکومں ےک  ےئ ںی پ  ےک  ےئ انبیئ یئگ ںی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایب انسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم افر  ہ ہک التش رک ےن فاےل وک ایک انہک اچےیہ ۔دجسم ںیم دشمگہ زیچ وک التش رک



 

     1259    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، جزیز، ٠ح١س ب٦ شيبہ، و١ٕٝہ ب٦ ٠زثس، اب٦ بزیسہ :  راوی

ث٥ََا َجزٔیْز  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِ َحسَّ َٟ َجا ا َٔ ١ََة ب٦ِٔ ٠َزِثَٕس َو٦ِ اب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ  َٕ ِٝ ٔس ب٦ِٔ َشِيَبَة َو٦ِ َو َو٦ِ ٠َُح١َّ

طُ ٦ِ٠ٔ بَأب  ََ ِ َٞ َرأ أَِزَخ َِ  ٔ ِحز َّ ِٜ ٢ََّٝ َظََلَة ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی ا٥َّٜٔييُّ َظل ابٔیٌّ َبِىَس ٠َا َظل ََِذََکَ ب١ٔٔ أَُِعَ ١َِِٜسحٔٔس  ٞٔ َحٔسیثٔض١َٔا ا ِث

َٟ ٠ُِس٢ٔٝ صَُو َشِيَبُة ب٦ُِ َنَىا٠ََة أَبُو َنَىا٠ََة َرَوی َو٥ُِط ٠ِٔسَىْز َوصَُصِي٢ْ َوَجزٔیْز َوٌَيُِْص٢ُِ ٦ِ٠ٔ اِلُٙ  ا  ؤِيِّيَن َٔ

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہبیتق نب دیعس، رجری، دمحم نب ہبیش، ہمقلع نب رمدث، انب ربدیہ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںی ہک ا ک داہییت روس

 فل ہ فملس ےک رجف یک امنز ڑپےنھ ےک دعب دجسم ےک درفازہ ےس ادنر داہ  وہ لےگ دحثی ایس رطح ےہ سج رطح سگر یکچ۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، دمحم نب ہبیش، ہمقلع نب رمدث، انب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1260    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ابی ١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ :  راوی

١َََٝة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ وَ  ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ َحسَّ و َُ ٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َّی  اهَّللٔ َظل ٢ِ َظل َ٘ َّي َِل یَِسرَٔی  َِٝيطٔ َحً ََٝبَس َو َِ ِيَفا٧ُ  ِّی َجائَطُ اٜصَّ ا٣َ ُيَعل َٔ ٢ِ إَٔذا  ُ٘ َٟ إ٧َّٔ أََحَس ا َٔ  ٢ََّٝ ََ إَٔذا َوَجَس َو َِ

ِحَسَتئِن َوصَُو َجأْٜس  ََ َِٝيِسُحِس  َِ  ٢ِ ُ٘  َذَٜٔک أََحُس



 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک  رہریہییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، ایب ہملس نب دبعارلنمح، اوب

بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ڑپےنھ ےک  ےئ ڑھکا وہات ےہ وت اطیشؿ اس ےک اپس لرک اےس ہبتشم رک داتی ےہ اہیں کت ہک اےس اید ںیہن 

 ےئ وت فہ ےنھٹیب یک احتل ںیم دف دجسے رکے۔راتہ ہک اس ےن امنز یک ینتک راعکت ڑپ ی ںی سپ بج مت ںیم ےس وکیئ اس وک اپ

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، ایب ہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم 

     1261    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث ب٦ َىس :  راوی

اَِل  َٔ ٕب  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُس ب٦ُِ  َحسَّ ٔىيٕس َو٠َُح١َّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َيا٧ُ َوصَُو اب٦ُِ وَُيِي٥ََة  ِّ َُ ث٥ََا  َحسَّ

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل ِىٕس لَٔکَ ََ َِّٝئث ب٦ِٔ   ُر٠ِٕح َو٦ِ اٜ

دمحم نب رحم، ثیل نب دعس اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ہبیتق نب دیعس، 

 یک یئگ ےہ۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رحم، ثیل نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

     1262    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا  ث٥ََا أَبُو َحسَّ ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ١ََة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ٠َُح١َّ َٝ ََ

 ٔ َٟ إ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُض٢ِ أ٧ََّ َر َّي َِل َيِس١ََي أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ اْك َحً ُط ُْضَ َٜ ِيَفا٧ُ  َذا ٤ُوزَٔی بٔاِلََذا٧ٔ أَِزبََز اٜصَّ

َٞ َیِدُْطُ بَ  َب ِٔ ُِ أَ ِثؤی ُٔٔضَي اٜتَّ إَٔذا  َِ إَٔذا ثُوَِّب بَٔضا أَِزبََز  َِ  َٞ َب ِٔ ُٔٔضَي اِلََذا٧ُ أَ إَٔذا  َِ َذا اِلََذا٧َ  َ٘ ُٟ اذَُِکِ  و ُٕ ٔسطٔ َي ِّ ِٔ َوَن ١َزِ ِٜ يَِن ا

٢ِ َظ اذِ  َ٘  ٢ِ ُ٘ ٢ِ یَِسرٔ أََحُس َٜ إَٔذا  َِ َّی  ٢ِ َظل َ٘ ُٞ إ٧ِٔ یَِسرٔی  َّٞ اٜزَُّج َّي َیَم ٢ِ َی٦ُِٙ یَِذَُکُ َحً َٜ َذا ١َٜٔا  َ٘ ِحَسَتئِن َوصَُو َُکِ  ََ َِٝيِسُحِس  َِ َّی  ل

 َجأْٜس 

ےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ایبؿ رک

رفامای ہک بج اذاؿ دی اجیت ےہ وت اطیشؿ تشپ ریھپ رک وگز امرےت وہےئ اھباتگ ےہ اتہک فہ اذاؿ ہن نس ےل بج اذاؿ وپری وہ اجیت 

اجیت ےہ وت رھپ فاسپ لاجات ےہ افر ےہ وت رھپ فاسپ لاجات ےہ رھپریبکت وہیت ےہ وت رھپ تشپ ریھپ رک اھبگ اجات ےہ بج ریبکت وپری وہ 

د امنزی وک فوسہس ڈااتل ےہ افر اس یک وھبیل وہیئ ابوتں وک اید رکاات ےہ ہک الفں ابت اید رکف الفں ابت اید رکف اہیں کت ہک امنزی وک ای

 ی ںی وت ےنھٹیب یک احتل ںیم ںیہن راتہ ہک اس ےن امنز ںیم ینتک راعکت ڑپ ی ںی بج مت ںیم ےس یسک وک اید ہن رےہ ہک ینتک راعکت ڑپ

 دف دجسے رکے۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1263    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، و١زو، وبس ربہ ب٦ َىيس، وبساٜزح٦١ اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

َُٝة ب٦ُِ  ٠َ ثَىٔي َِحِ ٔد َو٦ِ  َحسَّ ٔىيٕس َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اِلَُِعَ ََ َْنٔی َو١ِْزو َو٦ِ َوِبٔس َربِّطٔ ب٦ِٔ  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َیِحٌَي َحسَّ

 َّ ٔ َول ََلة ِيَفا٧َ إَٔذا ثُوَِّب بٔاٜعَّ َٟ إ٧َّٔ اٜصَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َض٥َّاُظ َو٥٠ََّاُظ أ٧ََّ َر َِ ََِذََکَ ٤َِحَوُظ َوَزاَز  اْك  َُٜط ُْضَ ی َو

٢ِ ی٦َُِٙ یَِذَُکُ  َٜ ُظ ٦ِ٠ٔ َحاَجاتٔطٔ ٠َا  َ
 َوَذَکَّ

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف، دبع رہب نب دیعس، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

یرد ڑپ ی اجیت ےہ وت اطیشؿ تشپ ریھپ وک وگز امرات وہا اھبگ اجات ےہ دحثی اہلل یلص اہلل ہیلع ف
کب ب

 

ی

ل ہ فملس ےن رفامای بج امنز ےک  ےئ 

 ذموکرہ دحثی یک رطح ےہ نکیل اس ںیم  ہ زادئ ےہ ہک رھپ فہ لرک اےس اینپ رضفرںیت اید دالات ےہ وج اےس اید ہن ںیھت۔

 رہب نب دیعس، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1264    حسیث                               جٝس اوٟ  :  ٝسج

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، وبساٜزح٦١ اُعد، وبساهَّلل ب٦ بحي٥ہ :  راوی

ٔد َو٦ِ وَ  أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اِلَُِعَ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ َحسَّ ا َٔ ِبٔس اهَّللٔ اب٦ِٔ بَُحِي٥ََة 

 ٔ ٢ِ َیِحٝ َٝ َِ ا٣َ  َٔ ََٝوأت ث٢َُّ  َىَتئِن ٦ِ٠ٔ َبِىٔؾ اٜعَّ ِ٘ ٢ََّٝ َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ََٜا َر َّی  ا َظل َّ١َٝ َِ ا٣َ ا٥َّٜاُس ٠ََىطُ  َٕ َِ ِس 

 ََ َسَحَس  َِ  َْ َّ ب َ٘ َضي َظََلَتطُ َو٤ََمز٤َِا َتِسٝٔي١َُط  َٔ ٢َ َّٝ ََ ِسٝٔي٢ٔ ث٢َُّ  َٞ اٜتَّ ِب َٔ  ِحَسَتئِن َوصَُو َجأْٜس 

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل نب ہنیحب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ 

 اسھت ڑھکے وہےئ ےئگ بج لپ یلص اہلل امنز ڑپاھیئ سج ںیم دف رںیتعک ڑپاھ رک ریغب دعقہ ےئک ڑھکے وہ ےئگ ولگ یھب لپ ےک

 اہک 
ُ
د َ
ی
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
رھپ ےھٹیب ہیلع فل ہ فملس ےن امنز وپری رکیل افر مہ السؾ ریھپ ےن ےک ااظتنر ںیم ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےناَّللّ

 وہےئ دف دجسے ےئک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن السؾ ریھپا۔



 

 امکل، انب اہشب، دبعارلنمح ارعج، دبعاہلل نب ہنیحبییحی نب ییحی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1265    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، اب٦ ر٠ح، ٜيث، اب٦ شہاب، اُعد، وبساهَّلل ب٦ بحي٥ہ اَسی :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضا ٤ََْا اٜ َ ث٥ََا اب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َِٜيْث  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔد َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ٕب وَ َحسَّ ٦ِ اِلَُِعَ

ا٣َ  َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ أ٧ََّ َر ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ْٔ بَىٔي َوِبسٔ ا ٔسیِّ َحٝٔي َِ َ َِٝيطٔ ُجُٝوْس  اب٦ِٔ بَُحِي٥ََة اِل ٔ َوَو ِضز ٔ اٜمُّ فٔی َظََلة

 ِّ َٙب ِحَسَتئِن یُ ََ َحَس  ََ ا أََت٢َّ َظََلَتُط  َّ١َٝ َحَسص١َُا ا٥َّٜاُس ٠ََىُط ٠َکَا٧َ ٠َا ٤َٔسَي َِ ََ ٢َِّٝ َو َٞ أ٧َِ ُيَس ِب َٔ ِحَسةٕ َوصَُو َجأْٜس  ََ  ِّٞ ُ ُْ فٔی ک

ُِٜحُٝوسٔ   ٦ِ٠ٔ ا

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم، ثیل، انب اہشب، ارعج، دبعاہلل نب ہنیحب ادسی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ز ںیم دعقہ ےئک ریغب ڑھکے وہےئگ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز وپری رکیل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہظ یک امن

لرخی دعقہ ںیم السؾ ےس ےلہپ دف دجسے ےئک رہ دجسہ ںیم ریبکت یہک افر ولوگں ےن یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت 

  ںیم ےھت وج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھبؽ ےئگ ےھت۔دجسے ےئک  ہ دجسے اس دعقہ ےک دبےل

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم، ثیل، انب اہشب، ارعج، دبعاہلل نب ہنیحب ادسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگج :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

     1266    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي زہزانی، ح١از اب٦ زیس، یحٌي ب٦ َىيس، وبساٜزح٦١، اُعد، وبساهَّلل ب٦ ٠اٜک اب٦ بحي٥ہ اززی :  راوی

 ٔ ث٥ََا أَبُو اٜزَّب ٔد َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ٔىيٕس َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اِلَُِعَ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  اْز َحسَّ ث٥ََا َح١َّ  ب٦ِٔ ٠َأٜٕک اب٦ِٔ ئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ

َّٜٔذی یُ  ٔي ا ِّ ا٣َ فٔی اٜصَّ َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ََضي فٔی َظََلتٔطٔ بَُحِي٥ََة اِلَِززٔیِّ أ٧ََّ َر َِ زٔیُس أ٧َِ َیِحَٝٔس فٔی َظََلتٔطٔ 

 ٢ََّٝ ََ ٢َِّٝ ث٢َُّ  َٞ أ٧َِ ُيَس ِب َٔ َحَس  ََ ََلةٔ  ا کَا٧َ فٔی آِٔخٔ اٜعَّ َّ١َٝ َِ 

 اوبرعیب زرہاین، امحد انب زدی، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح، ارعج، دبعاہلل نب امکل انب ہنیحب ازدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اینپ امنز یک پ  دف رتعک ےک دعب ےنھٹیب اک اراد اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئگ اس ےک دعب لپ 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑپےتھ رےہ اہیں کت ہک لرخ ںیم السؾ ریھپےن ےس ےلہپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف دجسے 

 ےئک۔

 رعیب زرہاین، امحد انب زدی، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح، ارعج، دبعاہلل نب امکل انب ہنیحب ازدیاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجس

     1267    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ اح١س ب٦ ابی خْٝ، ٠وسٰي ب٦ زاُز، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، زیس ب٦ ا٢َٝ، وفاء ب٦ يسار، ابوَىيس خسری :  راوی

ث٥ََا  ْٕ َحسَّ َٝ ُس ب٦ُِ أَِح١ََس ب٦ِٔ أَبٔی َخ ثَىٔي ٠َُح١َّ ِٔ ب٦ِٔ َحسَّ ٢ََٝ َو٦ِ َوَفا َِ ٟٕ َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَ ٧ُ ب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  ٠ُوَسي ب٦ُِ َزاُوَز َحسَّ

 ٢ِ ُ٘ ٢ََّٝ إٔذَا َشکَّ أََحُس ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ ٢ِ َيَسإر َو٦ِ أَبٔی  َ٘ ٢َِٝ یَِسرٔ  َِ َّی  فٔی َظََلتٔطٔ  َظل

 ِّٝ َٞ أ٧َِ ُيَس ِب َٔ ِحَسَتئِن  ََ ٦َ ث٢َُّ َيِسُحُس  َٕ تَِي َِ َِٜيبِٔن َولَی ٠َا ا کَّ َو ِح اٜصَّ َِٝيِْطَ َِ إ٧ِٔ کَا٧َ ثَََلثّا أ٣َِ أَِرَبّىا  َِ َّی َخ١ِّسا  ٢َ  َظل



 

َّی إِٔت١َا٠ّا ٔلَِربَٕي کَا٤ََتا َتزٌَِمّٔي ٜٔٝصَّ  َٜطُ َظََلَتُط َوإ٧ِٔ کَا٧َ َظل ِى٦َ  َّ  ِيَفا٧ٔ َش

دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، ومٰیس نب داؤد، امیلسؿ نب البؽ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ای یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک وک اینپ امنز ںیم کش وہ اجےئ افر ولعمؾ ہن وہ ہک ینتک راعکت ڑپ ی ںی نیت 

اچر وت کش وک وھچڑ رک افر ینتج راعکت اک نیقی وہ اس ےک  قبقم امنز ڑپےھ رھپ السؾ ریھپےن ےس ےلہپ دف دجسے رکے افر ارگ اس 

ےن اپچن راعکت ڑپھ یل وہں وت اؿ دف دجسفں ےک اسھت اس یک ھچ راعکت وہ اجںیئ یگ افر ارگ وپری اچر راعکت ڑپ ی وہں وت  ہ دف 

 اک ب ب نب اجںیئ ےگ۔ دجسے اطیشؿ ےک  ےئ ذتل

 دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، ومٰیس نب داؤد، امیلسؿ نب البؽ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایب :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1268    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ وہِ، وبساهَّلل ب٦ وہِ، زاُز ب٦ ٔيس، زیس ب٦ ا٢َٝ :  راوی

ِٕ حَ  ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوصِ ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ٢ََٝ بَٔضَذا اِْل َِ َ ِيٕس َو٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ أ َٔ ثَىٔي َزاُوزُ ب٦ُِ  ثَىٔي َوِمِّ َوِبُس اهَّللٔ َحسَّ سَّ

 ٕٟ ٧ُ ب٦ُِ بََٔل ََٝمِيَ َُ  َٟ ا َٔ ١َا  َ٘ ََل٣ٔ  َٞ اٜسَّ ِب َٔ ِحَسَتئِن  ََ َٟ َيِسحُُس  ا َٔ  َوفٔی ٠َِى٥َاُظ 

 سیق، زدی نب املس اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ادمح نب دبعارلنمح نب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، داؤد نب

 ےہ۔

 ادمح نب دبعارلنمح نب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، داؤد نب سیق، زدی نب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ اسمدج افر امنز :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1269    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وث١ا٧، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ٥٠عور، حَّضت و١ٕٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا وُِث١َ  ث٥ََا َجزٔیزْ َحسَّ َٟ وُِث١َا٧ُ َحسَّ ا َٔ  ٕ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ َجزٔیز َح َِ ٔ  َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ ا٧ُ َوأَبُو بَِْکٔ اب٥َِا أَبٔی َشِيَبَة َوإ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر َٟ َوِبُس اهَّللٔ َظل ا َٔ  َٟ ا َٔ ١ََة  َٕ ِٝ َٞ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو ٢ََّٝ ٔٔي ََ ا  َّ١َٝ َِ َغ  َٕ َٟ إٔبَِزاصٔي٢ُ َزاَز أَِو َن ا َٔ  ٢َ

 َٝ َثىَي رِٔج َِ  َٟ ا َٔ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ َِّٝيَت  اُٜوا َظ َٔ َٟ َو٠َا َذاَک  ا َٔ ٔ َشِيْئ  ََلة َٟ اهَّللٔ أََحَسَث فٔی اٜعَّ و َُ ُط یَا َر ََٝة َٜ ِِٜٕٔب َٞ ا َب ِٕ َت َِ ِيطٔ َوا

 ٢َ َّٝ ََ ِحَسَتئِن ث٢َُّ  ََ َسَحَس  ١ََّا أَ  َِ ٦ِٔٙ إ٤ٔ ََلةٔ َشِيْئ أ٤ََِبأِت٢ُُِٙ بٔطٔ َوَل ِو َحَسَث فٔی اٜعَّ َٜ َُّط  َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ َِٝي٥َا بَٔوِجضٔطٔ  َٞ َو َب ِٔ ٤َا َبََّشْ أ٤ََِسي ث٢َُّ أَ

َواَب  َِٝيَتََحَّ اٜعَّ َِ ٢ِ فٔی َظََلتٔطٔ  ُ٘ ونٔی َوإَٔذا َشکَّ أََحُس ُ
ََِذَکِّ إَٔذا َنٔسيُت  َِ ١َا َت٥َِسِو٧َ  ِحَسَتئِن  َ٘ ََ َِٝيطٔ ث٢َُّ َٜٔيِسحُِس  ِٝيُت٢َّٔ َو َِ 

 امثعؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک رضحت دبعاہلل ےن رفامای

ھچک زایدہ ایک ای مک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ڑپاھیئ رافی اربامیہ ےتہک ںی ہک 

امای السؾ ریھپا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک ایگ ایک امنز ںیم وکیئ این مکح انزؽ وہا ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رف

اھیئ رضحت دبعاہلل ےتہک ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فہ ایک؟ ولوگں ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رطح امنز ڑپ

 فل ہ فملس ےن اےنپ اپؤں ےٹلپ افر ہلبق رخ وہ رک دف دجسے ےئک رھپ السؾ ریھپا رھپ اانپ رہچہ ابمرک امہری رطػ وتمہج رک ےک رفامای ارگ

 ااسنؿ وہں ںیم وھبؽ یھب اتکس وہں سج رطح امنز ےک ابرے ںیم وکیئ این مکح انزؽ وہات وت ںیم ںیہمت اتب داتی نکیل ںیم اہمتری رطح اک

امنز ںیم کش وہ وت وخب وغر رکے رھپ وج  مت وھبؽ اجےت وہ ذہلا بج وھبؽ اجای رکفں وت ےھجم اید دالای رکف افر بج مت ںیم یسک وک اینپ

 درتس وہ اس ےک  قبقم امنز وپری رکے رھپ دف دجسے رکےک السؾ ریھپ دے۔

 یب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ، اوبرکب نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمامنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایب

     1270    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، اب٦ بَّش، ٠ح١س ب٦ حات٢، و٘يي، ٠سىز ب٦ ٥٠عور :  راوی

ص١َُا  ث٥ََا َو٘ٔيْي لَٔکَ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا اب٦ُِ بَِّٔشٕ  ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََاظ أَبُو َُکَ ٕ َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بَٔضَذا وَ َحسَّ ٦ِ ٠ِٔسَىز

َِٝيَتََحَّ اٜعَّ  َِ َوأب َوفٔی رَٔوایَٔة َو٘ٔيٕي  ی َذَٜٔک ٜٔٝعَّ َِٝي٥ُِمزِ أَِِحَ َِ ٔ َوفٔی رَٔوایَٔة اب٦ِٔ بَِّٔشٕ  ٥َاز َِ ٔ  َواَب اِْل

ےک اسھت ایس رطح لقن یک یئگ  اوبرکبی، انب رشب، دمحم نب احمت، فعیک، رعسم نب وصنمر اس دنس ےک اسھت ھچک ھچک اافلظ یک دبتیلی

 ےہ۔

 اوبرکبی، انب رشب، دمحم نب احمت، فعیک، رعسم نب وصنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ

     1271    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، یحٌي ب٦ حسا٧، وہيِ ب٦ خاٜس، ٥٠عور :  راوی

ا ٤ََْا یَِحٌَي ب٦ُِ َحسَّ َ ارٔمٔیُّ أَِخب ث٥ََاظ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ ث٥ََا ٥ِ٠َُعوْر بَٔضَذا َحسَّ ُِ ب٦ُِ َخأٜٕس َحسَّ ث٥ََا ُوصَِي ٧َ َحسَّ

َوأب  ی َذَٜٔک ٜٔٝعَّ َِٝي٥ُِمزِ أَِِحَ َِ َٟ ٥ِ٠َُعوْر  ا َٔ ٔ و  ٥َاز َِ ٔ  اِْل

 دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، فبیہ نب اخدل، وصنمر اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔



 

 اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، فبیہ نب اخدل، وصنمردبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1272    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبيساهَّلل ب٦ َىيس ا٠وی، َّيا٧ ٥٠عور :  راوی

َيا٧ُ َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بٔضَ  ِّ َُ ث٥ََا  ٔىيٕس اِل٠َُؤیُّ َحسَّ ََ ٤ََْا وُبَِيُس ب٦ُِ  َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ َِ َحسَّ ٔ َِٝيَتََحَّ َذا اِْل َِ  َٟ ا َٔ ٔ َو ٥َاز

َواَب   اٜعَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، دیبع اہلل نب دیعس اومی، ایفسؿ وصنمر اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ رصػ اافلظ یک 

 دبتیلی ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دیبعاہلل نب دیعس اومی، ایفسؿ وصنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1273    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َف، شىبہ، ٥٠عور٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جى :  راوی

 َ٥ َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بَٔضَذا اِْل ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ َب َحسَّ َِٝيَتََحَّ أَِْقَ َِ  َٟ ا َٔ ٔ َو از



 

َوأب  ٔلَی اٜعَّ  َذَٜٔک إ

 ہ دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ رافی ےن اہک ہک وج حیحص ےہ اس ںیم دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر اس دنس ےک اسھت 

 وغر رکے یہی دریگتس ےک زایدہ رقبی ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ اسمدج افر :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1274    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ِؽيٞ ب٦ وياؿ، ٥٠عور :  راوی

ُٞ ب٦ُِ ؤَيإؿ  َُِؽِي ٤ََْا  َ ث٥ََاظ َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َواُب  َحسَّ َُّط اٜعَّ َّٜٔذی یََزی أ٤َ َِٝيَتََحَّ ا َِ  َٟ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ  َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بَٔضَذا اِْل

 ییحی نب ییحی، لیضف نب تداض، وصنمر اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 ییحی نب ییحی، لیضف نب تداض، وصنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1275    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ١س، ٥٠عوراب٦ ابی و١ز، وبساٜىزیز ب٦ وبساٜع :  راوی

 َٟ ا َٔ ِٔ َو ٔ َصُؤَِل ٥َاز َِ ٔ ١َسٔ َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بٔإ ٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜعَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََاظ اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َواَب َحسَّ َِٝيَتََحَّ اٜعَّ َِ   

 انب ایب رمع، دبعازعلسی نب دبعادمصل، وصنمر اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔

 انب ایب رمع، دبعازعلسی نب دبعادمصل، وصنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1276    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، ابی شىبہ، ح٢ٙ، بزاہي٢، و١ٕٝہ، وبساهَّلل :  راوی

٢َٔٙ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َِٜح ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ ا ١َ  َحسَّ َٕ ِٝ َة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َو٦ِ َو

َٟ َو٠َا َذا ا َٔ  ٔ ََلة ُط أَزٔیَس فٔی اٜعَّ َٜ  َٞ ٢ََّٝ ٔٔي ََ ا  َّ١ َٝ َِ ِضَز َخ١ِّسا  َّی اٜمُّ ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َسَحَس َظل َِ َِّٝيَت َخ١ِّسا  اُٜوا َظ َٔ َک 

ِحَسَتئِن  ََ 

ربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہظ یک امنز اپچن  دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ایب ہبعش، مکح،

راعکت ڑپاھ دںی بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن السؾ ریھپا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رعض ایک ایگ ہک ایک امنز ںیم 

ای فہ ےسیک رعض ایک ایگ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپچن راعکت ڑپھ دںی زایدیت وہیئگ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفام

 سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف دجسے ےئک۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ایب ہبعش، مکح، ربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1277    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، اب٦ ازریس، حس٦ ب٦ وبيساهَّلل، ابزاہي٢، و١ٕٝہ :  راوی

َّطُ َحسَّ  ١ََة أ٤َ َٕ ِٝ َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو ث٥ََا اب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ ا ٕ َحسَّ َّی بٔض٢ِٔ َخ١ِّساث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ   َظل

 انب ریمن، انب ادرسی، نسح نب دیبع اہلل، اربامیہ، ہمقلع اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔

 انب ریمن، انب ادرسی، نسح نب دیبعاہلل، اربامیہ، ہمقلع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1278    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، حس٦ ب٦ وبيساهَّلل، ابزاہي٢ ب٦ َویس :  راوی

َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ إٔبِزَ  ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ا َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواٜ َّی ب٥َٔا اصٔي٢َ َحسَّ َٟ َظل ا َٔ َویِٕس  َُ ب٦ِٔ 

 ِٝ َى َِ َٟ لََکَّ ٠َا  ا َٔ َِّٝيَت َخ١ِّسا  ِس َظ َٔ  ٕٞ ِو٣ُ یَا أَبَا ٔشِب َٕ ِٜ َٟ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ا  َّ١َٝ َِ ِضَز َخ١ِّسا  ١َُة اٜمُّ َٕ ِٝ ٥ُِت فٔی َو ُ٘ َٟ َو ا َٔ اُٜوا بَلَی  َٔ ُت 

َّٝيِ  ِس َظ َٔ ُِٝت بَلَی  ُٕ َِ ِو٣ٔ َوأ٤ََا ٌََُل٣ْ  َٕ ِٜ َٞ ٤َاحَٔيةٔ ا َت َّ َِاِن  َٟ ا َٔ ُِٝت َنَى٢ِ  ُٔ  َٟ ا َٔ ُٟ َذاَک  و ُٕ َٟ لٔی َوأ٤ََِت أَِيّؽا یَا أَِوَوُر َت ا َٔ َت َخ١ِّسا 

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی ب٥َٔا َر َٟ َوِبُس اهَّللٔ َظل ا َٔ  َٟ ا َٔ ٢َ ث٢َُّ  َّٝ ََ ِحَسَتئِن ث٢َُّ  ََ َسَحَس  ا انِ َِ َّ١َٝ َِ ٢َ َخ١ِّسا  َٞ َتَوِشَوَط َّٝ َت َّ

ََّک  إ٤ٔ َِ اُٜوا  َٔ َٟ َِل  ا َٔ  ٔ ََلة ِٞ زٔیَس فٔی اٜعَّ َٟ اهَّللٔ َص و َُ اُٜوا یَا َر َٔ َٟ ٠َا َشأ٢ُُِٙ٤ِ  ا َٕ َِ ِو٣ُ بَِي٥َُض٢ِ  َٕ ِٜ َٞ ث٢َُّ  ا َت َّ َِاِن َِّٝيَت َخ١ِّسا  ِس َظ َٔ



 

١ََّا أ٤ََا َبََّشْ ٠ٔثِ  َٟ إ٤ٔ ا َٔ ٢ََّٝ ث٢َُّ  ََ ِحَسَتئِن ث٢َُّ  ََ َحَس  ََ ٢ِ ُ٘ إَٔذا ٤َٔسَي أََحُس َِ ٕ فٔی َحٔسیثٔطٔ  ١َا َت٥َِسِو٧َ َوَزاَز اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َ٘ ٢ُُِٙٝ أ٤ََِسي 

ِحَسَتئِن  ََ َِٝيِسُحِس  َِ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ، رجری، نسح نب دیبع اہلل، اربامیہ نب وسدی ےتہک ںی ہک رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رہظ یک امنز یک اپچن

ن ڑپاھ دںی اوہنں ےن رفامای رہسگ راعکت ڑپ

 

ب ن
کع

 لپ ےن اپچن ر
ی

ث

اھ دںی بج اوہنں ےن السؾ ریھپا وت ولوگں ےن اہک ہک اے اوبب

ںیہن ںیم ےن اس رطح ںیہن ایک ولوگں ےن اہک لپ ےن اپچن رںیتعک ڑپاھیئ ںی رافی اربامیہ ےتہک ںی ہک ںیم ا ک وکےن ںیم اھت افر 

ےن یھب اہک ہک لپ ےن اپچن راعکت ڑپاھیئ ںی فہ ےنہک ےگل اے اکےن وت یھب ایس رطح اتہک ےہ ںیم  ںیم اس فتق اھت یھب مک نس ںیم

 ےن اہک اہں،  ہ نس رک فہ ولےٹ افر رھپ دف دجسے ےئک افر رھپ السؾ ریھپا افر رھپ اہک ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی

اپچن رںیتعک ڑپاھںیئ بج امنز ےس افرغ وہےئ وت ولوگں ےن لسپ ںیم ا ک دفرسے ےس  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

وپانھچ یرفع رکدای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وپاھچ ایک ابت ےہ ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک امنز ںیم زایدیت 

 اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپچن رںیتعک ڑپاھدی ںی وہیئگ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رہسگ ںیہن ولوگں ےن

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہلبق یک رطػ رخ ایک رھپ دف دجسے ےئک رھپ السؾ ریھپا افر رفامای ںیم اہمتری رطح ااسنؿ وہں ںیم 

مت ںیم ےس وکیئ وھبؽ اجےئ وت دف دجسے وھبؽ اجات وہں سج رطح مت وھبؽ اجےت وہ انب ریمن یک دحثی ںم  ہ زادئ ےہ ہک بج 

 رکے۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، نسح نب دیبعاہلل، اربامیہ نب وسدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم وھبےنل

     1279    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وو٧ ب٦ ََل٣ ٘وفی، ابوبْک ٤ہصلی، وبساٜزح٦١، اَوز، وبساهَّلل :  راوی

٤ََْا أَبُو بَِْکٕ ا٥َِّٜضَصلٔیُّ وَ  َ ٣ٕ اِلُٙوفٔیُّ أَِخب َلَّ ََ ث٥ََا َوِو٧ُ ب٦ُِ  َّی ب٥َٔا َحسَّ َٟ َظل ا َٔ َوزٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ  َِ َ ٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ اِل



 

َٟ َو٠َا ذَ  ا َٔ ََلةٔ  َٟ اهَّللٔ أَزٔیَس فٔی اٜعَّ و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٕ َِ ٢َ َخ١ِّسا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّ َر َٟ إ٤ٔ ا َٔ َِّٝيَت َخ١ِّسا  اُٜوا َظ َٔ ١َا اَک 

 ٔ ِضو ِحَستَِی اٜسَّ ََ َحَس  ََ ١َا َت٥َِسِو٧َ ث٢َُّ  َ٘ و٧َ َوأ٤ََِسي  ١َا َتِذَُکُ َ٘  أ٤ََا َبََّشْ ٠ِٔث٢ُُِٙٝ أَذَُِکُ 

ی، دبعارلنمح، اوسد، دبعاہلل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ امنز یک اپچن

ل

ث

 ش
ہ

 

ت

 وعؿ نب السؾ وکیف، اوبرکب 

 مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک امنز ںیم زایدیت وہیئگ؟ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہ ےسیک؟ رںیتعک ڑپاھدںی

مہ ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپچن راعکت ڑپاھ دی ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اہمتری 

 رطح اید رکات وہں سج رطح مت اید رکےت وہ افر ںیم یھب وھبؽ اجات وہں سج رطح ہک مت وھبؽ رطح اک ااسنؿ وہں ںیم یھب ایس

 اجےت وہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وھبےنل ےک دف دجسے ےیک۔

ی، دبعارلنمح، اوسد، دبعاہلل :  رافی

ل

ث

 ش
ہ

 

ت

 وعؿ نب السؾ وکیف، اوبرکب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1280    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، ابزاہي٢، و١ٕٝہ،٥٠حاب ب٦ حارث ت١يِم، اب٦ ٠سہز، او١ض :  راوی

 َ١ َٕ ِٝ ٕ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو ٤ََْا اب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ١ٔئِمُّ أَِخب َِٜحارٔٔث اٜتَّ ث٥ََا ٥ِ٠َٔحاُب ب٦ُِ ا َّی َحسَّ َٟ َظل ا َٔ َة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ 

 َٟ ا َٔ َغ  َٕ زَاَز أَِو َن َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ََلةٔ َشِيْئ  َٟ اهَّللٔ أَزٔیَس فٔی اٜعَّ و َُ َٞ َیا َر ٕٔي َِ َِٜوص٢ُِ ٠ٔىِّي  إٔبَِزاصٔي٢ُ َوا

ِحَسَتئِن َوصَُو َجأْٜس  ََ َِٝيِسُحِس  َِ  ٢ِ ُ٘ إَٔذا ٤َٔسَي أََحُس َِ ١َا َت٥َِسِو٧َ  َ٘ ١ََّا أ٤ََا َبََّشْ ٠ِٔث٢ُُِٙٝ أ٤ََِسي  ُٟ اهَّللٔ َظ إ٤ٔ و َُ َٟ َر َّی اهَّللُ ث٢َُّ َتَحوَّ ل

ِحَسَتئِن  ََ َسَحَس  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

اجنمب نب احرث یمیمت، انب رہسم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ 

رطػ ےس ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ھچک زایدیت ای ھچک یمک ےک اسھت امنز ڑپاھیئ رافی اربامیہ ےتہک ںی ہک  ہ فمہ ریمی 



 

رعض ایک ایگ، اہک اے اہلل ےک روسؽ ایک امنز ںیم زایدیت وہیئگ ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم یھب اہمتری رطح اک 

دف دجسے رکے رھپ  ااسنؿ وہں ںیم وھبؽ اجات وہں سج رطح مت وھبؽ اجےت وہ بج مت ںیم ےس وکیئ لدیم وھبؽ اجےئ وت ھٹیب رک

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہلبق رخ وہےئ رھپ دف دجسے ےئک۔

 اجنمب نب احرث یمیمت، انب رہسم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1281    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، اب٦ ١٤يْ، حّغ، ٠ىاویہ، او١ض، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، وبساهَّلل :  راوی

 ُ ث٥ََا أَب َ َحسَّ ث ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ْغ َوأَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ و بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ِّ ٥َا َح

َّی اهَّللُ ١ََة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َٕ ِٝ ََل٣ٔ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو ٔ َبِىَس اٜسَّ ِضو ِحَستَِی اٜسَّ ََ َحَس  ََ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 ٔ ِٜکَََل٣  َوا

فل ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، انب ریمن، صفح، اعمف ہ، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 دجسے ےئک۔ فملس ےن السؾ افر ابت رکےن ےک دعب وھبےنل ےک دف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، انب ریمن، صفح، اعمف ہ، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم 

     1282    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔا٢َ ب٦ زَکیا، حسين ب٦ ولی، جىفی، زائسہ ب٦ ََٝمي٧، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، وبساهَّلل :  راوی

ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ  َِ َحسَّ یَّا ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ ثَىٔي ا ١ََة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  َحسَّ َٕ ِٝ ٧َ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو ََٝمِيَ َُ ُِٜحِىفٔیُّ َو٦ِ َزائَٔسَة َو٦ِ  َولٓٔیٕ ا

َٟ إٔبَِزاصٔي٢ُ َوای٢ُِ  ا َٔ َغ  َٕ ا َزاَز أَِو َن إ٠َّٔ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝي٥َا ٠ََي َر َٟ َظ ا َِ َذا َٔ َک إِٔلَّ ٦ِ٠ٔ َٔٔبلٔی اهَّللٔ ٠َا َجا

 ٔ َٟ إ ا َٕ َِ َّٜٔذی َظ٥ََي  َُٜط ا ٥َِٝا  ُٕ َِ  َٟ ا َٔ َٟ َِل  ا َٕ َِ ٔ َشِيْئ  ََلة َٟ اهَّللٔ أََحَسَث فٔی اٜعَّ و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٕ َِ  َٟ ا َغ َٔ َٕ ُٞ أَِو َن َذا َزاَز اٜزَُّج

ِحَسَتئِن  ََ َحَس  ََ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ ِحَسَتئِن  ََ َِٝيِسُحِس  َِ 

 نب یلع، یفعج، زادئہ نب امیلسؿ، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل رفامےت ںی ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ اقمس نب زرکای، نیسح

ےھجم وہا فملس ےک اسھت امنز ڑپ ی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ںیم ھچک زایدیت یک ای یمک یک اربامیہ ےتہک ںی ہک اہلل یک مسق  ہ ہبش 

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک امنز ںیم وکیئ این مکح انزؽ وہا ےہ؟ لپ  رضحت دبعاہلل ریض

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیہن، رھپ مہ ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رطح ایک ےہ، لپ ےن رفامای ہک 

دیت وہ ای یمک وہ وت اےس اچےیہ ہک فہ دف دجسے رکے رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف دجسے بج یسک لدیم ےس امنز ںیم ھچک زای

 ےئک۔

 اقمس نب زرکای، نیسح نب یلع، یفعج، زادئہ نب امیلسؿ، اربامیہ، ہمقلع، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1283    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َيْی٦، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ويي٥ہ، و١زو، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ایوب، ٠ح١س ب٦  :  راوی



 

 تىالٰی و٥ہ

َيا٧ُ ب٦ُِ وُ  ِّ َُ ث٥ََا  َٟ َو١ِْزو َحسَّ ا َٔ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَیُّوُب  َيِي٥ََة َحسَّ

١ِٔىُت أَبَ  ََ  ُٟ و ُٕ ئْی٦َ َي َٔ َس ب٦َِ  ١ِٔىُت ٠َُح١َّ َِٜىٔشيِّ ََ ٢ََّٝ إِٔحَسی َظََلتَِی ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی ب٥َٔا َر وُِل َظل ُٕ ا صَُزیَِزَة َي

َٜيِ  ٔ ت٥َََس إ َِ ا َِ ١َِِٜسحٔٔس  ٔة ا َٝ َىَتئِن ث٢َُّ أَتَی ٔجِذّوا فٔی ِٔٔب ِ٘ ٢ََّٝ فٔی َر َس َِ َِٜىَِّصَ  ا ا ِضَز َوإ٠َّٔ ا اٜمُّ َؽّبا َو إ٠َّٔ ٍِ ٔ أَبُو بَِْکٕ َوو١َُزَ َضا ٠ُ ِو٣ َٕ ِٜ فٔی ا

َٟ اهَّللٔ و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ َِٜيَسی٦ِٔ  ا٣َ ذُو ا َٕ َِ ََلةُ  ِت اٜعَّ َُّٔٔصَ َوا٧ُ ا٥َّٜأس  َد ََسَ ١ََّٝا َوَِخَ َ َضابَا أ٧َِ یََتک ََلةُ أ٣َِ َنٔسيَت َِ ِت اٜعَّ َُّٔٔصَ  أَ

٢َ ی١َٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥ََمَز ا٥َّٜٔييُّ َظل َّی َِ ََِعل َىَتئِن  ِ٘ ِّٞ إِٔلَّ َر ٢َِٜ ُتَع  َٗ اُٜوا َظَس َٔ َِٜيَسی٦ِٔ  ُٟ ذُو ا و ُٕ َٟ ٠َا َي ا َٕ َِ ي٥ّا َؤش١َاِّل 

 َٟ ا َٔ َي  َِ َْ َوَر َّ ب َ٘ َحَس ث٢َُّ  ََ َْ َو َّ ب َ٘ َي ث٢َُّ  َِ َْ ََفَ َّ ب َ٘ َحَس ث٢َُّ  ََ َْ ث٢َُّ  َّ ب َ٘ ٢َ ث٢َُّ  َّٝ ََ َىَتئِن َو ِ٘ َٟ َوأُِخبُِْٔت َو٦ِ و١ِٔ َر ا َٔ َُّط  َزا٧َ ب٦ِٔ حَُعيِٕن أ٤َ

 ٢َ َّٝ ََ  َو

رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی 

 دعب السؾ ریھپ دای رھپ ا ک ڑکلی یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ رہظ یک ای رصع یک امنز ڑپاھیئ افر دف روتعکں ےک

رطػ لےئ وج دجسم ںیم ہلبق رخ  یگ وہیئ یھت اس رپ  کی اگل رک ہصغ یک احتل ںیم ڑھکے وہےئگ امجتع ںیم رضحت اوبرکب افر 

فر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت  ہ دفونں رضحات اس ابت ےس ڈرے ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ابت رکںی ا

دلجی اجےن فاےل ولگ  ہ ےتہک وہےئ لکن ےئگ ہک امنز مک رک دی یئگ وت ذفادیلنی ڑھکے وہ رک رعض رکےن ےگل اے اہلل ےک روسؽ 

امےن ایک امنز مک رک دی یئگ ےہ ای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھبؽ ےئگ ںی یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داںیئ افر ابںیئ رطػ دھکی رک رف

ادیلنی ایک اتہک ےہ احصہب ےن رعض ایک ہک  ہ چس اتہک ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رصػ دف راعکت یہ ڑپاھیئ ںی رھپ ےگل ہک ذف

ریبکت یہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف راعکت افر ڑپاھںیئ افر السؾ ریھپا رھپ ریبکت یہک رھپ دجسہ ایک رھپ ریبکت یہک افر رس ااھٹای رھپ 

ہ ایک رھپ ریبکت یہک افر رس ااھٹای رافی دمحم نب ریسنی ےتہک ںی ہک رمعاؿ نب نیصح ےک ابرے ںیم  رب دی یئگ ےہ ہک اوہنں ےن افر دجس

 اہک افر السؾ ریھپا۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1284    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي زہزانی، ح١از، ایوب، ٠ح١س، ابوہزیزہ :  اویر

 َٟ ا َٔ ٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ث٥ََا أَیُّوُب َو٦ِ ٠َُح١َّ اْز َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی ب٥َٔا َر  َظل

٢َ إِٔحَسی َظََلتَیِ  َّٝ ََ َيا٧َ  َو ِّ َُ َِٜىٔشيِّ ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث   ا

ابیق اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، دمحم، اوبرہریہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ رہظ ای رصع یک امنز ڑپاھیئ 

 دحثی ایفسؿ یک دحثی یک رطح ےہ

 اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، دمحم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1285    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َيا٧َ ٠َِولَی اب٦ِٔ  ِّ َُ ُِٜحَعئِن َو٦ِ أَبٔی  ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ َزاُوَز ب٦ِٔ ا ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َُّط  أَبٔی أَِح١ََس أ٤َ

 َّ وُِل َظل ُٕ َِٜيَسی٦ِٔ أَبَا صَُزیَِزَة َي ا٣َ ذُو ا َٕ َِ َىَتئِن  ِ٘ ٢َ فٔی َر َّٝ َس َِ َِٜىَِّصٔ  ٢َ َظََلَة ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ََٜا َر َٟ ی  ا َٕ َِ  

ُّٞ ذَ  ُ ٢ََّٝ ک ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َٟ اهَّللٔ أ٣َِ َنٔسيَت  و َُ ََلةُ یَا َر ِت اٜعَّ َُّٔٔصَ ِس کَا٧َ َبِىُؾ أَ َٔ  َٟ ا َٕ َِ ٢َِٜ ی٦َُِٙ  َٜٔک 

َٗ ذُو ا َٟ أََظَس ا َٕ َِ ٢َ َولَی ا٥َّٜأس  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َب ِٔ َ أ َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َذَٜٔک یَا َر و َُ اُٜوا َنَى٢ِ یَا َر َٕ َِ َِٜيَسی٦ِٔ 



 

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أََت٢َّ َر َِ ِسٝٔي٢ٔ  اهَّللٔ  ِحَسَتئِن َوصَُو َجأْٜس َبِىَس اٜتَّ ََ َحَس  ََ ََلةٔ ث٢َُّ  ٢َ ٠َا بَقَٔی ٦ِ٠ٔ اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ رصع یک 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف روتعکں ےک دعب السؾ ریھپا وت ذفادیلنی ڑھکے وہ رک ےنہک ےگل اے اہلل ےک روسؽ امنز ڑپاھیئ وت لپ یلص 

یھب ایک امنز مک رک دی یئگ ای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھبؽ ےئگ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس ںیم ےس وکیئ ابت 

وہا ےہ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ایک ذفادیلنی چس  ںیہن اس ےن رعض ایک ہک ھچک وت

اتہک ےہ احصہب ےن رعض ایک اہں اے اہلل ےک روسؽ! رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ابیق امنز وپری رفامیئ رھپ لرخی دعقہ 

 ںیم السؾ ریھپےن ےک دعب دف دجسے ےئک۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ںیم امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ

     1286    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ححاد ب٦ شاُع، ہارو٧ ب٦ ا١َىيٞ، خزار، ولی اب٦ ٠بارک، یحٌي، ابو١َٝہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا َولٔیٌّ  َِٜدزَّاُز َحسَّ َٞ ا ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ إ أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ث٥ََا أَبُو َحسَّ ث٥ََا یَِحٌَي َحسَّ ١َُِٜباَرٔک َحسَّ َوصَُو اب٦ُِ ا

 ٔ َىَتئِن ٦ِ٠ٔ َظََلة ِ٘ َّی َر ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ١ََة َحسَّ َٝ ََ  ٦ِ٠ٔ ْٞ أََتاُظ َرُج َِ  ٢َ َّٝ ََ ٔ ث٢َُّ  ِضز اٜمُّ

 َٟ ا َٕ َِ ِي٢ٕ  َٝ َُ َِٜحٔسیَث  بَىٔي  َٗ ا ا ََ ََلةُ أ٣َِ َنٔسيَت َو ِت اٜعَّ َُّٔٔصَ َٟ اهَّللٔ أَ و َُ  یَا َر

اجحج نب اشرع، اہرفؿ نب اامسلیع، زخار، یلع انب ابمرک، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

م ےک ا ک لدیم ےن لرک رعض ےن ںیمہ رہظ یک امنز یک دف راعکت ڑپاھںیئ رھپ لپ یلص اہلل 

ب ل
ش

ہیلع فل ہ فملس ےن السؾ ریھپ دای ینب 

 ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک امنز ںیم یمک وہیئگ ےہ ای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھبؽ ےئگ ںی ابیق دحثی ایس



 

 رطح ےہ سج رطح سگر یکچ۔

 ر، یلع انب ابمرک، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہاجحج نب اشرع، اہرفؿ نب الیعمس، زخا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1287    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، وبيساهَّلل ب٦ ٠وسي، شيبا٧، یحٌي، ابی ١َٝہ، ابوہزیزہ :  راوی

١َََٝة وَ  ََ ٤ََْا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ُوَسي َو٦ِ َشِيَبا٧َ َو٦ِ یَِحٌَي َو٦ِ أَبٔی  َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ثَىٔي إ َٟ بَِي٥َا أ٤ََا ٦ِ أَبٔی صَُزیِزَ َحسَّ ا َٔ َة 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َ َر َّٝ ََ  ٔ ِضز ٢ََّٝ َظََلَة اٜمُّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِّی ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ْٞ أَُظل ا٣َ َرُج َٕ َِ َىَتئِن  ِ٘ ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ اٜزَّ ََ َو

َِٜحٔسیَث  َتغَّ ا ِٔ ِي٢ٕ َوا َٝ َُ  ٦ِ٠ٔ بَىٔي 

 اہلل نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، ایب ہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااحسؼ نب وصنمر، دیبع

ابیق  ےک اسھت رہظ یک امنز ڑپ ی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف رںیتعک ڑپھ رک السؾ ریھپ دای وت یبن میلس اک ا ک لدیم ڑھکا وہا

 ح سگر یکچ۔دحثی ایس رطح ےہ سج رط

 ااحسؼ نب وصنمر، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، ییحی، ایب ہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  رکےن ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس



 

     1288    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ وٝيہ، زہيْ، ا١َىيٞ ب٦ ابزاہي٢، خاٜس، ابی َٔلبہ، ابی ٠ہِٝ، و١زا٧ ب٦  :  راوی

 حعين

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ بِ  ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َخأٜٕس َو٦ِ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ َة  َٝيَّ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وُ ٦ُ َِحِ

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ َو٦ِ و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ حَُعيِٕن أ٧ََّ َر َّٝ ١َُِٜض َِٜىَِّصَ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ أَبٔی ا َّی ا ٢ََّٝ فٔی ثَََلٔث  َظل َس َِ

َٟ یَا َر  ا َٕ َِ  ْٟ ُٗ َوکَا٧َ فٔی یََسیِطٔ ـُو بَا ِْٜٔخِ َٜطُ ا  ُٟ ا َٕ ْٞ يُ َِٜيطٔ َرُج ٔ ا٣َ إ َٕ َِ َٜطُ  ٔ َٞ ٥ِ٠َز َىإت ث٢َُّ َزَخ َ٘ ُط َظ٥ٔيَىطُ َر َٜ ََِذََکَ  َٟ اهَّللٔ  و َُ

 َِ ٔلَی ا٥َّٜأس  َّي ا٤َِتَهی إ ٌَِؽَبا٧َ َیُحزُّ رَٔزائَطُ َحً َد  ِحَسَتئِن َوَِخَ ََ َحَس  ََ ٢ََّٝ ث٢َُّ  ََ َىّة ث٢َُّ  ِ٘ َّی َر ََِعل اُٜوا َنَى٢ِ  َٔ َٗ َصَذا  َٟ أََظَس ا َٕ

 ٢ََّٝ ََ  ث٢َُّ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہ، اامسلیع نب اربامیہ، اخدل، ایب القہب، ایب بلہم، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ 

فل ہ فملس ےن رصع یک امنز ڑپاھیئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نیت راعکت ےک دعب السؾ ریھپ دای رھپ  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اےنپ رھگ رشتفی ےل اجےن ےگل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ ا ک لدیم ڑھکا وہا ےسج رخابؼ اہک اجات ےہ افر اس ےک اہھت 

ؽ! رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وج ایک فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس ےن اید یھب ےبمل ےھت اس ےن اہک اے اہلل ےک روس

 دال دای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہصغ ںیم اینپ اچدر ےتچنھک وہےئ ےلکن افر ولوگں کت چنہپ ےئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

ں رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک رتعک ڑپاھیئ رھپ السؾ ریھپا رھپ دف دجسے ےئک رفامای ایک  ہ چس اتہک ےہ ولوگں ےن اہک ہک اہ

 رھپ السؾ ریھپا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہ، الیعمس نب اربامیہ، اخدل، ایب القہب، ایب بلہم، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم وھبےنل افر اس ےک  ےئ دجسہ وہس رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

     1289    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 خاٜس حذاء، َٔلبہ، ابی ٠ہِٝ، و١زا٧ ب٦ حعين اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبساٜوہاب ثٕفی، :  راوی

ُِ َو٦ِ  ا َِٜحذَّ ث٥ََا َخأْٜس َوصَُو ا فٔیُّ َحسَّ َٕ َِٜوصَّأب اٜثَّ ٤ََْا َوِبُس ا َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ِٔ َو٦ِ َحسَّ َّٝ ١َُِٜض أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ أَبٔی ا

٢َ َر  َّٝ ََ  َٟ ا َٔ ُِٜحَعئِن  ُِٜحِحَزَة و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ ا َٞ ا َسَخ َِ ا٣َ  َٔ َِٜىَِّصٔ ث٢َُّ  َىإت ٦ِ٠ٔ ا َ٘ ٢ََّٝ فٔی ثَََلٔث َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

َىَة  ِ٘ َّی اٜزَّ ََِعل َؽّبا  ٍِ َد ٠ُ َْخَ َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ ََلةُ َیا َر ِت اٜعَّ َُّٔٔصَ َٟ أَ ا َٕ َِ َِٜيَسی٦ِٔ  ْٞ َبٔسيُق ا ا٣َ َرُج َٕ ًَّٜٔي کَا٧َ َِ ٢َ ث٢َُّ  ا َّٝ ََ َتَزَک ث٢َُّ 

 ٢ََّٝ ََ ٔ ث٢َُّ  ِضو ِحَستَِی اٜسَّ ََ َحَس  ََ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاولاہب یفقث، اخدل ذحاء، القہب، ایب بلہم، رمعاؿ نب نیصح رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر اےنپ رجحہ ابمرک ںیم رشتفی ےل ےن رصع یک نیت رںیتعک ڑپاھ رک السؾ ریھپ دای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع

ےئگ اےنت ںیم ا ک ےبمل اہوھتں فاےل لدیم ےن ڑھکے وہ رک رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ ایک امنز مک رک دی یئگ ےہ لپ یلص اہلل 

 ے ےئک رھپ السؾ ریھپا۔ہیلع فل ہ فملس ہصغ ںیم ےلکن افر وج رتعک وھچٹ یئگ یھت فہ ڑپاھیئ رھپ السؾ ریھپا دف دجس

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاولاہب یفقث، اخدل ذحاء، القہب، ایب بلہم، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

 ں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگج :   ابب

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1290    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، وبيساهَّلل ب٦ َىيس، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي ٔفا٧، زہيْ، یحٌي ب٦ َىيس، وبيساهَّلل، ٤اِي، حَّضت  :  راوی

 اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ  ث٥ََ َحسَّ ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ا٧ٔ  فَّ َٕ ِٜ ُض٢ِ َو٦ِ َیِحٌَي ا ُّٝ ُ َّي ک ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٔىيٕس َو٠َُح١َّ ََ ا َیِحٌَي ب٦ُِ ٕب َووُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َْنٔی ٤َأِْي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َ َٟ أَِخب ا َٔ ٔىيٕس َو٦ِ وُبَِيسٔ اهَّللٔ  وَرّة ِٔيَضا ََ َُ أُ  َيُِقَ َِ آ٧َ  ُُِٜقِ أُ ا ٢ََّٝ کَا٧َ َيُِقَ ََ َو

َّي ٠َا َیحُٔس َبِىُؽ٥َا ٠َِؤؼّىا ١َٜٔکَا٧ٔ َجِبَضتٔطٔ  َيِسُحُس َوَنِسُحُس ٠ََىُط َحً َِ ِحَسْة  ََ 

ت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس زریہ نب رحب، دیبع اہلل نب دیعس، دمحم نب ینثم، ییحی اطقؿ، زریہ، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، انعف، رضح

فملس بج رقلؿ ڑپےتھ ےھت رھپ اس ںیم دجسہ فایل وسرة ڑپےتھ وت دجسہ رکےت افر مہ یھب  رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

  ھت ی یھت۔لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت دجسہ رکےت اہیں کت ہک مہ ںیم ےس ضعب وک اینپ اشیپین رےنھک ےک  ےئ ہگج ںیہن

زریہ نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس، دمحم نب ینثم، ییحی اطقؿ، زریہ، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امن :   ابب

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1291    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ بَّش، وبيساهَّلل ب٦ و١ز، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ  أَ َحسَّ َٟ ُرب١ََّا َْقَ ا َٔ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ

َّي اِزَزَح٥َ١ِا و٥ِٔ  َيِسُحُس ب٥َٔا َحً َِ  ٔ ِحَسة َي١ُزُّ بٔاٜسَّ َِ آ٧َ  ُُِٜقِ ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّي ٠َا َیحُٔس أََحُس٤َا ٠َکَا٤ّا َسُظ حَ َر ً

 ٕ ٔ َظََلة  َٜٔيِسُحَس ِٔيطٔ فٔی ٌَيِْ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ رکےت افر مہ یھب لپ یلص اہلل ہیلع  فل ہ فملس بج رقلؿ ڑپےتھ افر دجسہ فایل لتی ےس سگرےت وت لپ

فل ہ فملس ےک اسھت دجسہ رکےت اہیں کت ہک وجہؾ یک فہج ےس مہ ںیم ےس یسک وک دجسہ رکےن یک ہگج ںیہن ھت ی یھت  ہ دجسہ امنز ےک 



 

 العفہ ںیم وہات اھت۔

 ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1292    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابواَحٖ، حَّضت وبساهَّلل :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبةُ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت  َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ َو٦ِ أَبٔی إ

َوزَ  َِ َ ََِسَحَس ِٔيَضا َو  اِل أَ َوا٥َِّٜح٢ٔ  َّطُ َْقَ ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُث َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َْ أ٧ََّ یَُحسِّ ِ ٌَي َحَس ٦ِ٠َ کَا٧َ ٠ََىُط  ََ

ّٔيىٔ  َٟ َیِٙ ا َٔ ٔلَی َجِبَضتٔطٔ َو َىُط إ َِ ا ٦ِ٠ٔ َحّصي أَِو تَُزإب ََفَ ًّّ َ٘ اَشِيّدا أََخَذ  َٞ کَأَفّ ٔ ُٔت ِس َرأَیُِتُط َبِىُس  َٕ َٜ َٟ َوِبُس اهَّللٔ  ا َٔ  ي َصَذا 

مجنل دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرة ا

ھت ےنتج ولگ ےھت بس ےن دجسہ ایک وساےئ ا ک وبڑےھ ےک اس ےن ڑپ ی رھپ اس ںیم دجسہ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس

 یٹم یک ا ک یھٹم رھب رک اینپ اشیپین ےس اگلیئ افر اہک ہک ےھجم یہی اکیف ےہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن

 اےس داھکی ہک فہ اس ےک دعب احتل  رف یہ ںیم امرا ایگ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، رضحت دبعاہلل دمحم نب ینثم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1293    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، اب٦ ححز، یحٌي ب٦ یحٌي، ا١َىيٞ اب٦ جىَف، یزیس ب٦ حعيّہ،  :  راوی

 اب٦ ٔسيق، وفاء ب٦ يسار

َٟ یَ  ا َٔ  ٕ ٔىيٕس َواب٦ُِ حُِحز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َویَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو و٧َ َحسَّ َٟ اِْلَِخُ ا َٔ ٤ََْا َو َ ِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب

 َّ ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر أ٤َ َُٔسِيٕق َو٦ِ َوَفا َة َو٦ِ اب٦ِٔ  َّ ُٞ َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ ُخَعِي ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ َزیَِس ب٦َِ َحسَّ
َ أ ََ َّطُ  َُْظ أ٤َ َ طُ أَِخب

ائَةٔ ٠ََي اِْل٠َٔا ُِٜٔقَ ََ ثَابٕٔت َو٦ِ ا َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َ َولَی َر أ َُّط َْقَ ٔ فٔی َشِيٕئ َوَزَو٢َ أ٤َ ائََة ٠ََي اِْل٠َٔا٣ َٟ َِل ْٔقَ ا َٕ َِ  ٔ ٢َ ٣ َّٝ

٢ِ َيِسحُِس  َٝ َِ  َوا٥َِّٜح٢ٔ إَٔذا َصَوی 

شن ظ، اطعء نب اسیر رفامےت ںی ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، ییحی نب ییحی، اامسلیع انب رفعج، 
ق
ی فہ، انب 

لص
سیدی نب 

ہک ںیم ےن رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک اامؾ ےک اسھت رقات رکین اچےئہ وت رفامای ہک اامؾ ےک اسھت 

 

َ فَل

ی  ( ڑپ ی افر دجسہ ںیہن ایک۔رقات ںیہن رکین اچےیہ افر رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن )ِإَذا َهوَ ُڈ ْ
ی ج ْ
ت َش

 ْم 

شن ظ، اطعء نب اسیر :  رافی
ق
ی فہ، انب 

لص
 ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، ییحی نب ییحی، الیعمس انب رفعج، سیدی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   باب

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1294    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک وبساهَّلل ب٦ یزیس ٠ولی اَوز ب٦ َّيا٧، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١ :  راوی

َٟ َْقَ  ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ١َََٝة ب٦ِٔ َوِبسٔ َحسَّ ََ َيا٧َ َو٦ِ أَبٔی  ِّ َُ ٔ ب٦ِٔ  َوز َِ َ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس ٠َِولَی اِل



 

َْص٢ُِ  َ َٓ أَِخب ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ ََِسَحَس ِٔيَضا  ِت  َّٕ ُِ اِنَص ١َا َُٜض٢ِ إَٔذا اٜسَّ  َ أ واٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة َْقَ َُ َِٝيطٔ أ٧ََّ َر َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل

َحَس ِٔيَضا ََ  ٢َ َّٝ ََ  َو

 
ُ
مَا ء
َ
ّ
لش

 ییحی نب ییحی، امکل دبعاہلل نب سیدی ومیل اوسد نب ایفسؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ےن )ِإَذا ا

( ڑپ ی رھپ دجسہ ایک بج امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای ہک روسؽ اہلل ْ

 

ت
َ
ّق
َ

ث

س
ْ

 

ت
  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس وسرة ںیم دجسہ ایک ےہ۔ا

 ییحی نب ییحی، امکل دبعاہلل نب سیدی ومیل اوسد نب ایفسؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک وہگجں اک ایبؿ اسمدج افر امنز ڑپےنھ :   ابب

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1295    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابزاہي٢ ب٦ ٠وسي، ويسي، اوزاعی، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، ہصا٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ، حَّضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ ثَىٔي إٔبَِزاص ٔ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَب َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٤ََْا ؤيَسي َو٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ  َ ی َؤسٓیٕ َو٦ِ ي٢ُ ب٦ُِ ٠ُوَسي أَِخب

َّی ١َََٝة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ٕ َو٦ِ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ ص١َُا َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  صَٔصا٣ٕ لَٔکَ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

ےن اربامیہ نب ومیس، یسیع، افزایع، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

زایع، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اربامیہ نب ومیس، یسیع، اف :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1296    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ایوب ب٦ ٠وسي، وفاء ب٦ ٠ي٥اء، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

اَِل حَ  َٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس  َِ َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ ٠ٔي٥َا َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَیُّوَب ب٦ِٔ ٠ُوَسي َو٦ِ َوَفا ِّ َُ ث٥ََا  سَّ

ِت َواِْقَ  َّٕ ُِ اِنَص ١َا ٢َ فٔی إَٔذا اٜسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َحِس٤َا ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ  َٟ ا َٔ ٢ٔ َربَِّک َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َِ  أِ بٔا

ف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، اطعء نب انیمء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ اوبرکب نب ایب ہبیش، رمع

( ںیم دجسہ ایک۔
َ
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 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت )ِإَذا ا

 ، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، اطعء نب انیمء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1297    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، یزیس ب٦ ابوحبيِ، ظّوا٧ ب٦ َٝي٢، وبساٜزح٦١ اُعد، ٠ولی بىي ٠دزو٣، حَّضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ِٕ َِّٝيُث َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ أَبٔی َحبٔي ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔد ٠َِولَی بَىٔي  َحسَّ َِٝي٢ٕ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اِلَُِعَ َُ َوا٧َ ب٦ِٔ  ِّ َو٦ِ َظ



 

ُِ ا ١َا ٢َ فٔی إَٔذا اٜسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َحَس َر ََ  َٟ ا َٔ َُّط  ٢ٔ َربَِّک ٠َِدزُو٣ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٤َ َِ أِ بٔا ِت َواِْقَ َّٕ  ِنَص

، سیدی نب اوب، بی، وفصاؿ نب میلس، دبعارلنمح ارعج، ومیل ینب زخمفؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب رحم، ثیل
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َ
ِ
ّ
نی
َ
 ْْسِ ر
ِ
 بی
ْ
أ
َ
د
ْ

 

( افر )اِق ْ

 

ت
َ
ّق
َ

ث

س
ْ

 

ت
 ا
ُ
مَا ء
َ
ّ
لش

 ایک۔ رفامےت ںی ہک مہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت )ِإَذا ا

، سیدی نب اوب، بی، وفصاؿ نب میلس، دبعارلنمح ارعج، ومیل ینب زخمفؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب رحم، ثیل :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1298    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، وبيساهَّلل ب٦ ابی جىَف، وبساٜزح٦١ اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َْنٔی وَ  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي َحسَّ ٠َ ثَىٔي َِحِ َِٜحارٔٔث َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی َجِىََفٕ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ١ِزُو ب٦ُِ ا

َٝطُ  ٢َ ٠ِٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر  اِلَُِعَ

 ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیبع اہلل نب ایب رفعج، دبعارلنمح

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیبعاہلل نب ایب رفعج، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1299    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ت ابوراِي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہوبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، و٥بْی، ٠ح١س ب٦ وبساِلولی، ٠ىت١ز، بْک، حَّض :  راوی

١ُِِٜىَت١ٔزُ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ  ث٥ََا ا اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی  ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َو٠َُح١َّ َِّٝيُت ٠ََي  َحسَّ َٟ َظ ا َٔ بَِْکٕ َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي 

أَ إَٔذا  ََُِقَ َِٜىَت١َةٔ  َْ أَبٔی أَبٔی صَُزیَِزَة َظََلَة ا ِٝ َحِسُت بَٔضا َخ ََ  َٟ ا َٕ َِ ِحَسةُ  ُط ٠َا صَٔذظٔ اٜسَّ َٜ ُِٝت  ُٕ َِ َسَحَس ِٔيَضا  َِ ِت  َّٕ ُِ اِنَص ١َا اٜسَّ

 َِ َٟ اب٦ُِ َوِبسٔ اِلَِولَی  ا َٔ اُظ و  َٕ ِٜ َّي أَ حُُس بَٔضا َحً َِ ُٟ أَ ََل أََزا َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ ِٜ ُحُس ا َِ َ ُٟ أ  َصاََل أََزا

دیبع اہلل نب اعمذ، ربنعی، دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رکب، رضحت اوبراعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ 

( ڑپ ی رھپ دجسہ ایک ںیم ےن اہک ْ
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لپ ےن  ہ ۔ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اشعء یک امنز ڑپ ی وت اوہنں ےن امنز ںیم )ِإَذا ا

 ایک ایک ےہ وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ امنز ںیم اؿ ےک اسھت دجسہ ایک ےہ افر ںیم یھب

 ہشیمہ  ہ دجسہ رکات روہں اگ۔

 ہنع دیبعاہلل نب اعمذ، ربنعی، دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، رکب، رضحت اوبراعف ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ التفت ےک ایبؿ ںیم

     1300    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٤س، ابوکا٠ٞ، یزیس ب٦ زریي، اح١س ب٦ وبسہ، َٝي٢ ب٦ اخَّضو١زو ٤أس، ويسٰي ب٦ یو :  راوی

ث٥ََا یَزٔیُس َيِىىٔي ابِ  ٕٞ َحسَّ ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ث٥ََا َحسَّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٦َ ُزَریِٕي 

َِٝي٢ُ  َُ ث٥ََا  َّیأَِح١َُس ب٦ُِ َوِبَسَة َحسَّ ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ ِٜ َْ أَبٔی ا ِٝ وُٜوا َخ ُٕ ٢ِ َي َٜ َُّض٢ِ  َْ أ٤َ ِ ٌَي  ٔ ٥َاز َِ ٔ َِّئِمِّ بَٔضَذا اِْل ُض٢ِ َو٦ِ اٜت ُّٝ ُ اهَّللُ  ب٦ُِ أَِخََّضَ ک



 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 ایس رطح لقن یک یئگ رمعف اندق، ٰیسیع نب ویسن، اوباکلم، سیدی نب زرعی، ادمح نب دبعہ، میلس نب ارضخ، اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب

 ےہ۔

 رمعف اندق، ٰیسیع نب ویسن، اوباکلم، سیدی نب زرعی، ادمح نب دبعہ، میلس نب ارضخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمدجسہ التفت ےک

     1301    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، وفا ب٦ ابی ٠ي١و٤ہ، حَّضت ابوراِي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ٠َُح١َّ  اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ِٔ ب٦ِٔ أَبٔی ٠َِي١ُو٤ََة َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوَفا ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ

َٟ َنَى٢ِ َرأَ  ا َٕ َِ ُِٝت َتِسُحُس ِٔيَضا  ُٕ َِ ِت  َّٕ ُِ اِنَص ١َا َٟ َرأَیُِت أَبَا صَُزیَِزَة َيِسُحُس فٔی إَٔذا اٜسَّ ا َٔ َِٝيطٔ َرإِٔي  َّی اهَّللُ َو یُِت َخٝٔيلٔی َظل

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو َّی اهَّللُ َو ُِٝت ا٥َّٜٔييَّ َظل ُٔ َٟ ُشِىَبُة  ا َٔ اُظ  َٕ ِٜ َّي أَ حُُس ِٔيَضا َحً َِ ُٟ أَ ََل أََزا َِ َٟ َنَى٢ِ ٢َ َيِسُحُس ِٔيَضا  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ 

ںیم ےن رضحت دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اطع نب ایب ومیمہن، رضحت اوبراعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک 

( یک التفت ےک دعب دجسہ رکےت وہےئ داھکی وت ںیم ےن رعض ایک ہک لپ دجس ْ
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ہ رک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک )ِإَذا ا

 اگ۔رےہ ںی وت لپ ےن رفامای ہک اہں ںیم ےن اےنپ لیلخ وک اس ںیم دجسہ رکےت داھکی ےہ افر ںیم ہشیمہ اس ںیم دجسہ رکات روہں 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اطع نب ایب ومیمہن، رضحت اوبراعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ...امنز ںیم ےنھٹیب افر راونں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ےنھٹیب افر راونں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     1302    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وا٠ز ب٦ وبساهَّلل ب٦ زبيْ رِضي ٠ح١س ب٦ ٠ى١ز ب٦ ربعی، ابو ہصا٣، ٠دزومی، وبساٜوحس ب٦ زیاز، وث١ا٧ ب٦ حٙي٢،  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َِٜواحٔسٔ  ١َِِٜدزُومٔیُّ َو٦ِ َوِبٔس ا ث٥ََا أَبُو صَٔصا٣ٕ ا ِئسيُّ َحسَّ َٕ ِٜ ٔ ب٦ِٔ رٔبِعٓٔیٕ ا ُس ب٦ُِ ٠َِى١َز ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ َحسَّ  َوصَُو اب٦ُِ زٔیَازٕ َحسَّ

ثَىٔي َوا٠ٔزُ ب٦ُِ َوِبسٔ  ٙٔي٢ٕ َحسَّ ََل  َح َىَس فٔی اٜعَّ َٔ ٢ََّٝ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  َٞ اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ةٔ َجَى

بَتٔطٔ ا ِ٘ ی َولَی ُر ِٜيَُِسَ ِٜي١ُِىَي َوَوَؼَي یََسُظ ا َس٠َطُ ا َٔ َط  أٔطٔ َوََفَ ََ ٔ َو دٔٔذظ َِ ی بَيَِن  ُِٜيَِسَ َس٠َُط ا ُِٜي١ِىَي َٔ ی َوَوَؼَي یََسُظ ا ُِٜيَِسَ

ُِٜي١ِىَي َوأََشاَر بٔإِٔظَبٔىطٔ  ٔ ا دٔٔذظ َِ  َولَی 

میکح، اعرم نب دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ  دمحم نب رمعم نب ر یع، اوب اشہؾ، زخمفیم، دبعاولدح نب زاید، امثعؿ نب

 اہلل ہیلع فل ہ فملس بج امنز ںیم ےتھٹیب ےھت وت اےنپ ابںیئ اپؤں وک راؿ افر ڈنپیل ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص

ھک ےتیل افر ےک درایمؿ رک ےتیل ےھت افر اانپ داایں اپؤں اھچب دےتی افر اانپ ابایں اہھت ابںیئ ےنٹھگ رپ رھک ےتیل افر داایں اہھت داںیئ راؿ رپ ر

 اینپ ایلگن ےس ااشرہ رفامےت۔

  نب رمعم نب ر یع، اوب اشہؾ، زخمفیم، دبعاولدح نب زاید، امثعؿ نب میکح، اعرم نب دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ےنھٹیب افر راونں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک ےک ایبؿ ںیمامنز 



 

     1303    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث اب٦ وحَل٧، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوخاٜس اح١ز، اب٦ وحَل٧ حَّضت وا٠ز ب٦ وبساهَّلل ب٦ زبيْ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ث َٔ َحسَّ ُط  َٜ ن  ِّ َّٝ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواٜ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َِٜيْث َو٦ِ اب٦ِٔ َوِحََل٧َ  ث٥ََا  ُٔتَِيَبُة َحسَّ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ ٥َا  َٟ َحسَّ ا

 َٟ ا َٔ ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ َىَس یَِسوُو  َو٦ِ اب٦ِٔ َوِحََل٧َ َو٦ِ َوا٠ٔز َٔ ٢َ إَٔذا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ کَا٧َ َر

ی َوأََشاَر بٔإِٔظَبٔىطٔ اٜسَّ  ُِٜيَِسَ دٔٔذظٔ ا َِ ی َولَی  ُِٜيَِسَ ُِٜي١ِىَي َویََسُظ ا َِدٔٔذظٔ ا ِٜي١ُِىَي َولَی  بَّابَةٔ َوَوَؼَي إٔبَِضا٠َطُ َولَی َوَؼَي یََسُظ ا

ِٜوُ  بََتطُ إِٔظَبٔىطٔ ا ِ٘ ی ُر ُِٜيَِسَ طُ ا َّّ َ٘  ٢ُِٕٔٝ َفی َویُ َِ 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل انب الجعؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، انب الجعؿ رضحت اعرم نب دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ

 ےک  ےئ ےتھٹیب وت داایں اہھت داںیئ راؿ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داع امےنگن

ایں اہھت رپ افر ابایں اہھت ابںیئ راؿ رپ رہ ےت افر اینپ اہشدت فایل ایلگن ےس ااشرہ رفامےت افر اوگناھٹ اینپ درایمین ایلگن رپ رہ ےت افر اب

 ونٹھگں رپ رہ ےت۔

دل ارمح، انب الجعؿ رضحت اعرم نب دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہبیتق نب دیعس، ثیل انب الجعؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخ :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمامنز ںیم ےنھٹیب افر راونں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک ےک ایب

     1304    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، اب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، وبيساهَّلل ب٦ و١ز، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ



 

َٟ َوبِ  ا َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ثَىٔي ٠َُح١َّ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ وُبَِئس َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ ْس أَِخب

ََٝس فٔی  ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا َج ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َوَؼَي یََسیِطٔ وَ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ََلة بَتَِيطٔ اٜعَّ ِ٘ لَی ُر

 َٔ ی بَا ُِٜيَِسَ بَتٔطٔ ا ِ٘ ی َولَی ُر ُِٜيَِسَ ََِسَوا بَٔضا َویََسُظ ا ًَّٜٔي َتلٔی اِْلٔبَِضا٣َ  ُِٜي١ِىَي ا َي إِٔظَبَىطُ ا َِ َِٝيَضاَوَر  َفَضا َو

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل

ایلگن وج یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج امنز ںیم ےتھٹیب ےھت وت اےنپ اہھت ونٹھگں رپ رہ ےت افر داںیئ اہھت یک اہشدت فایل ایلگن ااھٹےت فہ 

 اھچب دےتی۔اوگنےھٹ ےک رقبی ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس داع رکےت افر ابںیئ اہھت وک ابںیئ ےنٹھگ رپ 

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں  :   ابب

 امنز ںیم ےنھٹیب افر راونں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     1305    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، یو٤س ب٦ ٠ح١س، ح١از ب٦ ١َٝہ، ایوب، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيسٕ  َٟ  َحسَّ و َُ ١َََٝة َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ٕس َحسَّ ث٥ََا یُو٤ُُس ب٦ُِ ٠َُح١َّ  اهَّللٔ َحسَّ

ُِٜيَِسَ  بَتٔطٔ ا ِ٘ ی َولَی ُر ُِٜيَِسَ ٔس َوَؼَي یََسُظ ا َصضُّ َىَس فٔی اٜتَّ َٔ ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو بَتٔطٔ َظل ِ٘ ُِٜي١ِىَي َولَی ُر ی َوَوَؼَي یََسُظ ا

بَّابَةٔ  َس ثَََلثَّة َوَخ١ِٔسيَن َوأََشاَر بٔاٜسَّ َٕ ُِٜي١ِىَي َوَو  ا

دبع نب دیمح، ویسن نب دمحم، امحد نب ہملس، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ںیم ےتھٹیب ےھت وت اانپ ابایں اہھت اےنپ ابںیئ ےنٹھگ رپ رہ ےت افر اانپ داایں اہھت اےنپ داںیئ ےنٹھگ رپ رہ ےت افر رتک ن یک فل ہ فملس بج دہشت

 لکش انبےت افر اہشدت یک ایلگن ےس ااشرہ رفامےت۔



 

 ہنع دبع نب دیمح، ویسن نب دمحم، امحد نب ہملس، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ےنھٹیب افر راونں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     1306    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٠س٢ٝ ب٦ ابی ٠زی٢، حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ، وبساٜزح٦١ ا١ٜىاوی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٠ُِس٢ٔٔٝ ب٦ِٔ أَبٔی ٠َزِی٢ََ َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَّ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ َرآنٔی ِح٦ٔ١َ اَحسَّ ا َٔ َّطُ  ١َُِٜىاؤیِّ أ٤َ

١َا کَا٧َ  َ٘ َٟ اِظ٥َِي  ا َٕ َِ َٓ ٤ََضانٔی  ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ  ٔ ََلة َِٜحَصي فٔی اٜعَّ َِٝيطٔ  َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز َوأ٤ََا أَِوَبُث بٔا َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َْ کَا٧َ َر ِي َ٘ ُِٝت َو ُٕ َِ ٢َ َيِع٥َُي  َّٝ ََ ِٜي١ُِىَي َو ُط ا َّّ َ٘ ََلةٔ َوَؼَي  ََٝس فٔی اٜعَّ َٟ کَا٧َ إَٔذا َج ا َٔ ٢ََّٝ َيِع٥َُي  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 ِٜ ُط ا َّّ َ٘ ًَّٜٔي َتلٔی اِْلٔبَِضا٣َ َوَوَؼَي  ََّٝضا َوأََشاَر بٔإِٔظَبٔىطٔ ا ُ َبَؾ أََظابَٔىطُ ک َٔ ُِٜي١ِىَي َو ٔ ا دٔٔذظ َِ ٔ َولَی  د َِ ی َولَی  یُيَِسَ ِٜيَُِسَ ٔ ا  ٔذظ

ییحی نب ییحی، امکل، ملسم نب ایب رممی، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دبعارلنمح ااعملفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ےھجم 

رفاک افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امنز ںیم رکنکویں ےس ےتلیھک وہےئ داھکی بج فہ امنز ےس افرغ وہےئ وت اوہنں ےن ےھجم 

 رفامای اس رطح اسیج ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک رکےت ےھت ںیم ےن رعض ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےسیک

یلیھتہ وک  ایک رکےت ےھت وت اوہنں ےن رفامای ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ںیم ےتھٹیب وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ داںیئ

اؿ رپ داںیئ راؿ رپ رہ ےت افر دفرسی اسری اویلگنں وک دنب رک ےک اوگنےھٹ ےک اسھت فایل ایلگن ےس ااشرہ رفامےت افر ابںیئ یلیھتہ وک ابںیئ ر

 رہ ےت۔

  ہنعییحی نب ییحی، امکل، ملسم نب ایب رممی، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دبعارلنمح ااعملفی ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ےنھٹیب افر راونں رپ اہھت رےنھک یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     1307    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، ٠س٢ٝ ب٦ ابی ٠زی٢، ولی ب٦ وبساٜزح٦١ ٠ىاوی :  راوی

 ِٜ َيا٧ُ َو٦ِ ٠ُِس٢ٔٔٝ ب٦ِٔ أَبٔی ٠َزَِی٢َ َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ِٔ اب٦ِٔ َحسَّ ٔلَی َج٥ِ َِّٝيُت إ َٟ َظ ا َٔ ١َُىاؤیِّ 

ث٥ََا بٔطٔ َو٦ِ ٠ُِس٢ٕٔٝ ث٢َُّ َحسَّ  و١َُزَ  ٔىيٕس َحسَّ ََ کَا٧َ َیِحٌَي ب٦ُِ  َِ َيا٧ُ  ِّ َُ  َٟ ا َٔ  ث٥َٔيطٔ ٠ُِس٢ْٔٝ ََِذََکَ ٤َِحَو َحٔسیٔث ٠َأٜٕک َوَزاَز 

 انب ایب رمع، ایفسؿ، ملسم نب ایب رممی، یلع نب دبعارلنمح اعمفی اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، ملسم نب ایب رممی، یلع نب دبعارلنمح اعمفی :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ےس ررفاتغ ےک فتق السؾ ریھپےن یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

 ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک  :   ابب

 امنز ےس ررفاتغ ےک فتق السؾ ریھپےن یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     1308    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس، شىبہ، ح٢ٙ، ٥٠عور، ٠حاہس، حَّضت ابو٠ى١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََ  ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ّْا کَا٧َ َحسَّ ٕ أ٧ََّ أ٠َٔي ٢َٔٙ َو٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ ٠َُحاصٕٔس َو٦ِ أَبٔی ٠َِى١َز َِٜح ٔىيٕس َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ ا ََ ا َیِحٌَي ب٦ُِ 

َٟ اهَّللٔ و َُ ٢َُٙ فٔی َحٔسیثٔطٔ إ٧َّٔ َر َِٜح َٟ ا ا َٔ َضا  َٕ ٔ َّی َوٝ َٟ َوِبُس اهَّللٔ أَن ا َٕ َِ ٢ُِّٝ َتِسٝٔي١ََتئِن  ََّٙة ُيَس َّی ب١َٔ َىُٝطُ  َظل ِّ ٢َ کَا٧َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، ہبعش، مکح، وصنمر، اجمید، رضحت اوبرمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ہکم رکمہم ںیم ا ک اریم اھت



 

 ےہ مکح اینپ دحثی ںیم رفامےت وج دفونں رطػ السؾ ریھپا رکات اھت رضحت دبعاہلل ےن رفامای ہک اس ےن  ہ رطہقی اہکں ےس  اھکی

 ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایس رطح ایک رکےت ےھت۔

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، ہبعش، مکح، وصنمر، اجمید، رضحت اوبرمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےس ررفاتغ ےک فتق السؾ ریھپےن یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     1309    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ ح٥بٞ، یحٌي ب٦ َىيس، شىبہ، ح٢ٙ، ٠حاہس، ابو٠ى١ز، حَّضت وبساهَّلل :  راوی

٢َٔٙ َو٦ِ ٠َُحاصٕٔس َو٦ِ أَبٔی ٠َِى  َِٜح ٔىيٕس َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ ا ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  ٕٞ َحسَّ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ َح٥َِب َٟ َحسَّ ا َٔ ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ١َز

َٟ َوِبُس اهَّللٔ ا َٕ َِ ٢ََّٝ َتِسٝٔي١ََتئِن  ََ ّْا أَِو َرُجَّل  َىُط ٠َزَّّة أ٧ََّ أ٠َٔي َِ َضاُشِىَبُة َر َٕ ٔ َّی َوٝ   أَن

ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، ہبعش، مکح، اجمید، اوبرمعم، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ہبعش ےتہک ںی ہک ا ک رمہبت ا ک اریم 

 لدیم دفونں رطػ السؾ ریھپات ےہ وت رضحت دبعاہلل ےن رفامای ہک اس ےن ) ہ رطہقی( اہکں ےس  اھکی ےہ؟

 ییحی نب دیعس، ہبعش، مکح، اجمید، اوبرمعم، رضحت دبعاہللادمح نب لبنح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےس ررفاتغ ےک فتق السؾ ریھپےن یک تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     1310    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس



 

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابووا٠ز وٕسی، وبساهَّلل ب٦ جىَف، ا١َىيٞ ب٦ ٠ح١س، حَّضت وا٠ز ب٦ َىس :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َجِىََفٕ  ٔسیُّ َحسَّ َٕ َِٜى ٕ ا ٤ََْا أَبُو َوا٠ٔز َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٔ ب٦ِٔ  َحسَّ ٕس َو٦ِ َوا٠ٔز َٞ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ١َٔىي َِ ٔ َو٦ِ إ

٢ُِّٝ َو٦ِ َی١ٔي٥ٔطٔ َوَو٦ِ َيَس  ٢ََّٝ ُيَس ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ُِت أََری َر ُ٘  َٟ ا َٔ ِىٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ  ََ ٔ ظ َّي أََری بََياَؿ َخسِّ ٔ َحً  ارٔظ

، اامسلیع نب دمحم، رضحت اعرم نب دعس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، دبعاہلل نب رفعج

رفامےت ںی ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داںیئ رطػ افر ابںیئ رطػ السؾ ریھپےت وہےئ داتھکی اھت اہیں کت ہک لپ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک راسخرفں یک دیفسی یھب داتھکی۔

 ؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، دبعاہلل نب رفعج، الیعمس نب دمحم، رضحت اعرم نب دعسااحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ےک دعب ےک ذرک اک ایبؿ

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  ذرک اک ایبؿامنز ےک دعب ےک

     1311    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، و١زو، ابو٠ىبس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ َٟ أَِخب ا َٔ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ َو١ِزٕو  ِّ َُ ث٥ََا  ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ َحسَّ ا َٔ ُظ َبِىُس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  َْنٔی بَٔذا أَبُو ٠َِىَبٕس ث٢َُّ أ٤ََِْکَ

 ٔ ِٙبٔيْ ٢َ بٔاٜتَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َظََلةٔ َر ُٓ اِنَٕٔؽا ٔ ٥َّا َنِىز ُ٘ 

رفامےت ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، اوبدبعم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 فملس یک امنز متخ وہےن وک ریبکت ےک ذرہعی ناچہؿ ےتیل ےھت۔



 

 زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، اوبدبعم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ےک ذرک اک ایبؿ

     1312    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، و١زو ب٦ زی٥ار، ابی ٠ىبس ٠ولی حَّضت اب٦ وباس :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ أَ  َّطُ َحسَّ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ أَبٔی ٠َِىَبٕس ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس أ٤َ ِّ َُ ث٥ََا  ١َٔىطُ یُِدبُْٔ َو٦ِ اب٦ِٔ  بٔی و١ََُز َحسَّ ََ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر َِ َظََلة ُٓ اِنَٕٔؽا ٔ ٥َّا َنِىز ُ٘ َٟ ٠َا  ا َٔ ُت َذَٜٔک ٔلَبٔی َوبَّإس  ََِذََکِ َٟ َو١ِْزو  ا َٔ  ٔ ِٙبٔيْ ٢َ إِٔلَّ بٔاٜتَّ

َٔک  َٞ ذَٜ ِب َٔ ٤َْٔيطٔ  َ ِس أَِخب َٔ َٟ َو١ِْزو َو ا َٔ ثَِک بَٔضَذا  ٢َِٜ أَُحسِّ  َٟ ا َٔ ُظ َو أ٤ََِْکَ َِ  ٠َِىَبٕس 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، ایب دبعم ومیل رضحت انب ابعس رفامےت ںی ہک مہ

ےن امنز متخ وہےن وک ریبکت ےک ذرہعی ناچہؿ ےتیل ےھت رضحت رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن ایب دبعم ےس ذرک ایک وت اوہنں 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یہ ےن ھجم اس اک ااکنر ایک افر اہک ہک ںیم ےن  ہ دحثی ایبؿ ںیہن یک رضحت رمعف ےن اہک ہک اس ےس ےلہپ لپ 

 ےس ایبؿ یک یھت۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر، ایب دبعم ومیل رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں :   ابب

 امنز ےک دعب ےک ذرک اک ایبؿ



 

     1313    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ حات٢، ٠ح١س ب٦ بْک، اب٦ جزیخ، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، و١زو ب٦ زی٥ار، ابو٠ىبس  :  راوی

 ٠ولی حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ٠ُ  ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعورٕ َحسَّ َح َِ ٔ ثَىٔي إ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ  َ ُس ب٦ُِ بَِْکٕ أَِخب ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ أَِخب َٟ َح١َّ ا َٔ ُط  َٜ ُن  ِّ َّٝ  َواٜ

َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ زٔی٥َإر أ٧ََّ أَبَا ٠َ  َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ َُْظ أ٧ََّ اب٦َِ َوبَّإس أَِخبََُْظ أَِخب َ ِىَبٕس ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس أَِخب

َّی اهَّللُ  ١َُِِٜٙتوبَةٔ کَا٧َ َولَی َوِضسٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل ُٓ ا٥َّٜاُس ٦ِ٠ٔ ا َِکٔ حٔيَن ی٥َََِّصٔ ِؤت بٔاٜذِّ َِِي اٜعَّ َٟ  أ٧ََّ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َّطُ  ٢ََّٝ َوأ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َو

 ُ٘ ١ِٔىُتطُ اب٦ُِ َوبَّإس  ََ ُِوا بَٔذَٜٔک إَٔذا  ٢ُ إَٔذا اِنََّصَ َٝ  ٥ُِت أَِو

دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رججی، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب دانیر، اوبدبعم ومیل رضحت انب ابعس ریض 

ز ےس ذرک رکان روسؽ اہلل ےک زامہن ابمرک اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک سج فتق ولگ رفض امنز ےس افرغ وہں اس فتق دنلب لفا

 ںیم اھت رضحت انب ابعس رفامےت ںی ہک بج ںیم ذرک وک اتنس وت ےھجم ولعمؾ وہ اجات ہک فہ امنز ےس افرغ وہ ےئگ ںی۔

رضحت انب  دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رججی، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب دانیر، اوبدبعم ومیل :  رافی

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دہشت افر السؾ ریھپ ےن ےک درایمؿ ذعاب ربق افر ذعاب منہج افر زدنیگ افر ومت افر یسم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےک اابحتساب ےک ایبؿ ںیم افر السؾ ریھپ ےن ےک درایمؿ ذعاب ربق افر ذعاب منہج افر زدنیگ افر ومت افر حیسم داجؽ ےک ہنتف افر انگہ افر رقض ےس انپہ امےنگن دہشت

     1314    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س ب٦ یزیس، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، ہارو٧ ب٦ َىيس، ِح٠ٝہ ب٦ یٰحٌي، ہارو٧ :  راوی



 

 حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

٤ََْا اب٦ُِ َوصِ  َ َُٝة أَِخب ٠َ َٟ َِحِ ا َٔ ث٥ََا َو َٟ َصاُرو٧ُ َحسَّ ا َٔ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي  َٝ ٠َ ٔىيٕس َوَِحِ ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َْنٔی یُو٤ُُس ب٦ُِ َحسَّ َ ِٕ أَِخب

َّی اهَّللُ َیزٔیَس َو٦ِ ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َولَیَّ َر َِٜت َزَخ ا َٔ ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة  َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ ثَىٔي ُُعِ َٟ َحسَّ ا َٔ ٢َ  ب٦ِٔ ٔشَضإب  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

 َِ َِٜت  ا َٔ بُورٔ  ُٕ ِٜ ت٥َُو٧َ فٔی ا ِّ ٢ُِ ُت َّٙ ِٞ َشَىزِٔت أ٤َ ُٟ َص و ُٕ ٔ َوهَٔی َت َِٜيُضوز َِٝيطٔ َوو٥ِٔٔسی ا٠َِزأَْة ٦ِ٠ٔ ا َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ًَ َر اِرَتا

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َيالَٔی ث٢َُّ  َٜ َٝبِٔث٥َا  َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٔ ََُّن یَُضوزُ  ِّ ١ََّا ُت َٟ إ٤ٔ ا َٔ ٢َ َو َّٝ ََ َُّط أُوؤَی َو ِٞ َشَىزِٔت أ٤َ ٢ََّٝ َص ََ َِٝيطٔ َو  َو

ت٥َُو٧َ  ِّ ٢ُِ ُت َّٙ ٔلَیَّ أ٤َ ٢ََّٝ َبِىُس َيِسَتٔىيُذ ٦ِ٠ٔ َوَذأب إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َس١ِٔىُت َر َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٔ بُورٔ  ُٕ ِٜ ٔ  فٔی ا بِْ َٕ ِٜ  ا

اہرفؿ نب دیعس، رحہلم نب ییحی، اہرفؿ، رحہلم، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے اپس رشتفی الےئ افر ا ک وہیدی وعرت ریمے اپس ت یھٹ یھت اہنع

رفامای  افر فہ ہہک ریہ یھت ہک ایک مت اجیتن وہ ہک مت ربقفں ںیم لزامیئ اجؤ یگ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہ نس رک اکپن اےھٹ افر

ےئ اجںیئ ےگ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک مہ دنچ راںیت رہھٹے رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ہک وہیدی لزام

یت فملس ےن رفامای ہک ایک مت اجیتن وہ ہک ریمی رطػ فیح یک یئگ ےہ ہک مت ربقفں ںیم لزامیئ اجؤ یگ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفام

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربق ےک ذعاب ےس انپہ امےتگن رےہ۔ںی ہک ںیم ےن روس

ی، اہرفؿ، رحہلم، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض  :  رافی  
ی
ر
 ح
ت

اہرفؿ نب دیعس، رحہلم نب 

 اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  ےک اابحتساب ےک ایبؿ ںیمدہشت افر السؾ ریھپ ےن ےک درایمؿ ذعاب ربق افر ذعاب منہج افر زدنیگ افر ومت افر حیسم داجؽ ےک ہنتف افر انگہ افر رقض ےس انپہ امےنگن

     1315    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہاور٧ ب٦ َىيس، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي و١زو ب٦ َواز، وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ح١يس ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت  :  راوی



 

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُة ب٦ُِ َیِحٌَي َوَو١ِ  َٝ ٠َ ٔىيٕس َوَِحِ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ِٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ َُٝة أَِخب ٠َ َٟ َِحِ ا َٔ  ٕ از وَّ ََ زُو ب٦ُِ 

َٟ اهَّللٔ و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ح١َُِيسٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َ ٢َ أَِخب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ٔ بَ  بِْ َٕ ِٜ  ِىَس َذَٜٔک َيِسَتٔىيُذ ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا

اہفرؿ نب دیعس، رحہلم نب ییحی رمعف نب وساد، فبہ، ویسن، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

فل ہ فملس ربق ےک ذعاب ےس انپہ  رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس اس ےک دعب ےس لپ یلص اہلل ہیلع

 امےتگن رےہ۔

اہفرؿ نب دیعس، رحہلم نب ییحی رمعف نب وساد، فبہ، ویسن، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  ےک اابحتساب ےک ایبؿ ںیمدہشت افر السؾ ریھپ ےن ےک درایمؿ ذعاب ربق افر ذعاب منہج افر زدنیگ افر ومت افر حیسم داجؽ ےک ہنتف افر انگہ افر رقض ےس انپہ امےنگن

     1316    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، زہيْ، جزیز، ٥٠عور، ابووائٞ، ٠َسوٗ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہا

ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ٠َ  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ  ٕ ص١َُا َو٦ِ َجزٔیز ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ لَٔکَ َح َِ ٔ ٕب َوإ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٕٞ َو٦ِ ٥ُِعوٕر َو٦ِ َحسَّ ٔ أَبٔی َوائ

بُ  ُٕ ِٜ َٞ ا ََٜتا إ٧َّٔ أَصِ ا َٕ َِ ١َِٜٔسی٥َةٔ  ٔ ا ٔ یَُضوز َِٝت َولَیَّ َوُحوَزا٧ٔ ٦ِ٠ٔ وُُحز َِٜت َزَخ ا َٔ ٕٗ َو٦ِ َوائَٔصَة  و ُٔبُورٔص٢ِٔ ٠ََِسُ بُو٧َ فٔی  ورٔ ُيَىذَّ

َجَتا َوَزَخ  َْخَ َِ ُض١َا  َٔ ٢َِٜ أُِنٔى٢ِ أ٧َِ أَُظسِّ بُِتُض١َا َو َٙذَّ َِ َِٜت  ا َٟ اهَّللٔ َٔ و َُ َٜطُ یَا َر ُِٝت  ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َولَیَّ َر

ُٔبُ  بُو٧َ فٔی  بُورٔ ُيَىذَّ ُٕ ِٜ َٞ ا زََو١ََتا أ٧ََّ أَصِ َِ ََٝتا َولَیَّ  ١َِٜٔسی٥َةٔ َزَخ ٔ ا ٔ یَُضوز َُّض٢ِ إ٧َّٔ َوُحوَزی٦ِٔ ٦ِ٠ٔ وُحُز َتا إ٤ٔ َٔ َٟ َظَس ا َٕ َِ بُو٧َ  ورٔص٢ِٔ  ُيَىذَّ



 

 ٔ بِْ َٕ ِٜ ذُ ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا ١َا َرأَیُِتطُ َبِىُس فٔی َظََلةٕ إِٔلَّ َیَتَىوَّ َِ َِٜت  ا َٔ َِٜبَضائ٢ُٔ   َوَذابّا َتِس١َُىُط ا

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، زریہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک دمہنی

ونمرہ یک دف وبڑ ی وہیدی وعرںیت ریمے اپس لںیئ افر ےنہک  یگ ہک ربق فاولں وک اؿ یک ربقفں ںیم ذعاب دای اجات ےہ رضحت اعدص  

وسؽ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن اؿ وک الٹھجای افر اؿ یک دصتقی وک ااھچ ںیہن اھجمس رھپ فہ دفونں وعرںیت لکن ںیئگ افر ر

اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک ہک دمہنی یک دف وہیدی وبڑ ی وعرںیت  اہلل یلص

ریمے اپس لںیئ ںیھت ۔ فہ ایخؽ رکیت ںی ہک ربق فاولں وک اؿ یک ربقفں ںیم ذعاب دای اجات ےہ؟ وت لپ ےن اؿ یک دصتقی رفامیئ ہک 

پ  وک اجونر کت  ےتن ںی رھپ رضحت اعدص  رفامیت ںی ہک لپ رہ امنز ےک دعب ربق ےک ذعاب ےس انپہ امےتگن اںیہن ذعاب دای اجات ےہ ہک 

 رےہ۔

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، زریہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  ےک اابحتساب ےک ایبؿ ںیمدہشت افر السؾ ریھپ ےن ےک درایمؿ ذعاب ربق افر ذعاب منہج افر زدنیگ افر ومت افر حیسم داجؽ ےک ہنتف افر انگہ افر رقض ےس انپہ امےنگن

     1317    حسیث                               اوٟ جٝس  :  جٝس

 ہ٥از ب٦ َسی، ابواحوػ، اشىث، ٠َسوٗ :  راوی

ٕٗ َو٦ِ َوائَٔصَة بٔضَ  و ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ أَِشَىَث َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ٠ََِسُ یِّ َحسَّ ٔ ث٥ََا َص٥َّازُ ب٦ُِ اَٜسَّ َِٜت َحسَّ ا َٔ َِٜحٔسیٔث َؤِيطٔ  َذا ا

ٔ  َو٠َا بِْ َٕ ِٜ ذُ ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا ١ِٔىُتطُ یََتَىوَّ ََ َّی َظََلّة َبِىَس َذَٜٔک إِٔلَّ   َظل

انہد نب رسی، اوباوحص، اثعش، قورفؼ ےس ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم  ہ اافلظ ںی ہک اس ےک دعب لپ یلص 

 ذعاب ےس انپہ ہن امیگن وہ۔ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وکیئ امنز ایسی ںیہن ڑپ ی ہک سج ںیم ربق ےک



 

 انہد نب رسی، اوباوحص، اثعش، قورفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ںیم ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم

     1318    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ظاٜح، اب٦ شہاب، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ٕب  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزصَيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح َو٦ِ اب٦ِٔ  َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ِىٕس  ََ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ ث٥ََا َيِى اَِل َحسَّ َٔ

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ َِٜت  ا َٔ ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة  َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ ٢ََّٝ َيِسَتٔىيُذ فٔی ٔشَضإب  ََ َظََلتٔطٔ ٦ِ٠ٔ َو

 ٟٔ ا جَّ  ِٔت٥َِٔة اٜسَّ

رمعف اندق، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن 

 روسؽ اہلل ےس انس ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ امنز ںیم داجؽ ےک ہنتف ےس انپہ امےتگن ےھت۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےنگن ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم ونتفں ےس انپہ ام

     1319    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

نَّص ب٦ ولی جہؽِم، اب٦ ١٤يْ، ابوَکیِ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، ابوَکیِ، و٘يي، اوزاعی، حسا٧ ب٦ وفيہ، ٠ح١س  :  راوی

 ب٦ ابی وائصہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ  ِٕ حَ  َحسَّ یِ َٟ أَبُو َُکَ ا َٔ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ َو٘ٔيٕي  ِٕ َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ یِ ٕ َوأَبُو َُکَ َِٜحِضَؽِٔمُّ َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا َو٘ٔيْي َولٓٔیٕ ا سَّ

سٔ ب٦ِٔ أَبٔی َوائَٔصَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  َة َو٦ِ ٠َُح١َّ ا٧َ ب٦ِٔ َؤفيَّ ث٥ََا اِلَِوَزاعٔیُّ َو٦ِ َحسَّ ١َََٝة َو٦ِ  َحسَّ ََ ٕ َو٦ِ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ َوَو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی 

َِٝيِسَتٔىِذ بٔاهَّللٔ  َِ  ٢ِ ُ٘ َس أََحُس ٢ََّٝ إَٔذا َتَصضَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِّی أَوُوذُ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔن َُّٝض٢َّ إ ُٟ اٜ و ُٕ  ٦ِ٠ٔ أَِربَٕي َي

ٟٔ  بَٔک ٦ِ٠ٔ َوَذأب  ا جَّ ١َِٜٔسئح اٜسَّ ١َ١َِٜأت َو٦ِ٠ٔ ََشِّ ِٔت٥َِٔة ا ١َِِٜحَيا َوا ٔ َو٦ِ٠ٔ ِٔت٥َِٔة ا بِْ َٕ ِٜ  َجَض٢ََّ٥ َو٦ِ٠ٔ َوَذأب ا

ی، انب ریمن، ، اوبرکبی، زریہ نب رحب، فعیک، اوبرکبی، فعیک، افزایع، اسحؿ نب ہیطع، دمحم نب ایب اعدص  رضحت 

م
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اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ دہشت ڑپےھ وت اہلل  اوبرہریہ ریض اہلل
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ی، انب ریمن، اوبرکبی، زریہ نب رحب، فعیک، اوبرکبی، فعیک، افزایع، :  رافی

م

 

یہ ض
ج

اسحؿ نب ہیطع، دمحم نب ایب اعدص   رصن نب یلع 

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     1320    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی اَحٖ، ابواَٜمي٧، شىيِ، زہزی، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َٔ ِْ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  ٤ََْا ُشَىِي َ ٧ٔ أَِخب َِٜمَيَ ٤ََْا أَبُو ا َ َٖ أَِخب َح َِ ٔ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة َزِوَد َحسَّ َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا



 

 ٔ ٢َ کَا٧َ یَِسوُو ف َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِْتُط أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َ ٢ََّٝ أَِخب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِّی أَوُوذُ بَٔک ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔن َُّٝض٢َّ إ ََلةٔ اٜ ی اٜعَّ

 ٔ بِْ َٕ ِٜ ِّی أَ  ا ٔن ُض٢َّ إ َّٝ ١َ١َِٜأت اٜ ١َِِٜحَيا َوا ٟٔ َوأَوُوذُ بَٔک ٦ِ٠ٔ ِٔت٥َِةٔ ا ا جَّ ١َِٜٔسئح اٜسَّ ١َِٜأِث٢َٔ َوأَوُوذُ بَٔک ٦ِ٠ٔ ِٔت٥َِةٔ ا وُوذُ بَٔک ٦ِ٠ٔ ا

َٟ ا و َُ ٔ یَا َر َز٣ ٍِ ١َ ِٜ َْ ٠َا َتِسَتٔىيُذ ٦ِ٠ٔ ا َ ث ِ٘ ْٞ ٠َا أَ ٔ ائ َٔ َٜطُ   َٟ ا َٕ َِ َِٜت  ا َٔ  ٔ َز٣ ٍِ ١َ ِٜ ََٙذَب َوا َِ َث  ٣َ َحسَّ َٞ إَٔذا ََغٔ َٟ إ٧َّٔ اٜزَُّج ا َٕ َِ هَّللٔ 

 َْ َٝ أَِخ َِ  َوَوَوَس 

 اوبرکب نب ایب ااحسؼ ، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یک زفہج رہطمہ رفامیت ںی ہک یبن

ےت ےھت اے اہلل ںیم ھجت ےس ربق ےک ذعاب ےس انپہ ام اتگ وہں افر حیسم ادلاجؽ ےک ہنتف امنز ںیم  ہ داع اماگن رک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ےس انپہ ام اتگ وہں افر ھجت ےس زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس انپہ ام اتگ وہں اے اہلل ںیم ھجت ےس انگہ افر رقض ےس انپہ ام اتگ وہں 

 فاےل ےن اہک ہک اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رقض ےس رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ا ک ےنہک

تہب رثکت ےس انپہ امےتگن ںی؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج لدیم رقض دار وہ اجات ےہ وت وھجٹ یھب وباتل ےہ افر 

 فدعہ الخ یف یھب رکات ےہ۔

 ، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب اقحس، اوباامیلؿ، بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     1321    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، حسا٧ ب٦ وفيہ، ٠ح١س ب٦ ابی وائصہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ثَىٔي اِلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ ث٥ََا ا ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُس ب٦ُِ أَبٔی  َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َة َحسَّ ا٧ُ ب٦ُِ َؤفيَّ َحسَّ

َُ أََحُس  ٢ََّٝ إَٔذا ََفَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َّطُ  ذِ َوائَٔصَة أ٤َ َِٝيَتَىوَّ َِ ٔس اِْلِٔخٔ  َصضُّ ٢ِ ٦ِ٠ٔ اٜتَّ ُ٘

ٟٔ بٔاهَّللٔ ٦ِ٠ٔ أَِربَٕي ٠ٔ  ا جَّ ١َِٜٔسئح اٜسَّ ١َ١َِٜأت َو٦ِ٠ٔ ََشِّ ا ١َِِٜحَيا َوا ٔ َو٦ِ٠ٔ ِٔت٥َِٔة ا بِْ َٕ ِٜ  ٦ِ َوَذأب َجَض٢ََّ٥ َو٦ِ٠ٔ َوَذأب ا



 

زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، افزایع، اسحؿ نب ہیطع، دمحم نب ایب اعدص ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ 

 ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ دہشت ڑپھ رک افرغ وہ وت اہلل اعتیل ےس اچر زیچفں یک انپہ امےگن منہج ےک اہلل یلص اہلل

 ذعاب ےس ربق ےک ذعاب ےس زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس حیسم داجؽ ےک یر ےس۔

 اعدص ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، افزایع، اسحؿ نب ہیطع، دمحم نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     1322    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ح٢ٙ ب٦ ٠وسي، ہٕٞ ب٦ زیاز، ولی ب٦ خَّش٣، ويسٰي اب٦ یو٤س، اوزاعی :  راوی

٤ََْا ؤيَس  َ ٣ٕ أَِخب ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ُٞ ب٦ُِ زٔیَازٕ  ِٕ ٔ ث٥ََا ص ٢َُٙ ب٦ُِ ٠ُوَسي َحسَّ َِٜح ث٥َٔيطٔ ا ي َيِىىٔي اب٦َِ یُو٤َُس َج١ٔيّىا َحسَّ

٢َِٜ یَِذَُکِ اِْلِٔخٔ وَ  ٔس َو َصضُّ ٢ِ ٦ِ٠ٔ اٜتَّ ُ٘ َُ أََحُس َٟ إَٔذا ََفَ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ  ٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ بَٔضَذا اِْل

ل نب زاید، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع انب ویسن، افزایع، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل 
 َ ہ
مکح نب ومیس، 

  ےس وکیئ دہشت ےس افرغ وہ افر اس ںیم لرخ اک ذرک ںیہن۔اس ںیم  ہ ےہ ہک بج مت ںیم

ل نب زاید، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع انب ویسن، افزایع :  رافی
 َ ہ
 مکح نب ومیس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایب :   ابب

 امنز ںیم ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم



 

     1323    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، ہصا٣، یحٌي، ابو١َٝہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ أَ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َحسَّ ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َّطُ  ١ََة أ٤َ َٝ ََ بٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ َیِحٌَي َو٦ِ أَبٔی 

١َِٜحِ  ٔ َوَوَذأب ا٥َّٜارٔ َؤِت٥َِٔة ا بِْ َٕ ِٜ ِّی أَوُوذُ بَٔک ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا ٔن ُض٢َّ إ َّٝ ٢َ اٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َِٜ َظل ٟٔ َيا َوا ا جَّ ١َِٜٔسئح اٜسَّ  ١َأت َوََشِّ ا

فملس دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ےک ہنتف ےس حیسم داجؽ ےک یر  ہ داع اماگن رکےت ےھت اے اہلل ںیم ھجت ےس ربق ےک ذعاب افر دفزخ ےک ذعاب افر زدنیگ افر ومت 

 ےس انپہ ام اتگ وہں۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، اشہؾ، ییحی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک :   ابب

 امنز ںیم ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     1324    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وباز، َّيا٧، و١زو، ـاُس، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َيا٧ُ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  ُس ب٦ُِ َوبَّازٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ  َٟ ا َٔ َو١ِزٕو َو٦ِ ـَاُوٕس 

 ِٜ ٔ وُوذُوا بٔاهَّللٔ ٦ِ٠ٔ ِٔت٥َِٔة ا بِْ َٕ ِٜ ٢ََّٝ وُوذُوا بٔاهَّللٔ ٦ِ٠ٔ َوَذأب اهَّللٔ وُوذُوا بٔاهَّللٔ ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا ََ ٟٔ وُ َو ا جَّ وذُوا بٔاهَّللٔ ٦ِ٠ٔ ١َٔسئح اٜسَّ

١َ١َِٜأت  ١َِِٜحَيا َوا  ِٔت٥َِٔة ا

ہک دمحم نب ابعد، ایفسؿ، رمعف، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 انپہ اموگن مت اہلل اعتیل ےس حیسم داجؽ ےک ہنتف ےس انپہ اموگن مت مت اہلل اعتیل ےس اہلل ےک ذعاب یک انپہ اموگن مت اہلل اعتیل ےس ربق ےک ذعاب یک



 

 اہلل اعتیل ےس زدنیگ افر ومت ےک ہنتف ےس انپہ اموگن۔

 دمحم نب ابعد، ایفسؿ، رمعف، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     1325    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وباز، َّيا٧، اب٦ ـاُس، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََ  ث٥ََاَحسَّ ُس ب٦ُِ َوبَّازٕ َحسَّ َٝطُ  ا ٠َُح١َّ ٢ََّٝ ٠ِٔث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َيا٧ُ َو٦ِ اب٦ِٔ ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِّ َُ 

 ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ۔ دمحم نب ابعد، ایفسؿ، انب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 دمحم نب ابعد، ایفسؿ، انب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امےنگن ےک ایبؿ ںیم امنز ںیم ونتفں ےس انپہ

     1326    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وباز، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕ َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َش  ُس ب٦ُِ َوبَّاز ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔد َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َيا٧ُ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ



 

َٝطُ  ٢ََّٝ ٠ِٔث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن ےس ایس رطح دمحم نب ابعد، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوب

 رفاتی ایک ےہ۔

 دمحم نب ابعد، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     1327    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، بسیٞ، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

ُس بِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ َحسَّ ٖٕ َو٦ِ أَب ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ بَُسیِ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ی صَُزیَِزَة َو٦ِ ٦ُ ا

ٔ َوَوَذأب َجَض٢ََّ٥  بِْ َٕ ِٜ ذُ ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا َّطُ کَا٧َ یََتَىوَّ ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ  ا٥َّٜٔييِّ َظل ا جَّ  َؤِت٥َِٔة اٜسَّ

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبلی، دبعاہلل نب قیقش، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ربق ےک ذعاب افر منہج ےک ذعاب 

 افر داجؽ ےک ہنتف ےس انپہ اماگن رکےت ےھت۔

 وبرہریہدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبلی، دبعاہلل نب قیقش، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم ونتفں ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم



 

     1328    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ابوزبيْ، ـاُس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔ َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ ا َِٝيطٔ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ َِ َو ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َِمَٔي ُْقٔ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ َر

 َٝ َّی اهَّللُ َو َُّٝض٢َّ َظل ُٔوُٜوا اٜ  ُٟ و ُٕ آ٧ٔ َي ُُِٜقِ وَرَة ٦ِ٠ٔ ا ١ُُِّٝض٢ِ اٜسُّ ١َا ُيَى َ٘  َِ َوا ١ُُِّٝض٢ِ صََذا اٜسُّ ٢ََّٝ کَا٧َ ُيَى ََ َّا َنُىوذُ بَٔک ٦ِ٠ٔ  ِيطٔ َو إ٤ٔ

جَّ  ١َِٜٔسئح اٜسَّ ٔ َوأَوُوذُ بَٔک ٦ِ٠ٔ ِٔت٥َِٔة ا بِْ َٕ ِٜ ١َ١َِٜأت َوَذأب َجَض٢ََّ٥ َوأَوُوذُ بَٔک ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا ١َِِٜحَيا َوا ٟٔ َوأَوُوذُ بَٔک ٦ِ٠ٔ ِٔت٥َِٔة ا ا

َٟ أَؤِس  ا َٔ َٟ َِل  ا َٕ َِ َٟ ِٔلب٥ِٔطٔ أََزَوِوَت بَٔضا فٔی َظََلتَٔک  ا َٔ ا  َّ ىٔي أ٧ََّ ـَاُو ٍَ َٝ َِٜححَّاد بَ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ ب٦ِ ا ا ا َرَواُظ  َٔ َّ َظََلَتَک ٔل٧ََّ ـَاُو

 َ٘ َٟ َو٦ِ ثَََلثَٕة أَِو أَِرَبَىٕة أَِو  ا َٔ  ١َا 

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوبزریب، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ےھجم  ہ داع اھکسای رکےت ےھت سج رطح ہک رقلؿ دیجم یک وکیئ وسرت اھکسای رکےت ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ںی ہک مت 

 ِ

 

ة
َ

 

ْب

 

 نِمْ فِن
َ ِ
ُعوُذ نی
َ
أ
َ
 ف
ِ
ْرد
ی ب ََ ْ ل
 ا
ِ
اب َ 

 

 نِْم َغ
َ ِ
ُعوُذ نی
َ
أ
َ
َم ف

َ
ّ

 

ََھی
جی

 
ِ
اب َ 

 

 نِْم َغ
َ ِ
ُووُذ نی
َع

 

ت
  َّ

 

 ِإب
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

ا   وہک )ا
َ
حْب 
مَ
ْ ل

ِ ا

 

ة
َ

 

ْب

 

 نِْم فِن
َ ِ
ُعوُذ نی
َ
أ
َ
َ ِؽ ف
ّ
ای
َ
 ادلّ
ِ
چ

َسِی 
م
ْ ل

ا

مَا ِت( اے اہلل مہ ھجت ےس منہج ےک ذعاب ےس انپہ امےتگن ںی افر
مَ
ْ ل

ا
َ
ںیم ھجت ےس ربق ےک ذعاب ےس انپہ ام اتگ وہں افر ںیم ھجت ےس  ف

حیسم داجؽ ےک ہنتف ےس انپہ ام اتگ وہں، اصبح ملسم اامؾ ملسم نب اجحج رفامےت ںی ہک ےھجم اطؤس یک  ہ ابت یچنہپ ہک اوہنں ےن اےنپ 

وت رضحت اطؤس ےن رفامای ہک اینپ امنز دفابرہ ڑپھ۔  ےٹیب ےس اہک ہک وت ےن اینپ امنز ںیم  ہ داع امیگن؟ اس ےن وجاب ںیم اہک ہک ںیہن

 ویکہکن اطؤس ےن اےس نیت ای اچر رافویں ےس لقن ایک ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوبزریب، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم



 

     1329    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١ار، شساز ب٦ وبساهَّلل، ابی ا١َاء حَّضت ثوبا٧ زاُز ب٦ رشيس، وٜيس، اوزاعی، :  راوی

ازُ ب٦ُِ َوِبسٔ  ١ُُط َشسَّ َِ إر ا َِٜؤٜيُس َو٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ َو٦ِ أَبٔی َو١َّ ث٥ََا ا ث٥ََا َزاُوزُ ب٦ُِ ُرَشِيٕس َحسَّ َِ َو٦ِ ثَِوبَا٧َ َحسَّ ١َا َِ َ اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔی أ

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا ََل٣ُ َو٥ِ٠َٔک  َٔ َُّٝض٢َّ أ٤ََِت اٜسَّ َٟ اٜ ا َٔ ََفَ ثَََلثّا َو ٍِ َت َِ َٓ ٦ِ٠ٔ َظََلتٔطٔ ا ٢َ إَٔذا اِنََّصَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

 َٟ ا َٔ اُر  َّ ٍِ ٔ ت َِ َْ اِِل ِي َ٘ ُِٝت ِْٜٔلَِوَزاعٔیِّ  ُٕ َِ َِٜؤٜيُس  َٟ ا ا َٔ ا٣ٔ  ٟٔ َواِْلَِٔکَ َِٜحََل َت َذا ا ِ٘ ََل٣ُ َتَباَر تَ اٜسَّ َِ ُٟ أَ و ُٕ َٔفُ َت ٍِ َت َِ َٔفُ اهَّلَل أَ ٍِ

 اهَّللَ 

داؤد نب ردیش، فدیل، افزایع، امعر، دشاد نب دبع اہلل، ایب اامسء رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج 
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 ِؽ اینپ امنز ےس افرغ وہےت ےھت وت نیت رمہبت اافغتسر رفامےت افر  ہ داع امےتگن )ا
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( رفای فدیل ےتہک ںی ہک ںیم ےن افزایع ےس وپاھچ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فملس اافغتسر سک رطح رفامای رکےت ےھت؟ وت رفام
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 اؤد نب ردیش، فدیل، افزایع، امعر، دشاد نب دبعاہلل، ایب اامسء رضحت وثابؿد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1330    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، ابو٠ىاویہ، واظ٢، وبساهَّلل ب٦ حارث، حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىالی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُى  اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ َِٜت َحسَّ ا َٔ َِٜحارٔٔث َو٦ِ َوائَٔصَة  اؤَیَة َو٦ِ َوأظ٢ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا

َُّٝض٢َّ أ٤ََِت  ُٟ اٜ و ُٕ َساَر ٠َا َي ِٕ ُىِس إِٔلَّ ٠ٔ ِٕ ٢ِ َي َٜ  ٢َ َّٝ ََ ٢َ إَٔذا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َت َذا  کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ِ٘ ََل٣ُ َتَباَر ََل٣ُ َو٥ِ٠َٔک اٜسَّ اٜسَّ



 

 ِٜ ٔ ا ا٣ ٟٔ َواِْلَِٔکَ َِٜحََل ٕ یَا َذا ا ا٣ٔ َوفٔی رَٔوایَٔة اب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ٟٔ َواِْلَِٔکَ  َحََل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوباعمف ہ، اعمص، دبعاہلل نب احرث، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںی ہک یبن یلص اہلل

  ہیلع فملس السؾ ریھپےن ےک دعب ںیہن ےتھٹیب
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ےھت رگم اینت دقمار ںیم ہک سج ںیم درج ذلی حیبست ےتہک ےھت )اَ
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوباعمف ہ، اعمص، دبعاہلل نب احرث، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ےک دعب ذرک ےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرک ےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1331    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ابوخاٜس اح١ز، واظ٢ :  راوی

 ِٜ َٟ یَا َذا ا ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس َيِىىٔي اِلَِح١ََز َو٦ِ َوأظ٢ٕ بَٔضَذا اِْل ٕ َحسَّ ث٥ََاظ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٔ َحسَّ ا٣ ٟٔ َواِْلَِٔکَ  َحََل

  اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔انب ریمن، اوباخدل ارمح، اعمص ےس

 انب ریمن، اوباخدل ارمح، اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم



 

  وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1332    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساٜوارث ب٦ وبساٜع١س، شىبہ، واظ٢، وبساهَّلل ب٦ حارث، خاٜس، وبساهَّلل ب٦ حارث حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا َوِبُس  ٔ َحسَّ َِٜحارٔٔث َوَخاٜ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوأظ٢ٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ا ثَىٔي أَبٔی َحسَّ ١َٔس َحسَّ َِٜوارٔٔث ب٦ُِ َوِبٔس اٜعَّ ٕس َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ا

 ٔ َٟ ب١ِٔٔثٝ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ص١َُا َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َِٜحارٔٔث لَٔکَ ٔ ب٦ِٔ ا ا٣ ٟٔ َواِْلَِٔکَ َِٜحََل ُٟ َیا َذا ا و ُٕ َُّط کَا٧َ َي َْ أ٤َ ِ  طٔ ٌَي

دبعاولارث نب دبعادمصل، ہبعش، اعمص، دبعاہلل نب احرث، اخدل، دبعاہلل نب احرث رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس  ہ 

 رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 اہلل نب احرث، اخدل، دبعاہلل نب احرث رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبعاولارث نب دبعادمصل، ہبعش، اعمص، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1333    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ٥٠عور، ٠سيِ ب٦ راِي، وراز ٠ولی ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ، حَّضت ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 ُ١ِٜ ٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ ا َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ َِ َحسَّ َت َ٘  َٟ ا َٔ َْةٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة  ١ٍُِٜٔي ازٕ ٠َِولَی ا ِٔ ب٦ِٔ َرإِٔي َو٦ِ َورَّ َسيَّ

 ٦ِ٠ٔ َُ ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا ََفَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی ٠َُىاؤَیَة أ٧ََّ َر َْةُ ب٦ُِ ُشِىَبَة إ ١ٍُِٜٔي َط إِٔلَّ اهَّللُ ا َٜ ٔ َٟ َِل إ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ ٔ َو ََلة  اٜعَّ



 

َُّٝض٢َّ َِل ٠َا٤َٔي ١َٜٔا أَوِ  ٔسیْز اٜ َٔ ِّٞ َشِيٕئ  ُ َِٜح١ُِس َوصَُو َولَی ک َٜطُ ا ُِٝک َو ١ُِٜ َٜطُ ا َٜطُ  یَک  َفِيَت َوَِل ٠ُِىٔفَی ١َٜٔا ٥َ٠َِىَت َوَِل َوِحَسُظ َِل ََشٔ

َِٜحسُّ  َِٜحسِّ ٥ِ٠َٔک ا ُي َذا ا َّ  َی٥ِ

فراد ومیل ریغمہ نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، بیسم نب راعف، 

  اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اھکل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج امنز ےس افرغ وہےت افر السؾ ریھپ ےت وت رفامای رکےت 
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، اہلل اعتیل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ یر ک ںیہن ایس یک ابداشک   ُ
ّ
یَ 
ْ
ےہ افر ایس یک امتؾ رعتںیفی ںی افر فہ رہ ال

زیچ رپ اقدر ےہ اے اہلل ےسج وت اطع رفامےئ اےس وکیئ رفےنک فاال ںیہن افر سج ےس وت رفک ےل اےس وکیئ دےنی فاال ںیہن افر یسک 

 وکشش رکےن فاےل یک وکشش ریتے اقمہلب ںیم وکیئ عفن دےنی فایل ںیہن ےہ۔

 ، وصنمر، بیسم نب راعف، فراد ومیل ریغمہ نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمامنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک

     1334    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، اح١س ب٦ ٥َا٧، ابو٠ىاویہ، او١ض، ٠سيِ ب٦ راِي، وراز ٠ولی ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ :  راوی

ِٕ َوأَِح١َُس ب٦ُِ  یِ ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ِٔ ب٦ِٔ  َحسَّ ١َُِٜسيَّ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ا اُٜوا َحسَّ َٔ ٥َا٧ٕ  َٔ

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َْة ١ٍُِٜٔي ٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة َو٦ِ ا َْة ١ٍُِٜٔي ٕ ٠َِولَی ا از ِٕ َرإِٔي َو٦ِ َورَّ یِ َٟ أَبُو بَِْکٕ َوأَبُو َُکَ ا َٔ َٝطُ  فٔی  ٠ِٔث

ٔلَی ٠َُىاؤیَةَ  تَِبُت بَٔضا إ َ٘ َْةُ َو ١ٍُِٜٔي أ٠َََِلَصا َولَیَّ ا َِ  َٟ ا َٔ  رَٔوایَتٔض١َٔا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ادمح نب انسؿ، اوباعمف ہ، اشمع، بیسم نب راعف، فراد ومیل ریغمہ نب ہبعش، اس دنس ےک اسھت رضحت 

  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح یک دحثی لقن یک ےہ۔ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ادمح نب انسؿ، اوباعمف ہ، اشمع، بیسم نب راعف، فراد ومیل ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1335    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، ٠ح١س ب٦ بْک، اب٦ جزیخ، وبسہ ب٦ ابی ٜبابہ، وراز ٠ولی ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ :  راوی

ُس بِ  ثَىٔي ٠َُح١َّ اَحسَّ َْنٔی َوِبَسةُ ب٦ُِ أَبٔی َُٜبابََة أ٧ََّ َورَّ َ ُس ب٦ُِ بَِْکٕ أَِخب٤َََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َْةٔ ب٦ِٔ ٦ُ َحات٢ٕٔ َحسَّ ١ٍُِٜٔي ّزا ٠َِولَی ا

َٜطُ َورَّ  َٙٔتاَب  َٔک اِل َِ ذَٜ َت َ٘ ٔلَی ٠َُىاؤیََة  َْةُ ب٦ُِ ُشِىَبَة إ ١ٍُِٜٔي َِ ا َت َ٘  َٟ ا َٔ َِٝيطٔ ُشِىَبَة  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن اْز إ

٢َِٜ یَِذَُکِ  َُّط  إ٤ٔ َِ ٔسیْز  َٔ ِّٞ َشِيٕئ  ُ َٜطُ َوصَُو َولَی ک ِو َٔ ٞٔ َحٔسیثٔض١َٔا إِٔلَّ  ٢ََّٝ ب١ِٔٔث ََ ُٟ حٔيَن  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ  َو

ریغمہ نب ہبعش، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رججی، دبعہ نب ایب ابلہب، فراد ومیل 
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 دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رججی، دبعہ نب ایب ابلہب، فراد ومیل ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1336    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، ازہز، اب٦ وو٧، ابوَىيسحا٠س ب٦ و١ز بْکاوی، بَّش ب٦ ٠ّؽٞ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي :  راوی



 

ُس بِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ٔٞ ؽَّ َّ ١ُ ِٜ ث٥ََا بَِّٔشْ َيِىىٔي اب٦َِ ا اؤیُّ َحسَّ َِٜبِْکَ ث٥ََا َحا٠ُٔس ب٦ُِ و١ََُز ا ثَىٔي أَِزَصزُ َج١ٔيّىا َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ٦ُ ا

 ِٜ ِٔ ا ٔ ٕ کَات از ٔىيٕس َو٦ِ َورَّ ََ ٞٔ َحٔسیٔث ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ اب٦ِٔ َوِو٧ٕ َو٦ِ أَبٔی  ٔ ب١ِٔٔث َْة ١ٍُِٜٔي ٔلَی ا َِ ٠َُىاؤَیُة إ َت َ٘  َٟ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة  َْة ١ٍُٔي

 َواِلَِو١َٔض 

 احدم نب رمع رکبافی، رشب نب لضفم، دمحم نب ینثم، ازرہ، انب وعؿ، اوبدیعس اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 رشب نب لضفم، دمحم نب ینثم، ازرہ، انب وعؿ، اوبدیعس احدم نب رمع رکبافی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1337    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا ب٦ ابی و١ز ٠کی، َّيا٧، وبسة ب٦ ابی ٜبابہ، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ، حَّضت ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َوِبَسةُ ب٦ُِ أَبٔی َُٜبابََة َوَوبِ  َيا٧ُ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ِّیُّ َحسَّ ١َِٜک ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز ا ٔ َحسَّ َْة ١ٍُِٜٔي َِ ا ٔ اّزا کَات ١َٔىا َورَّ ََ  ٕ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ و١َُيِْ ُس ا

َّی  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىَتُط ٦ِ٠ٔ َر ََ ٔلَیَّ بَٔصِيٕئ  ِِ إ ُت ِ٘ ٔ ا َْة ١ٍُِٜٔي ٔلَی ا َِ ٠َُىاؤَیُة إ َت َ٘ وُِل  ُٕ َِ ب٦ِٔ ُشِىَبَة َي ََٙت َِ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

 َُ ١ِٔىُت َر ََ َِٜيطٔ  ٔ َٜ إ یَک  َط إِٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ َِل ََشٔ َٜ ٔ ََلَة َِل إ َضي اٜعَّ َٔ ُٟ إَٔذا  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل َٜطُ و ُِٝک َو ١ُ ِٜ ُط ا َٜ طُ 

َُّٝض٢َّ َِل ٠َا٤َٔي ١َٜٔا أَِوَفِيَت َوَِل ٠ُِىٔفَی ١َٜٔا  ٔسیْز اٜ َٔ ِّٞ َشِيٕئ  ُ َِٜح١ُِس َوصَُو َولَی ک َِٜحسُّ ا َِٜحسِّ ٥ِ٠َٔک ا ُي َذا ا َّ  ٥َ٠َِىَت َوَِل َی٥ِ

ا نب ایب رمع یکم، ایفسؿ، دبعة نب ایب ابلہب، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اکبت رفامےت ںی ہک 

 ہیلع فل ہ فملس ےس وج ھچک انس وہ ےھجم ھکل رک رضحت اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت ریغمہ وک اھکل ہک لپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

وجیھب رضحت ریغمہ ےن اںیہن اھکل ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےت وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 
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رعتںیفی ںی افر فہ رہ زیچ رپ اقدر ےہ اے اہلل ےسج وت اطع رفامےئ اےس وکیئ رفےنک فاال ںیہن افر سج ےس وت رفک ےل اےس وکیئ دےنی 

 فاال ںیہن افر وکیئ وکشش ریتی وکشش ےک اقمہلب ںیم عفن دےنی فایل ںیہن ےہ۔

 اکلمل نب ریمع، رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنعا نب ایب رمع یکم، ایفسؿ، دبعة نب ایب ابلہب، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1338    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ہصا٣، ابوزبيْ، حَّضت اب٦ زبيْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ کَا٧َ  ا َٔ  ٔ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ِّٞ َظََلةٕ اب٦ُِ  َحسَّ ُ ٔ ک ُٟ فٔی زُبُز و ُٕ ٔ َي اٜزُّبَيِْ

ِّٞ َشِيٕئ  ُ َِٜح١ُِس َوصَُو َولَی ک ُط ا َٜ ُِٝک َو ١ُِٜ َٜطُ ا َٜطُ  یَک  ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ َِل ََشٔ ٔ ٢ُِّٝ َِل إ ََٜط إِٔلَّ  حٔيَن يَُس ٔ َة إِٔلَّ بٔاهَّللٔ َِل إ ُٔوَّ َٟ َوَِل  ٔسیْز َِل َحِو َٔ

َٜطُ اهَّللُ َوَِل َنِى  ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ ٠ُِدٝٔٔعيَن  ٔ َِٜحَس٦ُ َِل إ ُِ ا ٥َا َٜطُ اٜثَّ ُٞ َو ِؽ َّ ِٜ ُط ا َٜ َٜطُ ا٥ِِّٜى١َُة َو ِٜکَأَفُو٧َ  بُُس إِٔلَّ إٔیَّاُظ  َظ ا ِو ََکٔ َٜ ی٦َ َو اٜسِّ

 ِّٞ ُ ُٞ بٔض٦َّٔ زُبَُز ک ِّٝ ٢ََّٝ یَُض ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ٕ  َو  َظََلة

  إِ 
َ
  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، اوبزریب، رضحت انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رہ امنز ںیم بج یھب السؾ ریھپ ےت وت  ہ ےتہک ) ل

َ
 ِإّل
َ
لَة

َ رِفُفَؿ( کت اہلل ےک وسا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن فہ االیک ےہ
ْ
دِـَ اْل
َ
َ 
ْ
و
َ
ل
َ
ـُ( ےس ےل رک ) ف

َ
 
ْ
ح
َ
ُ ف
َ
اس اک وکیئ یر ک ںیہن ایس یک  اّللّ

 ابداشک  افر ایس ےک  ےئ امتؾ رعتںیفی ںی افر فہ رہ زیچ رپ اقدر ےہ افر انگہ ےس ےنچب یک اطتق افر یکین رکےن یک اطتق اہلل اعتیل ےک

 ایس اک لضف ف انث ف نسح وسا وکیئ دےنی فاال ںیہن اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن مہ رصػ ایس یک ابعدت رکےت ںی ایس یک اسری ںیتمعن ںی

ےہ اہلل ےک وساء وکیئ وبعمد ںیہن مہ اخصل ایس یک ابعدت رکےن فاےل ںی ارگہچ اکرف ان دنس رکںی رافی ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس رہ امنز ےک دعب  ہ املکت ڑپاھ رکےت ےھت۔

 انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، اوبزریب، رضحت :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1339    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبسہ ب٦ ََٝمي٧، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، ابوزبيْ، وبساهَّلل ب٦ زبيْ :  راوی

َوَة َو٦ِ أَبٔی اٜزُّ  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ٧َ َو٦ِ صَٔصا٣ ََٝمِيَ َُ ث٥ََا َوِبَسةُ ب٦ُِ  ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُض٢ِ أ٧ََّ َوبِ َحسَّ َٜ ٔ ٠َِولّی  َس اهَّللٔ ب٦َِ بَيِْ

ُٟ اب٦ُِ اٜزُّ  و ُٕ ٔ ث٢َُّ َي َٟ فٔی آِٔخٔظ ا َٔ ٕ َو ٞٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ِّٞ َظََلةٕ ب١ِٔٔث ُ ُٞ زُبَُز ک ِّٝ ٔ کَا٧َ یَُض َِٝيطٔ اٜزُّبَيِْ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ کَا٧َ َر بَيِْ

 ٕ ِّٞ َظََلة ُ ُٞ بٔض٦َّٔ زُبَُز ک ِّٝ ٢َ یَُض َّٝ ََ  َو

یب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اوبزریب، دبعاہلل نب زریب، اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ اوبرکب نب ا

ےہ نکیل اس ےک لرخ ںیم  ہ ےہ ہک رضحت انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ املکت 

 رکےت ےھت۔ وک رہ امنز ےک دعب ڑپاھ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، اوبزریب، دبعاہلل نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 فر اس ےک ایبؿ ںیمامنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب ا

     1340    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، زورقی، اب٦ وٝيہ، ححاد ب٦ ابی وث١ا٧، ابوزبيْ، حَّضت ابواٜزبيْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

ث٥ََا اب٦ُِ  ِوَرقٔیُّ َحسَّ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ُٕ ثَىٔي َيِى ١ِٔىُت  َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ  ٔ ثَىٔي أَبُو اٜزُّبَيِْ َِٜححَّاُد ب٦ُِ أَبٔی وُِث١َا٧َ َحسَّ ث٥ََا ا َة َحسَّ َٝيَّ وُ

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ کَا٧َ َر و ُٕ ٔ َوصَُو َي ٥ِٔ١ِٜبَْ ُِ َولَی َصَذا ا ٔ َیِدُف ٢ََّٝ  َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ اٜزُّبَيِْ ََ ُٟ إَٔذا  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ ٔ  َو ََلة ٔ اٜعَّ فٔی زُبُز

َوةَ  ٞٔ َحٔسیٔث صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ََِذََکَ ب١ِٔٔث ََٝوأت   أَِو اٜعَّ

وقعیب نب اربامیہ، دفریق، انب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ، اوبزریب، رضحت اوباسلریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت 

 رپ ہبطخ دےتی وہےئ انس فہ رفامےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج السؾ دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ربنم

 ریھپ ےت وت رہ امنز ای امنزفں ےک دعب، رھپ لےگ ایس رطح دحثی ذرک یک ےسیج سگری۔

 ٰیل ہنعوقعیب نب اربامیہ، دفریق، انب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ، اوبزریب، رضحت اوباسلریب ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1341    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ١َٝہ ٠زازی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، یحٌي ب٦ وبساهَّلل ب٦ َا٢ٜ، ٠وسٰي ب٦ وٕبہ، حَّضت اب٦ زبيْ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ِٕ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ١َُِٜزازٔیُّ َحسَّ ١َََٝة ا ََ ُس ب٦ُِ  ثَىٔي ٠َُح١َّ ا٢ٕٜٔ َو٦ِ ٠ُوَس َحسَّ َبَة أ٧ََّ أَبَا ََ ِٕ ي ب٦ِٔ وُ

 ََ ٔ إَٔذا  ََلة ٔ اٜعَّ ُٟ فٔی إٔثِز و ُٕ ٔ َوصَُو َي ١َٔي َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ اٜزُّبَيِْ ََ َّطُ  ثَُط أ٤َ ِّیَّ َحسَّ ١َِٜک ٔ ا ٔ َوکَا٧َ اٜزُّبَيِْ ظ َٟ فٔی آِٔخٔ ا َٔ ٞٔ َحٔسیثٔض١َٔا َو ٢ََّٝ ب١ِٔٔث

َّی ا ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٔک َو٦ِ َر ٢ََّٝ یَِذَُکُ ذَٜ ََ َِٝيطٔ َو  هَّللُ َو

دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب اسمل، ومٰیس نب ہبقع، رضحت انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک 

ےتہک  ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ وک رفامےت وہےئ انس ہک لپ امنز ںیم السؾ ریھپےن ےک دعب

ےھت۔۔۔ ابیق دحثی ایس رطح ےہ افر اس ےک لرخ ںیم ےہ اوہنں ےن اہک ہک فہ اس داع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ذرک 



 

 رکےت ےھت۔

 نب ہبقع، رضحت انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب اسمل، ومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1342    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

نَّض تيِم، ٠ىت١ز، وبيساهَّلل، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، اب٦ وحَل٧، ابوظاٜح حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل واظ٢ ب٦  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 َ ُٔت ث٥ََا  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ  ١ُِِٜىَت١ٔزُ َحسَّ ث٥ََا ا َِّئِمُّ َحسَّ ث٥ََا َوأظ٢ُ ب٦ُِ ا٥ََِّّٜضٔ اٜت ث٥ََا َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ َِٜيْث َو٦ِ اب٦ِٔ ِيَبُة ب٦ُِ 

١ُِٜضَ  َِ ا ا َُُِقَ ُٔتَِيَبَة أ٧ََّ  َِمٕٓ َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َوَصَذا َحٔسیُث  َُ ص١َُا َو٦ِ  َّی اهَّللُ َوِحََل٧َ لَٔکَ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أجزٔی٦َ أََتِوا َر

َرجَ  ثُورٔ بٔاٜسَّ ُٞ اٜسُّ َِ أَصِ اُٜوا َذَص َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ِّی َو ١َا نَُعل َ٘ ُّٝو٧َ  اُٜوا ُيَع َٔ َٟ َو٠َا َذاَک  ا َٕ َِ ١ُِٜٕٔي٢ٔ  ُِٜىلَی َوا٥َّٜٔىي٢ٔ ا أت ا

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ُٖ ٔ و٧َ َوَِل نُِىت ُٕ ٔ ُٗ َوُيِىت ُٔو٧َ َوَِل ٤ََتَعسَّ ١َا َنُعو٣ُ َویََتَعسَّ َ٘ َََِل َوَيُعو٠ُو٧َ  ٢َ أَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 ُ١ِّٝ َٞ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ إِٔلَّ أَُو َؽ ِِ ٢ِ َوَِل یَُٙو٧ُ أََحْس أَ ُ٘ و٧َ بٔطٔ ٦ِ٠َ َبِىَس ُٕ ٔ ٢ُِٙ َوَتِسب َٕ َب ََ و٧َ بٔطٔ ٦ِ٠َ  ُ٘ َٞ ٠َا ٢ُِٙ َشِيّئا تُِسرٔ  ٦ِ٠َ َظ٥ََي ٠ِٔث

 ِّٞ ُ ُو٧َ َوَتِح١َُسو٧َ زُبَُز ک ِّْ َٙب ُحو٧َ َوتُ َٟ ُتَسبِّ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا بَلَی یَا َر َٔ َٟ أَبُو َظأٜٕح  َظ٥َِىُت٢ِ  ا َٔ ٕ ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن ٠َزَّّة  َظََلة

١َٔي إِٔخَوا٥َُ٤ا أَصِ  ََ اُٜوا  َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ١َُِٜضأجزٔی٦َ إ ُِ ا ا َُُِقَ َجَي  َىُٝوا ََفَ َّ َِ ٥َِٝا  َى َِ ٟٔ ب١َٔا  ُٞ اِل٠ََِوا

ُٟ اهَّللٔ و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ُط  َٝ َِٜحٔسی٠ِٔث ُٔتَِيَبَة فٔی َصَذا ا ٌَيُِْ  ُِ َوَزاَز  ُٞ اهَّللٔ یُِؤتٔطٔ ٦ِ٠َ َيَصا ِؽ َِ ٢َ َذَٜٔک  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔث َو٦ِ  َظل

َٟ تُ  ا َٔ ١ََّا  َٟ َوص١َِٔت إ٤ٔ ا َٕ َِ َِٜحٔسیَث  ثُِت َبِىَؾ أَصِلٔی َصَذا ا َحسَّ َِ َِمٌّ  َُ  َٟ ا َٔ َِّٝئث َو٦ِ اب٦ِٔ َوِحََل٧َ  ُح اهَّلَل ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن اٜ َسبِّ

 َٜ ُِٝت  ُٕ َِ ٔلَی أَبٔی َظأٜٕح  َجِىُت إ ُ اهَّلَل ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن ََفَ ِّْ َٙب بَُْ َوَتِح١َُس اهَّلَل ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َوتُ ِ٘ َٟ اهَّللُ أَ ا َٕ َِ أََخَذ بَٔئسی  َِ ُط َذَٜٔک 

َِٜح١ُِس ِهَّلِل  ِبَحا٧َ اهَّللٔ َوا َُ َٟ اب٦ُِ َو ا َٔ ََ ٦ِ٠ٔ َج١ٔئىض٦َّٔ ثَََلثَّة َوثَََلثٔيَن  َّي َتِبُٝ َِٜح١ُِس ِهَّلِل َحً ِبَحا٧َ اهَّللٔ َوا َُ بَُْ َو ِ٘ َوِحََل٧َ  اهَّللُ أَ



 

ثَىٔي ب١ِٔٔثٝٔطٔ َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة وَ  َحسَّ َِ َِ ب٦َِ َحِيَوَة  َِٜحٔسیٔث َرَجا ثُِت بَٔضَذا ا َحسَّ َِٝيطٔ َِ َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ِ َر

 ٢َ َّٝ ََ  َو

اعمص نب رضن یمیت، رمتعم، دیبع اہلل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےگل ہک امدلار ولگ ایلع درہج افر ہشیمہ یک  اہمرجنی رقفاء روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض رکےن

وتمعنں ںیم پ ے ےئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہ ےسیک؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک فہ یھب امنز ڑپےتھ ںی سج رطح ہک مہ 

ر مہ دصہق ںیہن دے ےتکس، فہ امنز ڑپےتھ ںی افر فہ یھب رفزہ رہ ےت ںی سج رطح ہک مہ رفزہ رہ ےت ںی افر فہ دصہق اکنےتل ںی اف

ہن الغؾ لزاد رکےت ںی افر مہ الغؾ لزاد ںیہن رک ےتکس، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک ںیم ںیہمت وکیئ ایسی زیچ 

 ہن وہ وساےئ اس اھکسؤں ہک وج مت ےس تقبس ےل ےئگ ںی مت اںیہن اپول افر اےنپ دعب فاولں ےس لےگ ڑبھ اجؤ افر وکیئ مت ےس الضف

ےک ہک وج اہمترے ےسیج اکؾ رکے، اوہنں ےن رعض ایک ہک اہں اے اہلل ےک روسؽ! رفامےیئ! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

ِ ڑپاھ رکف، رافی اوباصحل
َ
ْڈ ُ ّلِلّ
َم
ج
ْ ل

 افر اَ
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َ
ِ افر اَّللّ
َ
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ج ْ
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ش
 ےتہک ںی ہک اہمرجنی رقفاء ہک رہ امنز ےک دعب سیتنیت سیتنیت رمہبت 

دفابرہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض رکےن ےگل ہک امہرے امدلار اھبویئں ےن یھب  ہ نس ایل ےہ 

ہ ےسج اچاتہ ےہ اطع رفامات افر فہ یھب ایس رطح رکےن ےگل ںی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک  ہ اہلل اعتیل اک لضف ےہ ف

ےہ۔ افر رفاتی ںیم ریغ ہبیتق ےن  ہ زادئ اہک ےہ ہک ثیل نب الجعؿ ےس رفاتی ےہ ہک یمس ےتہک ںی ہک ںیم ےن  ہ دحثی اےنپ رھگ 

ِ 66فاولں ںیم ےس یسک ےس ایبؿ یک وت اوہنں ےن اہک ہک مت وک فمہ وہایگ ےہ ہکلب اس رطح رفامای ہک 
َ
ا َؿ اّلّل
َ
ج ْ
یی
ُ
ش
ِ 66دہعف 
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دہعف اَ

66ُ
َ
 وہک رھپ ںیم اوباصحل ےک اپس ولاٹ افر اؿ ےس ںیم اینس اک ذرک ایک وت اوہنں ےن ریما اہھت ڑکپ رک اہک اہکَّللّ
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ِ اس رطح ےہک ہک وپری دعتاد 
َ
ْڈ ُ ّللِّ
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ْ ل

رمہبت وہ اجےئ انب وجعاؿ ےتہک ںی 66فراَ

ہک ںیم ےن  ہ دحثی راجء نب ویحة ےس ایبؿ یک وت اوہنں ےن ایس رطح ھجم ےس اوباصحل ےک فاےطس ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس لقن یک ےہ۔

 اعمص نب رضن یمیت، رمتعم، دیبعاہلل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

  دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیمامنز ےک

     1343    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٠يہ ب٦ بسفا٣ ويشي، یزیس ب٦ زریي، روح، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َیزٔیُس  َِٜىِئشيُّ َحسَّ ُة ب٦ُِ بِٔسَفا٣َ ا ثَىٔي أ٠َُيَّ ٟٔ اهَّللٔ  َحسَّ و َُ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر َضِي َُ ث٥ََا َرِوْح َو٦ِ  ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ

ُِٜىلَی َواٜ َرَجأت ا ثُورٔ بٔاٜسَّ ُٞ اٜسُّ َِ أَصِ َٟ اهَّللٔ َذَص و َُ اُٜوا یَا َر َٔ َُّض٢ِ  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٞٔ َظل ١ُِٜٕٔي٢ٔ ب١ِٔٔث َحٔسیٔث  ٥َّٔىي٢ٔ ا

 ِٜ ُِ ا ا َُُِقَ َٟ أَبٔی َظأٜٕح ث٢َُّ َرَجَي  ِو َٔ َّطُ أَِزَرَد فٔی َحٔسیٔث أَبٔی صَُزیَِزَة  َِّٝئث إِٔلَّ أ٤َ َِٜحٔسیٔث َوَزاَز فٔی ُٔتَِيَبَة َو٦ِ اٜ ٔلَی آِٔخٔ ا ١َُضأجزٔی٦َ إ

َح١ٔيُي ذَ  َِ َة  َة إِٔحَسی َوَِّشَ ْٞ إِٔحَسی َوَِّشَ َضِي َُ  ُٟ و ُٕ َِٜحٔسیٔث َي ِّٝطٔ ثَََلثَْة َوثَََلثُو٧َ ا ُ  َٜٔک ک

ی، سیدی نب زرعی، رفح، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس 

ث

عن ش

اہیم نب اطسبؾ 

ےل ےئگ ابیق دحثی  رفاتی ایک ےہ ہک رقفاء اہمرجنی ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ امدلار ولگ ایلع درہج افر ہشیمہ یک ںیتمعن

ایس رطح ےہ نکیل اس ںیم  ہ ےہ ہک اہمرجنی رقفاء رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ ابیق دحثی ایس رطح ےہ 

 افر اس ںیم  ہ زادئ ےہ ہک لیہس رافی ےتہک ںی ہک رہ ا ک ہملک ایگرہ ایگرہ رمہبت ےہک اتہک بس املکت سیتنیت رمہبت وہ اجںیئ۔

ی، سیدی نب زرعی، رفح، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ث

عن ش

 اہیم نب اطسبؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ںیم امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ

     1344    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حس٦ ب٦ ويسي، اب٦ ٠بارک، ٠اٜک ب٦ ٠ٍوٟ، ح٢ٙ ب٦ وتيبہ، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی ٜيلی، حَّضت ٘ىِ ب٦ وحزہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

١َُِٜباَرٔک أَخِ  ٤ََْا اب٦ُِ ا َ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ ؤيَسي أَِخب ث٥ََا ا ُث َو٦ِ َوِبسٔ َحسَّ ٢ََٙ ب٦َِ وُتَِيَبَة یَُحسِّ َِٜح ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٔ  ٕٟ َو ٍِ ٤ََْا ٠َأُٜک ب٦ُِ ٠ٔ َ ب

 ِّٕ َٟ ٠َُى ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ ب٦ِٔ وُِحَزَة َو٦ِ َر ِى َ٘ َِٜيلَی َو٦ِ  ائُُٔٝض٦َّ أَِو اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی  َٔ  ُِ َباْت َِل َیدٔي

ِّٞ َظََلةٕ ٠َُِٙتوبَٕة ثَََلْث َوثَََلثُو٧َ َتِسبٔيَحّة َوثَََلْث َوثَََلثُو٧َ َتِح١ٔيَسّة َوأَِربَْي َو َِ  ُ َْةّ اؤُُٝض٦َّ زُبَُز ک  ثَََلثُو٧َ َتِٙبٔي

ہنع ےس نسح نب یسیع، انب ابمرک، امکل نب وغمؽ، مکح نب ہبیتع، دبعارلنمح نب ایب ، یل، رضحت  بع نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل 

فاال رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رہ امنز ےک دعب ھچک داعںیئ ایسی ںی ہک پ  وک ڑپےنھ فاال ای پ  وک رکےن 

ِ 66یھبک رحمفؾ ںیہن وہات 
َ
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 رمہبت اَّللّ

 ، انب ابمرک، امکل نب وغمؽ، مکح نب ہبیتع، دبعارلنمح نب ایب ، یل، رضحت  بع نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعنسح نب یسیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیمامنز ےک دعب ذرکےک ا

     1345    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 نَّص ب٦ ولی جہؽِم، ابوا ح١س، ح١زہ، ح٢ٙ، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی ٜيلی، حَّضت ٘ىِ ب٦ وحزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُ ث٥ََا أَب َِٜحِضَؽِٔمُّ َحسَّ ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ِٔ َحسَّ ِى َ٘ َِٜيلَی َو٦ِ  ٢َٔٙ َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی  َِٜح ث٥ََا َح١ِزَةُ اٜزَّیَّاُت َو٦ِ ا و أَِح١ََس َحسَّ

اؤُٝ  َِ ائُُٔٝض٦َّ أَِو  َٔ  ُِ َباْت َِل َیدٔي ِّٕ َٟ ٠َُى ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َ ب٦ِٔ وُِحَزَة َو٦ِ َر ََلثُو٧َ َتِسبٔيَحّة ُض٦َّ ثَََلْث َوث

 ٕ ِّٞ َظََلة ُ ٔ ک َّْة فٔی زُبُز  َوثَََلْث َوثَََلثُو٧َ َتِح١ٔيَسّة َوأَِربَْي َوثَََلثُو٧َ َتِٙبٔي

ی، اوبا دمح، زمحہ، مکح، دبعارلنمح نب ایب ، یل، رضحت  بع نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

م

 

یہ ض
ج

 ہ رصن نب یلع 

اتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک امنز ےک دعب یک )ھچک داعںیئ( ایسی ںی ہک پ  اک ےنہک فاال ای رکےن فاال رحمفؾ ںیہن وہات فملس ےس رف
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ی، اوبا دمح، زمحہ، مکح، دبعارلنمح نب ایب  :  رافی

م

 

یہ ض
ج

 ، یل، رضحت  بع نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1346    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، اَباك ب٦ ٠ح١س، و١زو ب٦ ٔيس ٠َلئی، ح٢ٙ :  راوی

ِٜحَ  ١ََُِٜلئٔیُّ َو٦ِ ا ِيٕس ا َٔ ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ  ٕس َحسَّ َباُك ب٦ُِ ٠َُح١َّ َِ َ ث٥ََا أ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٝطُ َحسَّ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  ٢َٔٙ بَٔضَذا اِْل

  احمت، اابسط نب دمحم، رمعف نب سیق المیئ، مکح۔ اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔دمحم نب

 دمحم نب احمت، اابسط نب دمحم، رمعف نب سیق المیئ، مکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسم :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1347    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساٜح١يس ب٦ بيا٧ واَفی، خاٜس ب٦ وبساهَّلل، َہيٞ، ابووبيس ٠ذحجی، ٠س٢ٝ ابووبيس ٠ولی ََٝمي٧ ب٦  :  راوی

 ء ب٦ یزیس ٜيثي، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہوبسا١ٜٝک، وفا

 َ ٕٞ َو٦ِ أَبٔی وُب َضِي َُ ٤ََْا َخأُٜس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ  َ ٔفیُّ أَِخب َٔ َِٜوا َِٜح١ٔئس ب٦ُِ بََيا٧ٕ ا ثَىٔي َوِبُس ا َٟ ٠ُِس٢ٔٝ أَبُو َحسَّ ا َٔ ١َِِٜذحٔجٔیِّ  ِيٕس ا

٧َ ب٦ِٔ َوِبٔس  ََٝمِيَ َُ ٢َ وُبَِيٕس ٠َِولَی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝيثٔيِّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر ِٔ ب٦ِٔ یَزٔیَس اٜ ١َِٜٝٔٔک َو٦ِ َوَفا ٦ِ٠َ  ا



 

َْ اهَّللَ ثَََل  َّ ب َ٘ ٕ ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َوَح١َٔس اهَّلَل ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َو ِّٞ َظََلة ُ ٔ ک بََّح اهَّللَ فٔی زُبُز ِتَٝٔک تِٔسَىْة َوتِٔسُىو٧َ ََ َِ ثّا َوثَََلثٔيَن 

 ُ َِٜح١ُِس َوصَُو َولَی ک َُٜط ا ُِٝک َو ١ُ ِٜ َٜطُ ا ُط  َٜ یَک  َط إِٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ َِل ََشٔ َٜ ٔ ١ِٜٔائَٔة َِل إ َٟ َت١َا٣َ ا ا َٔ ِت َخَفایَاُظ َوإ٧ِٔ َو ٔسیْز ٌَُٔفَ َٔ ِّٞ َشِيٕئ 

َِٜبَِحٔ  َٞ َزبَٔس ا  کَا٤َِت ٠ِٔث

یی، ملسم اوبدیبع ومیل امیلسؿ نب دبعاکلمل، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت دبعادیمحل
ج
ج

 نب ایبؿ فا یط، اخدل نب دبع اہلل، لیہس، اوبدیبع ذم

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج لدیم ےن رہ امنز ےک دعب 
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 یک اھجگ ےک ربارب وہں۔

یی، ملسم اوبدیبع ومیل امیلسؿ نب دبعاکلمل، اطعء نب سیدی  :  رافی
ج
ج

دبعادیمحل نب ایبؿ فا یط، اخدل نب دبعاہلل، لیہس، اوبدیبع ذم

 یثیل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز ےک دعب ذرکےک اابحتسب افر اس ےک ایبؿ ںیم

     1348    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َہيٞ، ابووبيس، وفاء، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ ظباح، ا١َىيٞ ب٦ زَکیا،  :  راوی

 ِٕ ٕٞ َو٦ِ أَبٔی وُبَِيٕس َو٦ِ َوَفا َضِي َُ َِ َو٦ِ  یَّا ُٞ ب٦ُِ َزََکٔ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ بَّاحٔ َحسَّ ُس ب٦ُِ اٜعَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ  َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َر َّٝ ََ 

دمحم نب ابصح، اامسلیع نب زرکای، لیہس، اوبدیبع، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ےس ایس رطح دحثی لقن رک ےک رفامای۔



 

 اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ابصح، الیعمس نب زرکای، لیہس، اوبدیبع، اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیمریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی 

     1349    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، و١ارہ ب٦ ٔىٕاً، ابوزروہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َٕ ِى َٕ ِٜ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ا ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ًٔ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا

َبٔی أَ  َٟ اهَّللٔ بٔأ و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ أَ  َٞ أ٧َِ َيُِقَ ِب َٔ ّة  ََٙت ص٥َُيَّ ََ ََلةٔ  َْ فٔی اٜعَّ َّ ب َ٘ ٢ََّٝ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو ُٙوَتَک بَيَِن َو َُ ِّی أََرأَیَِت  ٔ  ٤َِت َوأُم ِٙبٔيْ اٜتَّ

ٗٔ َو  ١ََِِّٜشٔ ١َا بَاَوِسَت بَيَِن ا َ٘ َُّٝض٢َّ بَاؤِس بَِيىٔي َوبَيَِن َخَفایَاَی  ُٟ اٜ ُٔو َٟ أَ ا َٔ  ُٟ و ُٕ ائَٔة ٠َا َت ُِٜٔقَ ىٔي ٦ِ٠ٔ َوا ِّٕ َُّٝض٢َّ َن زٔٔب اٜ ٍِ ١َ ِٜ ا

 ِٝ َُّٝض٢َّ أٌِس ٤َٔس اٜ ِوُب اِلَبَِيُؾ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ١َا ی٥َُقَّی اٜثَّ َ٘ ٔ َخَفایَاَی  ِٜبََْز ِٔ َوا ١َِٜا ِٝٔخ َوا  ىٔي ٦ِ٠ٔ َخَفایَاَی بٔاٜثَّ

زریہ نب رحب، رجری، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 اے اہلل ےک روسؽ ریمے امں ابپ لپ فملس بج امنز یک ریبکت ےتہک وت رقات ےس ےلہپ ھچک دری اخومش رےتہ ےھت ںیم ےن رعض ایک

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ رقابؿ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریبکت افر رقات ےک درایمؿ ھچک دری اخومش رےتہ ںی وت اس ںیم لپ 
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ے افر انگوہں ےک درایمؿ اس دقر دفری رک دے ہک سج دقر وت ےن رشمؼ فرغمب ےک درایمؿ دفری ڈایل ےہ اے اہلل ےھجم ریم

انگوہں ےس اس رطح اصػ رفام دے سج رطح دیفس ڑپکا لیم لیچک ےس اصػ رکدای اجات ےہ اے اہلل ریمے انگوہں وک ربػ افر 

 اپین افر افولں ےک اسھت دوھ دے۔



 

 نب رحب، رجری، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اعؤں ےک ایبؿ ںیمریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی اجےن فایل د

     1350    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، اب٦ ِؽيٞ، ابوکا٠ٞ، وبساٜواحس ب٦ زیاز، و١ارہ، ٔىٕاً :  راوی

 ُِ ث٥ََا اب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٕ َحسَّ َِٜواحٔٔس َيِىىٔي اب٦َِ زَٔیاز ث٥ََا َوِبُس ا ٕٞ َحسَّ ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ ٕٞ ح و َحسَّ َؽِي

 ٕ ٔ ٤َِحَو َحٔسیٔث َجزٔیز ٥َاز َِ ٔ ًٔ بَٔضَذا اِْل ا َٕ ِى َٕ ِٜ ص١َُا َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ا  لَٔکَ

اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن  اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، انب لیضف، اوباکلم، دبعاولادح نب زاید، امعرہ، اقعقع,

 یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، انب لیضف، اوباکلم، دبعاولادح نب زاید، امعرہ، اقعقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ :   ابب

 ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     1351    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠س٢ٝ، یحٌي ب٦ حسا٧، یو٤س، وبساٜواحس اب٦ زیاز، و١ارہ ب٦ ٔىٕاً، ابوزروہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ



 

َِٜواحٔسٔ  ث٥ََا َوِبُس ا اُٜوا َحسَّ َٔ ٌَئِْص١َٔا  ٔب َو ١َُِٜؤزِّ ا٧َ َویُو٤َُس ا ثُِت َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ َحسَّ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ َوحُسِّ ا ثَىٔي َٔ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ  ب٦ُِ زٔیَاز

وُِل  ُٕ ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبُو ُزِرَوَة  ًٔ َحسَّ ا َٕ ِى َٕ ِٜ ٢َ إَٔذا ٤ََضَؾ ٦ِ٠ٔ و١َُاَرةُ ب٦ُِ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ کَا٧َ َر

٢ِ َيِسُِٙت  َٜ ١َٜٔيَن َو َِٜىا َِٜح١ُِس ِهَّلِل َربِّ ا ائََة ٔب ا ُِٜٔقَ َتَح ا ِّ َت َِ ا٤َٔيةٔ ا َىةٔ اٜثَّ ِ٘  اٜزَّ

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ  ملسم، ییحی نب اسحؿ، ویسن، دبعاولادح انب زاید، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت

( ےس رقات یرفع رفامےت اف
َ

 

ن
 
ِمن

َ ل

 
َ
 اْْل
ِّ
ب
َ
ِ ر
َ
ْڈ ُ ّللِّ
َم
ج
ْ ل

ر اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج دفرسی رتعک ےک  ےئ ڑھکے وہےت وت )ا

 اخومش ہن وہےت۔

 ع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعملسم، ییحی نب اسحؿ، ویسن، دبعاولادح انب زاید، امعرہ نب اقعق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     1352    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتازہ، ثابت، ح١يس، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ زہيْ ب٦ ِحب، وّا٧، ح١از، :  راوی

َتاَزةُ َوثَابْٔت َوح١َُِيْس َو٦ِ  َٔ ٤ََْا  َ اْز أَِخب ث٥ََا َح١َّ ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َّْ َحسَّ َٞ اٜعَّ ََِسَخ  َِ أ٤ََٕس أ٧ََّ َرُجَّل َجا

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َضي َر َٔ ا  َّ١َٝ َِ ّبا ٠َُباَرکّا ِٔيطٔ  ّْا ـَيِّ ثٔي َ٘ َِٜح١ُِس ِهَّلِل َح١ِّسا  َٟ ا ا َٕ َِ ُس  َّ زَُظ ا٥َّٜ َّ ِس َح َٔ ٢ََّٝ َظََلَتطُ  َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

ِٜک١ََٔٝ  ٢ُِّٝ بٔا َ ١َُِٜتک َٟ أَی٢ُُِّٙ ا ا َٔ َّ ِس َح َٔ ْٞ ٔجئُِت َو َٟ َرُج ا َٕ َِ ا  َّ
ِ ِٞ بَأ ُٕ ٢َِٜ َي َُّط  إ٤ٔ َِ ٢ُِّٝ بَٔضا  َ ١َُِٜتک ٢ُِ ا َٟ أَیُّٙ ا َٕ َِ ِو٣ُ  َٕ ِٜ أََر٣َّ ا َِ زَنٔی أت 

ُىَضا َِ َٝکّا یَبَِتٔسُرو٤ََضا أَیُُّض٢ِ یَزِ ِس َرأَیُِت اثِىَِي َوََّشَ ٠َ َٕ َٜ  َٟ ا َٕ َِ ُِٝتَضا  ُٕ َِ ُس  َّ  ا٥َّٜ

ؿ، امحد، اتقدہ، اثتب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم لای افر فص ںیم داہ  زریہ نب رحب، افع
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 ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہایگ افر اس اک اسسن وھپؽ راہ اھت اس ےن اہک ا

 وہےئ وت رفامای ہک مت ںیم ےس امنز ںیم  ہ املکت ےنہک فاال وکؿ ےہ ولگ اخومش رےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دفابرہ رفامای ہک مت



 

ںیم ےس  ہ املکت ےنہک فاال وکؿ ےہ اس ےن وکیئ طلغ ابت ںیہن یہک وت ا ک لدیم ےن رعض ایک ہک ںیم لای وت ریما اسسن وھپؽ راہ اھت بت 

  ہ املکت ےہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ابرہ رفںوتں وک داھکی ہک وج اؿ املکت وک افرپ ےل اجےن ےک ںیم ےن

  ےئ ٹپھج رےہ ےھت۔

 زریہ نب رحب، افعؿ، امحد، اتقدہ، اثتب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     1353    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

يہ، ححاد ب٦ ابی وث١ا٧، ابوزبيْ، وو٧ ب٦ وبساهَّلل ب٦ وتبہ، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ ب٦ وٝ :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 ٔ َِٜححَّاُد ب٦ُِ أَبٔی وُِث١َا٧َ َو٦ِ أَب َة أَِخبََْنٔی ا َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔ َو٦ِ َوِو٧ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ  ب٦ِٔ ی اٜزُّبَيِْ

 َٟ ا َٔ ٢َ إٔذِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی ٠ََي َر َٟ بَِي١َ٥َا ٤َِح٦ُ نَُعل ا َٔ ّْا وُتَِبَة َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  بٔي َ٘ بَُْ  ِ٘ َ ِو٣ٔ اهَّللُ أ َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َرُج

ا َٕ َِ ّة َوأَٔظيَّل  ِبَحا٧َ اهَّللٔ بُِْکَ َُ ّْا َو ثٔي َ٘ َِٜح١ُِس ِهَّلِل  َٟ َوا ا َٔ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ ُٞ ک١َََٔٝة  ٔ ائ َٕ ِٜ ٢َ ٦ِ٠َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر

 َِ َٟ اب٦ُِ و١ََُز  ا َٔ  ِٔ ١َا ََٜضا أَبَِواُب اٜسَّ ُِتَٔحِت  ََٜضا  َٟ َوحِٔبُت  ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ٔ أ٤ََا یَا َر ِو٣ َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا ١ِٔىُت َرُج ََ ُتُض٦َّ ٥ِ٠ُُذ  ِ٘  ١َا َتَز

ُٟ َذَٜٔک  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

زریہ نب رحب، اامسلیع نب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ، اوبزریب، وعؿ نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

ا ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپھ رےہ ےھت
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ؽ ںیم وہں، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ےھجم بجعت وہا ہک اس ےک ںیم ےس ا ک لدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روس

 ےئ لامسؿ ےک درفازے وھکےل ےئگ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن اؿ املکت وک رھپ یھبک ںیہن وھچڑا 



 

 امےت وہےئ انس۔بج ےس اس ابرے ںیم ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رف

 زریہ نب رحب، الیعمس نب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ، اوبزریب، وعؿ نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ  :   ابب

 ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     1354    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، َىيس، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ  ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، :  راوی

١س ب٦ جىَفب٦ زیاز، ابزاہي٢، اب٦ َىس، زہزی َىيس، ابو١َٝہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ ٠ح

 وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہ

 َ ث اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔىيٕس َو٦ِ َحسَّ ََ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  ِّ َُ ٥َا 

ُس ب٦ُِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ زٔیَازٕ  ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِىٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ٤ََْا إٔبَِزاصٔي٢ُ َيِىىٔي اب٦َِ  َ أَِخب

ثَىٔي َِحِ اٜزُّصِزٔیِّ وَ  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َََٝة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ٔىيٕس َوأَبٔی  ََ ُن ٦ِ  ِّ َّٝ ُة ب٦ُِ یَِحٌَي َواٜ َٝ ٠َ

 َ١َٝ ََ َْنٔی أَبُو  َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُط أَِخب ١ِٔىُت َٜ ََ  َٟ ا َٔ َة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة 

ََل َتأِتُوَصا َتِسَىِو٧َ َوأِتُوَصا تَ  َِ ََلةُ  ُٟ إَٔذا أُٔٔي١َِت اٜعَّ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َا َر َِ ٙٔي٥َُة  َِٝي٢ُِٙ اٜسَّ ١ُِصو٧َ َوَو

وا َو  ُّٝ َع َِ ُت٢ِ  ِ٘ واأَِزَر أَت١ُّٔ َِ َِاَت٢ُِٙ   ٠َا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب رفعجنب زاید، 

اوبہملس نب اربامیہ، انب دعس، زرہی دیعس، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، 

دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج امنز ڑھکی وہ اجےئ 

ی وت دفڑےت وہےئ ہن لؤ ہکلب اس رطح ےتلچ وہےئ لؤ ہک مت رپ وکسؿ اطری وہ افر وج مت اپول اںیہن ڑپھ ول افر وج وھچٹ اجںیئ اںیہن وپر



 

 رکول ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب رفعجنب  :  رافی

 زاید، اربامیہ، انب دعس، زرہی دیعس، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب

 دبعارلنمح، اوبہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     1355    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، اب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، اب٦ ایوب، ا١َىيٞ، وَلء، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

َٟ اب٦ُِ  ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٕ َو٦ِ إ ٔىيٕس َواب٦ُِ حُِحز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو َْنٔی َحسَّ َ ُٞ أَِخب ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ أَیُّوَب َحسَّ

َٟ إَٔذا ثُوَِّب ٜٔٝ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َِٜىََل ََل َتأِتُوَصا َوأْمُتَْن َتِسَىِو٧َ ا َِ  ٔ ََلة عَّ

 َِ ٙٔي٥َُة  َِٝي٢ُِٙ اٜسَّ ُضَو فٔی َظ َوأِتُوَصا َوَو َِ ََلةٔ  ٔلَی اٜعَّ ٢ِ إَٔذا کَا٧َ َيِى١ُٔس إ ُ٘ إ٧َّٔ أََحَس َِ وا  أَت١ُّٔ َِ اَت٢ُِٙ  َِ ُّٝوا َو٠َا  َع َِ ُت٢ِ  ِ٘ ٕ ١َا أَِزَر  ََلة

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، انب اویب، اامسلیع، العء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج امنز ےک  ےئ ریبکت یہک اجےئ وت مت دفڑےت وہےئ ہن لؤ ہکلب اانیمطؿ ےس لؤ افر امنز یکر

ینتج رںیتعک ںیہمت لم اجںیئ اںیہن ڑپوھ افر وج وھچٹ اجںیئ اںیہن وپری رکول ویکہکن بج مت ںیم ےس وکیئ امنز اک ارادہ رکات ےہ وت فہ 

 ںیم وہات ےہ۔ امنز

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، الیعمس نب رفعج، انب اویب، الیعمس، العء، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں  :   ابب

 ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     1356    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس ب٦ُِ َرإِٔي  ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة وَ  َحسَّ َٟ صََذا ٠َا َحسَّ ا َٔ طٕ  ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ٟٔ َحسَّ و َُ ٦ِ َر

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِأِتُوَصا َوأْمُتَْن اهَّللٔ َظل ََلةٔ  ٢َ إَٔذا ٤ُوزَٔی بٔاٜعَّ َّٝ ََ

وا أَت١ُّٔ َِ اَت٢ُِٙ  َِ ُّٝوا َو٠َا  َع َِ ُت٢ِ  ِ٘ ١َا أَِزَر َِ ٙٔي٥َُة  َِٝي٢ُِٙ اٜسَّ  َت١ُِصو٧َ َوَو

 اہلل ہیلع فل ہ فملس دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص

ےن اراشد رفامای بج امنز ےک  ےئ لفاز دی اجےئ وت مت اس ادناز ںیم لؤ ہک مت رپ وکسؿ اطری وہ افر امنز یک ینتج راعکت ںیہمت لم 

 اجںیئ اںیہن ڑپھ ول افر وج رہ اجںیئ اںیہن وپری رکول ۔

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     1357    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ِؽيٞ ب٦ وياؿ، ہصا٣، زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ ب٦ ابزاہي٢، ہصا٣ ب٦ حسا٧، ٠ح١س ب٦  :  راوی

 َيْی٦، حَّضت ابوہزیزہ



 

َٟ ح و حَ  ا َٔ  ٕ ُٞ َيِىىٔي اب٦َِ ؤَيإؿ َو٦ِ صَٔصا٣ َُّؽِي ِٜ ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ٕب َواٜ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ سَّ

ئْی٦َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٔ سٔ ب٦ِٔ  ا٧َ َو٦ِ ٠َُح١َّ ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ َحسَّ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ

ََل  ٢َ إَٔذا ثُوَِّب بٔاٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َت اهَّللُ َو ِ٘ ِّٞ ٠َا أَِزَر اُر َظ َٔ َو ِٜ ٙٔي٥َُة َوا َِٝيطٔ اٜسَّ ٦ِٔٙ َٜٔي١ِٔض َوَو ٢ِ َوَل ُ٘ ِيَضا أََحُس َٜ ٔ ََل َيِسَي إ َِ  ٔ ة

َک  َٕ َب ََ ٔؾ ٠َا  ِٔ  َوا

ہبیتق نب دیعس، لیضف نب تداض، اشہؾ، زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج امنز ےک  ےئ ااقتم یہک اجےئ وت مت ںیم ےس وکیئ لدیم دفڑات وہا ہن رفاتی 

 لےئ ہکلب وکسؿ افر فاقر ےس اتلچ وہا لےئ وج امنز مت اپول اےس ڑپھ ول افر وج وھچٹ اجےئ اےس دعب ںیم وپری رکول ۔

تداض، اشہؾ، زریہ نب رحب، الیعمس نب اربامیہ، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت  ہبیتق نب دیعس، لیضف نب :  رافی

 اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیمریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ

     1358    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ٠ح١س ب٦ ٠بارک ظوری، ٠ىاویہ ب٦ ََل٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، وبساهَّلل ب٦ ابؤتازہ :  راوی

ُس ب٦ُِ ا ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ثَىٔي إ ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ ٕ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ٣ َلَّ ََ ث٥ََا ٠َُىاؤَیُة ب٦ُِ  ورٔیُّ َحسَّ ١َُِٜباَرٔک اٜعُّ

ٟٔ اهَّللٔ و َُ ِّی ٠ََي َر َٟ بَِي١َ٥َا ٤َِح٦ُ نَُعل ا َٔ َُْظ  َ َتاَزَة أ٧ََّ أَبَاُظ أَِخب َٔ َْنٔی َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ أَبٔی  َ َس  أَِخب َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََٝبّة َظل ١َٔي َج

َِٝي٢ُِٙ  َى َِ ََلَة  َىُٝوا إَٔذا أََتِيُت٢ِ اٜعَّ ِّ ََل َت َِ  َٟ ا َٔ  ٔ ََلة ٔلَی اٜعَّ ٥َِٝا إ َتِىَح َِ اُٜوا ا َٔ َٟ ٠َا َشأ٢ُُِٙ٤ِ  ا َٕ وا َِ ُّٝ َع َِ ُت٢ِ  ِ٘ ١َا أَِزَر َِ ٙٔي٥َُة   اٜسَّ

وا أَت١ُّٔ َِ  ٢ُِٙ َٕ َب ََ  َو٠َا 

نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل ےک ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب ابمرک وصری، اعمف ہ 



 

اسھت امنز ڑپھ رےہ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن زیت دفڑےن یک لفاز ینس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک ابت ےہ 

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اب اےسی ہن رکان، بج مت امنز ےک اوہنں ےن رعض ایک ہک مہ ےن امنز یک رطػ دلجی یک لپ یلص اہلل

  ےئ لؤ وت وکسؿ ےس لؤ وج ںیہمت لم اجںیئ اںیہن ڑپھ ول افر وج وھچٹ اجںیئ اںیہن وپرا رکول ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، دمحم نب ابمرک وصری، اعمف ہ نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ریبکت رحتہمی افر رقات ےک درایمؿ ڑپ ی اجےن فایل داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     1359    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ ، ٠ىاویہ ، ہصا٣ ،شيبا٧ :  ویرا

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا َشِيَبا٧ُ بَٔضَذا اِْل ث٥ََا ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ  َحسَّ

  ۔اوبرکب نب ایب ہبیش ، اعمف ہ ، اشہؾ ،ابیشؿ اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش ، اعمف ہ ، اشہؾ ،ابیشؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امنز ےک  ےئ بک ڑھکا وہ؟

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ہک امنز ےک  ےئ بک ڑھکا وہ؟ اس ابت ےک ایبؿ ںیم

     1360    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

٠ح١س ب٦ حات٢، وبيساهَّلل ب٦ َىيس، یحٌي ب٦ َىيس، ححاد ظوآ، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ، وبساهَّلل ب٦ ابی  :  راوی

 ٔتازہ

ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َووُبَِيُس اهَّللٔ ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی  َحسَّ ٓٔ َحسَّ ا وَّ إد اٜعَّ ٔىيٕس َو٦ِ َححَّ ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ ب٦ُِ 

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َتاَزَة  َٔ َتاَزَة َو٦ِ أَبٔی  َٔ ١َََٝة َوَوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی  ََ ٕ َو٦ِ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ََلةُ   َو إَٔذا أُٔٔي١َِت اٜعَّ

َٟ اب٦ُِ َحات٢ٕٔ إَٔذا أُٔٔي١َِت أَِو ٤ُوزَٔی  ا َٔ َّي َتَزِونٔی و  و٠ُوا َحً ُٕ ََل َت َِ 

امےت دمحم نب احمت، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، اجحج وصاػ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، دبعاہلل نب ایب اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ رف

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج امنز ےک  ےئ ااقتم یہک اجےئ وت مت تم ڑھکے وہ بج کت ہک ےھجم ہن ںی ہک روسؽ 

 دھکی ول انب احمت ےتہک ںی ہک بج امنز ےک  ےئ ااقتم یہک اجےئ ای اذاؿ دی اجےئ۔

 یب ریثک، اوبہملس، دبعاہلل نب ایب اتقدہدمحم نب احمت، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی نب دیعس، اجحج وصاػ، ییحی نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امنز ےک  ےئ بک ڑھکا وہ؟

     1361    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ٠ى١ز، ابوبْک، اب٦ وٝيہ، ححاد ب٦ ابووث١ا٧، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي  :  راوی

 ب٦ یو٤س، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، اَحاٗ ب٦ وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، شيبا٧، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، وبساهَّلل ب٦ ابی ٔتازہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ  َة َو٦ِ حَ َحسَّ َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ َٟ أَبُو بَِْکٕ َوَحسَّ ا َٔ  ٕ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ ٠َِى١َز ِّ َُ ث٥ََا  حَّأد ب٦ِٔ أَبٔی ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ

ٗٔ وَ  ا ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َوَوِبُس اٜزَّزَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َِٜؤٜيُس وُِث١َا٧َ  ٤ََْا ا َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ٕ َو ٦ِ ٠َِى١َز

َتاَزَة َو٦ِ أَبٔيطٔ  َٔ ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ ُُّٝض٢ِ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ُ ٢َ ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ َشِيَبا٧َ ک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل



 

ُٖ فٔی رَٔوایَ  َح َِ ٔ ِجُت َوَزاَز إ ِس َِخَ َٔ َّي َتَزِونٔی  ٕ َوَشِيَبا٧َ َحً  تٔطٔ َحٔسیَث ٠َِى١َز

، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعم، اوبرکب، انب ہیلع، اجحج نب اوبامثعؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دبعارلزاؼ، رمعم

اتقدہ، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل ااحسؼ نب فدیل نب ملسم، ابیشؿ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب 

 رفاتی ںیم  ہ زادئ ےہ ہک اہیں کت ہک مت ےھجم دھکی ول بج ںیم ولکنں۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعم، اوبرکب، انب ہیلع، اجحج نب اوبامثعؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن،  :  رافی

 رمعم، ااحسؼ نب فدیل نب ملسم، ابیشؿ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہدبعارلزاؼ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امنز ےک  ےئ بک ڑھکا وہ؟

     1362    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ووٓ، حَّضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

اَِل  َٔ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي  ٠َ ٕٓ َوَِحِ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو َْنٔی أَبُو َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ  َحسَّ

٥َِٜا اٜعُّ  ََِىسَّ ٥َ١ِا  ُٕ َِ ََلةُ  وُِل أُٔٔي١َِت اٜعَّ ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ  ٕٓ ١ََة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِو َٝ ِي٥َا ََ َٜ ٔ َد إ َٞ أ٧َِ یَِْخُ ِب َٔ  َٓ ُّو

 َُ ٔ َر ا٣َ ف َٔ َّي إَٔذا  ٢ََّٝ َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َتَی َر أ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل َْ َذََکَ و ِّ َٙب َٞ أ٧َِ یُ ِب َٔ ُظ  ی ٠َُعَلَّ

َد  َّي َِخَ ِٟ َٔٔيا٠ّا ٥َِ٤َتٔمزُُظ َحً َ ٢ِ ٤َز َٝ َِ ٥ََٜا ٠َکَا٢َُِٙ٤   َٟ ا َٔ َٓ َو اِنََّصَ َّی ب٥َٔاَِ ََِعل  َْ َّ َٙب َِ  ِّ ُط ٠َا َُ ِ ُْ َرأ َٞ ی٥َُِف ِس اٌَِتَس َٔ َِٜي٥َا َو ٔ  إ

اہرفؿ نب رعمفػ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رشتفی الےن ےس ہنع رفامےت ںی ہک امنز ےک  ےئ ااقتم یہک یئگ وت مہ ںیفص دیس ی رک ےک

ےلہپ ڑھکے وہ ےئگ اہیں کت ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ افر اےنپ ےلصم رپ ڑھکے وہےئگ ریبکت ےنہک 



 

افر ںیمہ رفامای ہک اینپ اینپ ہگج رپ رہھٹے ےس ےلہپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ھچک اید لای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس پ ے ےئگ 

روہ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رس ابمرک ےس اپین ےک رطقے کپٹ 

 رےہ ےھت رھپ لپ ےن ریبکت ہہک رک ںیمہ امنز ڑپاھیئ۔

سن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوبرہریہ ریض اہرفؿ نب رعمفػ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ؟اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امنز ےک  ےئ بک ڑھکا وہ

     1363    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، ابوو١زو اوزاعی زہزی، ابو١َٝہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو َو١ِزٕو َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ ث٥ََا ا ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١َََٝة َو٦ِ أَبٔی  َحسَّ ََ ث٥ََا اٜزُّصِزٔیُّ َو٦ِ أَبٔی  َيِىىٔي اِلَِوَزاعٔیَّ َحسَّ

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َد َر ُض٢ِ َوَِخَ َِ ُّو َّْ ا٥َّٜاُس ُظ ََلةُ َوَظ َٟ أُٔٔي١َِت اٜعَّ ا َٔ َِٜيض٢ِٔ  صَُزیَِزَة  ٔ َ إ أَِو٠َأ َِ ا٠َُط  َٕ ا٣َ ٠َ َٕ َِ

ٔ أَ  َّی بٔض٢ِٔ بَٔئسظ ََِعل  َِ ١َِٜا ُْ ا طُ ی٥َُِف َُ ِ َٞ َوَرأ ِس اٌَِتَس َٔ َد َو َْخَ َِ  ٧ِ ٠َکَا٢َُِٙ٤ 

زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، اوبرمعف افزایع زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک امنز یک ااقتم یہک 

 ہلل رشتفی ال رک اینپ ہگج ڑھکے وہےئگ۔یئگ افر ولوگں ےن اینپ ںیفص ابدنھ ںیل وت روسؽ ا

 زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، اوبرمعف افزایع زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہگجں اک ایبؿ اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک :   ابب



 

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امنز ےک  ےئ بک ڑھکا وہ؟

     1364    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابزاہي٢ ب٦ ٠وسي، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، زہزی، ابو١َٝہ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

َِٜؤٜي ٤ََْا ا َ ثَىٔي إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ٠ُوَسي أَِخب ١َََٝة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َحسَّ ََ ثَىٔي أَبُو  َٟ َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ 

َٞ أ٧َِ يَ  ِب َٔ ُض٢ِ  َِّ َيأُِخُذ ا٥َّٜاُس ٠ََعا َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣ُ َٜٔز َٕ ََلَة کَا٤َِت ُت و٣َ ا٥َّٜٔييُّ اٜعَّ َِٝيطٔ  ُٕ َّی اهَّللُ َو َظل

ا٠َطُ  َٕ ٢َ ٠َ َّٝ ََ  َو

اربامیہ نب ومیس، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک امنز ےک  ےئ ااقتم روسؽ اہلل یلص 

ہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ڑھکے اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رشتفی الےن رپ یہک اجیت یھت افر ولگ اینپ ںیفص انب ےتیل ےھت افر یبن یلص ا

 وہےن ےس ےلہپ اینپ اینپ ہگج رپ ڑھکے وہ اجےت۔

 اربامیہ نب ومیس، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امن :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امنز ےک  ےئ بک ڑھکا وہ؟

     1365    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١َٝہ ب٦ شبيِ، حس٦ ب٦ اوين، زہيْ، ١َاک ب٦ ِحب، حَّضت جابز ب٦ ١َزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ ١ََُٝة ب٦ُِ َشب ََ ثَىٔي  َ َحسَّ َٟ ک ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ٕب َو٦ِ َجابٔز ١َاُک ب٦ُِ َِحِ َٔ ث٥ََا  ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ أَِويََن َحسَّ ث٥ََا ا ِٕ َحسَّ ا٧َ ي

َد أَ  إَٔذا َِخَ َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َد ا٥َّٜٔييُّ َظل َّي یَِْخُ ََل ُئٕي٢ُ َحً َِ ْٟ یَُؤذ٧ُِّ إَٔذا َزَحَؽِت  ََلَة حٔيَن َیَزاظُ َٔ بََٔل  ا٣َ اٜعَّ



 

ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، زریہ، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامای ہک بج 

 ہن الےت زفاؽ وہ اجات وت رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اذاؿ ےتہک افر ااقتم ہن ےتہک بج کت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی

وت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےت رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دھکی ےتیل وت بت امنز 

 یک ااقتم ےتہک۔

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، زریہ، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن امنز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپیل اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن امنز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز

     1366    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

١َََٝة ب٦ِٔ َوِبٔس ا ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َحسَّ

ََلةَ  ِس أَِزَرَک اٜعَّ َٕ َِ ََلةٔ  َىّة ٦ِ٠ٔ اٜعَّ ِ٘ َٟ ٦ِ٠َ أَِزَرَک َر ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ل ہ فملس ےن رفامای ہک ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ف

 سج ےن امنز ںیم ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ اسمدج افر امنز :   ابب



 

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن امنز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل

     1367    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ وہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

١َََٝة ب٦ِٔ وَ  ََ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ ِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ

َىّة ٠ٔ  ِ٘ َٟ ٦ِ٠َ أَِزَرَک َر ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََلةَ أ٧ََّ َر ِس أَِزَرَک اٜعَّ َٕ َِ ََلةٔ ٠ََي اِْل٠َٔا٣ٔ   ٦ِ اٜعَّ

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب فاہب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 وت اس ےن امنز وک اپایل۔اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج ےن اامؾ ےک اسھت امنز یک ا ک رتعک اپیل 

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب فاہب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن امنز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل

     1368    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ويي٥ہ، ، ابوَکیِ، اب٦ ٠بارک، ٠ى١ز، اوزاعی، ٠اٜک ب٦  :  راوی

 اب٦ ١٤يْ، اب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب، وبيساهَّلل، زہزی، ابو١َٝہ، ابوہزیزہ ا٤س، یو٤س،

 َٔ ث٥ََا اب٦ُِ وَُيِي٥ََة  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِٕ أَِخب٤َََْا َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َٟ ح و َحسَّ ا

١َُِٜباَرٔک  َٟ ح  اب٦ُِ ا ا َٔ ث٥ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٕ َواِلَِوَزاعٔیِّ َو٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َویُو٤َُس  ث٥ََا اب٦ُِ َو٦ِ ٠َِى١َز و َحسَّ

ِٔ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  ُّٞ َصُؤَِل ُ َِٜوصَّأب َج١ٔيّىا َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ک ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى َّی اهَّللُ  ا ١ََة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٝ ََ أَبٔی 

ٔ َوفٔی َحٔسیٔث وُ  َِٜيَس فٔی َحٔسیٔث أََحٕس ٥ِ٠ُٔض٢ِ ٠ََي اِْل٠َٔا٣ ٞٔ َحٔسیٔث َیِحٌَي َو٦ِ ٠َأٜٕک َو ٢ََّٝ ب١ِٔٔث ََ َِٝيطٔ َو ِس َو َٕ َِ  َٟ ا َٔ بَِيسٔ اهَّللٔ 



 

ََّٝضا ُ ََلَة ک  أَِزَرَک اٜعَّ

 نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، ، اوبرکبی، انب ابمرک، رمعم، افزایع، امکل نب اسن، ویسن، انب ریمن، انب اوبرکب

ینثم، دبعاولاہب، دیبع اہلل، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ اؿ فلتخم دنسفں ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل 

 ملس ےس ایس رطح لقن ایک ےہ ا ک دحثی ںیم ےہ ہک اس ےن وپری امنز وک اپایل۔ہیلع فل ہ ف

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، ، اوبرکبی، انب ابمرک، رمعم، افزایع، امکل نب اسن، ویسن، انب  :  رافی

 ریمن، انب ینثم، دبعاولاہب، دیبعاہلل، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن امنز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل

     1369    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، زیس ب٦ ا٢َٝ، وفاء ب٦ يسار، بَس ب٦ َىيس، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر َوَو٦ِ بَُِسٔ  ٢َ َو٦ِ َوَفا َٝ َِ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  ٔىيسٕ َحسَّ ََ ٔد   ب٦ِٔ  َوَو٦ِ اِلَُِعَ

َىّة ٦ِ٠ٔ اٜ ِ٘ َٟ ٦ِ٠َ أَِزَرَک َر ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثُوُظ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ١ُِس َحسَّ َٞ أ٧َِ َتِفَُٝي اٜصَّ ِب َٔ ِبٔح  عُّ

 َٞ ِب َٔ َِٜىَِّصٔ  َىّة ٦ِ٠ٔ ا ِ٘ ِبَح َو٦ِ٠َ أَِزَرَک َر ِس أَِزَرَک اٜعُّ َٕ َِٜىَِّصَ  َِ ِس أَِزَرَک ا َٕ َِ ١ُِس  زَُب اٜصَّ ٍِ  أ٧َِ َت

ییحی نب ییحی، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رسب نب دیعس، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 ا ک رتعک اپیل وت اس ےن حبص یک امنز وک اپایل اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج لدیم ےن وسرج ےنلکن ےس ےلہپ حبص یک امنز ےس

 افر سج لدیم ےن رصع یک امنز ےس ا ک رتعک وک اپایل وسرج رغفب وہےن ےس ےلہپ وت اس ےن رصع یک امنز وک اپ ایل۔

 ییحی نب ییحی، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رسب نب دیعس، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن امنز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل

     1370    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ربيي، وبساهَّلل ب٦ ٠بارک، یو٤س ب٦ یزیس، زہزی، ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ا َٔ ١َُِٜباَرٔک َو٦ِ یُو٤َُس ب٦ِٔ یَزٔیَس َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ا ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي َحسَّ َوةُ َحسَّ ث٥ََا ُُعِ َو٦ِ َوائَٔصَة  َٟ َحسَّ

ص١َُا ُة لَٔکَ َٝ ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت  ا َٔ  ُٗ َيا ِٕ َواٜسِّ َو٦ِ اب٦ِٔ َوصِ

َوَة ب٦َِ اٜزُّ  َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أ٧ََّ ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ َة  َٝ ٠َ َّی اهَّللُ ََٜٔحِ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت  ا َٔ ثَطُ َو٦ِ َوائَٔصَة  ٔ َحسَّ بَيِْ

َٞ أ٧َِ َتِفُٝ  ِب َٔ ِبٔح  ١ُِس أَِو ٦ِ٠ٔ اٜعُّ زَُب اٜصَّ ٍِ َٞ أ٧َِ َت ِب َٔ ِحَسّة  ََ َِٜىَِّصٔ  ٢ََّٝ ٦ِ٠َ أَِزَرَک ٦ِ٠ٔ ا ََ َِٝيطٔ َو َضا َو َ٘ ِس أَِزَر َٕ َِ َي 

١ََّا هَٔی اٜزَّ  ِحَسةُ إ٤ٔ َىةُ َواٜسَّ ِ٘ 

نسح نب رعیب، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن نب سیدی، زرہی، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای سج لدیم ےن وسرج ےک رغفب وہےن ےس ےلہپ رصع یک امنز ںیم ےس ا ک دجسہ وک اپایل ای سج لدیم ےن 

  ےنلکن ےس ےلہپ حبص یک امنز ےس ا ک دجسہ وک اپایل وت اس ےن اس امنز وک اپایل افر دجسہ ےس رتعک رماد ےہ۔وسرج ےک

 نسح نب رعیب، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن نب سیدی، زرہی، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن امنز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل



 

     1371    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١َٝہوبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، ابو :  راوی

١َََٝة َو٦ِ  ََ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب ٞٔ َحٔسیٔث ٠َأٜٕک َو٦ِ َحسَّ  أَبٔی صَُزیَِزَة ب١ِٔٔث

 ٢ََٝ َِ  َزیِٔس ب٦ِٔ أَ

ھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ دحثی ایس رطح لقن دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اس دنس ےک اس

 یک یئگ ےہ۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایب :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن امنز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل

     1372    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ربيي، وبساهَّلل ب٦ ٠بارک، ٠ى١ز، اب٦ ـاُس، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي  ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ أَبٔی صُزَ  َحسَّ ١َُِٜباَرٔک َو٦ِ ٠َِى١َز ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ا یَِزَة َحسَّ

زَُب ا ٍِ َٞ أ٧َِ َت ِب َٔ َىّة  ِ٘ َِٜىَِّصٔ َر ٢ََّٝ ٦ِ٠َ أَِزَرَک ٦ِ٠ٔ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا ِس أَِزَرَک َو٦ِ٠َ َٔ َٕ َِ ١ُِس  ٜصَّ

ِس أَِزَرَک  َٕ َِ ١ُِس  َٞ أ٧َِ َتِفَُٝي اٜصَّ ِب َٔ َىّة  ِ٘ ٔ َر ِحز َّ ِٜ  أَِزَرَک ٦ِ٠ٔ ا

نسح نب رعیب، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، انب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 سج لدیم ےن وسرج رغفب وہےن ےس ےلہپ رصع یک امنز ںیم ےس ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل افر فل ہ فملس ےن اراشد رفامای

 سج لدیم ےن وسرج ےنلکن ےس ےلہپ رجف یک امنز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل۔



 

 ہنعنسح نب رعیب، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، انب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےن امنز یک ا ک رتعک اپیل وت اس ےن امنز اپیل

     1373    یثحس                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساِلولی، ح١از، ٠ىت١ز، ٠ى١ز :  راوی

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ١ِٔىُت ٠َِى١َّزا بَٔضَذا اِْل ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ٠ُِىَت١ْٔز  ٕ َحسَّ از ث٥ََاظ َوِبُس اِلَِولَی ب٦ُِ َح١َّ  َحسَّ

 دبعاالیلع، امحد، رمتعم، رمعم، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 ، امحد، رمتعم، رمعمدبعاالیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1374    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، اب٦ شہاب :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضا ٤ََْا اٜ َ ث٥ََا اب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َِٜيْث  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔ َحسَّ َِٜىزٔیز ٕب أ٧ََّ و١ََُز ب٦َِ َوِبٔس ا



 

َِٜىَِّصَ  َ ا
َِٝيطٔ َو أَِخَّ َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َّی إ٠َٔا٣َ َر ََِعل  َٟ َ ِس ٤َز َٔ  َٞ َوةُ أ٠ََا إ٧َّٔ ٔجبِْٔی َٜطُ ُُعِ  َٟ ا َٕ َِ ٢َِٝ  َشِيّئا  َٜطُ و١َُزُ اِو  َٟ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ

١ِٔىُت أَبَا  ََ  ُٟ و ُٕ َْ ب٦َِ أَبٔی ٠َِسُىوزٕ َي ١ِٔىُت َبٔصي ََ  َٟ ا َٕ َِ َوةُ  ُٟ یَا ُُعِ و ُٕ َِٝيطٔ ٠َا َت َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ ٠َِسُىوزٕ َي

َِّٝيُت  َِّٝيُت ٠ََىُط ث٢َُّ َظ َِّٝيُت ٠ََىطُ ث٢َُّ َظ َِّٝيُت ٠ََىطُ ث٢َُّ َظ َع َِ ىٔي  َِأ٠ََّ  ُٞ َٟ ٔجبِْٔی َ ُٟ ٤َز و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ ُِ َو َِّٝيُت ٠ََىُط َیِحُس  ٠ََىُط ث٢َُّ َظ

 ََٝوإت بٔأََظابٔٔىطٔ َخ١َِس َظ 

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رحم، انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک ا ک دؿ رضحت رمع نب دبعازعلسی ےن رصع یک امنز ھچک دری ےس ڑپ ی وت 

رعفہ ےن اس ےس اہک ہک رضحت ربجالیئ لےئ افر اوہنں ےن اامؾ نب رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپاھیئ وت 

اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےس رفامای ہک ھجمس رک ہہک ایک اتہک ےہ! اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رشب نب ایب وعسمد ےس انس فہ رضحت رمع ریض 

رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

ربجالیئ ہیلع االسلؾ لےئ افر اوہنں ےن ریمی اامتم یک افر ںیم ےن اؿ ےک اسھت امنز ڑپ ی رھپ اؿ  رفامےت وہےئ انس ہک رضحت

 ےک اسھت امنز ڑپ ی رھپ اؿ ےک اسھت امنز ڑپ ی فہ اپوچنں امنزفں وک اینپ اویلگنں ےک اسھت امشر رکےت ےھت۔

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رحم، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1375    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ییحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ٠اٜک، اب٦ شہاب زہز :  راوی

َى  ِٜ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أ٧ََّ و١ََُز ب٦َِ َوِبٔس ا َٟ َْقَ ا َٔ ١ٔئِمُّ  ٤ََْا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي اٜتَّ َ َٞ أَِخب َسَخ َِ ََلَة یَِو٠ّا  َ اٜعَّ
ٔ أَِخَّ زٔیز

 َ
ََْة ب٦َِ ُشِىَبَة أَِخَّ ١ٍُِٜٔي َُْظ أ٧ََّ ا َ أَِخب َِ  ٔ َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َِٝيطٔ ُُعِ ٕ اِلَِنَعارٔیُّ  َو َِٝيطٔ أَبُو ٠َِسُىوز َٞ َو َسَخ َِ ٔة  َِ ََلَة یَِو٠ّا َوصَُو بٔاِلُٙو اٜعَّ

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ََِعل َّی  ََِعل  َٟ َ َٞ ٤َز ِس َو١َِٔٝت أ٧ََّ ٔجبِْٔی َٔ َِٜيَس  َْةُ أَ َٟ ٠َا صََذا یَا ٠ٍُٔي ا َٕ َِ َّ َعل َِ َّی  ٢ََّٝ ث٢َُّ َظل ََ َِٝيطٔ َو ی  َو



 

٢ََّٝ ث٢َُّ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ََِعل َّی  ٢َ ث٢َُّ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی اهَّللُ َر ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ََِعل َّی   َظل

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ََِعل َّی  ٢ََّٝ ث٢َُّ َظل ََ َِٝيطٔ َو ُث یَا َو َٟ و١َُزُ ُٜٔىزَِوَة ا٤ُِمزِ ٠َا تَُحسِّ ا َٕ َِ َٟ بَٔضَذا أ٠ُٔزُِت  ا َٔ ٢ََّٝ ث٢َُّ  ََ طٔ َو

َت اٜعَّ  ِٔ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َٜٔز َٔ ََل٣ صَُو أَ َِٝيطٔ اٜسَّ َٞ َو َوةُ أََو إ٧َّٔ ٔجبِْٔی َذَٜٔک کَا٧َ ُُعِ َ٘ َوةُ  َٟ ُُعِ ا َٕ َِ َبٔصيُْ  ََلةٔ 

ُث َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٕ یَُحسِّ  ب٦ُِ أَبٔی ٠َِسُىوز

ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، انب اہشب زرہی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب دبعازعلسی ےن ا ک دؿ رصع یک امنز اکیف دری ےس ڑپ ی 

اعتٰیل ہنع وکہف ںیم ےھت ہک  رضحت رعفہ نب زریب اؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر اںیہن  رب دی ہک رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل

ا ک دؿ اوہنں ےن امنز ںیم دری رک دی وت رضحت اوبوعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای اے 

 ہیلع فل ہ فملس ریغمہ  ہ ایک ایک؟ ایک وت ںیہن اجاتن ہک رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ انزؽ وہےئ افر اوہنں ےن امنز ڑپ ی روسؽ اہلل یلص اہلل

ےن اؿ ےک اسھت امنز ڑپ ی رھپ اوہنں ےن امنز ڑپ ی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےک اسھت امنز ڑپ ی رھپ اوہنں ےن 

امنز ڑپ ی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےک اسھت امنز ڑپ ی رھپ اوہنں ےن امنز ڑپ ی روسؽ اہلل ےن اؿ ےک اسھت امنز 

 ی رھپ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ایس رطح مکح دای ایگ ےہ رضحت رمع نب دبعازعلسی ڑپ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت رعفہ ےس رفامای اے رعفہ دوھکی مت ایک ایبؿ رک رےہ وہ ہک ربجالیئ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ں ےک افاقت اتبےئ رضحت رعفہ ےن اہک ہک  ریش نب انب وعسمد ےن اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ایس رطح ایبؿ فملس وک امنزف

 رفامای ےہ۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، انب اہشب زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسم :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1376    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حَّضت ُعوہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

يِ  َٝ َّی اهَّللُ َو ثَِتىٔي َوائَٔصُة َزِوُد ا٥َّٜٔييِّ َظل ِس َحسَّ َٕ َٜ َوةُ َو َٟ ُُعِ ا َٔ ِّٞ ٢َ کَا٧َ ُيَع َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َ أ٧ََّ َر َّٝ ََ طٔ َو

َٞ أ٧َِ َتِمَضزَ  ِب َٔ ١ُِس فٔی حُِحَزتَٔضا  َِٜىَِّصَ َواٜصَّ  ا

ونینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یک زفہج رہطمہ ایب

ے

و
م
ل

ؿ رکیت ںی رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ھجم ےس اؾ ا

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس احؽ ںیم رصع یک امنز ڑپےتھ ےھت ہک وسرج اؿ ےک نحص ںیم وہات اھت اس ہ ےک اظرہ وہےن 

 ےس ےلہپ۔

 رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1377    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، و١زو، َّيا٧، زہزی، ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َ ث َوَة َحسَّ َيا٧ُ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ُُعِ ِّ َُ ث٥ََا  َٟ َو١ِْزو َحسَّ ا َٔ َّی ٥َا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس  َو٦ِ َوائَٔصَة کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل

 ّٔ ٢َِٜ َي ١ُِس ـَأَٜىْة فٔی حُِحَزتٔی  َِٜىَِّصَ َواٜصَّ ِّی ا ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو ِيُئ َبِىُس اهَّللُ َو َّ ِٜ ٢ِ یَِمَضزِ ا َٜ َٟ أَبُو بَِْکٕ  ا َٔ ِيُئ َبِىُس و  َّ ِٜ  ِئ ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، رمعف، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ

 ج الکن وہا وہات اھت ہک اس ےک دعب ںیم اس ہ دنلب ںیہن وہات اھت۔فملس ریمے رجحہ ںیم اس احؽ ںیم رصع یک امنز ڑپےتھ ےھت ہک وسر

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، رمعف، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 دج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسم :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1378    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أ ٠َ ثَىٔي َِحِ ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة َزِو َحسَّ َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َد ِخب

 ِّ ٢َ کَا٧َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِْتُط أ٧ََّ َر َ ٢ََّٝ أَِخب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢َِٜ یَِمَضزِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١ُِس فٔی حُِحزَتَٔضا  َِٜىَِّصَ َواٜصَّ ی ا

ِيُئ فٔی حُِحزَتَٔضا َّ ِٜ  ا

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

  وہیت یھت افر ڑچیتھ ہن یھت۔رصع یک امنز ڑپےتھ ےھت افر وسرج )دوھپ( اؿ ےک نحص ںیم

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 زفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیماپچن امن

     1379    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، و٘يي، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔي اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ْي َو٦ِ صَٔصا٣

١ُِس َوأَٔىْة فٔی حُِحَزتٔی َِٜىَِّصَ َواٜصَّ ِّی ا ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو



 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رصع یک اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، فعیک، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ 

 امنز ڑپےتھ ےھت افر وسرج )دوھپ( ریمے رجحہ ںیم وہیت یھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، فعیک، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1380    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوٌسا٧ ٠س١عی، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، ابؤتازہ، ابوایوب، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي أَ َحسَّ  ٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُىاْذ َوصَُو اب٦ُِ صَٔصا٣ اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َو٠َُح١َّ ا٧َ ا ٌَسَّ َتاَزَة َو٦ِ أَبٔی أَیُّوَب ث٥ََا أَبُو  َٔ بٔی َو٦ِ 

ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔس َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل ٧ُ اٜصَّ ٔلَی أ٧َِ َیِفَُٝي َْقِ ْت إ ِٔ َُّط َو إ٤ٔ َِ ِحَز  َّ ِٜ َِّٝيُت٢ِ ا َٟ إَٔذا َظ

 ٔ إ َِ َِٜىَِّصَ  َِّٝيُت٢ِ ا إَٔذا َظ َِ َِٜىَِّصُ  ٔلَی أ٧َِ یَِحَُّضَ ا ْت إ ِٔ َُّط َو إ٤ٔ َِ ِضَز  َِّٝيُت٢ِ اٜمُّ ُٟ ث٢َُّ إَٔذا َظ َِ اِلَوَّ ١ُِس  ٔلَی أ٧َِ َتِعََفَّ اٜصَّ ْت إ ِٔ َُّط َو إٔذَا ٤

ٔلَی  ْت إ ِٔ َُّط َو إ٤ٔ َِ  َِ ِٜٔىَصا َِّٝيُت٢ِ ا َِإَٔذا َظ  ُٖ َّ َق اٜصَّ ُٕ ٔلَی أ٧َِ َيِس ْت إ ِٔ َُّط َو إ٤ٔ َِ زَٔب  ٍِ ١َ ِٜ َِّٝيُت٢ِ ا ٞٔ َظ ِي َّٝ ْٔ اٜ  نِٔع

ی، دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اوباتقدہ، اوباویب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

مع
مش

ہک اہلل ےک یبن اوباسغؿ 

 مت یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت رجف یک امنز ڑپھ وکچ وت اس اک فتق ابیق ےہ بج کت وسرج اک افرپ اک انکرہ ہن ےلکن رھپ بج

 رہظ یک امنز ڑپھ وکچ وت اس اک فتق وسرج ےک زرد وہےن کت ےہ بج مت رغمب یک امنز ڑپھ وکچ وت اس اک فتق قفش ےک رغفب وہےن

 کت وہات ےہ رھپ بج مت اشعء یک امنز ڑپھ وکچ وت اس اک فتق لد ی رات کت وہات ےہ۔

ی، دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اوباتقدہ، اوباویب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مع
مش

 اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1381    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، شىبہ، ٔتازہ، ابوایوب، یحٌي ب٦ ٠اٜک اززی، حَّضت اب٦ و١ز :  راوی

 َ ث٥ََا وُب ١َِط یَ َحسَّ َِ َتاَزَة َو٦ِ أَبٔی أَیُّوَب َوا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ِحٌَي ب٦ُِ ٠َأٜٕک اِلَِززٔیُّ ِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ ا

ٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو َو٦ِ اٜ ُ وَیٌّ ٦ِ٠ٔ اِلَِزز ١ََِٜزاُ یُّ َوا
١ََِٜزاغٔ ُٟ ا ا َٕ ٢َِٜ َوُي ٔ ٠َا  ِضز ُت اٜمُّ ِٔ َٟ َو ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َّٔييِّ َظل

ٖٔ َو  َّ ِق ثَِوُر اٜصَّ ُٕ ٢ِ َيِس َٜ زٔٔب ٠َا  ٍِ ١َِٜ ُت ا ِٔ ١ُِس َوَو ٢َِٜ َتِعََفَّ اٜصَّ َِٜىَِّصٔ ٠َا  ُت ا ِٔ َِٜىَِّصُ َوَو ْٔ َیِحَُّضِ ا ٔلَی نِٔع ِٔ إ ِٜٔىَصا ُت ا ِٔ َو

حِ  َّ ِٜ ُت ا ِٔ ٞٔ َوَو ِي َّٝ ١ُِس اٜ ٢ِ َتِفُِٝي اٜصَّ َٜ ٔ ٠َا   ز

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، اتقدہ، اوباویب، ییحی نب امکل ازدی، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

وسرج  ےن رفامای ہک رہظ اک فتق اس فتق کت ےہ بج کت ہک رصع اک فتق ہن لےئ افر رصع اک فتق اس فتق کت ابیق ےہ بج کت

زرد ہن وہ افر رغمب اک فتق اس فتق کت ابیق ےہ بج کت ہک قفش یک زیتی ہن اجےئ افر اشعء اک فتق لد ی رات کت افر رجف اک 

 فتق اس فتق کت ابیق راتہ ےہ بج کت ہک وسرج ہن ےلکن۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، اتقدہ، اوباویب، ییحی نب امکل ازدی، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1382    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ز وٕسی، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي ب٦ ابوبٙيْ، حَّضت شىبہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہزہيْ ب٦ ِحب، ابووا٠ :  راوی



 

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة حَ  َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ٔسیُّ  َٕ َِٜى ٕ ا ث٥ََا أَبُو َوا٠ٔز ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ص١َُا َحسَّ ٕ لَٔکَ َٙيِْ ُ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی ب سَّ

ِىطُ ٠َزََّتئِن َو٦ِ ُش  َِ ٢َِٜ َیزِ َىُط ٠َزَّّة َو َِ َٟ ُشِىَبُة َر ا َٔ ٔ َوفٔی َحٔسیثٔض١َٔا  ٥َاز َِ ٔ  ِىَبَة بَٔضَذا اِْل

زریہ نب رحب، اوباعرم دقعی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب اوبریکب، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی 

 یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 زریہ نب رحب، اوباعرم دقعی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب اوبریکب، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک ایبؿ ںیماپچن امنزفں ےک افاق

     1383    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ ابزاہي٢ زورقی، وبساٜع١س، ہ١ا٣، ٔتازہ، ابوایوب، حَّضت وبساهَّلل ب٦ و١زو رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ  ِوَرقٔیُّ َحسَّ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ َتاَزةُ َو٦ِ أَبٔی أَیُّوَب َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو َحسَّ َٔ ث٥ََا  ا٣ْ َحسَّ ث٥ََا َص١َّ ١َٔس َحسَّ

 ٔٞ ُّٞ اٜزَُّج ٔ ١ُِس َوکَا٧َ ل َِٜت اٜصَّ ٔ إَٔذا َزا ِضز ُت اٜمُّ ِٔ َٟ َو ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َِٜ یَِحَُّضِ اأ٧ََّ َر ُفؤٜطٔ ٠َا  َ٘ َِٜىَِّصُ  

ِٜىٔ  ٔ ا ُت َظََلة ِٔ ُٖ َوَو َّ ِِ اٜصَّ ٢ِ َئٍ َٜ زٔٔب ٠َا  ٍِ ١َِٜ ٔ ا ُت َظََلة ِٔ ١ُِس َوَو ٢ِ َتِعََفَّ اٜصَّ َٜ َِٜىَِّصٔ ٠َا  ُت ا ِٔ ٞٔ َوَو ِي َّٝ ْٔ اٜ ٔلَی نِٔع ِٔ إ َصا

 ٔ إ َِ ١ُِس  ٢َِٜ َتِفُِٝي اٜصَّ ٔ ٠َا  ِحز َّ ِٜ ًٔ ا ِبٔح ٦ِ٠ٔ ـُُٝو ٔ اٜعُّ ُت َظََلة ِٔ ٔق َوَو ََ ََّضا اِلَِو إ٤ٔ َِ  ٔ ََلة أ٠َِٔسِک َو٦ِ اٜعَّ َِ ١ُِس  ََٝىِت اٜصَّ َ َذا ـ

نَِی َشِيَفا٧ٕ   َتِفُُٝي بَيَِن َْقِ

ادمح نب اربامیہ دفریق، دبعادمصل، امہؾ، اتقدہ، اوباویب، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 یک امنز اک فتق وسرج ڈےنلھ ےک دعب وہات ےہ افر اس فتق کت راتہ ےہ ہک لدیم اک اس ہ ایکس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رہظ

ابملیئ ےک ربارب وہ اجےئ بج کت رصع اک فتق ہن لےئ افر رصع اک فتق اس فتق کت راتہ ےہ بج کت ہک وسرج زرد ہن وہ افر رغمب 

ز اک فتق ابا ل لد ی رات کت راتہ ےہ افر حبص یک امنز اک فتق حبص اصدؼ یک امنز اک فتق قفش اغبئ وہےن کت راتہ ےہ افر اشعء یک امن



 

ےس وسرج ےنلکن کت راتہ ےہ رھپ بج وسرج ےنلکن ےگل وت ھچک دری ےک  ےئ امنز ےس رک اجےئ ویکہکن فہ اطیشؿ ےک دفونں وگنیسں ےک 

 درایمؿ ےس اتلکن ےہ۔

 اوباویب، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادمح نب اربامیہ دفریق، دبعادمصل، امہؾ، اتقدہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1384    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اح١س ب٦ یوَْ اززی، و١زو ب٦ وبساهَّلل ب٦ رزی٦، ابزاہي٢، اب٦ ـہ١ا٧، ححاد اب٦ ححاد، ٔتازہ، حَّضت وبساهَّلل  :  راوی

 ب٦ و١زو ب٦ اٜىاػ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ بِ  َْ اِلَِززٔیُّ َحسَّ َُ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ یُو أد َوصَُو َحسَّ َِٜححَّ ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢ُ َيِىىٔي اب٦َِ ـَِض١َا٧َ َو٦ِ ا ٦ٔ َرٔزی٦ٕ َحسَّ

 ُٟ و َُ َٞ َر ٔ ئ َُ  َٟ ا َٔ َُّط  َِٜىأػ أ٤َ َتاَزَة َو٦ِ أَبٔی أَیُّوَب َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا َٔ إد َو٦ِ  ٢ََّٝ  اب٦ُِ َححَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

ٔ َو٦ِ  ِضز ُت َظََلةٔ اٜمُّ ِٔ ُٟ َوَو ١ِٔس اِلَوَّ ٧ُ اٜصَّ ٢َِٜ یَِفُِٝي َْقِ ٔ ٠َا  ِحز َّ ِٜ ُت َظََلةٔ ا ِٔ َٟ َو ا َٕ َِ ََٝوأت  ٔت اٜعَّ ِٔ ١ُِس َو٦ِ  َو َِٜت اٜصَّ إَٔذا َزا

١ُِس  ٢ِ َتِعََفَّ اٜصَّ َٜ َِٜىَِّصٔ ٠َا  ُت َظََلةٔ ا ِٔ َِٜىَِّصُ َوَو ٢ِ َیِحَُّضِ ا َٜ ِٔ ٠َا  ١َا زٔٔب  بَِف٦ٔ اٜسَّ ٍِ ١َِٜ ُت َظََلةٔ ا ِٔ ُٟ َوَو ٤َُضا اِلَوَّ ِق َْقِ ُٕ َوَيِس

 ٔٞ ِي َّٝ ْٔ اٜ ٔلَی نِٔع ِٔ إ ِٜٔىَصا ُت َظََلةٔ ا ِٔ ُٖ َوَو َّ ِق اٜصَّ ُٕ ٢ِ َيِس َٜ ١ُِس ٠َا   إَٔذا ٌَابَِت اٜصَّ

دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض ادمح نب ویفس ازدی، رمعف نب دبعاہلل نب رزنی، اربامیہ، انب امہطؿ، اجحج انب اجحج، اتقدہ، رضحت 

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس امنز ےک افاقت ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ز اک فتق اس فتق کت فملس ےن رفامای ہک رجف یک امنز اک فتق اس فتق کت ےہ بج کت ہک وسرج اک افرپ اک انکرہ ہن ےلکن افر رہظ یک امن

ےہ ہک بج کت ہک رصع اک فتق ہن لےئ افر رصع یک امنز اک فتق اس فتق کت ےہ بج کت ہک وسرج زرد ہن وہاجےئ افر اس ےک 

افرپ اک انکرہ رغفب ہن وہ اجےئ افر رغمب یک امنز اک فتق اس فتق کت ےہ بج کت ہک قفش اغبئ ہن وہ اجےئ افر اشعء یک امنز اک 



 

 کت راتہ ےہ۔فتق لد ی رات 

ادمح نب ویفس ازدی، رمعف نب دبعاہلل نب رزنی، اربامیہ، انب امہطؿ، اجحج انب اجحج، اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب  :  رافی

 ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسم :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1385    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، وبساهَّلل ب٦ یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ :  راوی

٤ََْا َوِبُس  َ َٟ أَِخب ا َٔ ١ٔئِمُّ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ ٢ُِٝ  َحسَّ ٔى ِٜ ًُ ا وُِل َِل يُِسَتَفا ُٕ ١ِٔىُت أَبٔی َي ََ  َٟ ا َٔ  ٕ ثٔيْ َ٘ اهَّللٔ ب٦ُِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی 

ِٜحِٔس٢ٔ   بَٔزاَحٔة ا

 ییحی نب ییحی یمیمت، دبعاہلل نب ییحی نب ایب ریثک رفامےت ںی ہک ںیم ےن اےنپ ابپ ےس انس فہ رفامےت ںی ہک ملع مسج ےک لراؾ ےک اسھت

 اتکس۔ احلص ںیہن وہ

 ییحی نب ییحی یمیمت، دبعاہلل نب ییحی نب ایب ریثک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1386    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

زہيْ ب٦ ِحب، وبيساهَّلل ب٦ َىيس، ازرٗ، زہيْ ب٦ اَحاٗ ب٦ یوَْ ارزٗ، َّيا٧، و١ٕٝہ ب٦ ٠زثس، حَّضت  :  راوی

 ََٝمي٧ ب٦ بزیسہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ص١َُا َو٦ِ اِل ٔىيٕس لَٔکَ ََ ٕب َووُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َحسَّ ُٗ َحسَّ َْ اِلَِزَر َُ ُٖ ب٦ُِ یُو َح َِ ٔ ث٥ََا إ ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ  ٔٗ ِزَر

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ٧َ ب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َمِيَ َٝ َُ ١ََة ب٦ِٔ ٠َزِثَٕس َو٦ِ  َٕ ِٝ َيا٧ُ َو٦ِ َو ِّ ٔت  َُ ِٔ َُٜط َو٦ِ َو َ أ ََ ٢َ أ٧ََّ َرُجَّل  َّٝ ََ َو

أَذ٧ََّ ث٢َُّ أَ اٜعَّ  َِ ١ُِس أ٠َََز بََٔلِّل  َِٜت اٜصَّ ا َزا َّ١َٝ َِ َِٜيِو٠َئِن  ِّٞ ٠ََى٥َا َصَذی٦ِٔ َيِىىٔي ا َُٜط َظ  َٟ ا َٕ َِ  ٔ ِضَز ث٢َُّ أ٠ََزَُظ ََلة ا٣َ اٜمُّ َٔ َ أ َِ ٠ََزُظ 

ا٣َ  َٔ َ أ َِ ْة ث٢َُّ أ٠َََزُظ  ُِ َنٕٔيَّ َىْة بَِيَؽا ّٔ ١ُِس ٠ُزَِت َِٜىَِّصَ َواٜصَّ ا٣َ ا َٔ َ أ َِ  َِ ِٜٔىَصا ا٣َ ا َٔ َ أ َِ ١ُِس ث٢َُّ أ٠َََزُظ  زَٔب حٔيَن ٌَابَِت اٜصَّ ٍِ ١َ ِٜ ا

انٔی أ٠ََزَ  َِٜيِو٣ُ اٜثَّ ا أ٧َِ کَا٧َ ا َّ١َٝ َِ ِحزُ  َّ ِٜ ََٝي ا َ ِحَز حٔيَن ـ َّ ِٜ ا٣َ ا َٔ َ أ َِ ُٖ ث٢َُّ أ٠َََزُظ  َّ َِأَِنَى٢َ حٔيَن ٌَاَب اٜصَّ أَبَِزَز بَٔضا  َِ  ٔ ِضز أَبَِزَز بٔاٜمُّ َِ ُظ 

َٞ أ٧َِ أَ  ِب َٔ زَٔب  ٍِ ١َِٜ َّی ا َّٜٔذی کَا٧َ َوَظل َٗ ا ِو َِ َصا  َ
َّٔىْة أَِخَّ ١ُِس ٠ُزَِت َِٜىَِّصَ َواٜصَّ َّی ا َّی ٧ِ یُبَِْٔز بَٔضا َوَظل ُٖ َوَظل َّ َِ اٜصَّ  َئٍي

َٟ أَی٦َِ اٜ ا َٔ ََفَ بَٔضا ث٢َُّ  َِ
َ أ َِ ِحَز  َّ ِٜ َّی ا ٞٔ َوَظل ِي َّٝ َِ ثُُُٝث اٜ َِ َبِىَس٠َا َذَص ِٜٔىَصا ُٞ أ٤ََا یَا ا َٟ اٜزَُّج ا َٕ َِ  ٔ ََلة ٔت اٜعَّ ِٔ ُٞ َو٦ِ َو ٔ ائ سَّ

ُت َظََلت٢ُِٙٔ بَيَِن ٠َا َرأَیُِت٢ِ  ِٔ َٟ َو ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ  َر

زریہ نب رحب، دیبع اہلل نب دیعس، ازرؼ، زریہ نب ااحسؼ نب ویفس ارزؼ، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض 

ابپ ےس رفاتی رکےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ا ک لدیم ےن امنز ےک فتق ےک ابرے ںیم وپاھچ  اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وت دف دؿ امہرے اسھت امنز ڑپھ انچہچن بج وسرج ڈلھ ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

اذاؿ دی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن البؽ وک مکح رفامای وت اوہنں ےن رہظ یک ااقتم  ےن رضحت البؽ وک مکح رفامای اوہنں ےن

یہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مکح رفامای وت اوہنں ےن رصع یک ااقتم یہک ہک وسرج ایھب کت دنلب افر دیفس اھت رھپ لپ یلص 

وسرج ےک رغفب وہےن ےک فتق رغمب یک ااقتم یہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مکح رفامای وت اوہنں ےن 

فملس ےن مکح رفامای وت اوہنں ےن قفش ےک اغبئ وہےن ےک فتق ںیم اشعء یک امنز یک ااقتم یہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

رھپ بج دفرسا دؿ وہا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہظ مکح رفامای وت اوہنں ےن ولطع رجف ےک فتق ںیم رجف یک امنز یک ااقتم یہک 

یک امنز وک ڈنھٹے فتق ںیم ڑپےنھ وک مکح رفامای افر وخب ڈنھٹے فتق ںیم ڑپ ی افر رصع یک امنز ڑپ ی ہک وسرج ایھب دنلب اھت نکیل 

رات ےک دعب ڑپ ی افر رجف یک امنز اس ےلہپ دؿ ےس ذرا افرپ ےس ڑپ ی افر رغمب قفش اغبئ وہےن ےس ےلہپ ڑپ ی افر اشعء اہتیئ 

فتق ڑپ ی ہک بج وخب رفک ی لیھپ یئگ رھپ رفامای ہک امنز ےک فتق ےک ابرے ںیم وپےنھچ فاال اہکں ےہ وت اس ےن رعض ایک ںیم 

ری وہں اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ امنزفں ےک وج افاقت مت ےن دےھکی ںی اےکن درایمؿ اہمت



 

 امنزفں ےک افاقت ںی۔

زریہ نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس، ازرؼ، زریہ نب ااحسؼ نب ویفس ارزؼ، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب  :  رافی

 ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1387    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابزاہي٢ ب٦ ٠ح١س ب٦ ُعُعہ َامی، ِحمی ب٦ و١ارہ، شىبہ، و١ٕٝہ ب٦ ٠زثس، حَّضت ََٝمي٧ ب٦ بزیسہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ حَ  مٔیُّ ب٦ُِ و١َُاَرَة َحسَّ ث٥ََا َِحَ امٔیُّ َحسَّ َة اٜسَّ َُعَ ٔس ب٦ِٔ َُعِ ثَىٔي إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ٧َ  سَّ َمِيَ َٝ َُ ١ََة ب٦ِٔ ٠َزِثَٕس َو٦ِ  َٕ ِٝ َو

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أ٠ََزَ ب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َرُجَّل أَتَی ا٥َّٜٔييَّ َظل َِ ََلَة  َٟ اِشَضِس ٠ََى٥َا اٜعَّ ا َٕ َِ ََلةٔ  َٜطُ َو٦ِ ٠ََوأٔئت اٜعَّ َ َسأ َِ  ٢َ َّٝ

١ُِس َو٦ِ  َِٜت اٜصَّ ٔ حٔيَن َزا ِضز ِحزُ ث٢َُّ أ٠َََزُظ بٔاٜمُّ َّ ِٜ ََٝي ا َ ِبَح حٔيَن ـ َّی اٜعُّ ََِعل َٕٝس  ٍَ أَذ٧ََّ بٔ َِ ِٔ ث٢َُّ أ٠َََزُظ  بََٔلِّل  ١َا بَِف٦ٔ اٜسَّ

َِٜىَِّصٔ  َي اٜبٔا َٔ ِٔ حٔيَن َو ِٜٔىَصا ١ُِس ث٢َُّ أ٠َََزُظ بٔا زٔٔب حٔيَن َوَجَبِت اٜصَّ ٍِ ١َِٜ َّٔىْة ث٢َُّ أ٠َََزُظ بٔا ١ُِس ٠ُزَِت َس  َواٜصَّ ٍَ ِٜ ُٖ ث٢َُّ أ٠َََزُظ ا َّ صَّ

١ُِس بَ  َِٜىَِّصٔ َواٜصَّ أَبَِزَز ث٢َُّ أ٠َََزُظ بٔا َِ  ٔ ِضز ِبٔح ث٢َُّ أ٠َََزُظ بٔاٜمُّ َر بٔاٜعُّ ٥َوَّ َِ َٞ ِب َٔ زٔٔب  ٍِ ١َِٜ ْة ث٢َُّ أ٠َََزُظ بٔا ٢ِ تَُدأِٜفَضا ُظَِفَ َٜ ْة  ُِ َنٕٔيَّ ِيَؽا

ا أَِظ  َّ١َٝ َِ مٔیٌّ  ٞٔ أَِو َبِىٔؽطٔ َشکَّ َِحَ ِي َّٝ ِٔ و٥َِٔس َذَصأب ثُُٝٔث اٜ ِٜٔىَصا ُٖ ث٢َُّ أ٠َََزُظ بٔا َّ َي اٜصَّ َٕ ُٞ ٠َا بَيَِن أ٧َِ َي ٔ ائ َٟ أَی٦َِ اٜسَّ ا َٔ َبَح 

ْت ٠َا َرأَیِ  ِٔ  َت َو

اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ اسیم، رحیم نب امعرہ، ہبعش، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس 

رفاتی رکےت ںی ہک ا ک لدیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لای افر امنزفں ےک افاقت ےک ابرے ںیم وپےنھچ اگل لپ ےن 

رے اسھت امنزںی ڑپھ رک دھکی ول رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت البؽ وک مکح رفامای اوہنں رفامای امہ



 

ےن ادنریھے ںیم حبص یک اذاؿ دی رھپ ولطع رجف ےک فتق حبص یک امنز ڑپ ی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت البؽ وک مکح 

 یک اذاؿ دی ہک سج فتق وسرج لامسؿ ےک درایمؿ ےس ڈلھ ایگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن البؽ وک رفامای وت اوہنں ےن رہظ

رصع اک مکح رفامای افر وسرج ایھب دنلب اھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رغمب اک مکح رفامای سج فتق ہک وسرج رغفب وہایگ رھپ 

اک مکح رفامای سج فتق ہک قفش اغبئ وہایگ رھپ ایلگ حبص وک وخب رفک ی لیھپ اجےن رپ رجف یک امنز اک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اشع 

 مکح رفامای رھپ لپ ےن رہظ یک امنز وک ڈنھٹے فتق ںیم ڑپےنھ اک مکح رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رصع اک مکح رفامای افر

ںیہن وہا اھت رھپ لپ ےن قفش ےک اغبئ وہےن ےس ےلہپ رغمب اک مکح رفامای رھپ لپ یلص اہلل  وسرج ایھب دیفس اھت اس ںیم زردی اک ارث

ہیلع فل ہ فملس ےن اہتیئ رات ےک سگر اجےن رپ اشعء یک اذاؿ اک مکح رفامای رحیم رافی وک اس ںیم کش ےہ رھپ بج حبص وہیئ وت لپ یلص 

 ےہ؟ وج فتق وت ےن داھکی اس اک درایمین فتق امنزفں اک ےہ۔اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہ وپےنھچ فاال اہکں 

 اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ اسیم، رحیم نب امعرہ، ہبعش، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1388    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، بسر ب٦ وث١ا٧، حَّضت ابوبْک ب٦ ٠وسٰي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس بِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی ٠ُوَسي وَ َحسَّ ث٥ََا بَِسُر ب٦ُِ وُِث١َا٧َ َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ٟٔ ٦ُ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ و َُ ٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َر

 َِ ََلةٔ  ْٞ َيِسأَُُٜط َو٦ِ ٠ََوأٔئت اٜعَّ ٔ ائ ََ َُّط أََتاُظ  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّٖ اهَّللٔ َظل ِحَز حٔيَن اِنَص َّ ِٜ ا٣َ ا َٔ َ أ َِ  َٟ ا َٔ َِٝيطٔ َشِيّئا  ٢ِ َیزُزَّ َو َٝ

١ُِس َوا َِٜت اٜصَّ ٔ حٔيَن َزا ِضز ا٣َ بٔاٜمُّ َٔ َ أ َِ ُٓ َبِىُؽُض٢ِ َبِىّؽا ث٢َُّ أ٠َََزُظ  ٔ ِحزُ َوا٥َّٜاُس َِل یَکَازُ َيِىز َّ ِٜ َْ ا ِس ا٤َِتَع َٔ  ُٟ و ُٕ ُٞ َي ٔ ائ َٕ ِٜ

زٔٔب حٔيَن َو ا٥ََّٜضاُر َوصَُو کَا٧َ أَ  ٍِ ١َِٜ ا٣َ بٔا َٔ َ أ َِ َّٔىْة ث٢َُّ أ٠َََزُظ  ١ُِس ٠ُزَِت َِٜىَِّصٔ َواٜصَّ ا٣َ بٔا َٔ َ أ َِ ٢ََٝ ٥ِ٠ُٔض٢ِ ث٢َُّ أ٠َََزُظ  ١ُِس ِو َىِت اٜصَّ َٔ

 ٔ٠ َٓ َّي اِنََّصَ ٔس َحً ٍَ ِٜ ِحَز ٦ِ٠ٔ ا َّ ِٜ َ ا
ُٖ ث٢َُّ أَِخَّ َّ ٌَاَب اٜصَّ َِ حٔيَن  ِٜٔىَصا ا٣َ ا َٔ َ أ َِ ََٝىِت ث٢َُّ أ٠َََزُظ  َ ِس ـ َٔ  ُٟ و ُٕ ُٞ َي ٔ ائ َٕ ِٜ ٥َِضا َوا

َِٜىَِّصَ  َ ا
َِٜىَِّصٔ بٔاِل٠َِٔس ث٢َُّ أَِخَّ ٔت ا ِٔ یّبا ٦ِ٠ٔ َو َّي کَا٧َ َْقٔ ِضَز َحً َ اٜمُّ

١ُِس أَِو کَاَزِت ث٢َُّ أَِخَّ ُٞ اٜصَّ ٔ ائ َٕ ِٜ َٓ ٥ِ٠َٔضا َوا َّي اِنََّصَ  َحً



 

 ِٜ َ ا
١ُِس ث٢َُّ أَِخَّ ِس اِح١َزَِّت اٜصَّ َٔ  ُٟ و ُٕ ٟٔ ث٢َُّ َي ٞٔ اِلَوَّ ِي َّٝ َّي کَا٧َ ثُُُٝث اٜ َِ َحً ِٜٔىَصا َ ا

ٖٔ ث٢َُّ أَِخَّ َّ ؤك اٜصَّ ُٕ َُ َّي کَا٧َ و٥َِٔس  زَٔب َحً ٍِ ١َ

ُت بَيَِن َصَذی٦ِٔ  ِٔ َو ِٜ َٟ ا ا َٕ َِ  َٞ ٔ ائ ََِسَوا اٜسَّ  أَِظَبَح 

ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبر نب امثعؿ، رضحت اوبرکب نب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس امنزفں ےک افاقت ےک ابرے ںیم وپےنھچ فاال لای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس 

وک ناچہےتن ےھت رھپ لپ یلص  اس فتق وکیئ وجاب ہن دای افر حبص اصدؼ ےک ولطع وہ اجےن رپ رجف یک امنز ڑپ ی ہک ولگ ا ک دفرسے

اہلل  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مکح رفامای وت رہظ یک امنز وسرج ےک ڈلھ اجےن رپ ڑپ ی افر ےنہک فاال ہہک راہ اھت ہک دفرہپ وہیئگ افر لپ یلص

دنلب اھت رھپ لپ ےن مکح رفامای افر  ہیلع فل ہ ف ملس وت اؿ ےس زایدہ اجےنن فاےل ےھت رھپ مکح رفامای افر رصع یک امنز اقمئ یک افر وسرج ایھب

وسرج ےک رغفب رپ یہ رغمب یک امنز اقمئ یک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مکح رفامای افر قفش ےک اغبئ وہےن رپ اشعء یک امنز 

 ایگ ای ےنلکن فاال ےہ افر رھپ اقمئ یک افر رھپ اےلگ دؿ رجف یک امنز وک ؤمرخ رفامای بج اس ےس افرغ وہےئ وت ےنہک فاےل ےن اہک ہک وسرج لکن

اتریخ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہظ یک امنز وک ؤمرخ رفامای اہیں کت ہک رصع یک امنز اک فتق رقبی اھت افر رھپ رصع یک امنز ںیم اینت 

 وک وہیئگ افر اشعء یک امنز اینت رفامیئ ہک ےنہک فاےل ےن اہک ہک وسرج زرد وہایگ ےہ افر رغمب یک امنز اینت دری ےس ڑپ ی ہک قفش ڈف ےن

دری ےس ڑپ ی ہک اہتیئ رات اک ادتبایئ ہصح وہایگ رھپ حبص ےک فتق وپےنھچ فاےل وک البای افر اس ےس رفامای ہک امنز اک فتق اؿ دفونں 

 فوتقں ےک درایمؿ ںیم ےہ۔

 اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبر نب امثعؿ، رضحت اوبرکب نب ومٰیس ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اپچن امنزفں ےک افاقت ےک ایبؿ ںیم

     1389    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، بسر ب٦ وث١ا٧، ابی بْک، ب٦ ابی ٠وسيابوبْک :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ بَِسرٔ ب٦ِٔ وُِث١َا٧َ َو٦ِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ أَبٔی ٠ُوَسي ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ائَّٔل  َحسَّ ََ ١َٔىُط ٥ِ٠ُٔط َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ  ََ



 

َّی اهَّللُ ٍِ  أَتَی ا٥َّٜٔييَّ َظل ١َ ِٜ َّی ا ََِعل  َٟ ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٌَي  ٕ ٞٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ََلةٔ ب١ِٔٔث َٜطُ َو٦ِ ٠ََوأٔئت اٜعَّ َ َسأ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٞ أ٧َِ َو ِب َٔ زَٔب 

َِٜيِو٣ٔ اٜثَّانٔی ُٖ فٔی ا َّ َِ اٜصَّ  َئٍي

یھب ایس دنس ےک اسھت ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دبر نب امثعؿ، ایب رکب، نب ایب ومیس،  ہ دحثی

 دحثی ابمرہک ںیم ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رغمب یک امنز دفرسے دؿ قفش اغبئ وہےن ےس ےلہپ ڑپاھیئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دبر نب امثعؿ، ایب رکب، نب ایب ومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1390    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، اب٦ شہاب، اب٦ ٠سيِ، ابی ١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِٔ َوأَبٔی َحسَّ ١َُِٜسيَّ َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ اب٦ِٔ ا ٤ََْا اٜ َ ُر٠ِٕح أَِخب

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ إ٧َّٔ َر ا َٔ َُّط  ١ََة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٤َ َٝ ََل ََ أَبِزٔزُوا بٔاٜعَّ َِ ََِٜحُّ  َٟ إَٔذا اِشَتسَّ ا ا َٔ ٔ ة

ِئح َجَض٢ََّ٥  َِ ََِٜحِّ ٦ِ٠ٔ  َة ا إ٧َّٔ ٔشسَّ َِ 

ہبیتق نب دیعس، ثیل دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، انب بیسم، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رکف ویکہکن تخس رگیم دفزخ یک اھبپ یک  رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج تخس رگیم وہ وت امنز وک ڈنھٹا

 فہج ےس ےہ۔



 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، انب بیسم، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1391    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ، َىيس ب٦ ٠سيِ، حَّضت :  راوی

 َْ َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس أ٧ََّ اب٦َِ ٔشَضإب أَِخبََُْظ  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ ٔىيُس ب٦ُِ َحسَّ ََ ١َََٝة َو ََ نٔی أَبُو 

 َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔىا أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َُّض١َا  ِٔ أ٤َ ١َُِٜسيَّ ِّ ا َوا ََ ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل  و

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت 

  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

  اہشب، اوبہملس، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب

     1392    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، و١زو ب٦ َواز، اح١س ب٦ ويسي، و١زو، اب٦ وہِ، و١زو، بٙيْ، بَس ب٦ َىيس ١َٝا٧، حَّضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ  ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ِٕ  َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َو١ِْزو أَِخب ا َٔ ازٕ َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي  وَّ ََ َوَو١ِزُو ب٦ُِ 

١َِٝا٧َ اِلَََغِّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ  ََ ٔىيٕس َو ََ ثَُط َو٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ  ّْا َحسَّ ِ َٙي ُ َْنٔی َو١ِْزو أ٧ََّ ب َ َٟ أَِخب ا َٟ أَ و َُ ٢ََّٝ  َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو هَّللٔ َظل

َٟ َو١ِْزو  ا َٔ ِئح َجَض٢ََّ٥  َِ ََِٜحِّ ٦ِ٠ٔ  َة ا إ٧َّٔ ٔشسَّ َِ ََلةٔ  َِأَبِزٔزُوا بٔاٜعَّ َِٜحارُّ  َِٜيِو٣ُ ا َٟ إَٔذا کَا٧َ ا ا ثَىٔي أَبُو یُو٤َُس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َٔ َوَحسَّ

 َٝ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثَىٔي ابِ َر َٟ َو١ِْزو َوَحسَّ ا َٔ ِئح َجَض٢ََّ٥  َِ ََِٜحِّ ٦ِ٠ٔ  َة ا إ٧َّٔ ٔشسَّ َِ ََلةٔ  َٟ أَبِزٔزُوا َو٦ِ اٜعَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ٦ُ ٔشَضإب ِيطٔ َو

 ٔ ٢َ ب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١َََٝة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر ََ ِٔ َوأَبٔی  ١َُِٜسيَّ ٔ َذَٜٔک َو٦ِ اب٦ِٔ ا  ٥َِحو

اہرفؿ نب دیعس ایلی، رمعف نب وساد، ادمح نب یسیع، رمعف، انب فبہ، رمعف، ریکب، رسب نب دیعس املسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

 ےس ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن اراشد رفامای بج رگیم وہ وت رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رکف ویکہکن تخس رگیم دفزخ یک اھبپ یک فہج

 ےہ۔

اہرفؿ نب دیعس ایلی، رمعف نب وساد، ادمح نب یسیع، رمعف، انب فبہ، رمعف، ریکب، رسب نب دیعس املسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ اسمدج افر امنز :   ابب

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1393    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز، وَلء، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی اهَّللُ  َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َِٜىََل ٔ َو٦ِ ا َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

 ٔ ََلة أَبِزٔزُوا بٔاٜعَّ َِ ِئح َجَض٢ََّ٥  َِ ََِٜحَّ ٦ِ٠ٔ   إ٧َّٔ َصَذا ا

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، العء، رضحت



 

 ہک  ہ رگیم دفزخ یک اھبپ یک فہج ےس ےہ، وت مت امنز ڈنھٹا رک ےک ڑپوھ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1394    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاب٦ راِ :  راوی

َٟ صََذا ٠َا َحسَّ  ا َٔ طٕ  ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ث٥ََا اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ٟٔ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ َر

 َٝ َّی اهَّللُ َو ََِٜحِّ َظل ٢َ أَبِزٔزُوا َو٦ِ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢ََّٝ ََ َة  ِيطٔ َو إ٧َّٔ ٔشسَّ َِ ََلةٔ  فٔی اٜعَّ

ِئح َجَض٢ََّ٥  َِ ََِٜحِّ ٦ِ٠ٔ   ا

 ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

اؿ ےس ااحدثی وک ذرک رفامای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رگیم ںیم امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپوھ ویکہکن تخس رگیم 

 دفزخ یک اھبپ یک فہج ےس ےہ۔

 ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم



 

     1395    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٠ہاجز ابوحس٦، زیس ب٦ وہِ، حَّضت ابوذر :  راوی

١ِٔىُت ٠َُضأجّزا أَبَا  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ِٜحَ َحسَّ ١َٔي ا ََ َُّط  ُث أ٤َ َس٦ٔ یَُحسِّ

٢ََّٝ بٔاٜمُّ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أَذ٧ََّ ٠َُؤذ٧ُِّ َر ا َٔ ُث َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ  ِٕ یَُحسِّ َِٝيطٔ َزیَِس ب٦َِ َوصِ َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ  ٔ ِضز

َٟ ا٤َِتٔمزِ ا ا َٔ ٢َ أَبِزِٔز أَبِزِٔز أَِو  َّٝ ََ َٟ أَ َو ا َٔ ََلةٔ  أَبِزٔزُوا َو٦ِ اٜعَّ َِ ََِٜحُّ  إَٔذا اِشَتسَّ ا َِ ِئح َجَض٢ََّ٥  َِ ََِٜحِّ ٦ِ٠ٔ  َة ا َٟ إ٧َّٔ ٔشسَّ ا َٔ بُو ذَٓرٕ ٤َِتٔمزِ َو

 ٟٔ ُٝو ِيَئ اٜتُّ َِ َّي َرأَی٥َِا   َحً

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اہمرج اوبنسح، زدی نب فبہ، رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک 

ر رکف ےک ؤمذؿ ےن رہظ یک اذاؿ دی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ڈنھٹا وہےن دف ڈنھٹا وہےن دف ای رفامای ااظتنر رکف ااظتن

ا رک ےک ڑپوھ رضحت اوبذر ریض اہلل افر رفامای ہک تخس رگیم دفزخ ےک اھبپ ےنیل ےک فہج ےس ےہ وت بج رگیم زایدہ وہ وت امنز وک ڈنھٹ

 اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ ےن اہیں کت ااظتنر ایک ہک ولیٹں ےک اسےئ کت دھکی ےیل۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اہمرج اوبنسح، زدی نب فبہ، رضحت اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1396    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل و١زو ب٦ َواز، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، ا :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 ُ َْنٔی یُو٤ َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َة أَِخب َٝ ٠َ ُن ََٜٔحِ ِّ َّٝ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي َواٜ َٝ ٠َ ٕ َوَِحِ از وَّ ََ ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ  َٟ َحسَّ ا َٔ ُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب 



 

١ََة ب٦ُِ َوِبسٔ  َٝ ََ ثَىٔي أَبُو  َِٙت ا٥َّٜا َحسَّ ٢َ اِشَت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َُّط  ٔلَی اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ ُر إ

يِ  ٕس فٔی اٜعَّ َّ ِٔ َوَن َتا ٕس فٔی اٜصِّ َّ َسئِن َن َّ ََٜضا ب٥َٔ أَذ٧َٔ  َِ َٞ َبِىٔضي َبِىّؽا  َ َِٜت یَا َربِّ أَک ا َٕ َِ ِضَو أََشسُّ ٠َا َتحُٔسو٧َ َربَِّضا  َِ  ْٔ

 ٔ ََِٜحِّ َوأََشسُّ ٠َا َتحُٔسو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜز٠ََِّضزٔیز  ٦ِ٠ٔ ا

رمعف نب وساد، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی 

ای دفزخ یک لگ ےن اےنپ رب ےس اکشتی یک افر اس ےن رعض ایک اے ریمے ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفام

رپفرداگر ریما ضعب ہصح ضعب ہصح وک اھک ایگ ےہ وت اہلل اعتیل ےن اےس دف اسسن ےنیل یک ااجزت اطع رفامیئ ا ک اسسن رسدی ںیم افر 

 ا ک اسسن رگیم ںیم وت اس فہج ےس مت تخس رگیم اپےت وہ افر تخس رسدی اپےت وہ۔

 رمعف نب وساد، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم تخس

     1397    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ٠وسٰي انعاری، ٠ى٦، ٠اٜک، وبساهَّلل ب٦ یزیس ٠ولی اَوز ب٦ َّيا٧، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ٠ح١س  :  راوی

 حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ثوبا٧،

ث٥ََا ٠َأْٜک َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس ٠َِولَی ث٥ََا ٠َِى٦ْ َحسَّ ُٖ ب٦ُِ ٠ُوَسي اِلَِنَعارٔیُّ َحسَّ َح َِ ٔ ثَىٔي إ َيا٧َ َو٦ِ أَبٔی  َحسَّ ِّ َُ َوزٔ ب٦ِٔ  َِ َ اِل

ٔس ب٦ِٔ َوِبسٔ  ١ََة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٠َُح١َّ َٝ َٟ إَٔذا ََ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ثَِوبَا٧َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

َِٙت  ِئح َجَض٢ََّ٥ َوَذََکَ أ٧ََّ ا٥َّٜاَر اِشَت َِ ََِٜحِّ ٦ِ٠ٔ  َة ا إ٧َّٔ ٔشسَّ َِ  ٔ ََلة أَبِزٔزُوا َو٦ِ اٜعَّ َِ ََِٜحُّ  ٔلَی َربَِّضاکَا٧َ ا ِّٞ َوا٣ٕ  إ ُ ََٜضا فٔی ک أَذ٧َٔ  َِ

 ْٔ ِي ٕس فٔی اٜعَّ َّ ِٔ َوَن َتا ٕس فٔی اٜصِّ َّ َسئِن َن َّ  ب٥َٔ

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، نعم، امکل، دبعاہلل نب سیدی ومیل اوسد نب ایفسؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ، 



 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج رگیم وہ وت امنز وک ڈنھٹا رک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ےک ڑپوھ ویکہکن تخس رگیم دفزخ ےک اسسن ےنیل یک فہج ےس ےہ افر ذرک رفامای ہک دفزخ ےن اےنپ رب ےس اکشتی یک وت اےس رہ اسؽ 

 سن رگیم ںیم۔ںیم دف اسسن ےنیل یک ااجزت دی یئگ ا ک اسسن رسدی ںیم افر ا ک اس

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، نعم، امکل، دبعاہلل نب سیدی ومیل اوسد نب ایفسؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح، دمحم نب دبعارلنمح نب  :  رافی

 وثابؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ںیم رہظ یک امنز وک ڈنھٹا رک ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1398    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ ہاز، ٠ح١س ب٦ ابزاہي٢، ابو١َٝہ، حَّضت  ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، وبساهَّلل ب٦ وہِ، حيوة، یزیس ب٦ وبساهَّلل ب٦ اَا٠ہ :  راوی

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي َیزٔیُس ب٦ُِ وَ  َٟ َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َحِيَوةُ  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ ٠َ ث٥ََا َِحِ ٔ َحسَّ َِٜضاز ا٠ََة ب٦ِٔ ا ََ ُ ِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أ

سٔ ب٦ِٔ  َِٜت ا َو٦ِ ٠َُح١َّ ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١َََٝة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َر ََ َٞ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ أَبٔی  َ ٥َّٜاُر َربِّ أَک

ٕس فٔی اٜعَّ  َّ ِٔ َوَن َتا ٕس فٔی اٜصِّ َّ َسئِن َن َّ ََٜضا ب٥َٔ أَذ٧َٔ  َِ ِس  َّّ أَِذ٧ِ لٔی أََت٥َ َِ ٕ َبِىٔضي َبِىّؽا  ٕ أَِو َز٠َِضزٔیز ١َا َوَجِست٢ُِ ٦ِ٠ٔ بَزِز َِ  ْٔ ِي

ٔس َجَض٢ََّ٥  َّ ٦ِٔ١ َن َِ ٕ أَِو َِحُوٕر  ٔس َجَض٢ََّ٥ َو٠َا َوَجِست٢ُِ ٦ِ٠ٔ َِحٓ َّ ٦ِٔ١ َن َِ 

 اعتٰیل رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ویحة، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک دفزخ ےن اہک اے ریمے رب ریما ضعب ہصح ضعب ہصح وک اھک 

ایگ ےہ اس  ےئ ےھجم اسسن ےنیل یک ااجزت اطع رفامںیئ وت اہلل اعتیل ےن دفزخ وک دف اسسن ےنیل یک ااجزت اطع رفام دی ا ک اسسن رسدی 

ر ا ک اسسن رگیم ںیم افر مت وج رسدی اپےت وہ  ہ دفزخ ےک اسسن ےس ےہ افر ایس رطح مت وج رگیم اپےت وہ  ہ یھب منہج ےک ںیم اف



 

 اسسن ےنیل ےس ےہ۔

رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ویحة، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ٰیل ہنعاعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تخس رگیم ےک العفہ رہظ یک امنز ےلہپ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمتخس رگیم ےک العفہ رہظ یک امنز ےلہپ ف

     1399    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ بصار، یحٌي ٔفا٧، اب٦ ٠ہسی، اب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦ َىيس، شىبہ، حَّضت جابز ب٦  :  راوی

 ١َزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

١ُِٜثَ  ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ثَىٔي َیحِ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ ا٧ٔ َواب٦ِٔ ٠َِضٔسٓیٕ ح  فَّ َٕ ِٜ ص١َُا َو٦ِ َیِحٌَي ا إر لَٔکَ ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ٌَي ى

 َ ث َّي َوَحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ ١َُزَة ح  ََ ٔ ب٦ِٔ  ٕب َو٦ِ َجابٔز ١َاُک ب٦ُِ َِحِ َٔ ث٥ََا  َٟ َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس َو٦ِ ُشِىَبَة  ََ ٥َا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ب٦ُِ 

٢َ ُيَع  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ١َإک َو٦ِ َجابٔز َٔ ١ُِس ٠َِضٔسٓیٕ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ  ِضَز إَٔذا َزَحَؽِت اٜصَّ ِّی اٜمُّ  ل

 نب دیعس، ہبعش، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، ییحی اطقؿ، انب دہمی، انب ینثم، ییحی

 ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رہظ یک امنز بج وسرج ڈلھ اجات وت ڑپےتھ ےھت۔

 ٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، ییحی اطقؿ، انب دہمی، انب ینثم، ییحی نب دیعس، ہبعش، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ےک العفہ رہظ یک امنز ےلہپ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1400    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواِلحوػ، ََل٣ ب٦ َٝي٢، ابواَحٖ، َىيس ب٦ وہِ، حَّضت خباب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ىٔ  ََ َٖ َو٦ِ  َح َِ ٔ ِي٢ٕ َو٦ِ أَبٔی إ َٝ َُ ٣ُ ب٦ُِ  َلَّ ََ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ  يسٔ َحسَّ ا َٔ ِٕ َو٦ِ َخبَّإب  ب٦ِٔ َوصِ

٥َٔٙا ٢َِٝ ُيِص َِ  ِٔ ََلَة فٔی اٜز٠ََِّؽا ٢َ اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر َِٙو٤َا إ  َش

ہک مہ ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، السؾ نب میلس، اوب ااحسؼ ، دیعس نب فبہ، رضحت ابخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رگویمں ںیم امنز یک اکشتی یک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امہری اکشتی وک دفر ںیہن 

 رفامای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، السؾ نب میلس، اوباقحس، دیعس نب فبہ، رضحت ابخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ےک العفہ رہظ یک امنز ےلہپ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1401    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اح١س ب٦ یو٤س، وو٧ ب٦ ََل٣، وو٧ اب٦ یو٤س، زہيْ، ابواَحٖ، َىيس ب٦ وہِ، حَّضت خباب رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ُط َحسَّ  َٜ ُن  ِّ َّٝ َٟ اب٦ُِ یُو٤َُس َواٜ ا َٔ ٤ََْا و  َ َٟ َوِو٧ْ أَِخب ا َٔ  ٕ ٣ َلَّ ََ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ یُو٤َُس َوَوِو٧ُ ب٦ُِ  َٟ حَ َحسَّ ا َٔ  ْْ ِ ث٥ََا أَبُو ث٥ََا ُزَصي سَّ

َِٙو٤َا َص َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أََتِي٥َا َر ا َٔ ِٕ َو٦ِ َخبَّإب  ٔىئس ب٦ِٔ َوصِ ََ َٖ َو٦ِ  َح َِ ٔ ٢ِ  إ َٝ َِ  ِٔ َِٜيطٔ َِحَّ اٜز٠ََِّؽا ٔ إ



 

 ُٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ  ٔ ِضز َٖ أَفٔی اٜمُّ َح َِ ٔ ُِٝت ٔلَبٔی إ ُٔ  ْْ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ٥َٔٙا  َٟ َنَى٢ِ ُيِص ا َٔ  ُِٝت أَفٔی َتِىحٔيَٝٔضا 

ادمح نب ویسن، وعؿ نب السؾ، وعؿ انب ویسن، زریہ، اوب ااحسؼ ، دیعس نب فبہ، رضحت ابخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ 

فملس ےن امہری اکشتی  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ افر تخس رگیم یک اکشتی یک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

ای وک دفر ںیہن رفامای زریہ ےن اہک ہک ںیم ےن اوب ااحسؼ ےس اہک ہک ایک رہظ؟ اوہنں ےن اہک اہں ںیم ےن اہک ایک رہظ وک دلجی ڑپںیھ؟ رفام

 اہں۔

 ہنع ادمح نب ویسن، وعؿ نب السؾ، وعؿ انب ویسن، زریہ، اوباقحس، دیعس نب فبہ، رضحت ابخب ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 تخس رگیم ےک العفہ رہظ یک امنز ےلہپ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1402    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، بَّش ب٦ ٠ّؽٞ، ٌاِٜ ٔفا٧، بْک ب٦ وبساهَّلل، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا٧ٔ َو٦ِ بَِْکٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  فَّ َٕ ِٜ ِٕ ا ٔ ٞٔ َو٦ِ ٌَاٜ ؽَّ َّ ١ُ ِٜ ث٥ََا بَِّٔشُ ب٦ُِ ا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ ٥َّا َو٦ِ أ٤ََٔس بِ َحسَّ ُ٘  َٟ ا َٔ ٦ٔ ٠َأٜٕک 

٢َِٜ َيِسَتٔفِي أََحُس٤َا أ٧َِ یُ  إَٔذا  َِ ََِٜحِّ  ٔ ا ة ٢َ فٔی ٔشسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی ٠ََي َر ٦َِّٙ َجِبَضَتطُ ٦ِ٠ٔ اِلَِرٔؿ َبَسَق نَُعل ١َ

َِٝيطٔ  َسَحَس َو َِ  ثَِوبَُط 

رکب نب دبع اہلل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ تخس رگیم ںیم  ییحی نب ییحی، رشب نب لضفم، اغبل اطقؿ،

 فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپےتھ ےھت وت بج مہ ںیم ےس وکیئ اینپ اشیپین وک زنیم رپ رےنھک یک اطتق ہن راتھک وت

 اےنپ ڑپکے وک اھچب رک اس رپ دجسہ رکات۔

 ییحی نب ییحی، رشب نب لضفم، اغبل اطقؿ، رکب نب دبعاہلل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رصع یک امنز وک ادتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز وک ادتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1403    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، اب٦ شہاب، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشضَ َحسَّ ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ َِٜيْث  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  إب َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٥َا 

َِٜىَِّصَ َو  ِّی ا ٢ََّٝ کَا٧َ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُْظ أ٧ََّ َر َ َُّط أَِخب ٔلَی ٠َأٜٕک أ٤َ ُِ إ ٔ اص ُِ اٜذَّ َيِذَص َِ ْة  َّٔىْة َحيَّ ١ُِس ٠ُزَِت اٜصَّ

َِٜىَوالٔیَ  ِتٔی ا َيأ َِ ُٔتَِيَبُة  ٢َِٜ یَِذَُکِ  َّٔىْة َو ١ُِس ٠ُزَِت َِٜىَوالَٔی َواٜصَّ ِتٔی ا َيأ َِ َِٜىَوالٔی   ا

ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

ہبیتق رصع یک امنز ڑپےتھ ےھت اس احؽ ںیم ہک وسرج دنلب وہات افر وکیئ وعایل یک رطػ اجےن فاال وعایل چنہپ اجات وت رھپ یھب وسرج دنلب وہات 

 یک رفاتی ںیم وعایل اجےن اک ذرک ںیہن۔

 انب اہشب، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز وک ادتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1404    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو، اب٦ شہاب، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َْنٔی َو١ِْزو َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َُ َحسَّ َِٝيطٔ  َر َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و

 ِّ َوا ََ َِٜىَِّصَ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ِّی ا ٢َ کَا٧َ ُيَعل َّٝ ََ  َو

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف، انب اہشب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس 

 رطح دحثی ابمرہک لقن یک ےہ۔

  ایلی، انب فبہ، رمعف، انب اہشب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز وک ادتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1405    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٥َّا ُ٘  َٟ ا َٔ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  ُِ  َحسَّ َِٜىَِّصَ ث٢َُّ یَِذَص ِّی ا نَُعل

َّٔىْة  ١ُِس ٠ُزَِت َيأِتٔيض٢ِٔ َواٜصَّ َِ  ِٕ َُٔبا ٔلَی  ُِ إ ٔ اص  اٜذَّ

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ رصع یک امنز ڑپےتھ ےھت رھپ وکیئ ابقء یک 

 ےن ےک دعب یھب وسرج دنلب وہات۔رطػ اجےن فاال اجات وت فاہں چنہپ اج

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرصع یک امنز وک ا

     1406    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اَحاٗ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی ـٝحة، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

أُِت َولَی ٠َ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ِّی َحسَّ ٥َّا نَُعل ُ٘  َٟ ا َٔ َِٝحَة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َ َٖ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ـ َح َِ ٔ أٜٕک َو٦ِ إ

َِٜىَِّصَ  و٧َ ا ُّٝ ََِيحُٔسص٢ُِ ُيَع  ٕٓ ٔلَی بَىٔي َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوِو ُد اِْلِٔنَسا٧ُ إ َِٜىَِّصَ ث٢َُّ یَِْخُ  ا

، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںی ہک مہ رصع ییحی نب ییحی، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب 

 

جة
طل

 یک امنز ڑپےتھ ےھت رھپ ا ک ااسنؿ ہلیبق رمعف نب وعػ یک رطػ اجات وت اؿ وک رصع یک امنز ڑپےتھ وہےئ اپات۔

، رضحت اسن نب امکل ریض :  رافی

 

جة
طل
  اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز وک ادتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1407    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ ایوب، ٠ح١س ب٦ ظباح، ٔتيبہ و اب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، وَلء ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت وَلء ب٦  :  راوی

 وبساٜزح٦١ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ث اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز بَّأح َو ُس ب٦ُِ اٜعَّ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو٠َُح١َّ ِٔ ب٦ِٔ َوبِسٔ َحسَّ َِٜىََل ُٞ ب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ ا ١َٔىي َِ ٔ ٥َا إ

ٔ َوَزاُرُظ بَٔح٥ِ  ِضز َٓ ٦ِ٠ٔ اٜمُّ ٔ حٔيَن اِنََّصَ ة َِٜبَِّصَ ٔ بٔا َٞ َولَی أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک فٔی َزارٔظ َّطُ َزَخ ٥َِٝا اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ ا َزَخ َّ١َٝ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ِٔ ا

َِٜىَِّصَ  َِّٝيُت٢ِ ا َٟ أََظ ا َٔ َِٝيطٔ  ا اِنََّصَ  َو َّ١َٝ َِ ِي٥َا  َّٝ َع َِ ٥َ١ِا  ُٕ َِ َِٜىَِّصَ  وا ا ُّٝ َع َِ  َٟ ا َٔ  ٔ ِضز اَوَة ٦ِ٠ٔ اٜمُّ ٥َِِا اٜسَّ ١ََّا اِنََّصَ َٜطُ إ٤ٔ ٥َِٝا  ُٕ ٥َا َِ ِِ



 

ُِ اٜ ُٔ ٖٔ َیِحُٝٔس یَزِ ٔ ٥َ١ُِٜاِ َِٝک َظََلةُ ا ٔ ُٟ ت و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا نَِی َٔ َّي إَٔذا کَا٤َِت بَيَِن َْقِ ١َِس َحً صَّ

ٝٔيَّل  َٔ َصا أَِرَبّىا َِل یَِذَُکُ اهَّللَ ِٔيَضا إِٔلَّ  ٥ََُقَ َِ ا٣َ  َٔ ِيَفا٧ٔ   اٜصَّ

ییحی نب اویب، دمحم نب ابصح، ہبیتق ف انب رجح، اامسلیع نب رفعج، العء نب دبعارلنمح، رضحت العء نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

امےت ںی ہک فہ اےنپ رھگ ںیم رہظ یک امنز ےس افرغ وہ رک رصبہ ںیم رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ ںیم ےئگ فہ رھگ رف

 دجسم ےک ا ک وکےن ںیم اھت وت بج مہ اؿ ےک اپس ےئگ وت اوہنں ےن رفامای ایک مت ےن رصع یک امنز ڑپھ یل وت مہ ےن اؿ ےس اہک ہک مہ ایھب

ز ڑپھ رک لےئ ںی اوہنں ےن رفامای ہک رصع یک امنز ڑپھ ول وت مہ ڑھکے وہےئ وت مہ ےن امنز ڑپ ی بج مہ افرغ وہےئ وت رہظ یک امن

 راتہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک  ہ وت انمقف یک امنز ےہ ہک وسرج وک ےھٹیب داتھکی

ؿ ےک دفونں وگنیسں ےک درایمؿ ںیم وہات ےہ وت ڑھکا وہ رک اچر وھٹںیگن امرےن پ  اجات ےہ اس ںیم اہلل اعتیل اک ذرک ےہ بج فہ اطیش

 ںیہن رکات رگم تہب وھتڑا۔

ییحی نب اویب، دمحم نب ابصح، ہبیتق ف انب رجح، الیعمس نب رفعج، العء نب دبعارلنمح، رضحت العء نب دبعارلنمح ریض اہلل  :  رافی

 ٰیل ہنعاعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز وک ادتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1408    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٥٠عور ب٦ ابی ٠زاح٢، وبساهَّلل ب٦ ٠بارک، ابی بْک ب٦ وث١ا٧ ب٦ َہٞ ب٦ ح٥يْ، حَّضت ا٠ا٠ہ ب٦ َہٞ :  راوی

 ََ ١َُِٜباَرٔک َو٦ِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ وُِث١َا٧ٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ا ث٥ََا ٥ِ٠َُعوُر ب٦ُِ أَبٔی ٠ُزَاح٢ٕٔ َحسَّ َٔ َحسَّ  ْٕ ٞٔ ب٦ِٔ ح٥َُِي ١ِٔىُت أَبَا ِض ََ  َٟ ا

٥َِٝا َولَی َّي َزَخ ِج٥َا َحً ِضَز ث٢َُّ َِخَ ٔ اٜمُّ َِٜىزٔیز َِّٝي٥َا ٠ََي و١ََُز ب٦ِٔ َوِبٔس ا وُِل َظ ُٕ ٕٞ َي ِض ََ َوَجِس٤َاُظ  أ٠َُا٠ََة ب٦َِ  َِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک 

َِّٝيَت  ًَّٜٔي َظ ََلةُ ا ٔ اٜعَّ ُِٝت یَا َو٢ِّ ٠َا صَٔذظ ُٕ َِ َِٜىَِّصَ  ِّی ا ٟٔ  ُيَعل و َُ ٔ َظََلةُ َر َِٜىَِّصُ َوَصٔذظ َٟ ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َتَىالَی َو اهَّللٔ َظل



 

ِّی ٠ََىطُ  ٥َّا نَُعل ُ٘ ًَّٜٔي   ا

وصنمر نب ایب زمامح، دبعاہلل نب ابمرک، ایب رکب نب امثعؿ نب لہس نب فینح، رضحت اامہم نب لہس رفامےت ںی ہک مہ ےن رضحت 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت رہظ یک امنز ڑپ ی رھپ مہ ےلکن اہیں کت ہک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رمع نب دبعازعلسی ر

ےک اپس چنہپ ےئگ وت مہ ےن اؿ وک رصع یک امنز ڑپےتھ وہےئ اپای ںیم ےن رعض ایک اے اچچ اجؿ  ہ لپ ےن وکیسن امنز ڑپ ی ےہ؟ وت 

 فہ امنز ےہ ےسج مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑپاھ رکےت ےھت۔اوہنں ےن رفامای رصع یک امنز افر  ہ 

 وصنمر نب ایب زمامح، دبعاہلل نب ابمرک، ایب رکب نب امثعؿ نب لہس نب فینح، رضحت اامہم نب لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز وک ادتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1409    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ حارث، یزیس ب٦ ابی و١زو ب٦ َواز وا٠زی، ٠ح١س ب٦ ١َٝہ ٠زازی، اح١س ب٦ ويسي، و١زو، اب٦ وہِ، و١زو  :  راوی

 حبيِ، ٠وسٰي ب٦ َىس، انعاری، حّغ ب٦ وبيساهَّلل، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

اُلُض٢ِ  َّ ِٜ َ ١َُِٜزازٔیُّ َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي َوأ ١ََة ا َٝ ََ ُس ب٦ُِ  َِٜىا٠ٔزٔیُّ َو٠َُح١َّ ٕ ا از وَّ ََ ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ  َٟ َو١ِْزو َحسَّ ا َٔ ارٔبَْة  َٕ ٤ََْا و  ٠َُت َ أَِخب

ِٕ أ٧ََّ ٠ُوَسي بِ  َِٜحارٔٔث َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ أَبٔی َحبٔي َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا ثَطُ َٔ ِىٕس اِلَِنَعارٔیَّ َحسَّ ََ  ٦َ

َّی  َٟ َظل ا َٔ َّطُ  ٔغ ب٦ِٔ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٤َ ِّ َٓ َو٦ِ َح ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ َِٜىَِّصَ  ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ََٜا َر

ُِّ أَ  ٥ََٜا َو٤َِح٦ُ ٤ُٔح َّا ٤ُزٔیُس أ٧َِ ٥َِ٤ََحَ َجزُوّرا  َٟ اهَّللٔ إ٤ٔ و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ ١ََٔٝة  ََ ْٞ ٦ِ٠ٔ بَىٔي  َٖ أََتاُظ َرُج َٝ ا٤َِف َِ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ َصا  ٧ِ َتِحَُّضَ

 ِ َٞ َوا٤ ِب َٔ ٥َِٝا  َ َىِت ث٢َُّ ـُبَٔذ ٥ِ٠َٔضا ث٢َُّ أَک ُٔفِّ ِت ث٢َُّ  ٥ََُِٔحَ ٢ِ ت٥ََُِحِ  َٜ َِٜحزُوَر  َوَجِس٤َا ا َِ ٥َا ٠ََىُط  ِٕ َٝ َٟ َف ا َٔ ١ُِس و  َِ اٜصَّ أ٧َِ َتٍٔي

ِٜحَ  َِٜحارٔٔث فٔی َصَذا ا َٜضٔيَىَة َوَو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ  ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ١َُِٜزازٔیُّ َحسَّ  ٔسیٔث ا

رمعف نب وساد اعرمی، دمحم نب ہملس رمادی، ادمح نب یسیع، رمعف، انب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب ، بی، ومٰیس نب دعس، 



 

ااصنری، صفح نب دیبع اہلل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ 

یئ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئگ وت ینب ہملس اک ا ک لدیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رصع یک امنز ڑپاھ

اپس لای افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ ا ک افٹن ذ ح رکان اچےتہ ںی افر مہ اس ابت وک  دنس رکےت ںی ہک اس ومعق رپ لپ 

ھت وموجد وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ااھچ ولچ افر مہ یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یھب امہرے اس

 فملس ےک اسھت پ ے مہ ےن داھکی ہک ایھب کت افٹن ذ ح ںیہن وہا اھت رھپ اےس ذ ح ایک ایگ رھپ اس اک وگتش اکاٹ ایگ رھپ اس وگتش وک اکپای

 ےن ےس ےلہپ اھک ایل۔ایگ رھپ مہ ےن اس وگتش وک وسرج رغفب وہ

رمعف نب وساد اعرمی، دمحم نب ہملس رمادی، ادمح نب یسیع، رمعف، انب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب ، بی، ومٰیس نب  :  رافی

 دعس، ااصنری، صفح نب دیبعاہلل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز وک ادتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1410    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، ٤حاشي، راِي ب٦ خسیخ٠ح١س ب٦ ٠ہزا٧ رازی، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی :  راوی

ث٥ََا اِلَِوَزاعٔیُّ َو٦ِ أَبٔی ا٥َّٜ  َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ ٠ِٔضَزا٧َ اٜزَّازٔیُّ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت َرأَِي ب٦َِ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َحأشيِّ 

َّی ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜىَِّصَ ٠ََي َر ِّی ا ٥َّا نَُعل ُ٘ وُِل  ُٕ ُٞ  َخٔسیٕخ َي ُ ٥َأِک َِ َس٢ُ َوََّشَ َٔٔس٢ٕ ث٢َُّ تُِفَبُذ  ِٕ ُت َِ َِٜحزُوُر  ٢ََّٝ ث٢َُّ ت٥ََُِحُ ا ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

١ِٔس  ِٔ اٜصَّ َٞ ٠ٍَٔي ِب َٔ  َِٜح١ّا َنٔؽيّحا 

فملس ےک اسھت دمحم نب رہماؿ رازی، فدیل نب ملسم، افزایع، اجن ی، راعف نب دخجی، رفامےت ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

رصع یک امنز ڑپےتھ ےھت رھپ مہ افٹن ذ ح رک ےک دس وصحں ںیم میسقت رکےت رھپ اےس اکپای اجات وت مہ اکپ وہا وگتش وسرج ےک رغفب 

 وہےن ےس ےلہپ اھک ےتیل۔



 

 دمحم نب رہماؿ رازی، فدیل نب ملسم، افزایع، اجن ی، راعف نب دخجی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز وک ادتبایئ فتق ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1411    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ یو٤س، شىيِ ب٦ اَحاٗ ز٠صقی، اوزاعیاَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ويسٰي  :  راوی

ث٥ََ  اَِل َحسَّ َٔ ٠َِصقٔیُّ  َٖ اٜسِّ َح َِ ٔ ُِ ب٦ُِ إ ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َوُشَىِي َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ا اِلَِوَزاعٔیُّ بَٔضَذا اِْل

َِٜحزُوَر َولَی  ٥َّا ٥َِ٤ََحُ ا ُ٘  َٟ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ِّی ٠ََىطُ ٌَي ٥َّا نَُعل ُ٘  ِٞ ُٕ ٢ِ َي َٜ َِٜىَِّصٔ َو ٢ََّٝ َبِىَس ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  َوِضسٔ َر

ااحسؼ نب وصنمر، ٰیسیع نب ویسن، بیعش نب ااحسؼ دیقشم، افزایع، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ںیم مہ افٹن ذ ح رکےت ےھت افر  ہ ںیہن اہک ہک مہ لپ یلص ںیم ےہ ہک فہ رفامےت ںی ہک روسؽ 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپےتھ ےھت۔

 ااحسؼ نب وصنمر، ٰیسیع نب ویسن، بیعش نب ااحسؼ دیقشم، افزایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رصع یک امنز ےک وفت رک دےنی ںیم ذعاب یک فدیع ےک ایب ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز ےک وفت رک دےنی ںیم ذعاب یک فدیع ےک ایب ںیم

     1412    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

َّی اهَّللُ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َّٜٔذی َحسَّ َٟ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

١ََّا ُوتَٔز أَصِ  أ٤َ َ٘ َِٜىَِّصٔ  ُّوتُُط َظََلةُ ا َٜطُ َت  َٝطُ َو٠َا

ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع ےس فاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج لدیم ےس رصع یک امنز وفت 

 وہیئگ وگای ہک اس ےک رھگ فاےل افر اس اک امؽ الہک وہایگ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 رصع یک امنز ےک وفت رک دےنی ںیم ذعاب یک فدیع ےک ایب ںیم

     1413    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ، و١زو ٤أس، َّيا٧، زہزی، َا٢ٜابوبْک ب٦ ابی شيب :  راوی

ا٢ٕٜٔ وَ  ََ َيا٧ُ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس  َٟ َحسَّ ا َٔ َُ بٔطٔ و  َٟ َو١ِْزو یَِبُٝ ا َٔ ٦ِ أَبٔيطٔ 

َىطُ  َِ  أَبُو بَِْکٕ َر

 ، ایفسؿ، زرہی، اسمل، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ۔اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ، زرہی، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایب :   ابب



 

 رصع یک امنز ےک وفت رک دےنی ںیم ذعاب یک فدیع ےک ایب ںیم

     1414    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، اب٦ شہاب، حَّضت َا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل :  راوی

 َّٝ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َواٜ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ا٢ٜٔٔ َحسَّ ََ َِٜحارٔٔث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ َٟ َحسَّ ا َٔ َٜطُ  ُن  ِّ

 َ َٙأ َِ َِٜىَِّصُ  َِاَتِتطُ ا  ٦ِ٠َ َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٝطُ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َر ١ََّا ُوتَٔز أَصِ َٜطُ  ٤  َو٠َا

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رضحت اسمل نب دبعاہلل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںی ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج لدیم یک رصع یک امنز وفت وہیئگ وت وگای ہک اس ےک رھگ فاےل افر اس اک امؽ الہک وہایگ۔

 فؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رضحت اسمل نب دبعاہللاہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

  ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک :   ابب

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

     1415    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوا َا٠ہ، ہصا٣، ٠ح١س ب٦ وبيسہ، حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ  ا کَا٧َ َیِو٣ُ اِلَِحزَأب  َحسَّ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ٕس َو٦ِ َوبٔيَسَة َو٦ِ َولٓٔیٕ  ٕ َو٦ِ ٠َُح١َّ ا٠ََة َو٦ِ صَٔصا٣ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ َحسَّ

١َا َحَبُسو٤َا َوَش  َ٘ ُٔبُوَرص٢ُِ َوبُُيوَتُض٢ِ ٤َاّرا  ٢ََّٝ ٠ََْلَ اهَّللُ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا ُٝو٤َأَ َّي  ٍَ َفی َحً َِ ُِٜو ٔ ا ََلة َو٦ِ اٜعَّ

١ُِس   ٌَابَِت اٜصَّ



 

ملس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبا اسہم، اشہؾ، دمحم نب دیبعہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

لگ ےس رھب دے ےسیج ہک اوہنں ےن ںیمہ ہولة ےن ازحاب ےک دؿ رفامای اھت ہک اہلل اعتیل اؿ یک ربقفں وک افر اؿ ےک رھگفں وک 

 ف یط ےس رفےک راھک اہیں کت ہک وسرج رغفب وہایگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبا اسہم، اشہؾ، دمحم نب دیبعہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

     1416    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہصا٣ رِضي اهَّلل تىالٰی ٠ح١س ب٦ ابوبْک ٠ٕسامی، یحٌي ب٦ َىيس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ىت١ز ب٦ ََٝمي٧، حَّضت  :  راوی

 و٥ہ

 ٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاص َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ٔىيٕس ح و َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  مٔیُّ َحسَّ سَّ َٕ ١ُ ِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٧َ َحسَّ َمِيَ َٝ َُ ١ُِِٜىَت١ٔزُ ب٦ُِ  ٤ََْا ا َ ي٢َ أَِخب

 ٔ ٥َاز َِ ٔ  َج١ٔيّىا َو٦ِ صَٔصا٣ٕ بَٔضَذا اِْل

دقمایم، ییحی نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم نب امیلسؿ، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  ہ دمحم نب اوبرکب 

 دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب اوبرکب دقمایم، ییحی نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم نب امیلسؿ، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

     1417    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١س ب٦ ٠ثىي و ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، ابوحسا٧، وبيسہ، حَّضت ولی٠ح :  راوی

ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ حَ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  سَّ

ُث  َتاَزَة یَُحسِّ ٢ََّٝ یَِو٣َ اِلَِحزَ  َٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٧َ َو٦ِ َوبٔيَسَة َو٦ِ َولٓٔیٕ  ُٝو٤َا َو٦ِ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ٍَ أب َش

ُٔبُوَرص٢ُِ ٤َاّرا أَِو بُُيوَتُض٢ِ أَِو بُُفو٤َُض٢ِ  ١ُِس ٠ََْلَ اهَّللُ  َّي آبَِت اٜصَّ َفی َحً َِ ُِٜو ِٜبُُفو٧ٔ  َظََلةٔ ا ِٜبُيُؤت َوا  َشکَّ ُشِىَبُة فٔی ا

ملس ےن دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اوباسحؿ، دیبعہ، رضحت یلع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

ہک وسرج رغفب وہایگ اہلل اؿ ےک  زغفہ ازحاب فاےل دؿ اراشد رفامای ہک اکرففں ےن ںیمہ امنز ف یط ےس رفےک راھک اہیں کت

 رھگفں افر اؿ یک ربقفں وک لگ ےس رھب دے ہبعش رافی وک کش ےہ ہک ویبت رفامای ای وطبؿ رفامای۔

 دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اوباسحؿ، دیبعہ، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

     1418    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ وسی، َىيس، ٔتازہ :  راوی

ث٥ََ  َٟ بُُيوَتضُ َحسَّ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٔ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٢َِٜ َيُصکَّ ا ٠َُح١َّ ُٔبُوَرص٢ُِ َو  ٢ِ َو

ْم دمحم نب ینثم، انب دعی، دیعس، اتقدہ، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ افر اس ںیم ریغب
ُ
ھ
َ

 

ت

و ُ ُ
ی
 یسک کش ےک )پ



 

ْم( رفامای۔
ُ
جْه

َ
ور ُ

ی ُ

 

ف
َ
 ف

 دمحم نب ینثم، انب دعی، دیعس، اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔ اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک

     1419    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، شىبہ، ح٢ٙ، یحٌي ب٦ حزار، ولی، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، ح٢ٙ،  :  راوی

 یحٌي، حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ بِ  َِٜحزَّارٔ َحسَّ ٢َٔٙ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ ا َِٜح ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ ا اَِل َحسَّ َٔ ٕب  َو٦ِ َولٓٔیٕ ح و  ٦ُ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

 َٙ َِٜح ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ُط  َٜ ُن  ِّ َّٝ ث٥ََاظ وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َواٜ ُٟ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ا َي ١َٔي َوٝٔيًّ ََ ٢ٔ َو٦ِ َیِحٌَي 

 َ ُٝو٤ ٍَ ٗٔ َش َِٜد٥َِس ٔؿ ا َؼٕة ٦ِ٠ٔ َُفَ اؤْس َولَی َُفِ َٔ ٢َ َیِو٣َ اِلَِحزَأب َوصَُو  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّي اهَّللٔ َظل َفی َحً َِ ُِٜو ٔ ا ََلة ا َو٦ِ اٜعَّ

ُٔبُو ١ُِس ٠ََْلَ اهَّللُ  بَِت اٜصَّ ُٔبُوَرص٢ُِ َوبُُفو٤َُض٢ِ ٤َاّراََغَ  َٟ ا َٔ  َرص٢ُِ َوبُُيوَتُض٢ِ أَِو 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ہبعش، مکح، ییحی نب زحار، یلع، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، مکح، ییحی، رضحت یلع ریض اہلل 

زحاب ےک دؿ رفامای اس احؽ ںیم ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن زغفہ ا

فملس دنخؼ ےک راوتسں ںیم ےس ا ک راہتس رپ رشتفی رفام ےھت، رشموکں ےن ںیمہ امنز ف یط ےس رفےک راھک ےہ اہیں کت ہک 

 رھب دے۔ وسرج رغفب وہایگ ےہ اہلل اؿ یک ربقفں افر رھگفں وک ای رفامای اؿ یک ربقفں ای اؿ ےک وٹیپں وک لگ ےس

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ہبعش، مکح، ییحی نب زحار، یلع، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، مکح، ییحی، رضحت یلع ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ اسمدج افر :   ابب

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

     1420    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ٠س٢ٝ ب٦ ظبيح، شتيْ ب٦ شکٞ، حَّضت ولی  :  راوی

  تىالٰی و٥ہرِضي اهَّلل

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ  اُٜوا َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ٕب َوأَبُو َُکَ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ٠ُِس٢ٔٔٝ ب٦ِٔ ُظبَِيٕح  َحسَّ

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ َولٓٔیٕ  َ ٔ ب٦ِٔ َشک َفی َو٦ِ ُشَتيِْ َِ ُِٜو ٔ ا ََلة ُٝو٤َا َو٦ِ اٜعَّ ٍَ ٢َ یَِو٣َ اِلَِحزَأب َش َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

زٔٔب َو  ٍِ ١َ ِٜ ِٜٔىَصائَئِن بَيَِن ا َصا بَيَِن ا ُٔبُوَرص٢ُِ ٤َاّرا ث٢َُّ َظَلَّ َِٜىَِّصٔ ٠ََْلَ اهَّللُ بُُيوَتُض٢ِ َو ِٔ َظََلةٔ ا ِٜٔىَصا  ا

د نب لکش، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبرک  

ث 

بی، اوباعمف ہ، اشمع، ملسم نب حیبص، ش

رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن زغفہ ازحاب فاےل دؿ رفامای اکرففں ےن ںیمہ ہولة ف یط ینعی رصع یک امنز ڑپےنھ ےس 

ےس رھبدے رھپ لپ ےن اشعء افر رغمب ےک درایمؿ رصع یک امنز ادا رفےک راھک ےہ اہلل اؿ ےک رھگفں افر اؿ یک ربقفں وک لگ 

 رفامیئ۔

د نب لکش، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی  

ث 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، ملسم نب حیبص، ش

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

     1421    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٦ ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہوو٧ ب٦ ََل٣ ٘وفی، ٠ح١س ب٦ ـٝحہ یامی، زبيس، ٠زہ، حَّضت وبساهَّلل ب :  راوی

َِٜيامٔیُّ َو٦ِ ُزبَِيٕس َو٦ِ ٠ُزََّة َو٦ِ وَ  َِٝحَة ا َ ُس ب٦ُِ ـ ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ٕ اِلُٙوفٔیُّ أَِخب ٣ َلَّ ََ ث٥ََا َوِو٧ُ ب٦ُِ  و٧َ َحسَّ ُ٘ ١َُِِّٜشٔ َٟ َحَبَس ا ا َٔ ِبٔس اهَّللٔ 

 ٔ ٢َ َو٦ِ َظََلة َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ  َر َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ِت  ١ُِس أَِو اِظََفَّ َّي اِح١َزَِّت اٜصَّ َِٜىَِّصٔ َحً ا

 َٟ ا َٔ ُٔبُوَرص٢ُِ ٤َاّرا أَِو  ُض٢ِ َو َِ َِٜىَِّصٔ ٠ََْلَ اهَّللُ أَِجَوا ٔ ا َفی َظََلة َِ ُو ِٜ ٔ ا ََلة ُٝو٤َا َو٦ِ اٜعَّ ٍَ ٢َ َش َّٝ ََ ضُ َو َِ ُٔبُوَرص٢ُِ  َحَصا اهَّللُ أَِجَوا ٢ِ َو

 ٤َاّرا

وعؿ نب السؾ وکیف، دمحم نب ہحلط اییم، زدیب، رمہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک رشموکں ےن روسؽ اہلل 

 فل ہ فملس ےن رفامای یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رصع یک امنز ےس رفک دای اہیں کت ہک وسرج رسخ ای زرد وہایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ہک رشموکں ےن ںیمہ ہولة ف یط ےس رفک دای ےہ اہلل اعتیل اؿ ےک وٹیپں افر اؿ یک ربقفں وک لگ ےس رھب دے۔

 وعؿ نب السؾ وکیف، دمحم نب ہحلط اییم، زدیب، رمہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

     1422    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٢َٝ، ٔىٕاً، حٙي٢، حَّضت ابویو٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ حَّضت وائصہ رِضي یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ٠اٜک، زیس ب٦ ا :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ًٔ ب٦ِٔ حَ  ا َٕ ِى َٕ ِٜ ٢َ َو٦ِ ا َٝ َِ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَ َٟ َْقَ ا َٔ ١ٔئِمُّ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ ٙٔي٢ٕ َو٦ِ أَبٔی یُو٤َُس ٠َِولَی َحسَّ

 َّ َ َوائَٔصَة أ٤َ ِّی َحأُِموا َول ٔن َِآذ ٔ اِْلَیَة  َت َصٔذظ ٍِ َٝ َِٜت إَٔذا بَ ا َٔ ا َو ّّ ََٜضا ٠ُِعَح  َِ ُت ِ٘ َٟ أ٠َََزِتىٔي َوائَٔصُة أ٧َِ أَ ا َٔ ََلةٔ ُط  ََٝوأت َواٜعَّ ی اٜعَّ

ََل  ََٝوأت َواٜعَّ َِٝت َولَیَّ َحأُِموا َولَی اٜعَّ أ٠َِ َِ ُتَضا آذ٤َُِتَضا  ٍِ َٝ ا بَ َّ١َٝ َِ َفی  َِ ُو ِٜ ا٤ٔتٔيَن ا َٔ ُٔو٠ُوا ِهَّلِل  َِٜىَِّصٔ َو ٔ ا َفی َوَظََلة َِ ُِٜو ٔ ا ة



 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُتَضا ٦ِ٠ٔ َر ََ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٔ 

ٰیل اہنع ےک الغؾ ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، زدی نب املس، اقعقع، میکح، رضحت اوبویسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعدص  ریض اہلل اعت

رفامےت ںی ہک ےھجم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن مکح رفامای ہک ںیم اؿ ےک  ےئ رقلؿ وھکلں افر رفامیت ںی ہک بج وت اس 
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 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس لتی وک ایس رطےقی ےس انس ےہ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب ییحی یمیمت، امکل، زدی نب املس، اقعقع، میکح، رضحت اوبویسن ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

     1423    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ ح٥ملی، یحٌي ب٦ آز٣، ِؽيٞ ب٦ ٠ززوٗ، شٕيٖ ب٦ وٕبہ، حَّضت بزاء ب٦ وازب رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

 ِٜ ث٥ََا ا ٤ََْا یَِحٌَي ب٦ُِ آَز٣َ َحسَّ َ َِٜح٥َِملٔیُّ أَِخب ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََا إ ِٔ َحسَّ َْا َ ِٜب َبَة َو٦ِ ا ِٕ ٖٔ ب٦ِٔ وُ ٕٗ َو٦ِ َشٕٔي ُٞ ب٦ُِ ٠َزُِزو َُّؽِي

َِ اهَّللُ أ٤َِاَصا ٠َا َشا ََُِقَ َِٜىَِّصٔ  ٔ ا َوأت َوَظََلة َٝ ٔ اِْلَیُة َحأُِموا َولَی اٜعَّ َِٜت صَٔذظ َٟ ٤َزَ ا َٔ َِٜت  ب٦ِٔ َوازٕٔب  ٥َزَ َِ ث٢َُّ َنَسَدَضا اهَّللُ 

ََٝوأت  َٔ  َحأُِموا َولَی اٜعَّ  ُِ َْا َ ِٜب َٟ ا ا َٕ َِ َِٜىَِّصٔ  َٜطُ هَٔی إَٔذ٧ِ َظََلةُ ا  ٕٖ ْٞ کَا٧َ َجأّٜسا و٥َِٔس َشٕٔي َٟ َرُج ا َٕ َِ َفی  َِ ُِٜو ََلةٔ ا ِس َواٜعَّ

 ُ٢َٝ َْ َنَسَدَضا اهَّللُ َواهَّللُ أَِو ِي َ٘ َِٜت َو َْ ٤َزَ ِي َ٘  أَِخبَِْتَُک 

قیقش نب ہبقع، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک  ہ  ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ییحی نب لدؾ، لیضف نب رمزفؼ،
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اتن رضحت رباء ےن رفامای ہک ںیم ےن ےھجت اتب دای ےہ ہک  ہ لتی ےسیک انزؽ وہیئ افر اہلل ےن اےس ےسیک وسنمخ رفام دای افر اہلل یہ رتہب اج

 ےہ۔

  اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ییحی نب لدؾ، لیضف نب رمزفؼ، قیقش نب ہبقع، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

     1424    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اشحعی، َّيا٧ ثوری، اَوز ب٦ ٔيس، شٕيٖ ب٦ وٕبہ، حَّضت بزاء ب٦ وازب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َبَة وَ  ِٕ ٖٔ ب٦ِٔ وُ ِيٕس َو٦ِ َشٕٔي َٔ ٔ ب٦ِٔ  َوز َِ َ ِورٔیِّ َو٦ِ اِل َيا٧َ اٜثَّ ِّ َُ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ َوَرَواُظ اِلَِشَحعٔیُّ َو٦ِ  ا أَ َٔ ِٔ ب٦ِٔ َوازٕٔب  َْا َ ِٜب َٟ ٦ِ ا

 ٕٗ ٞٔ ب٦ِٔ ٠َزُِزو َُِؽِي ٞٔ َحٔسیٔث  ٢ََّٝ َز٠َا٤ّا ب١ِٔٔث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أ٤َِاَصا ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل  َْقَ

ایعجش، ایفسؿ وثری، اوسد نب سیق، قیقش نب ہبقع، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 لتی وک ا ک رعہص دراز کت ایس رطح ڑپےتھ رےہ ابیق دحثی ایس رطح ےس ےہ ےسیج سگری۔فملس ےک اسھت اس 

 ایعجش، ایفسؿ وثری، اوسد نب سیق، قیقش نب ہبقع، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔

     1425    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ وبساهَّلل رِضي ابوٌسا٧، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، یحٌي ب٦ ٘ثيْ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت جابز  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََ  ا٧َ َحسَّ َٟ أَبُو ٌَسَّ ا َٔ  ٕ ٔ ب٦ِٔ صَٔصا٣ َّي َو٦ِ ٠َُىاذ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َو٠َُح١َّ ا٧َ ا ٌَسَّ ثَىٔي أَبُو  ثَىٔي َحسَّ ٕ َحسَّ ا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣

 َٝ ََ ث٥ََا أَبُو  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ثٔيْ َ٘ أب َیِو٣َ أَبٔی َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  َِٜدفَّ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ و١ََُز ب٦َِ ا ١ََة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َجابٔز

َّي َِٜىَِّصَ َحً َِّی ا َٟ اهَّللٔ َواهَّللٔ ٠َا ِ٘ٔسُت أ٧َِ أَُظل و َُ َٟ یَا َر ا َٔ یِٕض َو اَر ُْقَ َّّ ُ٘  ُِّ َٞ َيُس ٗٔ َجَى َِٜد٥َِس ١ُِس  ا زَُب اٜصَّ ٍِ  کَاَزِت أ٧َِ َت

َتَوؼَّ  َِ ٔلَی بُِفَحا٧َ  ٥َِٜا إ ٥َزَ َِ َِّٝيُتَضا  ََِواهَّللٔ إ٧ِٔ َظ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َ َر أ

 ِٜ ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ََِعل أ٤َِا  زَٔب َوَتَوؼَّ ٍِ ١َ ِٜ َّی َبِىَسَصا ا ١ُِس ث٢َُّ َظل بَِت اٜصَّ  َىَِّصَ َبِىَس ٠َا ََغَ

اوباسغؿ، دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

رقشی ےک اکرففں وک بس فمتش رکےن ےگل افر رعض رکےن ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع زغفہ دنخؼ فاےل دؿ 

ےگل اے اہلل ےک روسؽ اہلل یک مسق رصع یک امنز ایھب کت ںیہن ڑپ ی افر وسرج رغفب وہےن ےک رقبی ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل 

ػ ارتے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل یک مسق ارگ ںیم ےن یھب رصع یک امنز ڑپ ی وہ، رھپ مہ احطبؿ یک رط

فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر مہ ےن یھب فوض ایک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرج رغفب وہےن ےک دعب رصع یک امنز 

 ڑپاھیئ رھپ اس ےک دعب رغمب یک امنز ڑپ ی۔

  نب دبعارلنمح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباسغؿ، دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ریثک، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک ہولہ ف یط امنز رصع ےہ ۔



 

     1426    حسیث                               ٝس اوٟج  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابوبْک، اَحٖ، و٘يي، ولی ب٦ ٠بارک، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ :  راوی

ث٥ََا َو  َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ١َُِٜباَرٔک َحسَّ ٤ََْا َو٘ٔيْي َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ ا َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ

ٔ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ٥َاز َِ ٔ ٕ فٔی صََذا اِْل ثٔيْ َ٘  َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب، ااحسؼ ، فعیک، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ریثک، اس دنس ںیم  ہ دحثی یھب ایس رطح 

  یک یئگ ےہ۔لقن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب، اقحس، فعیک، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ریثک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایبؿ ںیمحبص افر رصع یک امنز یک تلیضف افر اؿ رپ احمظف رقمر رکےن ےک

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر رصع یک امنز یک تلیضف افر اؿ رپ احمظف رقمر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1427    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ  ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

َْٙة  ٔ ٞٔ َو٠َََلئ ِي َّٝ َْٙة بٔاٜ ٔ بُو٧َ ِٔي٢ُِٙ ٠َََلئ َٔ َٟ یََتَىا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َّٜٔذی٦َ َو َِٜىَِّصٔ ث٢َُّ َيِىزُُد ا ٔ َوَظََلةٔ ا ِحز َّ ِٜ بٔا٥ََّٜضارٔ َویَِحَت١ُٔىو٧َ فٔی َظََلةٔ ا

٥َاص٢ُِ َوص٢ُِ  ِ٘ وُٜو٧َ َتَز ُٕ َي َِ ُت٢ِ ؤَبازٔی  ِ٘ َْ َتَز ِي َ٘ ٢َُٝ بٔض٢ِٔ  َيِسأَُُٜض٢ِ َربُُّض٢ِ َوصَُو أَِو َِ و٧َ َوأََتِي٥َاص٢ُِ َوص٢ُِ يُبَاتُوا ِٔي٢ُِٙ  ُّٝ و٧َ ُيَع ُّٝ  َع

ای ییحی نب ییحی، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفام

ےت ہک رات افر دؿ ےک رفےتش اہمترے اپس لےت ںی افر رجف یک امنز ںیم افر رصع یک امنز ںیم فہ اےھٹک وہےت ںی رھپ  ہ افرپ ڑچھ اج



 

ںی رھپ اؿ اک رب اؿ ےس وپاتھچ ےہ احالہکن فہ اؿ ےس زایدہ اجےنن فاال ےہ ہک مت ےن ریمے دنبفں وک سک احؽ ںیم وھچڑا وت رفےتش 

 ےتہک ںی ہک مہ ےن اؿ وک امنز یک احتل ںیم وھچڑا افر مہ اؿ ےک اپس ےس لےئ وت اس فتق یھب فہ امنز ڑپھ رےہ ےھت۔

 اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر رصع یک امنز یک تلیضف افر اؿ رپ احمظف رقمر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1428    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ اس ٥َس ٘ے َات٪ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ  ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو طٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ َص١َّ

 ٔ ٞٔ َحٔسیٔث أَبٔی اٜز٤َِّاز بُو٧َ ِٔي٢ُِٙ ب١ِٔٔث َٔ َُٙة یََتَىا ٔ ١َََِٜلئ َٟ َوا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ  َو

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ اس دنس ےک اسھت رضحت اوبرہ

 فملس ےس ایس رطح دحثی لقن رفامیئ ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ اس دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر رصع یک امنز یک تلیضف افر اؿ رپ احمظف رقمر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1429    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

بی خاٜس، ٔيس ب٦ ابی حاز٣، حَّضت جزیز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی زہيْ ب٦ ِحب، ٠زوا٧ ب٦ ٠ىاویہ، ا١َىيٞ ب٦ ا :  راوی

 و٥ہ

ُٞ ب٦ُِ أَبٔی َخأٜسٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٤ََْا إ َ زَارٔیُّ أَِخب َّ ِٜ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ ب٦ُِ ٠َُىاؤَیَة ا ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِيُس ب٦ُِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َحسَّ َٔ ث٥ََا   َحسَّ

١ِٔىُت َجزٔیَز بِ  ََ  َٟ ا ٔلَی َٔ ٢َ إٔذِ ٤ََمَز إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ا و٥َِٔس َر َّ ٥َّا ُجُٝو ُ٘ وُِل  ُٕ َِٜبِسرٔ ٦َ َوِبٔس اهَّللٔ َوصَُو َي َة ا َٝ ِي َٜ  ٔ ١َز َٕ ِٜ ا

یَ  ُِ و٧َ فٔی ُر ١ََز َِل ُتَؽا٠ُّ َٕ ِٜ ١َا َتَزِو٧َ َصَذا ا َ٘  ٢ُِ َِْو٧َ َربَّٙ َ َّ ََ  ٢ُِ َّٙ َٟ أ٠ََا إ٤ٔ ا َٕ َِ َٞ ِب َٔ  ٕ َٝبُوا َولَی َظََلة ٍِ َتَفِىُت٢ِ أ٧َِ َِل ُت َِ إ٧ِٔ ا َِ تٔطٔ 

 ُ َٞ ـ ِب َٔ ِح بَٔح١ِٔس َربَِّک  بِّ ََ أَ َجزٔیْز َو ِحَز ث٢َُّ َْقَ َّ ِٜ َِٜىَِّصَ َوا وبَٔضا َيِىىٔي ا َٞ َُغُ ِب َٔ ١ِٔس َو ًٔ اٜصَّ وبَٔضاـُُٝو َٞ َُغُ ِب َٔ ١ِٔس َو ًٔ اٜصَّ  ُٝو

، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی زریہ نب رحب، رمفاؿ نب اعمف ہ

ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک لپ ےن وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطػ دےتھکی وہےئ رفامای 

ح مت اس اچدن وک دھکی رےہ وہ افر اےس دےنھکی ںیم مت یسک مسق یک دتق وسحمس ہک البہبش مت اےنپ رب وک اس رطح ےس دوھکی ےگ سج رط

ںیہن رکےت سپ ارگ مت ےس وہ ےکس وت وسرج ےک ےنلکن افر رغفب وہےن ےس ےلہپ یک امنزفں ینعی رصع افر رجف یک امنزفں وک اضقء ہن رکان 
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 رب یک اپیک دمح ےک اسھت ایبؿ رکف۔

 زریہ نب رحب، رمفاؿ نب اعمف ہ، الیعمس نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر رصع یک امنز یک تلیضف افر اؿ رپ احمظف رقمر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1430    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابواَا٠ہ، و٘ييابوبْک ب٦  :  راوی

 ٔ ا٠ََة َوَو٘ٔيْي بَٔضَذا اِْل ََ ُ ٕ َوأَبُو أ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُتِىَزُؼو٧َ َولَی َحسَّ ََ  ٢ُِ َّٙ َٟ أ٠ََا إ٤ٔ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ



 

١َا َتَزِو٧َ  َ٘ َِْو٤َُط  َ َّ َِ ِٞ َجزٔیزْ  َرب٢ُِِّٙ  ُٕ ٢َِٜ َي أَ َو َٟ ث٢َُّ َْقَ ا َٔ ١ََز َو َٕ ِٜ  َصَذا ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، فعیک، اس دنس ےک اسھت ا ک رفاتی ںیم اس رطح ےہ ہک ںیہمت رقنعبی اےنپ رب 

رےہ وہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ےک اسےنم شیپ ایک اجےئ اگ افر اےنپ رب وک ارطسح دوھکی ےگ سج رطح مت اس اچدن وک دھکی

 ےن ڑپاھ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، فعیک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  امنز یک تلیضف افر اؿ رپ احمظف رقمر رکےن ےک ایبؿ ںیمحبص افر رصع یک

     1431    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و٘يي، اب٦ ابی خاٜس، ٠سىز، ٠دتار، حَّضت ابوبْک ب٦ و١ارہ  :  راوی

 ب٦ رویبہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ  ث٥ََا َو َحسَّ ِٕ َحسَّ یِ َٟ أَبُو َُکَ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ َو٘ٔيٕي  َح َِ ٔ ِٕ َوإ یِ ٘ٔيْي َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی  ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ

یِ  َُ ١ُٔىوُظ ٦ِ٠ٔ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ُر ََ ١ُِِٜدَتارٔ  َِٜبِدََّْٔیِّ ب٦ِٔ ا ٕ َوا َّی َخأٜٕس َو٠ِٔسَىز َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ َبَة َو٦ِ أَبٔيطٔ 

 ِٜ وبَٔضا َيِىىٔي ا َٞ َُغُ ِب َٔ ١ِٔس َو ًٔ اٜصَّ َٞ ـُُٝو ِب َٔ َّی  ٦َِٜ یََٝٔخ ا٥َّٜاَر أََحْس َظل  ُٟ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو ْٞ اهَّللُ َو َٜطُ َرُج  َٟ ا َٕ َِ َِٜىَِّصَ  ِحَز َوا َّ

١ِٔى  ََ ٔ آ٤َِت  ة َِٜبَِّصَ ٞٔ ا ١ِٔىتُ ٦ِ٠ٔ أَصِ ََ ِّی  ُٞ َوأ٤ََا أَِشَضُس أَن َٟ اٜزَُّج ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُط َت َصَذا ٦ِ٠ٔ َر

ِٝٔيي َٔ ١َٔىِتُط أُذ٤َُاَی َوَوَواُظ  ََ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  ٦ِ٠ٔ َر

ؼ نب اربامیہ، فعیک، انب ایب اخدل، رعسم، اتخمر، رضحت اوبرکب نب امعرہ نب رفہبی اےنپ ابپ ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحس

رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک فہ لدیم رہسگ دفزخ ںیم ںیہن 

فب وہےن ےس ےلہپ امنز ڑپ ی ینعی رجف افر رصع یک امنز۔ رصبہ ےک ا ک لدیم اجےئ اگ سج ےن وسرج ےنلکن ےس ےلہپ افر وسرج ےک رغ



 

ےن اؿ ےس اہک ہک ایک لپ ےن  ہ ابت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ینس ےہ اوہنں ےن رفامای اہں، وت اس لدیم ےن اہک ہک ںیم 

فملس ےس ینس ےہ ریمے اکونں ےن اےس انس افر ریمے دؽ ےن  وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن یھب  ہ ابت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

 اےس اید راھک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، انب ایب اخدل، رعسم، اتخمر، رضحت اوبرکب نب امعرہ نب رفہبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر رصع یک امنز یک تلیضف افر اؿ رپ احمظف رقمر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1432    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١يْ، حَّضت و١ارہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ رویبہ  يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، یحٌي ب٦ ابی بٙيْ، شيبا٧، وبسا١ٜٝک ب٦ :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َشِيَبا٧ُ َو٦ِ َوِبسٔ  ٕ َحسَّ َٙيِْ ُ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی ب ِوَرقٔیُّ َحسَّ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ُٕ ثَىٔي َيِى ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ و١َُاَرَة  َحسَّ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ ا

یَِبَة وَ  َُ ًٔ اٜصَّ ب٦ِٔ ُر َٞ ـُُٝو ِب َٔ َّی  ٢ََّٝ َِل َیُٝٔخ ا٥َّٜاَر ٦ِ٠َ َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َٞ ٦ِ أَبٔيطٔ  ِب َٔ ١ِٔس َو

 َٝ َّی اهَّللُ َو ١ِٔىَت َصَذا ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ َٟ آ٤َِت  ا َٕ َِ  ٔ ة َِٜبَِّصَ ٞٔ ا ْٞ ٦ِ٠ٔ أَصِ وبَٔضا َوو٥َِٔسُظ َرُج َٟ َنَى٢ِ أَِشَضُس بٔطٔ َُغُ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ِيطٔ َو

 ََ َّٜٔذی  ١َِٜکَا٧ٔ ا وُٜطُ بٔا ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ ِس  َٕ َٜ َٟ َوأ٤ََا أَِشَضُس  ا َٔ َِٝيطٔ   ١ِٔىَتُط ٥ِ٠ٔطُ َو

ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رفہبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب ایب ریکب، ابیشؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت امعرہ 

ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک فہ لدیم دفزخ ںیم ںیہن اجےئ اگ سج 

لدیم اھت اس ےن اہک ہک ایک لپ ےن ےن وسرج ےنلکن ےس ےلہپ افر وسرج رغفب وہےن ےس ےلہپ امنز ڑپ ی افر اؿ ےک اپس رصبہ اک ا ک 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس  ہ دحثی ینس ےہ اوہنں ےن رفامای ہک اہں ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

 فملس وک  ہ رفامےت وہےئ ایس ہگج ےس انس سج ےس ںیم نس اتکس وہں۔



 

 ریکب، ابیشؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت امعرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رفہبی ریض اہلل اعتٰیل وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب ایب :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 افر اؿ رپ احمظف رقمر رکےن ےک ایبؿ ںیم حبص افر رصع یک امنز یک تلیضف

     1433    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہساب ب٦ خاٜس، ہ١ا٣ ب٦ یحٌي، ابوح١زہ ؼبعی، ابوبْک حَّضت ابوبْک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا٣ُ  ث٥ََا َص١َّ اُب ب٦ُِ َخأٜٕس اِلَِززٔیُّ َحسَّ ث٥ََا َصسَّ َٟ اهَّللٔ  َحسَّ و َُ َبعٔیُّ َو٦ِ أَبٔی بَِْکٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َر ثَىٔي أَبُو َج١َِزَة اٜؽُّ ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ

َِٜح٥َّةَ  َٞ ا ِٜبََِْزی٦ِٔ َزَخ َّی ا َٟ ٦ِ٠َ َظل ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی یداب نب اخدل، امہؾ نب ییحی، اوبزمحہ یعبض، اوبرکب رضحت اوبرکب ریض ا

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج لدیم ےن دف ڈنھٹی امنزںی ڑپںیھ فہ تنج ںیم داہ  وہاگ۔

 یداب نب اخدل، امہؾ نب ییحی، اوبزمحہ یعبض، اوبرکب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر رصع یک امنز یک تلیضف افر اؿ رپ احمظف رقمر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1434    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، بَّشب٦ َسی، اب٦ ِخاط، و١زو ب٦ واظ٢، ہ١ا٣ :  راوی



 

ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ وَ  إط َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ِٔخَ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ یِّ  ٔ ث٥ََا بَِّٔشُ ب٦ُِ اَٜسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ا٣ْ َحسَّ ث٥ََا َص١َّ اَِل َج١ٔيّىا َحسَّ َٔ أظ٢ٕ 

ٔ َوَنَس  ٥َاز َِ ٔ اَِل اب٦ُِ أَبٔی ٠ُوَسيبَٔضَذا اِْل َٕ َِ  َبا أَبَا بَِْکٕ 

 انب ایب رمع، رشبنب رسی، انب رخاش، رمعف نب اعمص، امہؾ اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 انب ایب رمع، رشبنب رسی، انب رخاش، رمعف نب اعمص، امہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رغمب یک امنز اک دتبایئ فتق وسرج رغفب وہےن ےک فتق ےہ ۔

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رغمب یک امنز اک دتبایئ فتق وسرج رغفب وہےن ےک فتق ےہ ۔

     1435    حسیث                               وٟجٝس ا  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، حات٢ ب٦ ا١َىيٞ، یزیذ ب٦ ابی وبيس، حَّضت ١َٝہ ب٦ ا٘وً رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٞ َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ أَبٔی وُبَِيسٕ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا َحات٢ْٔ َوصَُو اب٦ُِ إ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی  َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ًٔ أ٧ََّ َر َو ِ٘ َ ١ََة ب٦ِٔ اِل َٝ ََ َو٦ِ 

ِٜٔحَحأب  ١ُِس َوَتَواَرِت بٔا بَِت اٜصَّ زَٔب إَٔذا ََغَ ٍِ ١َ ِٜ ِّی ا ٢ََّٝ کَا٧َ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

ےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہبیتق نب دیعس، احمت نب اامسلیع، ریذی نب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

 فل ہ فملس رغمب یک امنز اس فتق ڑپاھ رکےت ےھت بج وسرج رغفب وہات )افر اانت رغفب وہات( ہک رظنفں ےس افلھج وہ اجات۔

 ہبیتق نب دیعس، احمت نب الیعمس، ریذی نب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رغمب یک امنز اک دتبایئ فتق وسرج رغفب وہےن ےک فتق ےہ ۔

     1436    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ہزا٧، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، ابو ٤حاشي، حَّضت راِي ب٦ خسیخ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُ ثَىٔي أَب یُّ َحسَّ
ث٥ََا اِلَِوَزاعٔ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ ٠ِٔضَزا٧َ اٜزَّازٔیُّ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت َراَحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َِٔي ب٦َِ و ا٥ََّٜحأشيِّ 

ُٓ أََحُس٤َا َو  َي٥ََِّصٔ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ زَٔب ٠ََي َر ٍِ ١َِٜ ِّی ا ٥َّا نَُعل ُ٘ وُِل  ُٕ َٜيُِبَّٔصُ ٠ََوأَٔي ٤َِبٝٔطٔ َخٔسیٕخ َي َّطُ   إ٤ٔ

 رفامےت ںی ہک مہ رغمب یک امنز روسؽ دمحم نب رہماؿ، فدیل نب ملسم، افزایع، اوب اجن ی، رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑپاھ رکےت ےھت وت مہ ںیم ےس وکیئ امنز ےس افرغ وہات وت فہ اےنپ ریت رگےن یک ہگج وک دھکی اتکس

 اھت۔

 ٰیل ہنعدمحم نب رہماؿ، فدیل نب ملسم، افزایع، اوب اجن ی، رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رغمب یک امنز اک دتبایئ فتق وسرج رغفب وہےن ےک فتق ےہ ۔

     1437    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، شىيِ ب٦ اَحاٗ ز٠صقی، اوزاعی، ابو٤حاشي، راِي ب٦ خسیخ :  راوی

ث٥ََا اِلَِوَزاعٔ  ٠َِصقٔیُّ َحسَّ َٖ اٜسِّ َح َِ ٔ ُِ ب٦ُِ إ ٤ََْا ُشَىِي َ َِٜح٥َِملٔیُّ أَِخب ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََا إ ثَىٔي أَبُو ا٥َّٜ َحسَّ ثَىٔي یُّ َحسَّ َحأشيِّ َحسَّ

 ٔ زَٔب ب٥َِٔحؤظ ٍِ ١َِٜ ِّی ا ٥َّا نَُعل ُ٘  َٟ ا َٔ  َرأُِي ب٦ُِ َخٔسیٕخ 

ااحسؼ نب اربامیہ، بیعش نب ااحسؼ دیقشم، افزایع، اوباجن ی، راعف نب دخجی، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ 



 

 ےہ۔

 زایع، اوباجن ی، راعف نب دخجیااحسؼ نب اربامیہ، بیعش نب ااحسؼ دیقشم، اف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیماشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک 

     1438    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ب٦ َواز وا٠زی، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َُٝة ب٦ُِ  ٠َ َِٜىا٠ٔزٔیُّ َوَِحِ ٕ ا از وَّ ََ ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ  َٟ  َحسَّ ا َٔ َُْظ  َ َْنٔی یُو٤ُُس أ٧ََّ اب٦َِ ٔشَضإب أَِخب َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ َیِحٌَي 

َِٜت أَِوَت٢َ َر  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ َٝ أَِخب َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و ّة َُ َٝ ِي َٜ  ٢َ َّٝ ََ ِيطٔ َو

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِد َر ٢ِ َیِْخُ َٝ َِ َِٜىَت١ََة  ًَّٜٔي تُِسعَی ا ِٔ َوهَٔی ا ِٜٔىَصا ٔ ا ََّٝيالٔی بَٔعََلة َٟ و١َُزُ ب٦ُِ ٦ِ٠ٔ اٜ ا َٔ َّي  ٢ََّٝ َحً ََ طٔ َو

ُٟ اهَّللٔ و َُ َد َر َْخَ َِ بَِيا٧ُ  ُِ َواٜعِّ أب ٤َا٣َ ا٥َِّٜسا َِٜدفَّ َِٝيض٢ِٔ ٠َا  ا َد َو ١َِِٜسحٔٔس حٔيَن َِخَ ٞٔ ا َٟ ٔلَصِ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

َٝةُ  ٠َ ََل٣ُ فٔی ا٥َّٜأس َزاَز َِحِ َِ ٔ ُصَو اِْل ِّ َٞ أ٧َِ َي ِب َٔ َٔک  ٢ِ َوذَٜ ُ٘ ٌَيُِْ ٞٔ اِلَِرٔؿ  َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب َی٥َِتٔمزَُصا أََحْس ٦ِ٠ٔ أَصِ ا َٔ  فٔی رَٔوایَتٔطٔ 

َٟ اهَّللٔ َظ َو  و َُ َٟ َو٠َا کَا٧َ َل٢ُِٙ أ٧َِ َت٥ِزُُروا َر ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ ذَُٔکَ لٔی أ٧ََّ َر ََلة ٢َ َولَی اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

أب  َِٜدفَّ  َوَذاَک حٔيَن َظاَح و١َُزُ ب٦ُِ ا

نب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص رمعف نب وساد اعرمی، رحہلم نب ییحی، ا

فل ہ فملس یک زفہج رہطمہ رفامیت ںی ہک ا ک رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اشعء یک امنز ںیم اتریخ یک افر اس وک  اہلل ہیلع

مہ اکپرا اجات ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

عی
فل ہ فملس ہن ےلکن اہیں کت ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک 



 

وعرںیت افر ےچب وس ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ سج فتق لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی ال رےہ 

ےس وکیئ یھب اس اک ااظتنر ںیہن رک راہ، افر  ہ ولوگں ںیم االسؾ ےک ےھت وت دجسم فاولں ےس رفامای ہک اہمترے العفہ زنیم فاولں ںیم 

ےنلیھپ ےس ےلہپ یک ابت ےہ رحہلم ےن اینپ رفاتی ںیم زایدہ ایک ےہ افر اس ںیم اس رطح ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب 

ہج ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اطخب ےن سج فتق الچ رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک امنز یک رطػ وتم

 ہک اہمترے  ےئ  ہ انمبس ںیہن ہک مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس امنز اک وہک۔

 رمعف نب وساد اعرمی، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1439    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ ب٦ ٜيث، وٕيٞ، اب٦ شہاب :  راوی

ٕٞ َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب بَٔضَذ  ِي َٕ ی َو٦ِ وُ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َِّٝئث َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ثَىٔي َوِبُس ا ٢َِٜ َحسَّ ُط َو َٝ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ا اِْل

َٟ اٜزُّصِزٔیِّ َوذَُٔکَ لٔی َو٠َا َبِىَسظُ  ِو َٔ  یَِذَُکِ 

 اکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع، انب اہشب اس دنس ےک اسھت ا ک افر رفاتی ںیم اس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔دبع

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امن :   ابب



 

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1440    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ و ٠ح١س ب٦ حات٢، ٠ح١س ب٦ بْک، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦ ٠ح١س، ححاد ب٦ شاُع و ٠ح١س  :  راوی

 ٜززاٗ، اب٦ جزیز، حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاب٦ راِي، وبسا

ثَىٔي َصا َٟ ح و َحسَّ ا َٔ سٔ ب٦ِٔ بَِْکٕ  ص١َُا َو٦ِ ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ لَٔکَ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٠َُح١َّ َح َِ ٔ ثَىٔي إ ث٥ََا َحسَّ ُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ

َٟ ح و َحسَّ  ا َٔ ٕس  اُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ ارٔبَْة َححَّ َٕ اُلُض٢ِ ٠َُت َّ ِٜ ٗٔ َوأَ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي  أُعٔ َو٠َُح١َّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ

 َّ ٕ ب٥ِٔٔت أَبٔی بَِْکٕ أ٤َ ُِٝثو٣ ُ ٙٔي٢ٕ َو٦ِ أ٣ُِّ ک َْةُ ب٦ُِ َح ١ٍُِٜٔي َْنٔی ا َ َٟ أَِخب ا َٔ اُٜوا َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  َِٜت َضا أَ َٔ ا َٔ َِْتُط َو٦ِ َوائَٔصَة  َ ِخب

ُٞ ا َّي ٤َا٣َ أَصِ ٞٔ َوَحً ِي َّٝ ُة اٜ َِ َوا٠َّ َّي ذََص َٕٝة َحً ِي َٜ ٢َ َذاَت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُّط أَِوَت٢َ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ َّی  ََِعل َد  ١َِِٜسحٔسٔ ث٢َُّ َِخَ

ًٔي  َّٖ َولَی أ٠َُّ َِٜوَِل أ٧َِ أَُش ُتَضا  ِٔ َو ًٔيَٜ َّٖ َولَی أ٠َُّ َِٜوَِل أ٧ََّ َيُص  ٔٗ ا  َوفٔی َحٔسیٔث َوِبسٔ اٜزَّزَّ

ری، ااحسؼ نب اربامیہ ف دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، اجحج نب اشرع ف دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج

ات یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اشعء یک امنز ںیم اتریخ یک اہیں کت رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ا ک ر

 ہک رات اک تہب اس ہصح سگر ایگ افر اہیں کت ہک دجسم فاےل وس ےئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےلکن افر امنز ڑپاھیئ افر رفامای ہک

 ؽ ہن وہات۔اشعء یک امنز اک یہی فتق وہات ارگ ےھجم ریمی اتم رپ تقشم اک ایخ

ااحسؼ نب اربامیہ ف دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، اجحج نب اشرع ف دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب  :  رافی

 رجری، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم



 

     1441    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہزہيْ ب٦ ِحب و اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، زہيْ، جزیز، ٥٠عور، ح٢ٙ، ٤اِي، حَّضت اب٦ و :  راوی

ث٥ََا َجزٔیْز وَ  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٕب َوإ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢َٔٙ َو٦ِ ٤َإِٔي َحسَّ َِٜح ٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ ا

ٕة ٥َ٤ِ  َٝ ِي َٜ َِٙث٥َا َذاَت  ٠َ َٟ ا َٔ َِٜي٥َا َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز  ٔ َد إ ََِْخَ ةٔ  ِٔ اِْلِٔخَ ِٜٔىَصا ٢ََّٝ َٜٔعََلةٔ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َتٔمزُ َر

َٟ حٔيَن َِخَ  ا َٕ َِ ٌَيُِْ َذَٜٔک  َُٝط فٔی أَصِٝٔطٔ أَِو  ٍَ َََِل ٤َِسرٔی أََشِيْئ َش ٞٔ أَِو َبِىَسُظ  ِي َّٝ َِ ثُُُٝث اٜ َٜت٥َِتَ حٔيَن َذَص  ٢ُِ َّٙ ٔمزُو٧َ َظََلّة ٠َا َد إ٤ٔ

اَوَة ث٢َُّ أ٠ََزَ  ٔ اٜسَّ َِّٝيُت بٔض٢ِٔ َصٔذظ ََٜع ًٔي  َٞ َولَی أ٠َُّ ُٕ َِٜوَِل أ٧َِ یَِث ٢ِ َو ُ٘ ٌَيُِْ ُٞ زٔی٦ٕ  َّیَی٥َِتٔمزَُصا أَصِ ََلَة َوَظل ا٣َ اٜعَّ َٔ َ أ َِ  ٧َ ١َُِٜؤذِّ   ا

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک رات مہ  زریہ نب رحب ف ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، رجری، وصنمر، مکح، انعف، رضحت

 اشعء یک امنز ےک  ےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ااظتنر رکےت رےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہتیئ رات ےک فتق ای اس

 رھگ ںیم یسک اکؾ ںیم رصمفػ ےھت ای اس ےک دعب امہری رطػ رشتفی الےئ ںیمہ ںیہن ولعمؾ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ

ے وہےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اس امنز اک ااظتنر رک رےہ وہ ہک اہمترے وس

 

کلی

 

ت
ا ےک ےک العفہ وکیئ افر فہج یھت وت 

 امنز ڑپاتھ رھپ لپ ےن ؤمذؿ وک مکح رفامای وکیئ یھب دنی فاال سج اک ااظتنر ںیہن رک راہ افر ارگ ریمی اتم رپ وبھج ہن وہات وت ںیم ایس فتق

 وت اس ےن امنز یک ااقتم یہک افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ڑپاھیئ۔

 زریہ نب رحب ف ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، رجری، وصنمر، مکح، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1442    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ٤اِ :  راوی

ث٥ََا َوبِ  َْنٔی ٤َأِْي َحسَّ َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َّی َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز أ٧ََّ َر



 

َٞ َو٥َِضا  ٢ََّٝ ُشٍٔ ََ َِٝيطٔ َو َد اهَّللُ َو ِم٥َا ث٢َُّ َِخَ َٕ تَِي َِ ِس٤َا ث٢َُّ ا َٔ ِم٥َا ث٢َُّ َر َٕ تَِي َِ ١َِِٜسحٔٔس ث٢َُّ ا ِس٤َا فٔی ا َٔ َّي َر َصا َحً َ
أَِخَّ َِ َّٝة  ِي َِٝي٥َا  َٜ َو

ََٝة ی٥ََِتٔمزُ  ِي َّٝ ٞٔ اِلَِرٔؿ اٜ َِٜيَس أََحْس ٦ِ٠ٔ أَصِ  َٟ ا َٔ ٢َ ث٢َُّ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢ِ  َر ُ٘ ََلَة ٌَيُِْ  اٜعَّ

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک

 ںیم وس ےئگ رات اےنپ یسک اکؾ ںیم رصمفػ ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اشعء یک امنز ںیم دری رک دی اہیں کت ہک مہ دجسم

رھپ مہ اجےگ رھپ مہ وس ےئگ رھپ مہ اجےگ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہری رطػ رشتفی الےئ رھپ رفامای ہک زنیم فاولں 

 ںیم ےس اہمترے العفہ رات وک امنز اک ااظتنر رک ےن فاال افر وکیئ ںیہن ےہ۔

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انعف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1443    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ٤اِي وبسی، بہز ب٦ اَس، ح١از ب٦ ١َٝہ حَّضت ثابت رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

١َةَ  َٝ ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ُّ َحسَّ َِٜىِمِّ ٕس ا ََ ُ ب٦ُِ أَ ث٥ََا بَِضز َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ ٤َإِٔي ا َُّض٢ِ  َحسَّ أَُٜوا أََنّسا َو٦ِ  َو٦ِ ثَابٕٔت أ٤َ ََ

٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َ َر
َٟ أَِخَّ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٞٔ َخاَت٢ٔ َر ِي َّٝ ٔلَی َشِْطٔ اٜ ٕة إ َٝ ِي َٜ َِ َذاَت  ِٜٔىَصا

َٟ إ٧َّٔ  ا َٕ َِ  َِ ٞٔ ث٢َُّ َجا ِي َّٝ ُِ َشِْطُ اٜ َٟ  أَِو کَاَز یَِذَص ا َٔ ََلَة  ٕ ٠َا ا٤َِتَمزِت٢ُِ اٜعَّ ٢َِٜ َتزَاُٜوا فٔی َظََلة  ٢ُِ َّٙ ِوا َو٤َا٠ُوا َوإ٤ٔ َّٝ ِس َظ َٔ ا٥َّٜاَس 

ِٜد٥َِّٔٔصٔ  ی بٔا ِٜيَُِسَ َي إِٔظَبَىُط ا َِ ٕة َوَر ٔلَی َوبٔئغ َخاَت١ٔطٔ ٦ِ٠ٔ ِٔؽَّ ِّی أ٤َُِمزُ إ أَن َ٘  أ٤ََْس 

 ہملس رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ولوگں ےن رضحت اسن ریض اہلل اوبرکب نب انعف دبعی، زہب نب ادس، امحد نب

فملس اعتٰیل ہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اوگنیھٹ ےک ابرے ںیم وپاھچ اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

رات ےک رقبی کت اتریخ رک دی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی ےن ا ک رات اشعء یک امنز ںیم لد ی رات کت ای لد ی 



 

الےئ افر رفامای ہک ولوگں ےن امنز ڑپ ی افر وس ےئگ افر مت امنز ںیم وہ بج کت مت امنز ےک ااظتنر ںیم وہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل 

 راہ وہں۔ہنع رفامےت ںی ہک وگای ہک ںیم لپ یک اچدنی یک اوگنیھٹ یک دیفسی دھکی 

 اوبرکب نب انعف دبعی، زہب نب ادس، امحد نب ہملس رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  اتریخ ےک ایبؿ ںیماشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم

     1444    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ححاد ب٦ شاُع، ابوزیس َىيس ب٦ ربيي، ْقة ب٦ خاٜس، ٔتازہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىيُس ب٦ُِ  ََ ث٥ََا أَبُو َزیِٕس  أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ َٟ  َحسَّ ا َٔ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َٔ ةُ ب٦ُِ َخأٜٕس َو٦ِ  ث٥ََا ُْقَّ اٜزَّبٔئي َحسَّ

 َِ  َِ ٞٔ ث٢َُّ َجا ِي َّٝ ْٔ اٜ ِْ ٦ِ٠ٔ نِٔع ی َّي کَا٧َ َْقٔ َّٝة َحً ِي َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ ٤ََمز٤َِا َر َِٝي٥َا بَٔوِجض َٞ َو َب ِٔ َّی ث٢َُّ أَ طٔ َعل

ةٕ  ٔ ٦ِ٠ٔ ِٔؽَّ ٔلَی َوبٔئغ َخاَت١ٔطٔ فٔی یَٔسظ ١ََّا أ٤َُِمزُ إ َٙأ٤َ َِ 

اجحج نب اشرع، اوبزدی دیعس نب رعیب، رقة نب اخدل، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک رات مہ ےن 

رات ےک رقبی وہیئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ااظتنر ایک اہیں کت ہک لد ی

الےئ افر امنز ڑپاھیئ رھپ امہری رطػ وتمہج وہےئ وگای ہک ںیم اب یھب دھکی راہ وہں ہک اچدنی یک اوگنیھٹ لپ ےک دتس ابمرک 

 ںیم کمچ ریہ ےہ۔

  نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاجحج نب اشرع، اوبزدی دیعس نب رعیب، رقة نب اخدل، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1445    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ظباح وفار، وبيساهَّلل ب٦ وبسا١ٜحيس :  راوی

 َ ث َِٜح٥َفٔیُّ َحسَّ ١َِٜحٔئس ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ ا اُر َحسَّ َِٜىفَّ بَّأح ا ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ اٜعَّ ٢َِٜ یَِذَُکِ ث٢َُّ َحسَّ ٥َازٔ َو َِ ٔ ةُ بَٔضَذا اِْل ٥َا ُْقَّ

َِٝي٥َا بَٔوِجضٔطٔ أَ  َٞ َو َب ِٔ 

 َ
َ ی
ْ

 

ق
َ
َّ أ

ُ

ث

 دبع اہلل نب ابصح اطعر، دیبع اہلل نب دبعادیجمل، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح ےس لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم )م

ِْھِة( ینعی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہری رطػ وتمہج وہےئ اس اک ذرک ںیہن ےہ۔

جی
ا  وِبَ َ

 

ن ْب
َل
َ
 ع

 دبعاہلل نب ابصح اطعر، دیبعاہلل نب دبعادیجمل :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1446    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابووا٠ز اشىزی و ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، بزیس، ابوبززہ، حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا٠ََة َو٦ِ بَُزیِٕس َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ٕ اِلَِشَىزٔیُّ َوأَبُو َُکَ ث٥ََا أَبُو َوا٠ٔز ٥ُِت أ٤ََا َحسَّ ُ٘  َٟ ا َٔ َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي 

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ّٔي٥َٔة ٤ُزُوِّل فٔی بَٕٔئي بُِفَحا٧َ َوَر ٔس٠ُوا ٠َعٔی فٔی اٜسَّ َٔ َّٜٔذی٦َ  َِکَا٧َ َوأَِظَحابٔی ا ١َِٜسٔی٥َٔة  ٢َ بٔا َّٝ ََ طٔ َو

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ اهَّللٔ یَت٥ََاَوُب َر و َُ ٥َا َر ِٕ َِ َوا َِ َٟ أَبُو ٠ُوَسي  ا َٔ َٕٝة َنََفْ ٥ِ٠ُٔض٢ِ  ِي َٜ  َّٞ ُ ِٔ ک ِٜٔىَصا ٔ ا ٢َ و٥َِٔس َظََلة

َّي ََلةٔ َحً َّي أَِوَت٢َ بٔاٜعَّ ٞٔ فٔی أ٠َِزٔظٔ َحً ٍِ ُط َبِىُؾ اٜصُّ َٜ ٢ََّٝ أ٤ََا َوأَِظَحابٔی َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُ  َظل ُٞ ث ِي َّٝ ُٟ اهَّللٔ ابَِضارَّ اٜ و َُ َد َر ٢َّ َِخَ

٢ُِٙٔٝ أُِو٢ُِٙ١ُٔٝ  َِ ُظ َولَی رٔ َٟ ٦ِ١َٜٔ َحََّضَ ا َٔ َضي َظََلَتطُ  َٔ ا  َّ١َٝ َِ َّی بٔض٢ِٔ  ََِعل  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو وا أ٧ََّ ٦ِ٠ٔ نِٔى١َٔة اهَّللٔ َظل  َوأَبَِّٔشُ



 

ِّی صَذٔ  َِٜيَس ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس أََحْس ُيَعل َُّط  َِٝي٢ُِٙ أ٤َ ٢ِ َِل ٤َِسرٔی أَیَّ َو ُ٘ اَوَة أََحْس ٌَيُِْ ٔ اٜسَّ َّی صَٔذظ َٟ ٠َا َظل ا َٔ ٢ِ أَِو  ُ٘ ٌَيُِْ اَوَة  ٔ اٜسَّ ظ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔى٥َا ٦ِ٠ٔ َر ََ حٔيَن ب١َٔا  َجِى٥َا ََفٔ َٟ أَبُو ٠ُوَسي ََفَ ا َٔ  َٟ ا َٔ ِٜک١َََٔٝتئِن  ٢ََّٝ ا ََ 

بی، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم افر ریمے فہ اسیھت وج اوباعرم ارعشی ف اوبرک

ریمے اسھت یتشک ںیم ےھت عیقب یک رھتپیلی زنیم ںیم ارتے افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دمہنی ںیم ےھت افر مہ ںیم ےس ا ک 

ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم ابری ابری احرض وہےت ےھت،  امجتع ےک ولگ رہ رات اشعء یک امنز

رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم افر ریمے اسیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض 

 اہیں کت ہک امنز ںیم اتریخ وہیئگ افر لد ی رات ےک دعب کت وہےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ یسک اکؾ ںیم رصمفػ ےھت

وہیئگ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ افر بس وک امنز ڑپاھیئ رھپ بج امنز وپری وہیئگ وت وج ولگ اس فتق وموجد 

رے افرپ اہلل اک  ہ ااسحؿ ےہ ہک ولوگں ںیم ےس ےھت اؿ ےس رفامای ہک ذرا رہھٹف ںیم ںیہمت اتبات وہں افر ںیہمت وخربخشی وہ ہک اہمت

اس فتق اہمترے العفہ وکیئ یھب امنز ںیہن ڑپھ اکس ای  ہ رفامای ہک اس فتق اہمترے العفہ یسک ےن امنز ںیہن ڑپ ی )رافی ےن اہک( ہک 

ربخشی ینس وت وخ ی وخ ی فاسپ مہ ںیہن اجےتن ہک وکؿ اس ہملک رفامای رضحت اوبومیس رفامےت ںی ہک مہ ےن روسؽ اہلل ےس  ہ وخ

 ولےٹ۔

 اوباعرم ارعشی ف اوبرکبی، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایب :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1447    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، حَّضت اب٦ جزیخ :  راوی

 َٔ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ  َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِ َحسَّ ِٜٔىَصا َِّی ا َِٜيَک أ٧َِ أَُظل ٔ ُِّ إ ِٕ أَیُّ حٔيٕن أََح ُِٝت َٜٔىَفا ُٔ  َٟ ا

وُِل أَِوَت٢َ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظ  ُٕ ١ِٔىُت اب٦َِ َوبَّإس َي ََ  َٟ ا َٔ ِّٝوا  َِٜىَت١ََة إ٠َٔا٠ّا َوخٔ وَُٜضا ا٥َّٜاُس ا ُٕ ًَّٜٔي َي ٕة ا َٝ ِي َٜ ٢َ َذاَت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل



 

ِٜٔىَصا َِ ا ََلَة  َٟ اٜعَّ ا َٕ َِ أب  َِٜدفَّ ا٣َ و١َُزُ ب٦ُِ ا َٕ َِ ُموا  َٕ تَِي َِ ُسوا َوا َٔ ُموا َوَر َٕ تَِي َِ َس ٤َاْس َوا َٔ َّي َر َٟ َحً ا َٔ  َِ َٟ ا َٔ  ِْ َٟ َوَفا ا َٕ

 ِٕ َِٜيطٔ اِْل٧َ َي ٔ ِّی أ٤َُِمزُ إ أَن َ٘  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َد ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َْخَ َِ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس  ا َٔ طٔ  َٔ ِ ِّٖ َرأ ِّ َوأؼّىا یََسُظ َولَی ٔش طُ ٠َا َُ ِ ُْطُ َرأ

َْ َوَؼَي ا٥َّٜ  ِي َ٘  ِّ َتِثَبتُّ َوَفا َِ ا َِ  َٟ ا َٔ َذَٜٔک  َ٘ وَصا  ُّٝ ًٔي َل٠ََزِتُُض٢ِ أ٧َِ ُيَع َّٖ َولَی أ٠َُّ ِوَِل أ٧َِ َيُص َٜ ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔييُّ َظل

١َا َ٘ طٔ  َٔ ِ َٓ أََظابٔٔىطٔ  یََسُظ َولَی َرأ ا ِْ بَيَِن أََظابٔٔىطٔ َشِيّئا ٦ِ٠ٔ َتِبٔسیٕس ث٢َُّ َوَؼَي أََِطَ َز لٔی َوَفا َبسَّ َِ ٧ٔ أ٤ََِبأَُظ اب٦ُِ َوبَّإس  َولَی َْقِ

ا یَلٔی َٓ اِلُذ٧ُٔ ١٠َّٔ ِت إٔبَِضا٠ُطُ ََطَ َّي ٠َسَّ َذَٜٔک َولَی اٜزَّأِٔس َحً َ٘ ُٔ َو٤َاحَٔيةٔ  اٜزَّأِٔس ث٢َُّ َظبََّضا ی١ُٔزَُّصا  ِس َِٜوِجَط ث٢َُّ َولَی اٜعُّ ا

 َّ َصا ا٥َّٜٔييُّ َظل َ
ََٜک أَِخَّ ٢ِ ذَُٔکَ  َ٘  ِٕ ُِٝت َٜٔىَفا ُٔ َذَٜٔک  َ٘ ُ َوَِل یَِبٔفُض بَٔصِيٕئ إِٔلَّ  َّصِّ َٕ ِِّٝحَئة َِل ُي َٟ اٜ ا َٔ ََٝتئٕٔذ  ِي َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 ٔ ُِّ إ ِْ أََح َٟ َوَفا ا َٔ ٔ َِل أَِزرٔی  َتئ َٝ ِي َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َصا ا٥َّٜٔييُّ َظل ١َا َظَلَّ َ٘ ّة  َ
ِّٝوا ٠َُؤِخَّ َِّٝيَضا إ٠َٔا٠ّا َوخٔ َّٖ لَیَّ أ٧َِ أَُظ إ٧ِٔ َش َِ ٕذ 

 َٝ ّفا َِل ٠َُىحَّ ََ َِّٝضا َو َع َِ َِٜح١َاَوةٔ َوأ٤ََِت إ٠َٔا٠ُُض٢ِ  ِّٝوا أَِو َولَی ا٥َّٜأس فٔی ا َِٝيَک َذَٜٔک خٔ ةّ َو َ
 ّة َوَِل ٠َُؤِخَّ

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رضحت انب رججی رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اطعء ےس اہک اہمترے زند ک اشع یک امنز ڑپےنھ ےک  ےئ 

مہ ےتہک ںی، اامؾ ےک اسھت ڑپےھ ای االیک؟ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت انب 

 

عی
وکاسن فتق زایدہ رتہب ےہ؟ فہ فتق ہک ےسج ولگ 

 س ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںی ہک ا ک رات یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اشعء یک امنز ںیم دری رفام دی اہیں کت ہکابع

ولگ وس ےئگ رھپ اجےگ رھپ وس ےئگ افر رھپ اجےگ وت رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ڑھکے وہ رک رفامای، امنز! اطع ےتہک ںی 

ت انب ابعس ےن رفامای ہک رھپ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ وگای ہک ںیم اب یھب اؿ یک رطػ دھکی راہ ہک رضح

وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رس ابمرک ےس اپین ےک رطقے کپٹ رےہ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ رس ابمرک 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ارگ ریمی اتم رپ وکیئ دتق ہن وہیت وت ںیم اےس ایس فتق امنز ڑپےنھ اک  رپ اانپ اہھت راھک وہا اھت لپ

 مکح داتی رافی ےتہک ںی ہک ںیم ےن اطعء ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رس رپ اہھت ےسیک راھک وہا اھت اسیج ہک اےس

ٰیل ہنع ےن اتبای، اطعء ےن اینپ اایلگنں ھچک وھکںیل رھپ اینپ اویلگنں ےک انکرے اےنپ رس رپ رےھک رھپ اؿ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت

وک رس ےس اکھجای افر ریھپا اہیں کت ہک لپ اک اوگناھٹ اکؿ ےک اس انکرے یک رطػ اچنہپ وج انکرہ ہنم یک رطػ ےہ رھپ لپ یلص اہلل 

ر داڑ ی ےک انکرے کت اہھت ہن یسک وک ڑکپات اھت فرہن یہ اہھت یسک زیچ وک وھچات اھت ںیم ےن اطع ےس ہیلع فل ہ فملس اک اوگناھٹ یٹپنک کت اف

، اطعء اہک ہک ایک لپ وک اس اک یھب ذرک ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رات یک امنز ںیم ینتک دری رفامیئ ےنہک ےگل ہک ںیم ںیہن اجاتن

 رکات وہں اچےہ اامؾ ےک اسھت امنز ڑپوھں ای االیک امنز ڑپوھں دری رک ےک سج رطح ہک یبن یلص اہلل ہیلع ےنہک ےگل ہک ںیم اس زیچ وک  دنس

فل ہ فملس ےن اس رات دری رکےک امنز ڑپاھیئ ارگ ےھجم اہنتیئ ںیم تقشم وہ ای ولوگں رپ امجتع ےک اسھت امنز ڑپےنھ ںیم افر وت اؿ اک 



 

 ز ڑپاھؤ، ہن وت دلجی افر ہن یہ دری رک ےک۔اامؾ وہ وت اںیہن درایمین فتق ںیم امن

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رضحت انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ریخ ےک ایبؿ ںیماشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم ات

     1448    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي، ابواحوػ، ١َاک، حَّضت جابز ب٦ ١َزہ :  راوی

ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ بٔی َشِيَبَة 

ِٜىٔ  ُ َظََلَة ا ٢ََّٝ یَُؤِخِّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ١َإک َو٦ِ َجابٔز َٔ ٔ َو٦ِ  ة ِٔ اِْلِٔخَ  َصا

، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوباوحص، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس

 فل ہ فملس اشعء یک امنز اتریخ ےس ڑپاھ رکےت ےھت۔

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوباوحص، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1449    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوکا٠ٞ جحسری، ابوووا٤ہ، ١َاک، حَّضت جابز ب٦ ١َزة رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ٔتيبہ ب٦ َىيس، :  راوی

 ٔ ١َإک َو٦ِ َجابٔز َٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ  اَِل َحسَّ َٔ َِٜحِحَسرٔیُّ  ٕٞ ا ٔىيٕس َوأَبُو کَا٠ٔ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ُٟ  َحسَّ و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ١َُزَة  ََ ب٦ِٔ 

 َٝ َّی اهَّللُ َو َِٜىَت١ََة َبِىَس َظََلت٢ُِٙٔ َشِيّئا َوکَا٧َ اهَّللٔ َظل ُ ا ََٝوأت ٤َِحّوا ٦ِ٠ٔ َظََلت٢ُِٙٔ َوکَا٧َ یَُؤِخِّ ِّی اٜعَّ ٢ََّٝ يَُعل ََ ََلَة ِيطٔ َو ُّْ اٜعَّ ٔ  یُد

 ُْ ِّّ ٕٞ یَُد  َوفٔی رَٔوایَٔة أَبٔی کَا٠ٔ

جڈ ری، اوبوعاہن، امسک، رضحت اجرب نب  ہرة ریض ا
جی

ہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ہبیتق نب دیعس، اوباکلم 

فملس اہمتری امنزفں )ےک افاقت( یک رطح امنز ڑپاھ رکےت ےھت افر اشعء یک امنز اہمتری امنز ےس ھچک اتریخ رک ےک ڑپاھ رکےت ےھت 

 افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ںیم فیفخت رفامای رکےت ےھت۔

جڈ ری، اوبوعاہن، امسک، رضحت اجرب نب  ہرة ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب  :  رافی
جی

 دیعس، اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1450    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب و اب٦ ابی و١ز، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، اب٦ ابی ٜبيس، ابو١َٝہ، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ِّ َُ ث٥ََا  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ٕب َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١َََٝة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ََ َٜبٔيٕس َو٦ِ أَبٔی  َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی 

اُب َولَی ا ٝٔب٢َُِّٙ٥َ اِلَُِعَ ٍِ ُٟ َِل َت و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ُِ ب٦ِٔ و١ََُز  ِٜٔىَصا ََّضا ا ٢ٔ َظََلت٢ُِٙٔ أََِل إ٤ٔ َِ

ٞٔ َو  ٔ  ص٢ُِ ُيِىت١ُٔو٧َ بٔاِْلٔب

زریہ نب رحب ف انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب دیبل، اوبہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںی 

ہن لاجںیئ ویکہکن داہییت  ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہمتری امنزفں ےک انؾ رپ داہییت اغبل



 

مہ ادنریھا اھچ اجےن وک ےتہک ںی۔

 

عی
مہ ےتہک ںی افر 

 

عی
 اشعء وک 

 زریہ نب رحب ف انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب دیبل، اوبہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1451    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساٜزح٦١، حَّضت اب٦ و١ز ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، َّيا٧، وبساهَّلل ب٦ ابی ٜبيس، ابو١َٝہ ب٦ :  راوی

َٜبٔيٕس وَ  َيا٧ُ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی  ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ١َََٝة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َحسَّ ََ ٦ِ أَبٔی 

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ََّضا فٔی َ٘ٔتأب اب٦ِٔ و١ََُز  إ٤ٔ َِ  ِٔ ِٜٔىَصا ٢ٔ َظََلت٢ُِٙٔ ا َِ اُب َولَی ا ٝٔب٢َُِّٙ٥َ اِلَُِعَ ٍِ ٢َ َِل َت َّٝ ََ ِيطٔ َو

 ٔٞ ٔ ََّضا ُتِىت٢ُٔ بٔٔحََلٔب اِْلٔب ُِ َوإ٤ٔ ِٜٔىَصا  اهَّللٔ ا

امےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب دیبل، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت انب رمع رف

ےس فل ہ فملس ےن رفامای ہک داہییت اہمتری اشعء یک امنز ےک انؾ رپ اغبل ہن لاجںیئ ویکہکن فہ اہلل یک اتکب ںیم اشعء ےہ افر داہییت دری 

 اف ںوں اک دفدھ دفےتہ ںی۔

 ہملس نب دبعارلنمح، رضحت انب رمعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب دیبل، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم



 

     1452    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ و و١زو ٤أس و زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، ُعوہ، حَّضت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالی و٥ہا

َيا٧َ بِ  ِّ َُ ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ ٕب ک ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َيا٧ُ ب٦ُِ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  َٟ َو١ِْزو َحسَّ ا َٔ ٦ٔ وَُيِي٥ََة 

ِبَح ٠ََي ا٥َّٜئ  ِّٝيَن اٜعُّ ٦َّ ُيَع ُ٘ ١ُِِٜؤ٥َ٠ٔأت  َِ ا َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ نَٔسا ٢َ ث٢َُّ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ُُعِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو يِّ َظل

َىإت ب١ُٔزُ  ِّّ َٝ ُُِض٦َّ أََحْس َیزِٔجِى٦َ ٠َُت ٔ  وـٔض٦َّٔ َِل َيِىز

اوبرکب نب ایب ہبیش ف رمعف اندق ف زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتیل اہنع رفامیت ںی ہک 

ںیم یٹپل وہیئ )اےنپ رھگفں  ومنم وعرںیت حبص )رجف( یک امنز یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑپاھ رکیت ںیھت رھپ اینپ اچدرفں

 وک( فاسپ ولیتٹ ںیھت ہک اںیہن وکیئ یھب ںیہن ناچہاتن اھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف رمعف اندق ف زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1453    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ت وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل و٩٥ار٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّض :  راوی

 َْ َ َٟ أَِخب ا َٔ َُْظ  َ َْنٔی یُو٤ُُس أ٧ََّ اب٦َِ ٔشَضإب أَِخب َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة َحسَّ َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ نٔی ُُعِ

 َٜ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيطٔ َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِحَز ٠ََي َر َّ ِٜ ١ُِِٜؤ٥َ٠ٔأت َيِصَضِس٧َ ا ِْ ٦ِ٠ٔ ا ِس کَا٧َ نَٔسا َٕ َٜ ِت 

ٟٔ اهَّللٔ  و َُ ٝٔئس َر ٍِ ٦َِِ ٦ِ٠ٔ َت ٔلَی بُُيوتٔض٦َّٔ َو٠َا ُيِىَز ٝٔبَِن إ َٕ َىإت ب١ُٔزُوـٔض٦َّٔ ث٢َُّ ی٥َِ ِّّ َٝ ٢َ ٠َُت َّٝ ََ َٝيِ  َو َّی اهَّللُ َو ٔ َظل ََلة ٢َ بٔاٜعَّ َّٝ ََ  طٔ َو



 

ھا  یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زفہج 

 

عی

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل 

 احرض وہیت رہطمہ رفامیت ںی ہک ومنم وعرںیت اینپ اچدرفں ںیم یٹپل وہیئ روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت رجف یک امنز ںیم

 ںیھت رھپ فہ اےنپ رھگفں وک ولیتٹ ںیھت ہک اںیہن وکیئ یھب ںیہن ناچہاتن اھت۔

ھا   :  رافی

 

عی

 رہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1454    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

صہ رِضي اهَّلل نَّص ب٦ ولی جہؽِم و اَحاٗ ب٦ ٠وسٰي انعاری، ٠ى٦، ٠اٜک، یحٌي ب٦ َىيس، و١زة، حَّضت وائ :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا ٠َِى٦ْ َو٦ِ ٠َأٜٕک وَ  اَِل َحسَّ َٔ ُٖ ب٦ُِ ٠ُوَسي اِلَِنَعارٔیُّ  َح َِ ٔ َِٜحِضَؽِٔمُّ َوإ ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ٔىيٕس َو٦ِ َحسَّ ََ ٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ 

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت إ٧ِٔ کَا٧َ َر ا َٔ َىإت ب١ُٔزُوـٔض٦َّٔ َو١َِزَة َو٦ِ َوائَٔصَة  ِّّ َٝ ُِ ٠َُت ُٓ ا٥َِّٜسا َي٥ََِّصٔ َِ ِبَح  ِّی اٜعُّ َُٜيَعل  ٢َ َّٝ ََ ِيطٔ َو

إت  َّ ِّّ َٝ َٟ اِلَِنَعارٔیُّ فٔی رَٔوایَتٔطٔ ٠َُت ا َٔ َٝٔس و  ٍَ ِٜ ٦َِِ ٦ِ٠ٔ ا  ٠َا ُيِىَز

ی ف ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، نعم، امکل، ییحی نب دیعس، رمعۃ، رضحت اعدص 

م

 

یہ ض
ج

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ رصن نب یلع 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس حبص یک امنز ڑپےتھ ےھت افر وعرںیت اینپ اچدرفں ںیم یٹپل فاسپ لیت ںیھت ادنریھے یک فہج ےس ناچہین ںیہن

 اجیت ںیھت۔

ی ف ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، نعم، امکل، ییحی نب دیعس،  :  رافی

م

 

یہ ض
ج

 رمعۃ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعرصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1455    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٥ٌسر، شىبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي و اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، َىس ب٦ ابزاہي٢، حَّضت  :  راوی

 ٠ح١س ب٦ و١زو ب٦ حس٦ ب٦ ولی

 َ ث َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َو٦ِ ُشِىَبَة  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُس َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٥َا ٠َُح١َّ

 َٟ ا َٔ َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ َولٓٔیٕ  ٔس ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ِىٔس ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ ٠َُح١َّ ََ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ١َِٜٔسی٥ََة  ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ اُد ا َِٜححَّ ٔس٣َ ا َٔ ا  َّ١َٜ

٥َِٜا جَ  َ َسأ ٔ َو َِ َِٜضأجَزة ِضَز بٔا ِّی اٜمُّ ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٕ َِ ْة ابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ  ١ُِس َنٕٔيَّ َِٜىَِّصَ َواٜصَّ ا

ُٞ کَا٧َ إٔذَ  صَا َوأَِحَيا٤ّا ُيَىحِّ ُ َِ أَِحَيا٤ّا یَُؤِخِّ ِٜٔىَصا زَٔب إَٔذا َوَجَبِت َوا ٍِ ١َ ِٜ ِس أَبَِفئُوا َوا َٔ َٞ َوإَٔذا َرآص٢ُِ  ِس اِجَت١َُىوا َوحَّ َٔ ا َرآص٢ُِ 

َٕٝس  ٍَ ِّٝيَضا بٔ ٢َ ُيَع َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ِبَح کَا٤ُوا أَِو  َ َواٜعُّ
 أَِخَّ

دعس نب اربامیہ، رضحت دمحم نب رمعف نب نسح نب یلع اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم ف انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، 

رفامےت ںی ہک اجحج دمہنی ونمرہ ںیم لای وت مہ ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ 

رج اصػ وہات افر رغمب یک امنز بج اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رہظ یک امنز رگیم ےک فتق ڑپےتھ ےھت افر رصع یک امنز بج وس

وسرج ڈفب اجات افر اشعء یک امنز ںیم یھبک اتریخ رفامےت افر یھبک دلجی ڑپھ ےتیل بج دےتھکی ےھت ہک ولگ عمج وہ ےئگ ںی ہک وت دلجی 

 ۔ڑپھ ےتیل افر بج دےتھکی ہک ولگ دری ےس لےئ ںی وت دری رفامےت افر حبص یک امنز ادنریھے ںیم ڑپاھ رکےت ےھت

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم ف انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب اربامیہ، رضحت دمحم نب رمعف نب نسح نب  :  رافی

 یلع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک  :   ابب



 

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1456    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، َىس، حَّضت ٠ح١س ب٦ و١زو ب٦ حس٦ ب٦ ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٕ ث٥ََاظ وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ َٟ کَا٧َ  َحسَّ ا َٔ َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ َولٓٔیٕ  َس ب٦َِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ١َٔي ٠َُح١َّ ََ ِىٕس  ََ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َحسَّ

ٞٔ َحٔسیٔث ٥ٌَُِسرٕ  ٥َِٜا َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ ب١ِٔٔث َ ََِسأ ََٝوأت  ُ اٜعَّ اُد یَُؤِخِّ َِٜححَّ  ا

دمحم نب رمعف نب نسح نب یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اجحج امنزفں ںیم دری رکات اھت وت دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دعس، رضحت 

 مہ ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ابیق دحثی ایس رطح ےس ےہ۔

  ہنعدیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دعس، رضحت دمحم نب رمعف نب نسح نب یلع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1457    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، خاٜس ب٦ حارث، شىبہ، حَّضت َيار ب٦ ََل٠ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  ویرا

يَّاُر ب٦ُِ  ََ َْنٔی  َ ث٥ََا ُشِىَبُة أَِخب َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ١ِٔىُت أَبٔی َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ََل٠ََة  ََ  

ُٟ أَبَ 
َ َّ َيِسأ أ٤َ َ٘  َٟ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ١ِٔىَتُط  ََ ُِٝت آ٤َِت  ُٔ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر اَوَة ا بَزَِزَة َو٦ِ َظََلة ١َُىَک اٜسَّ َِ ١َا أَ

 َ َٟ ک ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر ١ِٔىُت أَبٔی َيِسأَُٜطُ َو٦ِ َظََلة ََ  َٟ ا َٟ َيِىىٔي َٔ ا َٔ ا٧َ َِل یَُبالٔی َبِىَؾ َتأِخٔئَْصا 

َٜٕٔيُتطُ  َٟ ُشِىَبُة ث٢َُّ  ا َٔ َِٜحٔسیَث َبِىَسَصا  ََٝضا َوَِل ا ِب َٔ ُِّ ا٥َِّٜو٣َ  ٞٔ َوَِل یُٔح ِي َّٝ ْٔ اٜ ٔلَی نِٔع َِ إ ِٜٔىَصا َٟ َوکَا٧َ  ا ا َٕ َِ ُِٜتُط  َ َسأ َِ َبِىُس 

١ُِس  ُٟ اٜصَّ ِضَز حٔيَن َتزُو ِّی اٜمُّ زَٔب َِل أَِزرٔی أَیَّ ُيَعل ٍِ ١َِٜ َٟ َوا ا َٔ ْة  ١ُِس َحيَّ ١َِٜٔسی٥َٔة َواٜصَّ َصي ا ِٔ ٔلَی أَ ُٞ إ ُِ اٜزَُّج َِٜىَِّصَ یَِذَص َوا



 

 ٔ َي٥ُِمزُ إ َِ  ُٞ ُٓ اٜزَُّج َي٥ََِّصٔ َِ ِبَح  ِّی اٜعُّ َٟ َوکَا٧َ ُيَعل ا َٕ َِ ُتُط  ِٜ َ َسأ َِ َٜٕٔيُتُط بَِىُس  َٟ ث٢َُّ  ا َٔ ٔ حٔيٕن َذََکَ  ُٓ لَی َوِجطٔ َجٝ ٔ َّٜٔذی َيِىز ئسطٔ ا

١ِٜٔائَةٔ  ٔلَی ا يَن إ تِّ أُ ِٔيَضا بٔاٜسِّ َٟ َوکَا٧َ َيُِقَ ا َٔ ُُِط  ٔ َيِىز َِ 

ییحی نب ، بی احریث، اخدل نب احرث، ہبعش، رضحت ایسر نب السہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ ےن اوباسیؽ اوبربزہ ےس 

ز ےک ابرے ںیم انس رافی ےن اہک ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ایک لپ ےن اس وک رضحت اوبربزہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امن

ےس انس ےہ وت اوہنں ےن رفامای وگای ہک ںیم اس فتق اس وک نس راہ وہں )بلطم  ہ ہک اانت اید ےہ( رھپ اس ےن اہک ہک ںیم ےن اس وک انس 

ز ےک ابرے ںیم وپھچ رےہ ےھت اوہنں ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فہ اوبایسؽ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امن

فملس وکیئ رپفاہ ہن رفامےت ےھت ہک اشعء یک امنز ںیم ارگہچ لد ی رات کت دری وہ اجیت افر امنز ےس ےلہپ وسےن افر امنز ےک دعب ابںیت 

ےس الماقت یک افر اؿ ےس وپاھچ اوہنں ےن رفامای ہک رہظ یک امنز  رکےن وک  دنس ںیہن رفامےت ےھت رافی ہبعش ےن اہک ہک رھپ ںیم ےن اؿ

بج وسرج ڈلھ اجات وت ڑپےتھ ےھت افر رصع یک امنز بج لدیم دمہنی ےک لرخ ںیم الچ اجات اھت افر وسرج ایھب ابیق وہات اھت افر رغمب یک 

ےن اؿ ےس رھپ الماقت یک افر وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای امنز ےک ابرے ںیم ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ سک فتق ڑپےتھ ےھت ہبعش ےن اہک ںیم 

ھٹ ہک حبص یک امنز اےسی فتق ںیم ڑپےتھ ہک لدیم اےنپ اسھت ےنھٹیب فاےل وک دھکی اتیل ےسج اجاتن اھت وت اےس ناچہؿ اتیل اھت افر اس ںیم اس

 )لایت ےس ےل رک( وس )لایت( کت ڑپاھ رکےت ےھت۔

  نب احرث، ہبعش، رضحت ایسر نب السہم ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ، بی احریث، اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1458    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، َيار ب٦ ََل٠ہ، حَّضت ابوبززہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

١ِٔىُت أَبَ  ََ  َٟ ا َٔ ََل٠ََة  ََ ارٔ ب٦ِٔ  يَّ ََ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ُٟ اهَّللٔ ا بَ َحسَّ و َُ وُِل کَا٧َ َر ُٕ زَِزَة َي

 ُِّ ٞٔ َوکَا٧َ َِل یُٔح ِي َّٝ ْٔ اٜ ٔلَی نِٔع ِٔ إ ِٜٔىَصا ٔ ا ٔ َظََلة ٢ََّٝ َِل یَُبالٔی َبِىَؾ َتأِخٔيْ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜحٔسیَث  َظل ََٝضا َوَِل ا ِب َٔ ا٥َِّٜو٣َ 



 

َٜٕٔيُتُط ٠َزَّّة أُِِخَ  َٟ ُشِىَبُة ث٢َُّ  ا َٔ ٞٔ َبِىَسَصا  ِي َّٝ َٟ أَِو ثُُٝٔث اٜ ا َٕ َِ  ی 

یک  دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، ایسر نب السہم، رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اشعء

ےک دعب ابںیت رکےن وک ااھچ ںیہن  امنز وک لد ی رات کت دری ےس ڑپےنھ یک وکیئ رپفاہ ہن رفامےت ےھت افر امنز ےس ےلہپ وسےن وک افر امنز

 ےتھجمس ےھت ہبعش ےتہک ںی ہک رھپ ںیم اس ےس الم وت اوہنں ےن رفامای ای اہتیئ رات کت۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، ایسر نب السہم، رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز ےک فتق افر اس ںیم اتریخ ےک ایبؿ ںیم

     1459    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبززہ، حَّضت ابوبززہ رِضي اهَّلل تىالٰی  ابوَکیِ، َویس ب٦ و١زو کٝيي، ح١از ب٦ ١َٝہ، َيار ب٦ ََل٠ہ، ٥٠ہاٟ، :  راوی

 و٥ہ

ََل  ََ يَّارٔ ب٦ِٔ  ََ ١َََٝة َو٦ِ  ََ ٔ ب٦ِٔ  از ِٝٔييُّ َو٦ِ َح١َّ َ ِٜک َویُِس ب٦ُِ َو١ِزٕو ا َُ ث٥ََا  ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََاظ أَبُو َُکَ ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ  ٟٔ ٥ِٔ١َِٜضا ٠ََة أَبٔی ا

 َُ وُِل کَا٧َ َر ُٕ َِٝٔمَّ َي َِ َ ََٝضا أَبَا بَزَِزَة اِل ِب َٔ ُظ ا٥َِّٜو٣َ  ٞٔ َویَِْکَ ِي َّٝ ٔلَی ثُُٝٔث اٜ َِ إ ِٜٔىَصا ُ ا ٢ََّٝ یَُؤِخِّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و

ُٓ حٔيَن َيِى  يَن َوکَا٧َ ی٥َََِّصٔ تِّ ٔلَی اٜسِّ ١ِٜٔائَٔة إ ٔ ٦ِ٠ٔ ا ِحز َّ ِٜ أُ فٔی َظََلةٔ ا َِٜحٔسیَث َبِىَسَصا َوکَا٧َ َيُِقَ ُٓ َبِىُؽ َوا ٔ  ٥َا َوِجَط َبِىٕؾ ز

اوبرکبی، وسدی نب رمعف یبلک، امحد نب ہملس، ایسر نب السہم، اہنمؽ، اوبربزہ، رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ 

افر اشعء یک امنز اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اشعء یک امنز وک اہتیئ رات کت دری ےس ڑپاھ رکےت ےھت افر اشعء یک امنز ےس ےلہپ وسےن وک 

ےک دعب ابںیت رکےن وک ان دنس ےتھجمس ےھت افر رجف یک امنز ںیم وس لایت ےس ےل رک اسھٹ لایت کت ڑپاھ رکےت ےھت افر امنز ےس افرغ 

 وہےت وت مہ ا ک دفرسے وک ناچہؿ ےتیل ےھت۔



 

 ، رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، وسدی نب رمعف یبلک، امحد نب ہملس، ایسر نب السہم، اہنمؽ، اوبربزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اتخمر فتق ےس امنز وک اتریخ ےس ڑپانھ رکمفہ ےہ افر بج اامؾ ت

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اتخمر فتق ےس امنز وک اتریخ ےس ڑپانھ رکمفہ ےہ افر بج اامؾ اتریخ رکے وت دتقمی یھب اےسی یہ رکںی ۔ اس

     1460    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوو١زا٧ جونی، وبساهَّلل ب٦  خْٝ ب٦ ہصا٣، ح١از ب٦ زیس، ابوربيي زہزانی و ابوکا٠ٞ جحسری، ح١از ب٦ زیس، :  راوی

 ظا٠ت، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َّصَِزانٔیُّ َوأَبُو  ثَىٔي أَبُو اٜزَّبٔئي اٜز َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس  ث٥ََا َح١َّ ٕ َحسَّ ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َٝ ث٥ََا َخ ث٥ََا َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ َِٜحِحَسرٔیُّ  ٕٞ ا کَا٠ٔ

اْز َو٦ِ أَبٔی و١ِٔزَ  َْ أ٤ََِت إَٔذا کَاَح١َّ ِي َ٘ ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ لٔی َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٠ٔٔت َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ  َِٜحِونٔیِّ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜعَّ َِٝيَک ا٧َ ا ٤َِت َو

١َا َتأ٠ُِزُ  َِ ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ تَٔضا  ِٔ ََلَة َو٦ِ َو تَٔضا أَِو ی١ُٔيُتو٧َ اٜعَّ ِٔ ََلَة َو٦ِ َو و٧َ اٜعَّ ُ ُِ یَُؤِخِّ إ٧ِٔ أ٠ََُزا َِ تَٔضا  ِٔ ََلَة َٜٔو ِّٞ اٜعَّ َٟ َظ ا َٔ نٔی 

تَٔضا ِٔ ْْ َو٦ِ َو َٝ ٢َِٜ یَِذَُکِ َخ ْة َو َٝ ٔ ََٜک ٤َاِ ََّضا  إ٤ٔ َِ  ِّٞ َع َِ َتَضا ٠ََىُض٢ِ  ِ٘  أَِزَر

جڈ ری، امحد نب زدی، اوبرمعاؿ وجین، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر 
جی

ریض فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، اوبرعیب زرہاین ف اوباکلم 

 اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک مت اس فتق ایک رکف ےگ بج مت رپ اےسی رمکحاؿ

وہں ےگ وج امنز وک اس ےک فتق ےس دری رک ےک ڑپںیھ ےگ ای امنز وک اس ےک فتق ےس اٹم ڈاںیل ےگ وت ںیم ےن رعض ایک ہک اس 

 مکح وہاگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امنز وک اےنپ فتق رپ ڑپانھ نکیل ارگ اؿ ےک اسھت یھب اپول ڑپھ انیل فتق ریمے  ےئ ایک

َِھا  اک ذرک ںیہن ایک۔

 

قْی

َ
 ویکہکن فہ اہمترے  ےئ لفن امنز وہ اجےئ یگ رافی فلخ ےن ظفل نَعْ ف

جڈ ری، امحد نب زدی، اوبرمعاؿ وجین، دبعاہلل نب اصتم، رضحت فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، اوبرعیب زرہاین ف اوباک :  رافی
جی

لم 

 اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک اتریخ ےس ڑپانھ رکمفہ ےہ افر بج اامؾ اتریخ رکے وت دتقمی یھب اےسی یہ رکںی ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اتخمر فتق ےس

     1461    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، جىَف ب٦ ََٝمي٧، ابی و١زا٧ جونی، وبساهَّلل ب٦ ظا٠ت، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََ  َِٜحِونٔیِّ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜعَّ َحسَّ ٧َ َو٦ِ أَبٔی و١َِٔزا٧َ ا َمِيَ َٝ َُ ٤ََْا َجِىََفُ ب٦ُِ  َ َٟ لٔی ا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٠ٔٔت َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ 

َيُٙو٧ُ َبِىٔسی ََ َّطُ  ٢َ یَا أَبَا َذٓرٕ إ٤ٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝيَت  َر َِإ٧ِٔ َظ تَٔضا  ِٔ ََلَة َٜٔو ِّٞ اٜعَّ َع َِ ََلَة  ُِ ی١ُٔيُتو٧َ اٜعَّ أ٠ََُزا

ِزَت َظََلَتَک  ِس أَِِحَ َٔ ٥َِت  ُ٘ َّٝة َوإِٔلَّ  ٔ ََٜک ٤َاِ تَٔضا کَا٤َِت  ِٔ  َٜٔو

ےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص ییحی نب ییحی، رفعج نب امیلسؿ، ایب رمعاؿ وجین، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم رفامای اے اوبذر رقنعبی ریمے دعب اےسی رمکحاؿ وہں ےگ وج امنز وک اٹم ڈاںیل ےگ وت مت امنز وک اےنپ فتق

فرہن وت ےن وت اینپ امنز رپ ڑپانھ وت ارگ وت ےن امنز وک اےنپ فتق رپ ڑپھ ایل وت فہ امنز )وج احمک ےک اسھت ڑپ ی یئگ( ریتے  ےئ لفن وہیگ 

 وپری رک یہ یل۔

 ییحی نب ییحی، رفعج نب امیلسؿ، ایب رمعاؿ وجین، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اتخمر فتق ےس امنز وک اتریخ ےس ڑپانھ رکمفہ ےہ افر بج اامؾ اتریخ رکے وت دتقمی یھب اےسی یہ رکںی ۔

     1462    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ١زا٧، وبساهَّلل ب٦ ظا٠ت، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، شىبہ، ابوو :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ أَبٔی و١ِٔزَا٧َ َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ا٠ٔٔت َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ َحسَّ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜعَّ

 ٔ َٟ إ٧َّٔ َخٝٔيلٔی أَِوَظان ا َٔ ِ٘ إ٧ِٔ أَِزَر َِ تَٔضا  ِٔ ََلَة َٜٔو َِّی اٜعَّ ٓٔ َوأ٧َِ أَُظل ا ًَ اِلََِطَ ١ََي َوأُـٔيَي َوإ٧ِٔ کَا٧َ َوِبّسا ٠َُحسَّ َِ َ ِو٣َ ی أ٧َِ أ َٕ ِٜ َت ا

ّة  َٝ ٔ ََٜک ٤َاِ ِزَت َظََلَتَک َوإِٔلَّ کَا٤َِت  ِس أَِِحَ َٔ ٥َِت  ُ٘ ِوا  َّٝ ِس َظ َٔ  َو

، ہبعش، اوبرمعاؿ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ےھجم اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی

ریمے لیلخ ےن فتیص رفامیئ ےہ ںیم ونسں افر رفامربنداری رکفں ارگہچ اہھت اپؤں اٹک وہا الغؾ وہ افر  ہ ہک ںیم امنز وک اےنپ فتق 

یل ےہ وت وت ےن اینپ امنز ےلہپ یہ وپری رکیل فرہن فہ امنز ریتے  ےئ لفن وہ اجےئ  رپ ڑپوھں ارگ وت ولوگں وک اپےئ ہک اوہنں ےن امنز ڑپھ

 یگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، ہبعش، اوبرمعاؿ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اتخمر فتق ےس امنز وک اتریخ ےس ڑپانھ رکمفہ ےہ افر بج اامؾ اتریخ رکے وت دتقمی یھب اےسی یہ رکںی ۔

     1463    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ، خاٜس ب٦ حارث، شىبہ، بسیٞ، ابوواٜيہ، وبساهَّلل ب٦ ظا٠ت، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ١ ََ  َٟ ا َٔ  ٕٞ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ بَُسیِ َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ثَىٔي یَِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي َِٜىأَٜئة یَُحسِّ َحسَّ ُث ِىُت أَبَا ا

 َِ َب  ٢ََّٝ َوَْضَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٠ٔٔت َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ  َْ أ٤ََِت إٔذَا َبٕٔيَت فٔی َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜعَّ ِي َ٘ دٔٔذی 

ِّٞ اٜعَّ  َٟ َظ ا َٔ َٟ ٠َا َتأ٠ُِزُ  ا َٔ  َٟ ا َٔ تَٔضا  ِٔ ََلَة َو٦ِ َو و٧َ اٜعَّ ُ ٕ یَُؤِخِّ ِو٣ ََلةُ َٔ إ٧ِٔ أُٔٔي١َِت اٜعَّ َِ ِِ َٜٔحاَجتَٔک  تَٔضا ث٢َُّ اذَِص ِٔ ََلَة َٜٔو

 ِّٞ َع َِ ١َِِٜسحٔٔس   َوأ٤ََِت فٔی ا



 

ییحی نب ، بی، اخدل نب احرث، ہبعش، دبلی، اوباعہیل، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ 

امای افر ریمی راؿ رپ اہھت امرا ہک ریتا ایک احؽ وہاگ بج وت اےسی ولوگں ںیم ابیق رہ اجےئ اگ وج امنز وک اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رف

اےنپ فتق ےس اتریخ رک ےک ڑپںیھ ںیم ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےسی فتق ےک  ےئ ےھجم ایک مکح رفامےت ںی 

وک اےنپ فتق رپ ڑپانھ رھپ اینپ رضفرت وپری رکےن ےک  ےئ اجان رھپ ارگ امنز یک ااقتم یہک  لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امنز

 اجےئ اس احؽ ںیم ہک مت دجسم ںیم وہ وت امنز ڑپھ انیل۔

 ییحی نب ، بی، اخدل نب احرث، ہبعش، دبلی، اوباعہیل، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اتخمر فتق ےس امنز وک اتریخ ےس ڑپانھ رکمفہ ےہ افر بج اامؾ اتریخ رکے وت دتقمی یھب اےسی یہ رکںی ۔

     1464    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ ب٦ ابزاہي٢، ایوب، ابوواٜيہ بزاء، حَّضت ابواٜىاٜيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ِٜ َِٜىأَٜئة ا ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی ا ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََِحائَىٔي َحسَّ ََلَة  َ اب٦ُِ زٔیَازٕ اٜعَّ
َٟ أَِخَّ ا َٔ  ِٔ َّْا َ ب

َىؾَّ وَ  َِ َٜطُ َظ٥ٔيَي اب٦ِٔ زَٔیازٕ  ُت  ََِذََکِ َِٝيطٔ  ََٝس َو َح َِ ا  يًّ َٔ َٜطُ َُکِ ِيُت  َٕ ِٜ َ أ َِ ا٠ٔٔت  دٔٔذی َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ اٜعَّ َِ َب  تٔطٔ َوَْضَ َّ لَی َش

 َ١ َ٘ ُِٜت أَبَا َذٓرٕ  َ أ ََ ِّی  ٔن َٟ إ ا َٔ َّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ أ ََ ِّی  ٔن َٟ إ ا َٔ دَٔذَک َو َِ بُِت  ١َا َْضَ َ٘ دٔٔذی  َِ َب  ََّضَ َِ َِٜتىٔي  َ أ ََ ٢َ ا 

ََلةُ  ِتَک اٜعَّ َ٘ إ٧ِٔ أَِزَر َِ تَٔضا  ِٔ ََلَة َٜٔو ِّٞ اٜعَّ َٟ َظ ا َٔ دَٔذَک َو َِ بُِت  ١َا َْضَ َ٘ دٔٔذی  َِ َب  ََّضَ َِ َِٜتىٔي  َ أ ََ ١َا  َ٘  ِٞ ُٕ ِّٞ َوَِل َت َع َِ ٠ََىُض٢ِ 

ِّی َََِل أَُظل َِّٝيُت  ِس َظ َٔ ِّی  ٔن  إ

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، اوباعہیل رباء، رضحت اوبااعلہیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک انب زاید ےن امنز ںیم 

 افر ںیم ےن اؿ ےک  ےئ رکیس ڈایل فہ اس رک یس رپ ےھٹیب وت اتریخ یک وت رضحت دبعاہلل نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمے اپس لےئ

ںیم ےن اؿ ےس انب زاید ےک اکؾ اک ذرک ایک وت اوہنں ےن اےنپ وہٹن دابےئ افر ریمی راؿ رپ امرا افر رفامای ہک ںیم ےن اوبذر ریض اہلل 

راؿ رپ امرا سج رطح ںیم ےن ریتی راؿ رپ امرا افر  اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ اھت سج رطح وت ےن ھجم ےس وپاھچ ےہ افر اوہنں ےن یھب ریمی



 

 اب رفامای ہک امنز وک اےنپ فتق رپ ڑپانھ افر ارگ وت ےن امنز اؿ ےک اسھت اپ یل وت ڑپھ انیل  ہ تم انہک ہک ںیم ےن امنز ڑپھ یل ےہ اس  ےئ

 ںیم امنز ںیہن ڑپاتھ۔

 اء، رضحت اوبااعلہیل ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، الیعمس نب اربامیہ، اویب، اوباعہیل رب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ریخ رکے وت دتقمی یھب اےسی یہ رکںی ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اتخمر فتق ےس امنز وک اتریخ ےس ڑپانھ رکمفہ ےہ افر بج اامؾ ات

     1465    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 واظ٢ ب٦ نَّض تيِم، خاٜس ب٦ حارث، شىبہ، ابونىا٠ہ، وبساهَّلل ب٦ ظا٠ت، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث َِّئِمُّ َحسَّ ث٥ََا َوأظ٢ُ ب٦ُِ ا٥ََِّّٜضٔ اٜت ا٠ٔٔت َو٦ِ َحسَّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی َنَىا٠ََة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜعَّ َِٜحارٔٔث َحسَّ ٥َا َخأُٜس ب٦ُِ ا

 ٔ ت ِٔ ََلَة َو٦ِ َو و٧َ اٜعَّ ُ ِو٣ٕ یَُؤِخِّ َٔ َْ أ٤ََِت إَٔذا َبٕٔيَت فٔی  ِي َ٘  َٟ ا َٔ َْ أْمُتَْن أَِو  ِي َ٘  َٟ ا َٔ  َٟ ا َٔ ََل أَبٔی َذٓرٕ  ِّٞ اٜعَّ َع َِ تَٔضا ث٢َُّ إ٧ِٔ َضا  ِٔ َة َٜٔو

 ٕ ََّضا زٔیَاَزةُ َخيِْ إ٤ٔ َِ ِّٞ ٠ََىُض٢ِ  َع َِ ََلةُ   أُٔٔي١َِت اٜعَّ

اعمص نب رضن یمیت، اخدل نب احرث، ہبعش، اوباعنہم، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اہمترا ایک 

بج وت اےسی ولوگں ںیم ابیق رہ اجےئ اگ وج امنز وک اےنپ فتق ےس دری رک ےک ڑپےتھ ںی وت امنز وک احؽ وہاگ ای رفامای ہک ریتا ایک احؽ وہاگ ہک 

 اےنپ فتق رپ ڑپھ ارگ امنز ڑھکی وہ اجےئ وت وت اؿ ےک اسھت امنز ڑپھ ویکہکن  ہ زایدہ رتہب ےہ۔

 ت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنعاعمص نب رضن یمیت، اخدل نب احرث، ہبعش، اوباعنہم، دبعاہلل نب اصتم، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 ی یھب اےسی یہ رکںی ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اتخمر فتق ےس امنز وک اتریخ ےس ڑپانھ رکمفہ ےہ افر بج اامؾ اتریخ رکے وت دتقم

     1466    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوٌسا٧ ٠س١عی، ٠ىاذ، اب٦ ہصا٣، ٠ْط، حَّضت ابواٜىاٜيہ بزاء رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ٠َُىاْذ َوصَُو اب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ  ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َحسَّ ا٧َ ا ٌَسَّ ثَىٔي أَبُو  ُِٝت َٜٔىِبسٔ َحسَّ ُٔ  َٟ ا َٔ  ِٔ َّْا َ ِٜب َِٜىأَٜئة ا ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ ٠ََْطٕ َو٦ِ أَبٔی ا

بَّة  دٔٔذی َْضِ َِ َب  َََِّضَ  َٟ ا َٔ ََلَة  و٧َ اٜعَّ ُ َِيَُؤِخِّ  َِ َْ أ٠ََُزا ِٝ ِٜح١َُُىٔة َخ ِّی یَِو٣َ ا ا٠ٔٔت نَُعل ُِٜت اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜعَّ َ أ ََ  َٟ ا َٔ  أَِوَجَىِتىٔي َو

ُّٝوا اٜعَّ أَبَا َذٓرٕ وَ  َٟ َظ ا َٕ َِ ٢ََّٝ َو٦ِ َذَٜٔک  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ أ ََ  َٟ ا َٔ َِدٔٔذی َو َب  ََّضَ َِ تَٔضا ٦ِ َذَٜٔک  ِٔ ََلَة َٜٔو

َّی َٟ َوِبُس اهَّللٔ ذَُٔکَ لٔی أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل ا َٔ َٟ و  ا َٔ ّة  َٝ ٔ دَٔذ أَبٔی َذٓرٕ  َواِجَىُٝوا َظََلَت٢ُِٙ ٠ََىُض٢ِ ٤َاِ َِ َب  ٢ََّٝ َْضَ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

ی، اعمذ، انب اشہؾ، رطم، رضحت اوبااعلہیل رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب اصتم 

مع
مش

اوباسغؿ 

ز ںیم اتریخ رکےت ںی رافی اوبااعلہیل ےتہک ںی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک مہ ہعمج ےک دؿ رمکحاونں ےک ےھچیپ امنز ڑپےتھ ںی فہ امن

ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ریمی راؿ رپ ا ک اہھت امرا وت ےھجم درد وہےن اگل افر رفامای ہک ںیم ےن یھب اس ابرے ںیم 

ہک مت امنز وک اےنپ فتق رپ ڑپوھ افر اؿ ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ اھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

اسھت اینپ امنز وک لفن رک دای رکف رافی ےن اہک ہک رضحت دبعاہلل ےن ھجم ےس ذرک ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت اوبذر 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک راؿ رپ یھب اہھت امرا اھت۔

ی، اعمذ، انب اشہؾ، رطم :  رافی

مع
مش

 ، رضحت اوبااعلہیل رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض

 ایبؿ اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک :   ابب

 امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

     1467    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و :  راوی

ِٔ َو٦ِ أَبٔی صُزَ  ١َُِٜسيَّ ٔىيسٔ ب٦ِٔ ا ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َّی َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ یَِزَة أ٧ََّ َر

٢ِ َوحِ  ُ٘ ُٞ ٦ِ٠ٔ َظََلةٔ أََحٔس َؽ ِِ َِٜح١َاَؤة أَ َٟ َظََلةُ ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی٦َ ُجزِئّااهَّللُ َو  َسُظ بَٔد١َِسٕة َوؤَِّشٔ

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ز ڑپےھ۔فملس ےن رفامای ہک امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ سیچپ انگ اس امنز ےس الضف ےہ وج مت ںیم ےس وکیئ االیک امن

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ

     1468    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساِلولی، ٠ى١ز، زہزی، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ اهَّلل

 ِٜ ٔىيسٔ ب٦ِٔ ا ََ ٕ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی َو٦ِ ٠َِى١َز ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ ١َُسيَّ

َِٜح١ٔئي  ُٞ َظََلْة فٔی ا ُؽ ِّ َٟ َت ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َوَتِحَت١ُٔي  َظل ا َٔ ی٦َ َزَرَجّة  ٞٔ َوِحَسُظ َخ١ِّسا َوؤَِّشٔ ٔ اٜزَُّج َولَی َظََلة

آ٧َ  ُُا إ٧ِٔ ٔشئُِت٢ِ َوُْقِ َٟ أَبُو صَُزیَِزَة اِْقَ ا َٔ  ٔ ِحز َّ ِٜ َُٙة ا٥ََّٜضارٔ فٔی َظََلةٔ ا ٔ ٞٔ َو٠َََلئ ِي َّٝ َُٙة اٜ ٔ ٔ کَا٧َ ٠َِصُضو ٠َََلئ ِحز َّ ِٜ آ٧َ ا ٔ إ٧َّٔ ُْقِ ِحز َّ ِٜ  ّزاا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ اغ ےل امنز ڑپےنھ ےس سیچپ انگ زایدہ تلیضف راتھک 



 

ات افر دؿ ےک رفےتش رجف یک امنز ںیم عمج وہےت ںی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ارگ مت اچوہ وت )رقلؿ یک  ہ ےہ ر

ا۔
ً
وود
ُھ
ْ

ث

مَش

 َؿ 
َ
ْردِ ک
ی ح
َ لْف

 لتی( ڑپوھ! ِإّؿَ ُقْلَؿ ا

 اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس

     1469    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ اَحٖ، ابوی١ا٧، شىيِ، زہزی، َىيس، ابو١َٝہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٧ٔ أَ  َِٜمَيَ ث٥ََا أَبُو ا َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ َٟ َحسَّ ا َٔ ١َََٝة أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة  ََ ٔىيْس َوأَبُو  ََ َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ ِْ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  ٤ََْا ُشَىِي َ ِخب

َّطُ  ٕ إِٔلَّ أ٤َ ٞٔ َحٔسیٔث َوِبسٔ اِلَِولَی َو٦ِ ٠َِى١َز ُٟ ب١ِٔٔث و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل َٟ بَٔد١ِٕس َوؤَِّشٔ  ََ ا  ی٦َ ُجزِئّأَ

 اوبرکب نب ااحسؼ ، اوبامیؿ، بیعش، زرہی، دیعس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع

 فل ہ فملس ےس انس ابیق دحثی ایس رطح ےہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب اقحس، اوبامیؿ، بیعش، زرہی، دیعس، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

     1470    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ، ٔى٥ِ، اِٝح، ابوبْک ب٦ ٠ح١س ب٦ و١زو ب٦ حز٣، ََٝمي٧ اَغ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

َُٝح وَ  ِِ ث٥ََا أَ ِٕ َحسَّ ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس ١َِٝا٧َ اِلَََغِّ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ََ ٔس ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َحز٣ِٕ َو٦ِ  ٦ِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ

ی٦َ ٠ٔ  ُٟ َخ١ِّسا َوؤَِّشٔ َِٜح١َاَؤة َتِىٔس ٢ََّٝ َظََلةُ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ذِّ صَُزیَِزَة  َّ ِٜ  ٦ِ َظََلةٔ ا

بنعق، احلف، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، امیلسؿ ارغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  دبع اہلل نب ،ہملس،

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ اغ ےل امنز ڑپےنھ فاےل یک سیچپ امنزفں ےک ربارب ےہ۔

 ، احلف، اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ، امیلسؿ ارغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل نب ،ہملس، بنعق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیمامنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف

     1471    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ٠ح١س ب٦ حات٢، ححاد ب٦ ٠ح١س، اب٦ جزیخ، حَّضت و١ز ب٦ وفاء ب٦ ابی خوار :  راوی

ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبسٔ  َْنٔی و١َُزُ ب٦ُِ  َحسَّ َ َٟ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس  ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ  ِٔ  اهَّللٔ َو٠َُح١َّ َوَفا

ٔ ب٦ِٔ ٠ُِفٔى٢ٕ إٔذِ ٠َزَّ بٔض٢ِٔ أَبُو َوِبسٔ  َُّط بَِي٥َا صَُو َجأْٜس ٠ََي ٤َأِٔي ب٦ِٔ ُجَبيِْ ُِٜدَوارٔ أ٤َ اهَّللٔ َخََُّن َزیِٔس ب٦ِٔ َزبَّا٧ٕ ٠َِولَی  ب٦ِٔ أَبٔی ا

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ  َٟ ا َٕ َِ ََِسَواُظ ٤َأِْي  ُِٜحَض٥ٔيِّيَن  ُٞ ا َؽ ِِ ٔ أَ ٢ََّٝ َظََلْة ٠ََي اِْل٠َٔا٣ ََ

ِّٝيَضا  ی٦َ َظََلّة ُيَع  َوِحَسظُ ٦ِ٠ٔ َخ١ِٕس َوؤَِّشٔ

اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب احمت، اجحج نب دمحم، انب رججی، رضحت رمع نب اطعء نب ایب وخار رفامےت ںی ہک مہ رضحت انعف نب ریبج نب 



 

معطم ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اوبدبع اہلل فاہں ےس سگرے رضحت انعف ےن اںیہن البای اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن رضحت 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اامؾ ےک اسھت ا ک امنز ڑپانھ  اوبرہریہ ریض

 اغ ےل سیچپ امنزںی ڑپےنھ ےس زایدہ تلیضف راتھک ےہ۔

 راہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب احمت، اجحج نب دمحم، انب رججی، رضحت رمع نب اطعء نب ایب وخا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1472    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َّی اهَّللُ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  ََ َحسَّ َِٝيطٔ َو َٟ َظََلةُ  َو ا َٔ  ٢َ َّٝ

ی٦َ َزَرَجّة  ذِّ بَٔسِبٕي َوؤَِّشٔ َّ ِٜ ُٞ ٦ِ٠ٔ َظََلةٔ ا َؽ ِِ َِٜح١َاَؤة أَ  ا

ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای 

 ےنھ فاےل ےس اتس سی انگ تلیضف راتھک ےہ۔امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ اغ ےل امنز ڑپ

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیمامنز وک امجتع 



 

     1473    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦ وبيساهَّلل، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي  َْنٔی ٤َأِْي وَ َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ  اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٕب َو٠َُح١َّ ٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

َِٜح١َاَوةٔ َتزٔیُس َولَی َظََلتٔطٔ  ٞٔ فٔی ا َٟ َظََلةُ اٜزَُّج ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ی٦َ  َظل ِبّىا َوؤَِّشٔ ََ  َوِحَسُظ 

ل ہ زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 ےہ۔فملس ےن اراشد رفامای لدیم اک امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ اغ ےل امنز ڑپےنھ ےس اتس سی انگ تلیضف راتھک 

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیمامنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ

     1474    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، اب٦ ١٤يْ، وبيساهَّلل اب٦ ١٤يْ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ  ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٟ ح و َحسَّ ا َٔ  ٕ ا٠ََة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ََ ُ  ث٥ََا أَبُو أ

ِبّىا َوؤَِّشٔ  ََ َٟ أَبُو بَِْکٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ  ا َٔ ی٦َ و  ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ بِٔؽّىا َوؤَِّشٔ َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ  ٔ ٥َاز َِ ٔ  ی٦َ َزَرَجّة بَٔضَذا اِْل

اتس سی  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب ریمن، دیبع اہلل انب ریمن، اس دنس ںیم اِنب ریمن ےن سیب افر ھچک زایدہ افر اوبرکب یک رفاتی ںیم

 درہج ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انب ریمن، دیبعاہلل انب ریمن :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1475    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ راِي، اب٦ ابی ِسیک، ؼحاک، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

اُک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜئ  حَّ ٤ََْا اٜؽَّ َ َُِسیِٕک أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی  َ ث٥ََاظ اب٦ُِ َرإِٔي أَِخب َٟ َحسَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  يِّ َظل

ی٦َ   بِٔؽّىا َوؤَِّشٔ

انب راعف، انب ایب دف ک، احضک، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 ہک ھچک زایدہ افر سیب۔

 انب راعف، انب ایب دف ک، احضک، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1476    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابوز٤از، اُعد، ابوہزیزہ حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ِّ َُ ث٥ََا  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َِٝيطٔ َة أَ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٧َّ َر

 َْ ٔ ِّی بٔا٥َّٜأس ث٢َُّ أَُخاٜ ِس َص١ِ١َُت أ٧َِ آ٠َُز َرُجَّل ُيَعل َٕ َٜ  َٟ ا َٕ َِ َوأت  َٝ ا فٔی َبِىٔؾ اٜعَّ َّ َس ٤َا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ ُّو٧َ َو٥َِضا َو َّٝ ٟٕ یََتَد ٔلَی رَٔجا  إ



 

 ٔ َِٝيض٢ِٔ بُٔحز٣َ ُٔوا َو ُيََحِّ َِ ِٔ  َِآ٠َُز بٔض٢ِٔ  ِٜٔىَصا ََٜصضَٔسَصا َيِىىٔي َظََلَة ا ١ٔي٥ّا  ََ َّطُ َیحُٔس َوِم١ّا  ِو َو٢َٔٝ أََحُسص٢ُِ أ٤َ َٜ ِٔ بُيُوَتُض٢ِ َو َِٜحَف  ا

 ہ رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

 ولوگں وک امنزفں ںیم وموجد اپای وت رفامای ہک ںیم ےن ارادہ رکایل ےہ ہک ںیم ا ک لدیم وک مکح دفں ہک فہ ولوگں وک امنز فملس ےن ھچک

ڑپاھےئ رھپ اؿ لدویمں یک رطػ اجؤں وج امنز ےس ےھچیپ رہ ےئگ ںی رھپ ںیم ڑکلایں عمج رکفا ےک اؿ ےک رھگفں وک الج ڈاےنل اک مکح 

 یسک وک ولعمؾ وہ اجےئ ہک اںیہن وگتش ےس رپ  یی  ےل یگ وت فہ اس امنز ینعی اشعء یک امنز ںیم رضفر احرض دفں افر ارگ اؿ ںیم ےس

 وہےت۔

 رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1477    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١٤يْ، او١ض، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابوظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ اب٦ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ  ث٥ََا اِلَِو١َُض ح و َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ اَحسَّ َٔ َُٜض١َا  ُن  ِّ َّٝ ِٕ َواٜ ث٥ََا أَبُو یِ َِل َحسَّ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕ َولَی ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٞ َظََلة َٕ ٢َ إ٧َّٔ أَِث َّٝ

١َُٝو٧َ  ِو َيِى َٜ ٔ َو ِحز َّ ِٜ ِٔ َوَظََلةُ ا ِٜٔىَصا ٥َ١ُِٜإِٔٔيَن َظََلةُ ا ا٣َ ث٢َُّ ا َٕ ُت َِ ََلةٔ  ِس َص١ِ١َُت أ٧َِ آ٠َُز بٔاٜعَّ َٕ َٜ ِو َحِبّوا َو َٜ ٠َا ِٔيض١َٔا َلََتِوص١َُا َو

ٕ َِل َيِصَضُسو٧َ  ِو٣ َٔ ٔلَی  ِٕ إ ٟٕ ٠ََىُض٢ِ حُز٣َْ ٦ِ٠ٔ َحَف َٖ ٠َعٔی بٔزَٔجا ٔ َِّی بٔا٥َّٜأس ث٢َُّ أ٤ََِفٝ ُيَعل َِ َٝيِ آ٠َُز َرُجَّل  َٗ َو أَُِحِّ َِ ََلَة  ض٢ِٔ  اٜعَّ

 بُُيوَتُض٢ِ بٔا٥َّٜارٔ 

انب ریمن، اشمع، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ارگ فہ اجؿ ںیل ہک اؿ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک انموقفں رپ بس ےس زایدہ اھبری امنز اشعء افر رجف یک امنز ےہ افر



 

امنزفں ںیم  انت ارج ےہ وت  ہ اؿ امنزفں وک ڑپےنھ ےک  ےئ رضفر لںیئ ارگہچ اؿ وک ونٹھگں ےک لب لچ رک لان ڑپے افر ںیم ےن ارادہ 

 اےسی ولوگں وک رکایل ےہ ہک ںیم امنز اک مکح دفں رھپ فہ اقمئ یک اجےئ رھپ ںیم ا ک لدیم وک مکح دفں ہک فہ ولوگں وک امنز ڑپاھےئ رھپ ںیم

اےنپ اسھت ےل رک ولچں ہک ڑکلویں ےک ڈریھ اؿ ےک اسھت وہ اؿ ولوگں یک رطػ وج )اجؿ وبھج رک( امنز ںیم احرض ںیہن وہےت اؿ 

 ےک رھگفں وک لگ ےک اسھت الج ڈاولں۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ریمن، اشمع، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1478    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، حَّضت ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ :  راوی

َٟ صََذا  ا َٔ طٕ  ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٟٔ ٠َا َحسَّ َحسَّ و َُ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ َر

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِس َص١ِ١َُت أ٧َِ آ٠َُز ِٔتَِيانٔی أ٧َِ اهَّللٔ َظل َٕ َٜ  ٢َ

ِٕ ث٢َُّ آ٠ُ  وا لٔی بُٔحز٣َٕ ٦ِ٠ٔ َحَف ُٗ بُُيوْت َولَی ٦ِ٠َ ِٔيَضاَيِسَتٔىسُّ ِّی بٔا٥َّٜأس ث٢َُّ تََُحَّ  َز َرُجَّل ُيَعل

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت امہؾ نب ہبنم اؿ دنچ زیچفں ںیم ےس لقن رفامےت ںی وج ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

احدثی ںیم  ہ دحثی ذرک رفامیئ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس لقن رفامیئ ںی اؿ ا

فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ارادہ رکایل ےہ ہک ںیم اےنپ وجاونں وک ڑکلایں عمج رکےن اک مکح دفں رھپ ںیم ا ک لدیم وک مکح دفں ہک فہ 

 ولوگں وک امنز ڑپاھےئ رھپ اؿ رھگفں رپ لگ اگل دفں پ  ںیم فہ ںی۔

  نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت امہؾ نب ہبنمدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس

     1479    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ابوَکیِ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و٘يي، جىَف ب٦ بزٔا٧، یزیس ب٦ اظ٢ :  راوی

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ  َح َِ ٔ ِٕ َوإ یِ ٕب َوأَبُو َُکَ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ا٧َ َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ اِلََظ٢ِّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحسَّ َٔ َو٘ٔيٕي َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ بُِز

 ٔ ٢َ ب٥َِٔحؤظ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

اہلل  زریہ نب رحب، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، رفعج نب رباقؿ، سیدی نب امص اس دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض

 اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح یک دحثی لقن رفامیئ۔

 زریہ نب رحب، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، رفعج نب رباقؿ، سیدی نب امص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر اس ےک وھچڑےن ںیم تخس فدیع افر اس ےک رفض افک ہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1480    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 واحوػ، حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ یو٤س، زہيْ، ابواَحٖ، اب :  راوی

 ٔ١ ََ َٖ َو٦ِ أَبٔی اِلَِحَؤػ  َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو إ ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ یُو٤َُس َحسَّ َىُط ٥ِ٠ٔطُ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َحسَّ

 ٔ ٜ َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٕ َظل َٗ َولَی رَٔجا ِّی بٔا٥َّٜأس ث٢َُّ أَُِحِّ ِس َص١ِ١َُت أ٧َِ آ٠َُز َرُجَّل ُيَعل َٕ َٜ ِٜح١َُُىٔة  ُّو٧َ َو٦ِ ا َّٝ ٕ َیَتَد ِو٣ َٕ



 

ُِٜح١َُىٔة بُُيوَتُض٢ِ  ُّو٧َ َو٦ِ ا َّٝ  َیَتَد

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ  ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، اوب ااحسؼ ، اوباوحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

فملس ےن اےسی ولوگں ےک  ےئ رفامای ہک وج ہعمج ےس ےھچیپ رہ اجےت ںی ہک ںیم ےن ارادہ رکایل ےہ ہک ںیم ا ک لدیم وک مکح دفں ہک فہ 

 ولوگں وک امنز ڑپاھےئ رھپ ںیم اےسی لدویمں ےک رھگفں رپ لگ اگل دفں وج ہعمج ےس ےھچیپ رہ اجےت ںی۔

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، اوباقحس، اوباوحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وک اذاؿ یک لفاز ےنس اس ےک  ےئ دجسم ںیم لان فابج ےہ

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   باب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وک اذاؿ یک لفاز ےنس اس ےک  ےئ دجسم ںیم لان فابج ےہ

     1481    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ا٧، ٔتيبہ، ِزاری، وبيساهَّلل ب٦ اظ٢، ٔتيبہ ب٦ َىيس و اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ و َویس ب٦ َىيس و يىٕوب زورقی، ٠زو :  راوی

 یزیس ب٦ اظ٢، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُض٢ِ  ُّٝ ُ ِوَرقٔیُّ ک وُب اٜسَّ ُٕ ٔىيٕس َوَيِى ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو َح َِ ٔ ٔىيٕس َوإ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ َحسَّ ا َٔ زَارٔیِّ  َّ ِٜ َو٦ِ ٠َزَِوا٧َ ا

َٟ ُٔتَِيَبُة َحسَّ  ا َٔ ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ اِلََظ٢ِّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٟ َحسَّ ا َٔ زَارٔیُّ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ اِلََظ٢ِّ  َّ ِٜ َِٝيطٔ ث٥ََا ا َّی اهَّللُ َو  أَتَی ا٥َّٜٔييَّ َظل

وزُ  ُٕ ائْٔس َي َٔ َِٜيَس لٔی  َُّط  َٟ اهَّللٔ إ٤ٔ و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ ْٞ أَِوَِم  ٢َ َرُج َّٝ ََ ٢ََّٝ أ٧َِ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر
َ َسأ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ٔلَی ا نٔی إ

ََلةٔ  َِ بٔاٜعَّ ِٞ َتِس١َُي ا٥َِّٜسا َٟ َص ا َٕ َِ َّی َزَواُظ  ا َول َّ١َٝ َِ َٜطُ  َغ  خَّ َِّی فٔی بَِيتٔطٔ ََفَ ُيَعل َِ َٜطُ  َغ  ِِ یَُزخِّ أَٔج َِ  َٟ ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ 

ااحسؼ نب اربامیہ ف وسدی نب دیعس ف وقعیب دفریق، رمفاؿ، ہبیتق، زفاری، دیبع اہلل نب امص، سیدی نب امص، رضحت ہبیتق نب دیعس ف 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم ا ک انانیب لدیم لای اس ےن رعض ایک اے اہلل 

ںیہن ےہ وج ےھجم دجسم یک رطػ ےل رک لےئ اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس  ہ اس  ےئ  ےک روسؽ ریما وکیئ ااسی رربہ



 

وپاھچ اتہک اےس اےنپ رھگ ںیم امنز ڑپےنھ یک ااجزت لم اجےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس ااجزت دے دی بج فہ تشپ 

 البای افر رفامای ایک وت امنز ےک  ےئ اذاؿ یک لفاز اتنس ےہ اس ےن رعض ایک یج اہں ریھپ رک اجےن اگل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رھپ ریتے  ےئ رضفری ےہ ہک دجسم ںیم لرک امنز ڑپھ۔

ری، دیبعاہلل نب امص، سیدی نب امص، ہبیتق نب دیعس ف ااحسؼ نب اربامیہ ف وسدی نب دیعس ف وقعیب دفریق، رمفاؿ، ہبیتق، زفا :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ  نن یدی ںیم ےس ےہ ۔

 یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ  :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ  نن یدی ںیم ےس ےہ ۔

     1482    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ بَّشوبسی، زَکیا ب٦ ابی زائسہ، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ، ابی احوػ، حَّضت وبساهَّلل :  راوی

ٔ َحسَّ  ُِ ب٦ُِ أَبٔی َزائ یَّا ث٥ََا َزََکٔ َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ و١َُيِْ ث٥ََا َوِبُس ا َسَة َحسَّ

 َّٝ ِس َرأَیِت٥َُا َو٠َا یََتَد َٕ َٜ َٟ َوِبُس اهَّللٔ  ا َٔ  َٟ ا َٔ ُُٔط أَِو ٠َزٔیْؾ إ٧ِٔ کَا٧َ َو٦ِ أَبٔی اِلَِحَؤػ  ا َّ ٔ ِس و٢َُٔٝ ن َٔ  ْٖ ٔ ٔ إِٔلَّ ٥َ٠ُاِ ََلة ُْ َو٦ِ اٜعَّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ إ٧َّٔ َر ا َٔ ََلَة َو ِتَٔی اٜعَّ َّي َیأ َٝئِن َحً ََٜي١ِٔشي بَيَِن َرُج ١َِٜزٔیُؾ  ُِٜضَسی َوإ٧َّٔ ٦ِ٠ٔ ا نََن ا َُ ٥َ١ََّٝا  ٢َ َو

َّٜٔذی یَُؤذ٧َُّ ِٔيطٔ َُ  ١َِِٜسحٔٔس ا ََلَة فٔی ا ُِٜضَسی اٜعَّ  نَٔن ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشبدبعی، زرکای نب ایب زادئہ، دبعاکلمل نب ریمع، ایب اوحص، رضحت دبعاہلل رفامےت ںی ہک مہ دےتھکی 

اظرہ وہ ای فہ امیب روہ ارگ امیبر وہات وت یھب دف لدویمں ےک  ےھت ہک وساےئ انمقف ےک امنز ےس وکیئ یھب ےھچیپ ںیہن راتہ اھت سج اک افنؼ

اہسرے اتلچ وہا امنز ڑپےنھ ےک  ےئ لاجات افر رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ  نن یدی اھکسای ےہ افر  نن یدی 

 ںیم  ہ ہک اس دجسم ںیم امنز ڑپانھ ہک سج ںیم اذاؿ دی اجیت وہ۔



 

  نب ایب ہبیش، دمحم نب رشبدبعی، زرکای نب ایب زادئہ، دبعاکلمل نب ریمع، ایب اوحص، رضحت دبعاہللاوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےک اسھت امنز ڑپانھ  نن یدی ںیم ےس ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک امجتع

     1483    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ِؽٞ ب٦ ز٘ين، ابی و١يس، ولی ب٦ ا١ٔز، ابواحوػ، حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ  ٔ َو٦ِ أَبٔی اِلَِحَؤػ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ١َز ِٔ َ ُِٜى١َِئس َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ اِل يِٕن َو٦ِ أَبٔی ا َ٘ ُٞ ب٦ُِ زُ ِؽ َّ ِٜ  ث٥ََا ا

 َِ ََٝوأت َحِيُث ی٥َُاَزی بٔض٦َّٔ  ِٔ اٜعَّ ُِٝيَحأِِن َولَی َصُؤَِل َِ َِٝقی اهَّللَ ٌَّسا ٠ُِس١ّٔٝا  ُظ أ٧َِ َی َٟ ٦ِ٠َ ََسَّ ا َّی  إ٧َّٔ َٔ ًَ ٥َٜٔبٔي٢ُِِّٙ َظل اهَّللَ ََشَ

 َ١ َ٘ َِّٝيُت٢ِ فٔی بُُيوت٢ُِٙٔ  ٢ُِ َظ َّٙ ِو أ٤َ َٜ ُِٜضَسی َو نَٔن ا َُ َُّض٦َّ ٦ِ٠ٔ  ُِٜضَسی َوإ٤ٔ نََن ا َُ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُْ فٔی بَِيتٔطٔ اهَّللُ َو ِّٝ ١َُِٜتَد ِّی َصَذا ا ا ُيَعل

 ِ٘ ِو َتَز َٜ ٥ََّة ٤َبٔي٢ُِِّٙ َو َُ ُت٢ِ  ِ٘ َْ َ َّ ٔلَی ٠َِسحٕٔس ٦ِ٠ٔ َٜ ُضوَر ث٢َُّ َيِى١ُٔس إ ُيِحٔس٦ُ اٜفُّ َِ زُ  ٕٞ یََتَفضَّ ُِٝت٢ِ َو٠َا ٦ِ٠ٔ َرُج َٝ َؽ َٜ ٥ََّة ٤َبٔي٢ُِِّٙ  َُ ٔ ُت٢ِ  صَٔذظ

 ٔ ُىُط بَٔضا َزَرَجّة َوَیُحقُّ َو٥ُِط ب َِ ِّٞ َخِفَوةٕ َیِدُفوَصا َحَس٥َّة َویَزِ ُ ُط بٔک َٜ َِ اهَّللُ  َت َ٘ ١ََِٜسأجٔس إِٔلَّ  ُْ ا َّٝ ِس َرأَیِت٥َُا َو٠َا َیَتَد َٕ َٜ َئّة َو يِّ ََ َضا 

 َٕ َّي ُي َٝئِن َحً ُٞ یُِؤتَی بٔطٔ یَُضاَزی بَيَِن اٜزَُّج ِس کَا٧َ اٜزَُّج َٕ َٜ ٗٔ َو ا َّ ْٖ ٠َِىُٝو٣ُ ا٥ِّٜ ٔ ِّْ َو٥َِضا إِٔلَّ ٥َ٠ُاِ  ا٣َ فٔی اٜعَّ

ص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک وج لدیم  ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، ایب سیمع، یلع نب ارمق، اوباوح

اچاتہ وہ ہک فہ لک االسؾ یک احتل ںیم اہلل اعتیل ےس الماقت رکے وت اس ےک  ےئ رضفری ےہ ہک فہ اؿ اسری امنزفں یک افحتظ 

ےک  ےئ یداتی ےک رطےقی نیعتم رک دےیئ  رکے اہجں ےس اںیہن اکپرا اجات ےہ، اہلل اعتیل ےن اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ںی افر  ہ امنزںی یھب یداتی ےک رطوقیں ںیم ےس ںی افر ارگ مت اےنپ رھگفں ںیم امنز ڑپوھ اسیج ہک  ہ ےھچیپ رےنہ فاال اےنپ رھگ ںیم 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رطےقی وک  ڑپاتھ ےہ وت مت ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رطےقی وک وھچڑ دای ےہ افر ارگ مت اےنپ یبن

وھچڑ دف ےگ وت رمگاہ وہ اجؤ ےگ افر وکیئ لدیم ںیہن وج اپیک احلص رکے رھپ اؿ دجسمفں ںیم ےس یسک دجسم یک رطػ اجےئ وت اہلل اعتیل 

ےک ا ک انگہ وک اٹم داتی  اس ےک  ےئ اس ےک رہ دقؾ رپ وج فہ راتھک ےہ ا ک یکین اتھکل ےہ افر اس ےک ا ک درےج وک دنلب رکات افر اس

ں ےہ افر مہ دےتھکی ںی ہک انمقف ےک وسا وکیئ یھب امنز ےس ےھچیپ ںیہن راتہ اھت ہک سج اک افنؼ اظرہ وہ اجات افر ا ک لدیم ےسج دف لدویم



 

 ےک اہسرے الای اجات اھت اہیں کت ہک اےس فص ںیم ڑھکا رکدای اجات۔

 ایب سیمع، یلع نب ارمق، اوباوحص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بج ومذؿ اذاؿ دے دے وت دجسم ےس ےنلکن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک  :   ابب

 بج ومذؿ اذاؿ دے دے وت دجسم ےس ےنلکن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1484    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواحوػ، ابزاہي٢ ب٦ ٠ہاجز، حَّضت ابوشىثاء رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيبَ  ١َِِٜس َحسَّ ُُٔىوّزا فٔی ا ٥َّا  ُ٘  َٟ ا َٔ  ِٔ ِىَثا ٔ َو٦ِ أَبٔی اٜصَّ ١َُِٜضأجز ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ ا حٔٔس َة َحسَّ

ُظ حَ  أَِتَبَىطُ أَبُو صَُزیَِزَة َبََّصَ َِ ١َِِٜسحٔٔس ی١َِٔشي  ْٞ ٦ِ٠ٔ ا ا٣َ َرُج َٕ َِ  ٧ُ ١َُِٜؤذِّ أَذ٧ََّ ا َِ َٟ أَبُو ٠ََي أَبٔی صَُزیَِزَة  ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  َد ٦ِ٠ٔ ا َّي َِخَ ً

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ ِٜ ِس َوَصي أَبَا ا َٕ َِ ا َصَذا   صَُزیَِزَة أ٠ََّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، اربامیہ نب اہمرج، رضحت اوباثعشء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ دجسم ںیم رضحت اوبرہریہ ےک 

ھت ےھٹیب وہےئ ےھت وت ؤمذؿ ےن اذاؿ دی وت ا ک لدیم ڑھکا وہ افر دجسم ےس اجےن اگل رضحت اوبرہریہ اینپ اگنہ ےس اس اک اھچیپ اس

رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک اس لدیم ےن رضحت اوبااقلمس  رکےت رےہ اہیں کت ہک فہ دجسم ےس لکن ایگ

  یک انرفامین یک ےہ۔یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، اربامیہ نب اہمرج، رضحت اوباثعشء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ دے دے وت دجسم ےس ےنلکن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمبج ومذؿ اذا

     1485    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز ٠کی، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، و١ز ب٦ َىيس، حَّضت اشىث ب٦ ابی شىثاء ظحابی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِّیُّ حَ  ١َِٜک ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز ا ١َُِٜحارٔبٔیِّ َو٦ِ َحسَّ ِٔ ا ِىَثا ٔىيٕس َو٦ِ أَِشَىَث ب٦ِٔ أَبٔی اٜصَّ ََ َيا٧ُ صَُو اب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ و١ََُز ب٦ِٔ  ِّ َُ ث٥ََا  سَّ

ا َصَذا َٟ أ٠ََّ ا َٕ َِ ١َِِٜسحَٔس َخارّٔجا َبِىَس اِلََذا٧ٔ  ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة َوَرأَی َرُجَّل یَِحَتاُز ا ََ  َٟ ا َٔ َٕ  أَبٔيطٔ  َّی َِ ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ ِٜ ِس َوَصي أَبَا ا

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

انب ایب رمع یکم، ایفسؿ نب ہنییع، رمع نب دیعس، رضحت اثعش نب ایب اثعش احصیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت 

ے وہےئ رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس افر اوہنں ےن

 

کلی

 

ت
 ا ک لدیم وک اذاؿ ےک دعب دجسم ےس 

 وہےئ داھکی وت رفامای ہک اس ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک انرفامین یک ےہ۔

 انب ایب رمع یکم، ایفسؿ نب ہنییع، رمع نب دیعس، رضحت اثعش نب ایب اثعشء احصیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اشعء افر حبص یک امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء افر حبص یک امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1486    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ٍيْہ ب٦ ١َٝہ، وبساٜواحس ب٦ زیاز، وث١ا٧ ب٦ حٙي٢، حَّضت وبساٜزح٦١ ب٦ ابوو١زة رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

١َِِٜدزُومٔیُّ  ١َََٝة ا ََ َْةُ ب٦ُِ  ١ٍُِٜٔي ٤ََْا ا َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ  َحسَّ ٕ َحسَّ َِٜواحٔٔس َوصَُو اب٦ُِ زٔیَاز ث٥ََا َوِبُس ا َحسَّ

 ِٜ ١َِِٜسحَٔس َبِىَس َظََلةٔ ا ا٧َ ا َّّ َٞ وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ َو َٟ َزَخ ا َٔ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ أَبٔی َو١َِزَة  ٙٔي٢ٕ َحسَّ َىِسُت َح َٕ َِ َىَس َوِحَسُظ  َٕ َِ زٔٔب  ٍِ ١َ

ا َٕ َِ َِٜيطٔ  ٔ َِ إ َِ فٔی َج١َاَوٕة  ِٜٔىَصا َّی ا ُٟ ٦ِ٠َ َظل و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ َْ َٟ َیا اب٦َِ أَخٔی  ا٣َ نِٔع َٔ ١ََّا  َٙأ٤َ

َّٝطُ  ُ َٞ ک ِي َّٝ َّی اٜ ١ََّا َظل َٙأ٤َ َِ ِبَح فٔی َج١َاَوٕة  َّی اٜعُّ ٞٔ َو٦ِ٠َ َظل ِي َّٝ  اٜ

ہ نب ہملس، دبعاولادح نب زاید، امثعؿ نب میکح، رضحت دبعارلنمح نب اوبرمعة ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ااحسؼ نب اربامیہ، ریغم

ہک رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رغمب یک امنز ےک دعب دجسم ںیم داہ  وہےئ افر اغ ےل ھٹیب ےئگ وت ںیم یھب اؿ ےک 

ریمے ےجیتھب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک سج لدیم اسھت ھٹیب ایگ وت اوہنں ےن رفامای اے 

ےن اشعء یک امنز امجتع ےک اسھت ڑپ ی وت وگای اس ےن لد ی رات ایقؾ ایک افر سج لدیم ےن حبص یک امنز امجتع ےک اسھت ڑپ ی وت 

 وگای ہک اس ےن اسری رات ایقؾ ایک۔

 میہ، ریغمہ نب ہملس، دبعاولادح نب زاید، امثعؿ نب میکح، رضحت دبعارلنمح نب اوبرمعة ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیماشعء افر حبص یک امنز 

     1487    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل اَسی و ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، َّيا٧، ابی َہٞ، حَّضت وث١ا٧ ب٦ حٙي٢  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ  ث٥ََا َوِبُس اٜ َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي  ثَىٔي ٠َُح١َّ ٔسیُّ ح و َحسَّ ََ َ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ اِل ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕب َحسَّ ٗٔ َِحِ ا زَّزَّ

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ٙٔي٢ٕ بَٔضَذا اِْل ٕٞ وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ َح ِض ََ َيا٧َ َو٦ِ أَبٔی  ِّ َُ  َج١ٔيّىا َو٦ِ 

اہلل ادسی ف دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، ایب لہس، رضحت امثعؿ نب میکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس زریہ نب رحب، دمحم نب دبع



 

 اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح ےس لقن یک یئگ ےہ۔

اہلل اعتٰیل زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل ادسی ف دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، ایب لہس، رضحت امثعؿ نب میکح ریض  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اشعء افر حبص یک امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1488    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 نَّص ب٦ ولی جہؽِم، بَّش اب٦ ٠ّؽٞ، خاٜس، حَّضت ا٤س ب٦ َيْی٦  :  راوی

ئْی٦َ  َٔ ٕٞ َو٦ِ َخأٜٕس َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ  ؽَّ َّ ث٥ََا بَِّٔشْ َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُ َِٜحِضَؽِٔمُّ َحسَّ ثَىٔي َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ١ِٔىُت ُج٥َِسَب ب٦َِ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ  

ََل َیِفُٝ  َوِبٔس اهَّللٔ  َِ ٔة اهَّللٔ  ُضَو فٔی ذ٠َّٔ َِ ِبَح  َّی اٜعُّ ٢ََّٝ ٦ِ٠َ َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ تٔطٔ َي ب٢َُِّٙ٥َ اهَّللُ ٦ِ٠ٔ ذ٠َّٔ

َيُٙبَُّط فٔی ٤َارٔ َجَض٢ََّ٥  َِ ُط  َ٘ ُيِسرٔ َِ  بَٔصِيٕئ 

ی، رشب انب لضفم، اخدل، رضح

م

 

یہ ض
ج

ت اسن نب ریسنی رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت  بدب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل رصن نب یلع 

ںیم  ہنع ےس انس فہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج لدیم ےن حبص یک امنز ڑپ ی وت فہ اہلل یک ذہم داری

 اگ اہلل اےس افدنےھ ہنم منہج یک لگ ںیم ڈاؽ دے اگ۔ےہ اہلل یک ذہم داری ںیم للخ ہن ڈاول وت وج اس رطح رکے 

ی، رشب انب لضفم، اخدل، رضحت اسن نب ریسنی :  رافی

م

 

یہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 حبص یک امنز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم اشعء افر

     1489    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ زورقی، ا١َىيٞ، خاٜس، حَّضت ا٤س ب٦ َيْی٦ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ ِوَرق وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ُٕ ث٥َٔيطٔ َيِى یَّ َحسَّ َِسٔ َٕ ِٜ ١ِٔىُت ُج٥َِسبّا ا ََ  َٟ ا َٔ ئْی٦َ  َٔ ُٞ َو٦ِ َخأٜٕس َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ یُّ َحسَّ

ََل  َِ ٔة اهَّللٔ  ُضَو فٔی ذ٠َّٔ َِ ِبٔح  َّی َظََلَة اٜعُّ ٢َ ٦ِ٠َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ تٔطٔ بَٔصِيٕئ  َیِفُٝب٢َُِّٙ٥َ اهَّللُ َي ٦ِ٠ٔ ذ٠َّٔ

طُ ث٢َُّ یَُٙبَّطُ َولَی َوِجضٔطٔ فٔی ٤َارٔ َجَض٢ََّ٥  ِ٘ تٔطٔ بَٔصِيٕئ یُِسرٔ َُّط ٦ِ٠َ یَِفُِٝبُط ٦ِ٠ٔ ذ٠َّٔ إ٤ٔ َِ 

وقعیب نب اربامیہ دفریق، اامسلیع، اخدل، رضحت اسن نب ریسنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت  بدب رمقی 

فہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج لدیم ےن حبص یک امنز ڑپ ی وت فہ اہلل یک ذہم داری ںیم ےہ ےس انس 

وکیئ اہلل یک ذہم داری ںیم للخ ہن ڈاےل وت وج لدیم اہلل ےس یسک زیچ ےک اسھت اہلل یک ذہم داری وک بلط رکے اگ وت اہلل اےس افدنےھ 

 لگ ںیم ڈاؽ دے اگ۔ ہنم منہج یک

 وقعیب نب اربامیہ دفریق، الیعمس، اخدل، رضحت اسن نب ریسنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ز وک امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیماشعء افر حبص یک امن

     1490    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یزیس ب٦ ہارو٧، زاُز ب٦ ابی ہ٥س، حس٦، حَّضت ج٥سب ب٦ َّيا٧ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ  َيا٧َ َو٦ِ  َحسَّ ِّ َُ َِٜحَس٦ٔ َو٦ِ ُج٥َِسٔب ب٦ِٔ  ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ َو٦ِ َزاُوَز ب٦ِٔ أَبٔی ص٥ِٕٔس َو٦ِ ا َحسَّ



 

َيُٙبَُّط فٔی ٤َارٔ َجَض٢ََّ٥  َِ ٢ِ یَِذَُکِ  َٜ ٢ََّٝ بَٔضَذا َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

نب ایب دنہ، نسح، رضحت  بدب نب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، داؤد 

 فملس ےس ایس رطح  ہ دحثی لقن یک ےہ نکیل اس ںیم افدنےھ ہنم منہج یک لگ ںیم ڈاےل اجےن اک ذرک ںیہن ےہ۔

  ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، داؤد نب ایب دنہ، نسح، رضحت  بدب نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک ذعر یک فہج ےس امجتع وھچڑےن یک ر تص ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمیسک ذعر یک فہج ےس امجتع وھچڑےن یک ر تص 

     1491    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، حَّضت ٠ح١وز ب٦ ربيي انعاری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُ َْنٔی ی َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ حٔئييُّ أَِخب َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي اٜتُّ ٠َ ثَىٔي َِحِ و٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أ٧ََّ ٠َِح١ُوَز ب٦َِ اٜزَّبٔئي اِلَِنَعارٔیَّ َحسَّ

٦ِ َشضَٔس بَِس  َّ٢َ ١٠ٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ثَُط أ٧ََّ ؤتَِبا٧َ ب٦َِ ٠َأٜٕک َوصَُو ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ َحسَّ و َُ َّطُ أَتَی َر ّرا ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارٔ أ٤َ

 َّ َ اهَّللٔ َظل ِومٔی َوإَٔذا ک َٕ ٔ ِّی ٜ ی َوأ٤ََا أَُظل ُت َبََّصٔ ِس أ٤ََِْکِ َٔ ِّی  ٔن َٟ اهَّللٔ إ و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِٜوازٔی ی اهَّللُ َو َٟ ا ا ََ ا٤َِت اِل٠ََِفاُر 

ُض٢ِ َوزٔزِ  َٜ َِّی  َِأَُظل َتٔفِي أ٧َِ آتَٔی ٠َِسحَٔسص٢ُِ  َِ ٢ِ أَ َٜ َّٜٔذی بَِيىٔي َوبَِي٥َُض٢ِ َو أَتَّدَٔذُظ ا َِ ًّی  ِّی فٔی ٠َُعل ُتَعل َِ ِتٔی  َٟ اهَّللٔ َتأ و َُ ََّک یَا َر ُت أ٤َ

َس  ٍَ َِ َٟ ؤتَِبا٧ُ  ا َٔ َِ اهَّللُ  ُٞ إ٧ِٔ َشا َى ِِ َ أ ََ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ًّی  ُٟ اهَّللٔ ٠َُعل و َُ َِٝيطٔ  ا َر َّی اهَّللُ َو َظل

٢َ َو  َّٝ ََ َِأَذ٤ُِٔت َو  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َتأَِذ٧َ َر َِ ا َِ َي ا٥ََّٜضاُر  َّ ُٖ حٔيَن اِرَت ی سِّ َّي أَبُو بَِْکٕ اٜعِّ ٢ِ َیِحِٝٔس َحً َٝ َِ َٜطُ   

 ٔ ٔلَی ٤َاح ُت إ أَََشِ َِ  َٟ ا َٔ َِّی ٦ِ٠ٔ بَِيتَٔک  ُِّ أ٧َِ أَُظل َٟ أَی٦َِ تُٔح ا َٔ ِٜبَِيَت ث٢َُّ  َٞ ا َِٝيطٔ َزَخ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٕ َِ ِٜبَِئت  َيٕة ٦ِ٠ٔ ا

َٜطُ  ٕ َظ٥َِى٥َاُظ  َٟ َوَحَبِس٥َاُظ َولَی َخزٔیز ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َىَتئِن ث٢َُّ  ِ٘ َّی َر ََِعل ٥َ١ِا َوَرائَُط  ُٕ َِ  َْ َّ َٙب َِ  ٢َ َّٝ ََ ٞٔ َو ْٟ ٦ِ٠ٔ أَصِ َثاَب رَٔجا َِ  َٟ ا َٔ  



 

َّي ا ٥ََٜا َحً ارٔ َحِو َٔک اٜسَّ َٟ َبِىُؽُض٢ِ ذَٜ ا َٕ َِ ِخُص٦ٔ  ْٞ ٥ِ٠ُٔض٢ِ أَی٦َِ ٠َأُٜک ب٦ُِ اٜسُّ ٔ ائ َٔ  َٟ ا َٕ َِ  ٕ ْٟ َذُوو َوَسز ِٜبَِئت رَٔجا  ِجَت١ََي فٔی ا

َٜطُ َذَٜٔک أَ   ِٞ ُٕ ٢ََّٝ َِل َت ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ُط  َٜ و َُ ُِّ اهَّللَ َوَر ْٖ َِل یُٔح ٔ ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ یُزٔیُس َِل ٥َ٠ُاِ ٔ َٟ َِل إ ا َٔ ِس  َٔ َتَزاُظ 

 ٔ ٥َ١ُِٝإِٔ ٔ ١ََّا ٤ََزی َوِجَضُط َوَنٔعيَحَتُط ٜ إ٤ٔ َِ  َٟ ا َٔ  ٢ُ َٝ وُُٜط أَِو َُ اُٜوا اهَّللُ َوَر َٔ  َٟ ا َٔ َّی بَٔذَٜٔک َوِجَط اهَّللٔ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ يَن 

إ٧َّٔ ا َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب اهَّللُ َو ا َٔ َط إِٔلَّ اهَّللُ یَبَِتغٔی بَٔذَٜٔک َوِجَط اهَّللٔ  َٜ ٔ َٟ َِل إ ا َٔ ٣َ َولَی ا٥َّٜارٔ ٦ِ٠َ  ِس َِحَّ َٔ ُِٜت  هَّللَ  َ أ ََ ث٢َُّ 

اتٔض٢ِٔ َو٦ِ َحٔسیٔث ٠َِح١ُو ا٢ٕٜٔ َوصَُو ٦ِ٠ٔ ََسَ ََ ٕس اِلَِنَعارٔیَّ َوصَُو أََحُس بَىٔي  ُِٜحَعيَِن ب٦َِ ٠َُح١َّ ُط بَٔذَٜٔک ا َٔ ََِعسَّ ٔ ب٦ِٔ اٜزَّبٔئي   ز

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت ومحمد نب رعیب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںی ہک رضحت ابتعؿ نب 

فہ دبر ںیم یر ک وہےئ فہ امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب ںیم ےس فہ احصیب ںی وج ااصنر ںیم ےس زغ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ریمی انیبیئ متخ وہیئگ ےہ افر ںیم اینپ وقؾ وک 

 ںیم امنز ڑپاھات وہں افر بج ابرش وہیت ےہ وت ریمے افر اؿ ےک درایمؿ ا ک ان ہ ےہ وج اتہب ےہ سج یک فہج ےس ںیم اؿ یک دجسم

اؿ وک امنز ڑپاھےن ےک  ےئ ںیہن لاتکس افر ںیم اس ابت وک  دنس رکات وہں ہک اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے 

 امایرھگ ںیم رشتفی الںیئ افر امنز ڑپاھںیئ اتہک ںیم اس ہگج ںیم اینپ امنز ڑپےنھ یک ہگج انبولں وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رف

ںیم ایس رطح رکفں اگ ارگ اہلل ےن اچاہ وت ابتعؿ ےتہک ںی ہک اےلگ دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر رضحت اوبرکب دصقی ریض 

اہلل اعتٰیل ہنع دؿ ڑچےھ یہ ریمے اہں رشتفی الےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ااجزت بلط رفامیئ افر ںیم ےن لپ 

 فل ہ فملس وک ااجزت دی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رھگ ںیم داہ  وہےئ ایھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھٹیب ںیہن یلص اہلل ہیلع

 ےھت افر رفامای ہک وت اہکں اچاتہ ےہ ہک مہ ریتے رھگ ںیم امنز ڑپںیھ ابتعؿ ےتہک ںی ہک ںیم ےن رھگ ےک ا ک وکےن یک رطػ ااشرہ ایک وت

 ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر ریبکت یہک افر مہ یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہےئ لپ روسؽ اہلل یلص اہلل

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف رںیتعک امنز یک ڑپاھںیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن السؾ ریھپ دای ابتعؿ ےتہک ںی ہک مہ ےن 

 ےئ رحریہ انبای وہا اھت مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفاک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک 

رحریہ الھکںیئ افر امہرے اردرگد ےک ولگ یھب لےئگ اہیں کت ہک رھگ ںیم ھچک ولوگں اک ا ک اامتجع وہایگ اؿ ولوگں ںیم ےس ا ک 

 اہکں ےہ

 

ث
 

؟ اؿ ںیم ےس یسک ےن )ذجابت ںیم لرک( ہہک دای ہک فہ وت انمقف ےہ فہ اہلل افر اس ےک ےنہک فاےل ےن اہک ہک امکل نب دخ

ےتھکی روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس تبحم ںیہن رکات وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اےس اس رطح ہن وہک ایک مت ںیہن د

ُ اہک ےہ
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
فہ اس ےس رصػ اہلل یک راض اچاتہ ےہ ابتعؿ ےتہک ںی ہک ولوگں ےن اہک ہک اہلل افر اس اک روسؽ یہ  ہک اس ےن وج ل

 زایدہ اجےنن فاےل ںی اہک ہک مہ ےن ایکس وت ہج افر اس یک ریخ وخایہ انموقفں ےک  ےئ رکات داھکی ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ



 

ُ ےہک اہلل ےن اس رپ دفزخ یک لگ وک رحاؾ رکدای ےہ انب اہشب ےتہک ںی ہک فملس ےن رفامای وج لدیم اہلل یک راض یک 
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
اخرط ل

ن نب دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری ےس اس دحثی ےک ابرے ںیم وپاھچ وج ومحمد نب رعیب ےن ایبؿ یک ےہ 
 
ضن
ل

رھپ ںیم ےن رضحت 

  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہلیبق ینب اسمل ےک رسدار ںی۔وت اوہنں ےن اس یک دصتقی یک رضحت نیصح نب دمحم

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت ومحمد نب رعیب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امن :   ابب

 یسک ذعر یک فہج ےس امجتع وھچڑےن یک ر تص ےک ایبؿ ںیم

     1492    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ راِي و وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، ٠ح١وز ب٦ ربيي، حَّضت وتبا٧ ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِ َحسَّ  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ٔٗ ا ص١َُا َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس لَٔکَ ثَىٔي ٠َِح١ُوزُ ب٦ُِ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ زٔیِّ 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أََتِيُت َر ا َٔ َّطُ َربٔيٕي َو٦ِ ؤتَِبا٧َ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َْ أ٤َ ِ ٌَي َِٜحٔسیَث ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث یُو٤َُس  َٗ ا ا ََ ٢َ َو َّٝ ََ َو

 ٔ ثُِت ب َحسَّ َِ َٟ ٠َِح١ُوْز  ا َٔ َِٜحٔسیٔث  َخِئص٦ٔ َوَزاَز فٔی ا ِخُص٦ٔ أَِو اٜسُّ ْٞ أَی٦َِ ٠َأُٜک ب٦ُِ اٜسُّ َٟ َرُج ا َٕ َِ  َٟ ا ا َٔ َِٜحٔسیٔث َنََفّ َضَذا ا

ٔلَی  ِٔيض٢ِٔ أَبُو أَیُّوَب اِلَِنَعارٔیُّ  ُت إ٧ِٔ َرَجِىُت إ ِّ َٝ َح َِ  َٟ ا َٔ َِٝت  ُٔ َٟ ٠َا  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ ٠َا أَُل٦ُّ َر ا َٕ َِ

ِو٠ٔطٔ  َٔ ُظ َوصَُو إ٠َٔا٣ُ  َِ َبََّصُ ِس َذَص َٔ ّْا  بٔي َ٘ َوَجِستُطُ َشِيّدا  َِ َِٜيطٔ  ٔ َجِىُت إ َٟ ََفَ ا َٔ ُط  َٜ َ أ َِ َِ ؤتَِبا٧َ أ٧َِ أَ ُِٜتطُ   َ َسأ َِ ٔلَی َج٥ِبٔطٔ  َِٝسُت إ َح

ا َٔک ََفَ َِٜت َبِىَس ذَٜ َٟ اٜزُّصِزٔیُّ ث٢َُّ ٤َزَ ا َٔ َٟ ٠َزَّةٕ  ث٥َٔيطٔ أَوَّ ١َا َحسَّ َ٘ ث٥َٔيطٔ  َحسَّ َِ َِٜحٔسیٔث  ئُٔؾ َوأ٠ُُوْر ٤ََزی أ٧ََّ اِل٠ََِز ا٤َِتَهی َو٦ِ َصَذا ا

 َِ  َّْ َ َّ ٍِ ًَ أ٧َِ َِل َي َتَفا َِ ٦ِ١َ ا َِ ِيَضا  َٜ ٔ َََّّْ إ ٍِ  ََل َي

دمحم نب راعف ف دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ومحمد نب رعیب، رضحت ابتعؿ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لای رھپ لےگ دحثی ایس رطح ایبؿ یک وساےئ اےکس ہک اس دحثی ںیم ےہ ہک ا ک 



 

 اہکں ےہ ومحمد ےتہک ںی ہک ںیم ےن  ہ دحثی دنچ لدویمں ےس ایبؿ یک۔ اؿ ںیم رضحت ےن 

 
 

ث
 

 ای دخ

 

ث
 

اہک ہک امکل نب دخ

د اوباویب ااصنری ےھت اوہنں ےن رفامای ہک ریما ایخؽ ںیہن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ رفامای وہ وج وت ےن اہک ےہ ومحم

ےن مسق اھکیئ ہک ںیم ابتعؿ یک رطػ اج رک اؿ ےس وپوھچں اگ وت ںیم اؿ یک رطػ ایگ وت ںیم ےن اؿ ےس اس رافی ےن اہک ہک رھپ ںیم 

دحثی ایبؿ یک ےسیج ےلہپ ایبؿ یک یھت زرہی ےتہک ںی ہک رھپ اس ےک دعب تہب یس زیچںی رفض وہںیئ افر ا ماؾ انزؽ وہےئ افر مہ ےن 

 اس یک ااطتستع راتھک ےہ ہک دوھہک ہن اھکےئ وت فہ دوھہک ہن اھکےئ۔ داھکی ہک اکؾ )دنی( اؿ رپ اخ اہ وہایگ وت وج

 دمحم نب راعف ف دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ومحمد نب رعیب، رضحت ابتعؿ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 یسک ذعر یک فہج ےس امجتع وھچڑےن یک ر تص ےک ایبؿ ںیم

     1493    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٰی و٥ہاَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، زہزی، حَّضت ٠ح١وز ب٦ ربيي رِضي اهَّلل تىال :  راوی

ثَىٔي اٜزُّصِزٔیُّ  َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ  ٤ََْا ا َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ِّی  َحسَّ ٔن َٟ إ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ اٜزَّبٔئي  َو٦ِ ٠َِح١ُوز

 ٔ٢ََّٝ ٠ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َضا َر ّة ٠َحَّ ُٞ ٠َحَّ ٔ َٟ َلَِوٕ ا َٔ ثَىٔي ؤتَِبا٧ُ ب٦ُِ ٠َأٜٕک  َحسَّ َِ َٟ ٠َِح١ُوْز  ا َٔ ٕ فٔی َزار٤َٔا  ِٜو ٦ِ َز

َىَتئِن َوَحَبِس٥َا ِ٘ َّی ب٥َٔا َر ََِعل ِؤٜطٔ  َٔ ٔلَی  َِٜحٔسیَث إ َٗ ا ا ََ َِ َو ا ََ ِس  َٔ ی  َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ َبََّصٔ و َُ ُِٝت یَا َر َِٝيطٔ  ُٔ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

 ٢َ َّٝ ََ ٕ  َو ٢ِ یَِذَُکِ ٠َا َبِىَسُظ ٦ِ٠ٔ زٔیَاَزةٔ یُو٤َُس َو٠َِى١َز َٜ َٜطُ َو  َولَی َجٔصيَصٕة َظ٥َِى٥َاَصا 

ااحسؼ نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، رضحت ومحمد نب رعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےہ ہک وج یلک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امہرے رھگ ےک ڈفؽ ےس یک یھت رضحت ومحمد رفامےت ںی ہیلع فل ہ فملس اک فہ یلک رکان اید 

ہک رضحت ابتعؿ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ھجم ےس ایبؿ رفامای ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ثی ایبؿ رفامیئ وج ایھب سگری اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ دف ریمی انیبیئ زمکفر وہیئگ ےہ رھپ لےگ ایسی دح

ہ الھکےن ےک  ےئ رفک ایل وج مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

ث

 ش
ن

ث

یش
ل
 رںیتعک امنز ڑپاھںیئ افر مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 



 

 رمعم یک زایدیت اک ذرک ںیہن ےہ۔ فملس ےک  ےئ انبای اھت افر اس ےک دعب دحثی ںیم ویسن افر

 ااحسؼ نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، رضحت ومحمد نب رعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم امجتع ےک اسھت ونالف افر اپک اٹچیئ فریغہ رپ

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امجتع ےک اسھت ونالف افر اپک اٹچیئ فریغہ رپ امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1494    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ساهَّلل ب٦ ابی ـٝحہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک اَحاٗ ب٦ وب :  راوی

َِٝحَة َو٦ِ أ٤ََٔس  َ َٖ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ـ َح َِ ٔ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ إ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  َتُط َحسَّ  ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َجسَّ

َّی اهَّللُ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٙة َزَوِت َر ِي َٝ َٟ أ٤ََُس ب٦ُِ ٠ُ ا َٔ َِّی َل٢ُِٙ  أَُظل َِ ُٔو٠ُوا   َٟ ا َٔ َٞ ٥ِ٠ُٔط ث٢َُّ  َ أَک َِ ٕ َظ٥ََىِتُط  ٢َ َٜٔفَىا٣ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ُٟ اهَّللٔ و َُ َِٝيطٔ َر ا٣َ َو َٕ َِ  ِٕ ٥ََؽِحُتُط ب١َٔا َِ ٟٔ ٠َا ُٜبَٔس  َوزَّ ٦ِ٠ٔ ـُو َِ ِس ا َٔ ٥ََٜا   ٕ ٔلَی َحٔعيْ ١ُِت إ ُٕ َِ َّی اهَّللُ ٠َأٜٕک  ٢َ  َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َا َر َٜ َّی  ََِعل َِٜىُحوُز ٦ِ٠ٔ َوَرائ٥َٔا  َِٜيتٔي٢ُ َوَرائَطُ َوا ُت أ٤ََا َوا ِّ َّ َٓ َوَظ َىَتئِن ث٢َُّ اِنََّصَ ِ٘ ٢َ َر َّٝ ََ 

ب کہ ریض اہلل ییحی نب ییحی، امکل ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض 
مل
اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اؿ یک دادی 

ا ک اھکےن رپ وج اوہنں ےن انبای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک البای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس اھکےن  اعتٰیل ہنع ےن

نب امکل رفامےت ںی ہک ںیم ا ک اٹچیئ ےل رک ڑھکا  ںیم ےس اھکای رھپ رفامای ڑھکے وہ اجؤ ںیم اہمترے  ےئ امنز ڑپوھں رضحت اسن

وہایگ وج رثکت اامعتسؽ یک فہج ےس ایسہ وہیئگ یھت ںیم ےن اس رپ اپین ڑھچاک رھپ اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ 

ب کہ یھب امہرے ےھچیپ ڑھکی وہیئگ رھپ ںیم ےن افر ا ک میتی ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ ا ک فص ابدن ی افر ڑبایھ 
مل

 ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف رتعک امنز ڑپاھیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی ےل ےئگ۔



 

 ییحی نب ییحی، امکل ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امجتع ےک اسھت ونالف افر اپک اٹچیئ فریغہ رپ امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1495    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور و ابوربيي، وبساٜوراث، شيبا٧، وبساٜوارث، ابوتياح، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  ویرا

 ِٜ ث٥ََا َوِبُس ا َٟ َشِيَبا٧ُ َحسَّ ا َٔ َِٜوارٔٔث  ص١َُا َو٦ِ َوِبٔس ا ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َوأَبُو اٜزَّبٔئي لَٔکَ َّيَّ َحسَّ احٔ َو٦ِ أ٤ََٔس َوارٔٔث َو٦ِ أَبٔی اٜت

ا ََفُب١ََّا َتِحَُّضُ اٜعَّ  ّٕ ٢َ أَِحَس٦َ ا٥َّٜأس ُخُٝ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ َيأ٠ُِزُ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َِ ََلةُ َوصَُو فٔی بَِيت٥َٔا 

 َُ َُِي٥َُِٙس ث٢َُّ ی٥َُِؽُح ث٢َُّ َیُؤ٣ُّ َر َّٜٔذی َتِحَتُط  ِٜبَٔسأك ا ِّی ب٥َٔا َوکَا٧َ بٔا ُيَعل َِ ُط  َّ ِٝ و٣ُ َخ ُٕ ٢َ َوَن َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و

 ٔٞ  بَٔساـُُض٢ِ ٦ِ٠ٔ َجزٔیٔس ا٥َِّٜد

ابیشؿ نب رففخ ف اوبرعیب، دبعاولراث، ابیشؿ، دبعاولارث، اوبایتح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک 

 ہیلع فل ہ فملس ولوگں ںیم بس ےس اےھچ االخؼ فاےل ےھت ضعب رمہبت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے رھگ روسؽ اہلل یلص اہلل

 ںیم وہےت ےھت وت امنز اک فتق لاجات وت اس اٹچیئ وک ااھٹےن اک مکح رفامےت سج اٹچیئ رپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی رفام ےھت رھپ

 ےس دوھای اجات افر رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اامؾ  ےتن افر ولگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ اےس اصػ ایک اجات رھپ اےس اپین

 فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہےت افر وجھکر ےک وتپں یک ینب وہیئ وہیت یھت۔

  اعتٰیل ہنعابیشؿ نب رففخ ف اوبرعیب، دبعاولراث، ابیشؿ، دبعاولارث، اوبایتح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 امجتع ےک اسھت ونالف افر اپک اٹچیئ فریغہ رپ امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1496    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ہاش٢ ب٦ ٔا٢َ، ََٝمي٧ ب٦ ثابت، حَّضت ا٤س :  راوی

َٟ َزَخ  ا َٔ ٧ُ َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس  َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  ٢ٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا َصأش٢ُ ب٦ُِ ا ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٞ ا٥َّٜٔييُّ َظل

 ََ ِٔ َو ٔ َو َِّی ب٢ُِٙٔ فٔی ٌَيِْ َِْٔلَُظل ُٔو٠ُوا   َٟ ا َٕ َِ ًَٜٔي  ٕ َخا ا٣ ِّی َوأ٣ُُّ َِحَ َِٝي٥َا َو٠َا صَُو إِٔلَّ أ٤ََا َوأُم ٢َ َو َّٝ ْٞ َٟ َرُج ا َٕ َِ َّی ب٥َٔا  ََِعل  ٕ ٔت َظََلة

٥ََٜا  َٝطُ َولَی ی١َٔي٥ٔطٔ ث٢َُّ َزَوا  َٟ َجَى ا َٔ َٞ أََنّسا ٥ِ٠ُٔط  َِٜت َٜٔثابٕٔت أَی٦َِ َجَى ا َٕ َِ  ٔ ة ٤َِيا َواِْلِٔخَ ٔ اٜسُّ ٕ ٦ِ٠ٔ َخيِْ ِّٞ َخيِْ ُ ِٜبَِئت بٔک َٞ ا أَصِ

 ٔ ٕ َوکَا٧َ فٔی آِٔخٔ ٠َا َزَوا لٔی ب ِّٞ َخيِْ ُ ََِسَوا لٔی بٔک  َٟ ا َٔ َٜطُ  ًُ اهَّلَل  َٟ اهَّللٔ ُخَویِس٠َُٔک اِز و َُ ِّی یَا َر َٜطُ أُم ثِْٔ ٠َا ِ٘ َُّٝض٢َّ أَ َٟ اٜ ا َٔ طٔ أ٧َِ 

ََٜسظُ  َٜطُ ِٔيطٔ  َوَو  َوبَارِٔک 

زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس، امیلسؿ نب اثتب، رضحت اسن رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے رھگ داہ  وہےئ 

 ہکبج رھگ ںیم ںیم افر ریمی فادلہ افر اؾ رحاؾ ریمی اخ ہ ںیھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ڑھکے وہاجؤ اتہک ںیم ںیہمت

امنز ڑپاھؤں افر فہ فتق یسک امنز اک یھب ںیہن اھت ا ک لدیم ےن اثتب ےس وپاھچ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت اسن 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اہکں ڑھکا ایک اھت اوہنں ےن اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اںیہن اینپ داںیئ رطػ ڑھکا ایک رھپ لپ یلص

فل ہ فملس ےن امہرے رھگ فاولں ےک  ےئ رہ رطح یک داین فلرخت یک الھبیئ یک داع رفامیئ ریمی فادلہ ےن رعض ایک اے اہلل اہلل ہیلع 

ےک روسؽ اسن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ا ک وھچاٹ اس اخدؾ ےہ اس ےک  ےئ لپ داع رفامںیئ! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

یک داع رفامیئ افر داع ےک لرخ ںیم وج ریمے  ےئ یھت اس ےک اسھت  ہ رفامای اے اہلل اؿ ےک امؽ افر اؿ ریمے  ےئ رہ رطح یک الھبیئ 

 یک افالد ںیم رثکت افر اؿ ےک  ےئ اس ںیم ربتک اطع رفام۔

 زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس، امیلسؿ نب اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 امجتع ےک اسھت ونالف افر اپک اٹچیئ فریغہ رپ امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1497    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ٠دتار، ٠وسي، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، :  راوی

١َٔي ٠ُ  ََ ١ُِِٜدَتارٔ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َحسَّ ُث َو٦ِ أ٤ََٔس َحسَّ وَسي ب٦َِ أ٤ََٕس یَُحسِّ

َٟ اهَّللٔ  و َُ ١َِٜ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َر ا٣َ ا َٔ ا٠َىٔي َو٦ِ ی١َٔي٥ٔطٔ َوأَ َٔ َ أ َِ  َٟ ا َٔ َٜتٔطٔ  طٔ أَِو َخا َّی بٔطٔ َوبٔأ٠ُِّ ٢ََّٝ َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َا َظل َّ ِٝ  زِأََة َخ

 اہلل ہیلع فل ہ دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دبعاہلل نب اتخمر، ومیس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص

ا فملس ےن اںیہن افر اؿ یک فادلہ ای اؿ یک اخ ہ وک امنز ڑپاھیئ افر اراشد رفامای ہک ےھجم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن داںیئ رطػ ڑھک

 ایک افر اخوتؿ وک امہرے ےھچیپ ڑھکا ایک۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دبعاہلل نب اتخمر، ومیس، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امجتع ےک اسھت ونالف افر اپک اٹچیئ فریغہ رپ امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1498    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، زہيْ ب٦ ِحب، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی :  راوی

 َ ث َٟ َحسَّ ا َٔ ٕب  ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ ح و َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ ىٔي اب٦َِ ٥َا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ َيِى َحسَّ

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة بَٔضَذا اِْل َٟ َحسَّ ا َٔ  ٠َِضٔسٓیٕ 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔



 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 امجتع ےک اسھت ونالف افر اپک اٹچیئ فریغہ رپ امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1499    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، خاٜس ب٦ وبساهَّلل، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وباز ب٦ ووا٣، شيبانی، وبساهَّلل ب٦ شساز، حَّضت ٠ي١و٤ہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ  ٤ََْا َخأُٜس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ح و َحسَّ َ ١ٔئِمُّ أَِخب ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ ٔ َحسَّ ا٣ َِٜىوَّ ث٥ََا َوبَّازُ ب٦ُِ ا َٟ َحسَّ ا َٔ أَبٔی َشِيَبَة 

َّی اهَّللُ  ثَِتىٔي ٠َِي١ُو٤َُة َزِوُد ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ َحسَّ ا َٔ ازٕ  ِيَبانٔیِّ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشسَّ ص١َُا َو٦ِ اٜصَّ ُٟ لَٔکَ و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 َٝ َّی اهَّللُ َو ٕ اهَّللٔ َظل ِّی َولَی ُخ١َِزة َحَس َوکَا٧َ يَُعل ََ ِّی َوأ٤ََا حَٔذائَطُ َوُرب١ََّا أََظابَىٔي ثَِوبُُط إَٔذا  ٢ََّٝ يَُعل ََ  ِيطٔ َو

 رکمی ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد نب وعاؾ، ابیشین، دبعاہلل نب دشاد، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن

ہلل ہیلع فل ہ فملس یک زفہج رہطمہ رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے ربارب ڑھکے وہ رک امنز ڑپاھ رکےت ےھت یلص ا

افر ضعب رمہبت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ڑپکے ریمے اسھت ےتگل ےھت بج دجسہ رکےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

  ےھت۔اٹچیئ رپ امنز ڑپاھ رکےت

 ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد نب وعاؾ، ابیشین، دبعاہلل نب دشاد، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ  :   ابب

 امجتع ےک اسھت ونالف افر اپک اٹچیئ فریغہ رپ امنز ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

     1500    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

سٰي ب٦ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ و ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، َویس ب٦ َىيس، ولی ب٦ ٠سہز، او١ض، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وي :  راوی

 یو٤س، او١ض، ابوَّيا٧، جابز، ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل و٥ہ

َویُِس ب٦ُِ  َُ ثَىٔي  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ  َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس  ََ

ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ اِلَِو١َ  ٔ ٠ُِسضٔز ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ أَب ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َ َٜطُ أَِخب ُن  ِّ َّٝ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواٜ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ی ٔض ح و َحسَّ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َولَی َر َّطُ َزَخ ُِٜدِسرٔیُّ أ٤َ ٔىيٕس ا ََ ث٥ََا أَبُو  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ ِّی َولَی  طٔ َُ َوَجَسُظ يَُعل َِ  ٢َ َّٝ ََ َو

َِٝيطٔ  ٕ َيِسُحُس َو  َحٔعيْ

اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی، اوباعمف ہ، وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوبایفسؿ، 

دختم ںیم احرض وہےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اجرب، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک 

 ا ک اٹچیئ رپ امنز ڑپےتھ وہےئ اپای سج رپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ رفام رےہ ےھت۔

، اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی، اوباعمف ہ، وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع :  رافی

 اوبایفسؿ، اجرب، اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفض امنز امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر امنز ےک ااظتنر افر رثکت ےک اسھت دجسم ک

 اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں  :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمرفض امنز امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر امنز ےک ااظتنر افر رثکت ےک اسھت دجسم یک رطػ دقؾ ااھٹےن افر اس یک رطػ ےنلچ یک تلیضف 

     1501    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک، او١ض، ابی ظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ و ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، :  راوی



 

ث٥ََا  ِٕ َحسَّ یِ َٟ أَبُو َُکَ ا َٔ ِٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی ٠َُىاؤَیَة  یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َحسَّ

ٞٔ فٔی َج١َاَوٕة َتزٔیُس َولَی َظََلتٔطٔ فٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٢ََّٝ َظََلةُ اٜزَُّج ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ بَِيتٔطٔ َة 

َِ ث٢َُّ  ُِٜوُؼو أَِحَس٦َ ا َِ أَ  ی٦َ َزَرَجّة َوَذَٜٔک أ٧ََّ أََحَسص٢ُِ إَٔذا َتَوؼَّ ؤٔطٔ بِٔؽّىا َوؤَِّشٔ َُ ََلةُ  َوَظََلتٔطٔ فٔی  ١َِِٜسحَٔس َِل ی٥ََِضزُُظ إِٔلَّ اٜعَّ أَتَی ا

َّي  ُط بَٔضا َزَرَجْة َوحُقَّ َو٥ُِط بَٔضا َخٔفيَئْة َحً َٜ ٢ِ یَِدُق َخِفَوّة إِٔلَّ ُرَِٔي  َٝ َِ ََلَة  ١َِِٜسحَٔس َِل یُزٔیُس إِٔلَّ اٜعَّ َٞ ا إَٔذا َزَخ َِ ١َِِٜسحَٔس  َٞ ا یَِسُخ

 َ ََلةٔ ٠َا کَا٤ ُٕ کَا٧َ فٔی اٜعَّ َّی ِٔيطٔ َي َّٜٔذی َظل ٢ِ ٠َا َزا٣َ فٔی ٠َِحٝٔٔسطٔ ا ُ٘ و٧َ َولَی أََحٔس ُّٝ َُٙة ُيَع ٔ ١َََِٜلئ ََلةُ هَٔی َتِحبُٔسطُ َوا وُٜو٧َ ِت اٜعَّ

٢َِٜ یُِحٔسِث ِٔيطٔ  ٔ ِٔيطٔ ٠َا  ٢َِٜ یُِؤذ َِٝيطٔ ٠َا  ِِ َو َُّٝض٢َّ تُ َٜطُ اٜ َُّٝض٢َّ أٌَِفِ  َُّٝض٢َّ اِرَح١ِطُ اٜ  اٜ

 ایب ہبیش ف اوبرکبی، اوباعمف ہ، اوبرکب، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب

ہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک لدیم اک امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ اس اک اےنپ رھگ ںیم امنز ڑپےنھ رپ ھچک افرپ سیب درہج زاید

 افر  ہ اس  ےئ ہک مت ںیم ےس وکیئ بج فوض رکات افر وخب ایھچ رطح فوض رکات ےہ رھپ دجسم ںیم لات ےہ اےس امنز تلیضف راتھک ےہ

 ہ ںیم اس ےک العفہ یسک ےن ںیہن ااھٹای افر ہن یہ امنز ےک العفہ اس اک یسک زیچ اک ارادہ ےہ وت وکیئ دقؾ ںیہن ااھٹات رگم اہلل اعتیل اس ےک دب

رفام داتی ےہ افر اس اک ا ک انگہ اعمػ رفام داتی ےہ اہیں کت ہک فہ دجسم ںیم داہ  وہ اجات ےہ وت بج فہ دجسم ںیم اک ا ک درہج دنلب 

داہ  وہات ےہ وت فہ امنز یہ ےک مکح ںیم راتہ ےہ بج کت ہک امنز اےس رفےک ریتھک ےہ افر رفےتش اہمترے  ےئ داع رکےت رےتہ ںی 

 راتہ ےہ سج ںیم اس ےن امنز ڑپ ی ےہ ےتہک رےتہ ںی اے اہلل اس رپ رمح رفام اے اہلل اس یک بج کت ہک فہ اینپ ایس ہگج ںیم اھٹیب

 (رفغمت رفام اے اہلل اس یک وتہب وبقؽ رفام بج ہک فہ ےب فوض ہن وہ۔ )فہ رفےتش داع یہ رکےت رےتہ ںی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی، اوباعمف ہ، اوبرکب، اشمع، ایب اصحل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ؾ ااھٹےن افر اس یک رطػ ےنلچ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمرفض امنز امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر امنز ےک ااظتنر افر رثکت ےک اسھت دجسم یک رطػ دق

     1502    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َىيس ب٦ و١زو اشىثي، وبثْ، ٠ح١س ب٦ بکار ب٦ ریا٧، ا١َىيٞ، ب٦ زَکیا، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ، اب٦ ابی وسی،  :  راوی



 

 شىبہ، او١ض

 ٕ ٔىيُس ب٦ُِ َو١ِز ََ ث٥ََا  ُٞ بِ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ َحسَّ ا َٔ َّارٔ ب٦ِٔ اٜزَّیَّا٧ٔ  ُس ب٦ُِ بَک ثَىٔي ٠َُح١َّ ْْ ح و َحسَّ َ ٤ََْا َوِبث َ َِ و اِلَِشَىثٔيُّ أَِخب یَّا ٦ُ َزََکٔ

ُض٢ِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض فٔی ُّٝ ُ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ ُشِىَبَة ک َٟ َحسَّ ا َٔ َّي  ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا ٞٔ ٠َِى٥َاظُ  ح و َحسَّ ٔ ب١ِٔٔث ٥َاز َِ ٔ  صََذا اِْل

رد، دمحم نب اکبر نب رایؿ، اامسلیع، نب زرکای، دمحم نب ینثم، ، انب ایب دعی، ہبعش، اشمع ےس اس دنس ےک اسھت 

ث

بیب
ع

ی، 

ث

عی

ث

ش

دیعس نب رمعف ا

  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

رد، دمحم نب اکبر نب رایؿ، ا :  رافی

ث

بیب
ع

ی، 

ث

عی

ث

ش

 لیعمس، نب زرکای، دمحم نب ینثم، ، انب ایب دعی، ہبعش، اشمعدیعس نب رمعف ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک اسھت دجسم یک رطػ دقؾ ااھٹےن افر اس یک رطػ ےنلچ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمرفض امنز امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر امنز ےک ااظتنر افر رثک

     1503    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، ایوب، اب٦ َيْی٦، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ئْی٦َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٔ ِدتَٔيانٔیِّ َو٦ِ اب٦ِٔ  َيا٧ُ َو٦ِ أَیُّوَب اٜسَّ ِّ َُ 

َٜطُ اٜ َُّٝض٢َّ أٌَِفِ  ُٟ اٜ و ُٕ ٢ِ ٠َا َزا٣َ فٔی ٠َِحٝٔٔسطٔ َت ُ٘ ِّی َولَی أََحٔس ََٙة ُتَعل ٔ ١َََِٜلئ ٢ََّٝ إ٧َّٔ ا ََ َِٝيطٔ َو ٢ِ یُِحٔسِث َّٝضُ َو َٜ ٢َّ اِرَح١ِطُ ٠َا 

ََلةُ َتِحبُٔسطُ  ٢ِ فٔی َظََلةٕ ٠َا کَا٤َِت اٜعَّ ُ٘  َوأََحُس

انب ایب رمع، ایفسؿ، اویب، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

ےنھ یک ہگج ںیم اھٹیب راتہ ےہ وت رفےتش اس ےک  ےئ داع رکےت رےتہ ںی افر ےتہک ںی اے رفامای ہک بج کت مت ںیم ےس وکیئ اینپ امنز ڑپ

اہلل اس یک رفغمت رفام اے اہلل اس رپ رمح رفام بج کت فہ لدیم ےب فوض ہن وہ افر مت ںیم ےس رہ ا ک امنز یہ ںیم وہات ےہ بج کت 

 ہک اےس امنز رفےک ریتھک ےہ۔



 

 اویب، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب ایب رمع، ایفسؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسھت دجسم یک رطػ دقؾ ااھٹےن افر اس یک رطػ ےنلچ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمرفض امنز امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر امنز ےک ااظتنر افر رثکت ےک 

     1504    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، بہز، ح١از ب٦ ١َٝہ، ثابت، راِي، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ث ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َّی َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ََة َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َٝ ََ ازُ ب٦ُِ  ٥َا َح١َّ

ُٟ ا و ُٕ ََلَة َوَت ُظ ی٥ََِتٔمزُ اٜعَّ ٕ ٠َا کَا٧َ فٔی ٠َُعَلَّ َِٜىِبُس فٔی َظََلة ُٟ ا َٟ َِل َیزَا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّٝضُ اهَّللُ َو َُٙة اٜ ٔ ُض٢َّ ١َََِٜلئ َّٝ ُط اٜ َٜ ٢َّ أٌَِفِ 

ُك  ُسو أَِو َيَِّضٔ ِّ َٟ َي ا َٔ ُِٝت ٠َا یُِحٔسُث  ُٔ َٓ أَِو یُِحٔسَث  َّي ی٥َََِّصٔ  اِرَح١ُِط َحً

 دمحم نب احمت، زہب، امحد نب ہملس، اثتب، راعف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک دنبہ

وہات ےہ بج کت ہک فہ اینپ امنز یک ہگج امنز ےک ااظتنر ںیم رےہ افر رفےتش ےتہک ںی اے اہلل اس یک رفغمت رفام اے اہلل  امنز یہ ںیم

اس رپ رمح رفام اہیں کت ہک فہ فاسپ الچ اجےئ ای اےس دحث القح وہ اجےئ ںیم ےن رعض ایک ہک دحث ایک ےہ اوہنں ےن رفامای ہک وہا 

 اخرج رک دے۔

 نب احمت، زہب، امحد نب ہملس، اثتب، راعف، رضحت اوبرہریہ دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےک اسھت دجسم یک رطػ دقؾ ااھٹےن افر اس یک رطػ ےنلچ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمرفض امنز امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر امنز ےک ااظتنر افر رثکت 



 

     1505    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

أُِت  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز

ٔلَی أَصِ  َِ إ ٔ ٝ َٕ ََلةُ َتِحبُٔسُط َِل ی٥َ١َُِىطُ أ٧َِ ی٥َِ ٢ِ فٔی َظََلةٕ ٠َا َزا٠َِت اٜعَّ ُ٘ ُٟ أََحُس َٟ َِل َیزَا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ٔ َو ََلةُ ٝٔطٔ إ  ِلَّ اٜعَّ

ییحی نب ییحی، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

اےس  اراشد رفامای ہک لدیم امنز یہ ےک مکح ںیم راتہ ےہ بج کت ہک امنز اےس رفےک ریتھک ےہ رھگ اجےن ںیم امنز ےک العفہ افر وکیئ زیچ

 ںیہن رفیتک۔

 ییحی نب ییحی، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  یک تلیضف افر امنز ےک ااظتنر افر رثکت ےک اسھت دجسم یک رطػ دقؾ ااھٹےن افر اس یک رطػ ےنلچ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمرفض امنز امجتع ےک اسھت ڑپےنھ

     1506    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ شہاب، حَّضت ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س ب٦ ٠ح١س ب٦ ١َٝہ ٠زازی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، یو٤س، ا :  راوی

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

١ُِٜزَ  ١ََة ا َٝ ََ ُس ب٦ُِ  ثَىٔي ٠َُح١َّ َْنٔی یُو٤ُُس ح و َحسَّ َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َحسَّ ازٔیُّ َحسَّ

ِٕ َو٦ِ یُو٤َُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ اب٦ِٔ  َىَس  َوصِ َٔ ٢ِ ٠َا  ُ٘ َٟ أََحُس ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ صُز٠ُِزَ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

َُّٝض٢َّ اِرَح١ِطُ  ُط اٜ َٜ َُّٝض٢َّ أٌَِفِ  َُٙة اٜ ٔ ١َََِٜلئ َٜطُ ا ٢َِٜ یُِحٔسِث َتِسوُو  ََلَة فٔی َظََلةٕ ٠َا   َی٥َِتٔمزُ اٜعَّ

انب فبہ، ویسن نب دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رحہلم نب ییحی، 



 

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وج وکیئ بج کت امنز ےک ااظتنر ںیم اھٹیب راتہ ےہ وت فہ 

فر بج کت ہک فہ ےب فوض ہن وہ وت رفےتش اس ےک  ےئ داع رکےت ںی اے اہلل اس یک رفغمت رفام اے امنز یہ ےک مکح ںیم راتہ ےہ ا

 اہلل اس رپ رمح رفام۔

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن نب دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمرفض امنز امجتع ےک اسھت ڑپےنھ یک تلیضف افر امنز ےک ااظتنر افر رثکت ےک اسھت دجسم یک رطػ دقؾ ااھٹےن افر اس یک رطػ ےنلچ یک تلیضف 

     1507    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ :  راوی

طٕ َو٦ِ أَبٔی صُ  ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝيطٔ َزیَِزَة وَ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ٔ صََذا ٢َ ب٥َِٔحو َّٝ ََ  َو

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح دحثی لقن رفامیئ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دجسمفں یک رطػ رثکت ےس دقؾ ااھٹ رک اجےن فاولں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 دجسمفں یک رطػ رثکت ےس دقؾ ااھٹ رک اجےن فاولں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1508    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ بزاز اشىزی و ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، بزیس، ابوبززہ، حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ٕ اِلَِشَىزٔیُّ َوأَبُو َُکَ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَزَّاز َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٠ََة َو٦ِ بَُزیِٕس َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي  ََ

َِٜيَضا ١ِ٠َّش  ٔ ٔ أَبَِىُسص٢ُِ إ ََلة ٢َ إ٧َّٔ أَِوَم٢َ ا٥َّٜأس أَِجّزا فٔی اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََلَة َر َّٜٔذی ی٥ََِتٔمزُ اٜعَّ أَبَِىُسص٢ُِ َوا َِ ي 

َّي يُ  َّي ُيَع َحً ِٕ َحً یِ ِّٝيَضا ث٢َُّ َی٥َا٣ُ َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی َُکَ َّٜٔذی ُيَع َِّٝيَضا ٠ََي اِْل٠َٔا٣ٔ أَِوَم٢ُ أَِجّزا ٦ِ٠ٔ ا  َِّٝيَضا ٠ََي اِْل٠َٔا٣ٔ فٔی َج١َاَوةٕ َع

رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  دبع اہلل نب رباد ارعشی ف اوبرکبی، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ولوگں ںیم ےس امنز اک بس ےس ڑبا ارج اس لدیم وک اتلم ےہ وج بس ےس زایدہ دفر ےس اس یک رطػ لچ رک 

 اھٹیب راتہ وہ افر اس لات ےہ رھپ وج اؿ ےک دعب ںیم لےن فاال وہ افر فہ لدیم وج اامؾ ےک اسھت امنز ڑپےنھ ےک  ےئ امنز ےک ااظتنر ںیم

لدیم اک ارج اس لدیم ےس زایدہ ےہ وج امنز ڑپاتھ ےہ رھپ وس اجات ےہ افر اوبرکبی یک رفاتی ںیم ےہ ہک امجتع ےک اسھت امنز ڑپےنھ 

 ےک  ےئ اامؾ ےک اسھت امنز ڑپےنھ ےک ااظتنر ںیم اھٹیب راتہ ےہ۔

 دی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل نب رباد ارعشی ف اوبرکبی، اوبااسہم، رب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسمفں یک رطػ رثکت ےس دقؾ ااھٹ رک اجےن فاولں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1509    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، وبثْ، ََٝمي٧ تيِم، ابووث١ا٧ ٤ہسی، حَّضت ابی ب٦ ٘ىِ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِّئِمِّ َو٦ِ أَبٔی وُِث١َا٧َ ا٥َّٜ  ٧َ اٜت َمِيَ َٝ َُ ْْ َو٦ِ  َ ٤ََْا َوِبث َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٢ُ َحسَّ َٝ ْٞ َِل أَِو َٟ کَا٧َ َرُج ا َٔ  ِٕ ِى َ٘ ِضٔسیِّ َو٦ِ أُبَیِّ ب٦ِٔ 



 

َْیَِت  َ ِو اِشَّ َٜ ُط  َٜ ُِٝت  ُٔ ُط أَِو  َٜ  َٞ ٕٔي َِ  َٟ ا َٔ ١َِِٜسحٔٔس ٥ِ٠ُٔط َوکَا٧َ َِل تُِدٔفئُُط َظََلْة  ِٔ َوفٔی َرُجَّل أَبَِىَس ٦ِ٠ٔ ا ١َِٝا بُُط فٔی اٜمَّ َ٘ ح١َٔاّرا َتزِ

َٟ ٠َا  ا َٔ  ِٔ ٔ اٜز٠ََِّؽا ١َِِٜسحٔسٔ َوُرُجوعٔی إ ٔلَی ا َِ لٔی ١ِ٠ََصاَی إ ِّی أُرٔیُس أ٧َِ یَُِٙت ٔن ١َِِٜسحٔٔس إ ِٔ ا ٔلَی َج٥ِ ٔلٔی إ نٔی أ٧ََّ ٥ِ٠َز ٔلَی َيَُسُّ َذا َرَجِىُت إ

َّٝطُ  ُ َٔک ک ََٜک ذَٜ ِس َج١ََي اهَّللُ  َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  أَصِلٔی 

رد، امیلسؿ یمیت، اوبامثعؿ دہنی، رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم اھت ہک سج وک ییحی 

ث

بیب
ع

نب ییحی، 

ریمے ےس زایدہ وکیئ لدیم اےس ںیہن اجاتن ہک فہ دجسم ےس اینت دفر ےہ افر اس یک وکیئ امنز یھب ںیہن وھچیتٹ یھت وت ںیم ےن اس ےس 

اھ رخدی ےل ہک سج رپ وت وسار وہ رک ادنریھے ںیم افر رگویمں ںیم لای رکے! اس ےن اہک ہک ریمے  ےئ  ہ وکیئ اہک ہک ارگ وت ا ک دگ

وخ ی یک ابت ںیہن ہک ریما رھگ دجسم ےک وکےن ںیم وہ ہکلب ںیم اچاتہ وہں ہک ریما دجسم یک رطػ لچ رک اجان اھکل اجےئ افر فاسپ اجان 

وت  ہ یھب اھکل اجےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن  ہ اسرا وثاب بج ںیم اےنپ رھگ یک رطػ فاسپ اجؤں 

 ریتے  ےئ عمج رکدای ےہ۔

رد، امیلسؿ یمیت، اوبامثعؿ دہنی، رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ث

بیب
ع

 ییحی نب ییحی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسمفں یک رطػ رثکت ےس دقؾ ااھٹ رک اجےن فاولں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1510    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َحاٗ ب٦ ابزاہي٠٢ح١س ب٦ وبساِلولی، ٠ىت١ز ب٦ ََٝمي٧، ا :  راوی

 َْ َ َٟ أَِخب ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ١ُِِٜىَت١ٔزُ ح و َحسَّ ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِّئِمِّ بَٔضَذا َحسَّ ص١َُا َو٦ِ اٜت ٤َا َجزٔیْز لَٔکَ

 ٔ ٔ ب٥َِٔحؤظ ٥َاز َِ ٔ  اِْل

 نب اربامیہ، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، ااحسؼ 



 

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، ااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایب :   ابب

 دجسمفں یک رطػ رثکت ےس دقؾ ااھٹ رک اجےن فاولں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1511    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ابی بْک ٠ٕسامی، وباز ب٦ وباز، واظ٢، ابی وث١ا٧، حَّضت ابی ب٦ ٘ىِ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ِى َحسَّ َ٘ ث٥ََا َوأظ٢ْ َو٦ِ أَبٔی وُِث١َا٧َ َو٦ِ أُبَیِّ ب٦ِٔ  ث٥ََا َوبَّازُ ب٦ُِ َوبَّازٕ َحسَّ مٔیُّ َحسَّ سَّ َٕ ١ُ ِٜ ْٞ أَبٔی بَِْکٕ ا َٟ کَا٧َ َرُج ا َٔ  ِٕ

ٟٔ اهَّللٔ  و َُ ََلةُ ٠ََي َر َِکَا٧َ َِل تُِدٔفئُطُ اٜعَّ ١َِٜٔسی٥َةٔ  َصي بَِيٕت فٔی ا ِٔ ِى٥َا ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارٔ بَِيُتطُ أَ َتَوجَّ َِ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ِٔ َوَئٕيَک ٦ِ٠ٔ َصَوا٣ِّ اِلَِرٔؿ  َْیَِت ح١َٔاّرا َئٕيَک ٦ِ٠ٔ اٜز٠ََِّؽا َ ََّک اِشَّ ِو أ٤َ َٜ َُٜط یَا ََُِل٧ُ  ُِٝت  ُٕ َِ ُط  ُِّ أ٧ََّ َٜ ٔ َٟ أ٣ََ َواهَّللٔ ٠َا أُح ا َٔ

ِْ بٔبَِئت ٠َُح١َّ  َِٝيطٔ َو بَِئًي ٠َُف٥َّ َّی اهَّللُ َو َّي أََتِيُت ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل ُِٝت بٔطٔ ح١َِّٔل َحً َح١َ َِ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ََّٝ ٕس َظل ََ

 َٜ  َٟ ا َٕ َِ ٔ اِلَِجَز  َُّط َیزُِجو فٔی أَثَزٔظ َٜطُ أ٤َ َٞ َذَٜٔک َوَذََکَ  ُط ٠ِٔث َٜ  َٟ ا َٕ َِ ََِسَواُظ   َٟ ا َٔ أَِخبَِْتُُط  ََٜک َِ ٢َ إ٧َّٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُط ا٥َّٜٔييُّ َظل

 ٠َا اِحَتَسِبَت 

 دمحم نب ایب رکب دقمایم، ابعد نب ابعد، اعمص، ایب امثعؿ، رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ااصنر اک ا ک لدیم اھت

ز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت وھچیتٹ یھب ںیہن یھت رضحت اس اک رھگ دمہنی ونمرہ ےس تہب دفر اھت افر اس یک وکیئ امن

ایب رفامےت ںی ہک ںیمہ اس یک اس فیلکت اک ااسحس وہا وت ںیم ےن اس ےس اہک ہک اے الفں اکش ہک وت ا ک دگاھ رخدی اتیل وج ےھجت رگیم 

ںیم اس وک  دنس ںیہن رکات ہک ریما رھگ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  افر زنیم ےک ڑیکے وکمڑفں ےس اچبات وت اس لدیم ےن اہک اہلل یک مسق

 ےک رقبی وہ رضحت ایب ےتہک ںی ہک ےھجم اس لدیم یک  ہ ابت انوگار  یگ ںیم اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لای افر

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس لدیم وک البای وت اس ےن ایس  ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس لدیم یک ابت ےس لاگہ ایک

ابت یک رطح لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ذرک ایک افر  ہ ہک ںیم اےنپ دقومں ےک ارج یک ادیم راتھک وہں یبن یلص اہلل ہیلع 



 

 ےہ۔ فل ہ فملس ےن اس لدیم ےس رفامای ہک ےھجت فیہ ارج  ےل اگ سج یک وت ےن تین یک

 دمحم نب ایب رکب دقمایم، ابعد نب ابعد، اعمص، ایب امثعؿ، رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ت ےس دقؾ ااھٹ رک اجےن فاولں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمدجسمفں یک رطػ رثک

     1512    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َىيس ب٦ و١زو اشىثي و ٠ح١س ب٦ ابی و١ز، اب٦ ويي٥ہ، َىيس ب٦ ازہز واَفی، و٘يي، حَّضت واظ٢ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ٔىيُس ب٦ُِ َو١ِزٕو ََ ث٥ََا  فٔ  َحسَّ َٔ َِٜوا ٔىيُس ب٦ُِ أَِزَصَز ا ََ ث٥ََا  ص١َُا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة ح و َحسَّ ُس ب٦ُِ أَبٔی و١ََُز لَٔکَ َٟ اِلَِشَىثٔيُّ َو٠َُح١َّ ا َٔ یُّ 

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ َوأظ٢ٕ بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ث٥ََا أَبٔی ک ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ  َحسَّ

ی ف دمحم نب ایب

ث

عی

ث

ش

 رمع، انب ہنییع، دیعس نب ازرہ فا یط، فعیک، رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت دیعس نب رمعف ا

 ایس رطح  ہ دحثی یھب لقن یک یئگ ےہ۔

ی ف دمحم نب ایب رمع، انب ہنییع، دیعس نب ازرہ فا یط، فعیک، رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ث

عی

ث

ش

 دیعس نب رمعف ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسمفں یک رطػ رثکت ےس دقؾ ااھٹ رک اجےن فاولں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1513    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ححاد ب٦ شاُع، روح ب٦ وبازہ، زَکیا ب٦ اَحٖ، ابوزبيْ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو ا َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ُِ ب٦ُِ إ یَّا ث٥ََا َزََکٔ ث٥ََا َرِوُح ب٦ُِ وَُباَزَة َحسَّ أُعٔ َحسَّ ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ١ِٔىُت َجابَٔز ب٦َِ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ  ٔ  ٜزُّبَيِْ

 َ١ِٜ َََّْٔب ٦ِ٠ٔ ا ِٕ ٥َ َِ أََرِز٤َا أ٧َِ ٤َبٔيَي بُيُوَت٥َا  َِ ١َِِٜسحٔٔس  َٟ کَا٤َِت زٔیَاُر٤َا ٤َائَٔيّة َو٦ِ ا ا َٔ َّی َوِبٔس اهَّللٔ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ََضا٤َا َر َِ ِسحٔٔس 

ِّٞ َخِفَوةٕ َزَرَجّة  ُ َٟ إ٧َّٔ َل٢ُِٙ بٔک ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

رفح نب ابعدہ، زرکای نب ااحسؼ ، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک امہرے رھگ دجسم اجحج نب اشرع، 

 ےس دفر ےھت وت مہ ےن اچاہ ہک مہ اےنپ رھگفں وک  چی دںی افر دجسم ےک رقبی رھگ ےل ںیل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ

 ای ہک اہمترے  ےئ رہ دقؾ ےک اسھت ا ک درہج ےہ۔عنم رفام دای افر رفام

 اجحج نب اشرع، رفح نب ابعدہ، زرکای نب اقحس، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امن :   ابب

 دجسمفں یک رطػ رثکت ےس دقؾ ااھٹ رک اجےن فاولں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1514    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜع١س ب٦ وبساٜوارث، جزیزی، ابونَّضہ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َٟ ا َٔ ُث  ١ِٔىُت أَبٔی یَُحسِّ ََ  َٟ ا َٔ َِٜوارٔٔث  ١َٔس ب٦ُِ َوِبٔس ا ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ُِٜحَزیِزٔیُّ َو٦ِ أَبٔی  َحسَّ ثَىٔي ا َحسَّ

أََرا َِ ١َِِٜسحٔٔس  َٟ ا ًُ َحِو ا َٕ ٔ ِٜب َِٝت ا َٟ َخ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  َة َو٦ِ َجابٔز ََ َذَٜٔک َنَِّضَ َٝ َب َِ ١َِِٜسحٔٔس  ٔب ا ٔلَی ُْقِ ١ََٔٝة أ٧َِ ی٥ََِتُٕٔٝوا إ ََ َز ب٥َُو 

٢ُِ تُزٔیُسو٧َ أ٧َِ َت٥َِتُٕٔٝوا ُْقِ  َّٙ ىٔي أ٤َ ٍَ َٝ َُّط بَ َُٜض٢ِ إ٤ٔ  َٟ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ اهَّللٔ َر و َُ اُٜوا َنَى٢ِ یَا َر َٔ ١َِِٜسحٔٔس  َب ا

ِس  َٔ  ٢ِ ُ٘ ِِ آثَاُر ٢ِ تَُِٙت ُ٘ ٢ِ زٔیَاَر ُ٘ ِِ آثَاُر ٢ِ تَُِٙت ُ٘ ١ََٔٝة زٔیَاَر ََ َٟ یَا بَىٔي  ا َٕ َِ  أََرِز٤َا َذَٜٔک 

دمحم نب ینثم، دبعادمصل نب دبعاولارث، رجریی، اوبرضنہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک دجسم ےک رگد ھچک 



 

ن اخیل وہںیئ وت ینب
 
ہ گن
جی

 ہملس ےن ارادہ ایک ہک دجسم ےک رقبی  لقتن وہ اجںیئ وت  ہ ابت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس کت یچنہپ لپ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینؿ ےس رفامای ہک ےھجم اہمتری  ہ ابت یچنہپ ےہ ہک مت دجسم ےک رقبی  لقتن وہان اچےتہ وہ اوہنں ےن رعض ایک

ےن رفامای اے ینب ہملس اےنپ رھگفں ںیم روہ  مہ ےن  ہ ارادہ ایک ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملسیج اہں اے اہلل ےک روسؽ 

 اہمترے دقومں ےک اشنانت ےھکل اجےت ںی اےنپ رھگفں ںیم روہ اہمترے دقومں ےک اشنانت ےھکل اجےت ںی۔

 ت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دبعادمصل نب دبعاولارث، رجریی، اوبرضنہ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 دجسمفں یک رطػ رثکت ےس دقؾ ااھٹ رک اجےن فاولں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1515    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 واظ٢ ب٦ نَّض تيِم، ٠ىت١ز، ٘ہ١س، ابونَّضہ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُث َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ  ِض١َّسا یَُحسِّ َ٘ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ٠ُِىَت١ْٔز  َِّئِمُّ َحسَّ ث٥ََا َوأظ٢ُ ب٦ُِ ا٥ََِّّٜضٔ اٜت َٟ َحسَّ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  َة َو٦ِ َجابٔز

ََ َذَٜٔک ا٥َّٜٔييَّ َظ  َٝ َب َِ ًُ َخأَٜيْة  ا َٕ ٔ ِٜب َٟ َوا ا َٔ ١َِِٜسحٔٔس  ٔب ا ٔلَی ُْقِ ُٜوا إ ١ََٔٝة أ٧َِ یََتَحوَّ ََ َٟ یَا بَىٔي أََراَز ب٥َُو  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

 ُ٘ ِِ آثَاُر ٢ِ تَُِٙت ُ٘ ١ََٔٝة زٔیَاَر ٥َِٜاََ ٥َّا َتَحوَّ ُ٘ َّا  ٤َا أ٤َ اُٜوا ٠َا کَا٧َ َيَُسُّ َٕ َِ  ٢ِ 

س، اوبرضنہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ونب ہملس ےن ارادہ ایک ہک فہ دجسم

 م
کہ

 اعمص نب رضن یمیت، رمتعم، 

اخیل ےھت  ہ ابت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس کت یچنہپ وت لپ  ےک رقبی فایل وہگجں ںیم  لقتن وہ اجںیئ رافی ےن اہک ہک فاہں ھچک اکمؿ

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ینب ہملس مت اےنپ رھگفں ںیم روہ اہمترے دقومں ےک اشنانت ےھکل اجےت ںی اوہنں ےن رعض 

 ایک ہک اب ںیمہ  لقتن وہےن یک اینت وخ ی ہن وہیت۔

س، اوبرضنہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاعمص نب رضن یمیت، رمتعم :  رافی

 م
کہ

 ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ...دجسم یک رطػ امنز ےک  ےئ اجےن فاےل ےک ا ک ا ک دقؾ رپ انگہ ٹم اجےت ںی افر دراجت ب

 ےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپ :   ابب

 دجسم یک رطػ امنز ےک  ےئ اجےن فاےل ےک ا ک ا ک دقؾ رپ انگہ ٹم اجےت ںی افر دراجت دنلب وہےت ںی ۔

     1516    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ی ب٦ ثابت، ابوحاز٣، اشىجی، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، زَکیا ب٦ وسی، وبيساهَّلل ب٦ و١زو، زیس ب٦ ابی ا٤يسہ، وس :  راوی

 حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

٤ََْا وُبَِيُس اهَّللٔ َيِىىٔي اب٦َِ َو١ِزٕو وَ  َ ُِ ب٦ُِ َؤسٓیٕ أَِخب یَّا ٤ََْا َزََکٔ َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ثَىٔي إ ٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ أَبٔی أ٤َُِيَسَة َو٦ِ َؤسیِّ َحسَّ

َز فٔیب٦ِٔ ثَابٕٔت َو٦ِ أَبٔی  ٢ََّٝ ٦ِ٠َ َتَفضَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔلَی  َحاز٣ٕٔ اِلَِشَحعٔیِّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  بَِيتٔطٔ ث٢َُّ ٠ََشي إ

ائٔٔؾ اهَّللٔ کَا٤َِت َخِفَوَتاُظ إِٔحَساص١َُ  يَؽّة ٦ِ٠ٔ ََفَ ٔضَي ََفٔ ِٕ ُي َزَرَجّة بَِيٕت ٦ِ٠ٔ بُُيؤت اهَّللٔ َٜٔي َِ ی َتزِ  ا َتُحقُّ َخٔفيَئّة َواِلُِِخَ

یی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 
ج
ع

ث

ش

ااحسؼ نب وصنمر، زرکای نب دعی، دیبع اہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، دعی نب اثتب، اوباحزؾ، ا

ںیم اہطرت احلص رکے رھپ فہ اہلل ےک  اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج لدیم اےنپ رھگ

رھگفں ںیم ےس یسک رھگ یک رطػ پ ے اتہک فہ اہلل اعتیل ےک رفاضئ ںیم ےس ا ک رفہضی وک وپرا رکے وت اس ےک دقومں ںیم ےس 

 ا ک ےس انگہ ںیٹم ےگ افر دفرسے دقؾ ےس اس اک ا ک درہج دنلب وہاگ۔

یی، رضحت اوبرہریہ ااحسؼ نب وصنمر، زرکای نب دعی، دیبعاہلل  :  رافی
ج
ع

ث

ش

نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، دعی نب اثتب، اوباحزؾ، ا

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ےل ےک ا ک ا ک دقؾ رپ انگہ ٹم اجےت ںی افر دراجت دنلب وہےت ںی ۔دجسم یک رطػ امنز ےک  ےئ اجےن فا



 

     1517    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٔتيبہ، بْک اب٦ ٠َّض، اب٦ ہاز، ٠ح١س ب٦ ابزاہي٢، ابی ١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت  :  راوی

 ہابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥

ص١َُا وَ  ث٥ََا بَِْکْ َيِىىٔي اب٦َِ ٠ََُّضَ لَٔکَ ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ َِٜيْث ح َو ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔس ب٦ِٔ َحسَّ َِٜضازٔ َو٦ِ ٠َُح١َّ ٦ِ اب٦ِٔ ا

و َُ ١َََٝة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ََ ١َٔي إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ أَبٔی  ََ َّطُ  َٟ َوفٔی َحٔسیٔث بَِْکٕ أ٤َ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل

ُٞ ٥ِ٠ٔطُ  َتٔس ٍِ ٢ِ َي ُ٘ ِو أ٧ََّ ٤َِضّزا بَٔبأب أََحٔس َٜ ُٟ أََرأَیُِت٢ِ  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٞ َیِبَقی َر ٕ َخ١َِس ٠َزَّإت َص َّٞ یَِو٣ ُ  ک

 ٔ َِٜد١ِٔس َی١ُِحو اهَّللُ ب ََٝوأت ا ُٞ اٜعَّ ََِذَٜٔک ٠ََث  َٟ ا َٔ اُٜوا َِل یَِبَقی ٦ِ٠ٔ َزَر٤ٔطٔ َشِيْئ  َٔ َِٜدَفایَا٦ِ٠ٔ َزَر٤ٔطٔ َشِيْئ   ض٦َّٔ ا

ٰیل ہنع ےس ہبیتق نب دیعس، ثیل، ہبیتق، رکب انب ک ر، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای افر اوبرکب یک دحثی ںیم ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

رفزاہن فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہمترا ایخؽ ےہ ہک ارگ مت ںیم ےس یسک ےک درفازے رپ وکیئ رہن وہ افر فہ 

اس ںیم ےس اپچن رمہبت لسغ رکات وہ ایک اس ےک دبؿ رپ وکیئ لیم لیچک ابیق رےہ یگ احصہب ےن رعض ایک ہک اس رپ ےس ھچک یھب ابیق 

ںیہن رےہ اگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک یہی اثمؽ اپوچنں امنزفں یک ےہ ہک اہلل اعتیل اؿ امنزفں ےک ذرہعی ےس اس ےک 

  اٹم داتی ےہ۔انگوہں وک

ہبیتق نب دیعس، ثیل، ہبیتق، رکب انب ک ر، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امن :   ابب

 دجسم یک رطػ امنز ےک  ےئ اجےن فاےل ےک ا ک ا ک دقؾ رپ انگہ ٹم اجےت ںی افر دراجت دنلب وہےت ںی ۔

     1518    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ و ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابوَّيا٧ حَّضت جابز :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ٕ َوصَُو اب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ

يِ  َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا ُٞ ٥ِ٠ُٔط َٔ َتٔس ٍِ ٢ِ َي ُ٘ ٕ َولَی بَأب أََحٔس ١ٌَِز ٕ َجإر  ٞٔ ٤َِضز ١ََث َ٘ َِٜد١ِٔس  ََٝوأت ا ُٞ اٜعَّ ٢َ ٠ََث َّٝ ََ طٔ َو

َر٧ٔ  َٔک ٦ِ٠ٔ اٜسَّ َِٜحَس٦ُ َو٠َا یُِبقٔی ذَٜ َٟ ا ا َٔ  َٟ ا َٔ َّٞ َیِو٣ٕ َخ١َِس ٠َزَّإت  ُ  ک

رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اپچن امنزفں یک اثمؽ اس رہگی رہن یک رطح ےہ وج مت ںیم ےس یسک ےک درفزاے رپ ہہب ریہ وہ افر 

  اس ےک مسج رپ وکیئ لیم لیچک ابیق ںیہن رےہ یگ۔فہ رفزاہن اس ںیم ےس اپچن رمہبت لسغ رکات وہ، نسح ےنہک اگل ہک رھپ وت

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج ا :   ابب

 دجسم یک رطػ امنز ےک  ےئ اجےن فاےل ےک ا ک ا ک دقؾ رپ انگہ ٹم اجےت ںی افر دراجت دنلب وہےت ںی ۔

     1519    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٓ، زیس ب٦ ا٢َٝ، وفاء ب٦ يسار، حَّضت ابوبْک ب٦ ابی شيبہ و زہيْ ب٦ ِحب، یزیس ب٦ ہارو٧، ٠ح١س ب٦ ٠ْط :  راوی

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

٤ََْا ٠َُح١َّ  َ ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ أَِخب اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢ََٝ َحسَّ َِ ٕٓ َو٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ أَ ُس ب٦ُِ ٠َُْطِّ

ِٔ ب٦ِٔ َيَس  ١َِِٜسحٔٔس أَِو َراَح أََوسَّ اَو٦ِ َوَفا ٔلَی ا ٢َ ٦ِ٠َ ٌََسا إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜح٥َّٔة ٤ُزُِّل إر َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٜطُ فٔی ا هَّللُ 

١َا ٌََسا أَِو َراَح  َّٝ ُ  ک

املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اوبرکب نب ایب ہبیش ف زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رطمػ، زدی نب



 

ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج لدیم حبص ےک فتق دجسم یک رطػ لات ےہ ای اشؾ ےک فتق وت اہلل 

 اعتیل اس ےک  ےئ تنج ںیم ایضتف ایتر رہ ےت ںی ہک فہ حبص لےئ ای اشؾ لےئ۔

وبرکب نب ایب ہبیش ف زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رطمػ، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ا :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمحبص یک امنز ےک دعب اینپ ہگج رپ ےھٹیب رےنہ اف

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 حبص یک امنز ےک دعب اینپ ہگج رپ ےھٹیب رےنہ افر دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1520    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١اک ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، ١َاک ب٦ ِحباح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ یو٤س، زہيْ، َ :  راوی

 َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌ ١َاْک ح و َحسَّ َٔ ث٥ََا  ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ یُو٤َُس َحسَّ ٤ََْا أَبُو َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ َٜطُ  ُن  ِّ َّٝ ي َواٜ

ا َٔ ٕب  ١َأک ب٦ِٔ َِحِ َٔ َٟ َنَى٢ِ َخِيَث١ََة َو٦ِ  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َِت تَُحأُٜس َر ُ٘ ١َُزَة أَ ََ ٔ ب٦ِٔ  ُِٝت َٜٔحابٔز ُٔ  َٟ

إَٔذا َِ ١ُِس  َّي َتِفَُٝي اٜصَّ َساَة َحً ٍَ ِٜ ِبَح أَِو ا ِّی ِٔيطٔ اٜعُّ َّٜٔذی ُيَعل ُظ ا و٣ُ ٦ِ٠ٔ ٠َُعَلَّ ُٕ ّْا کَا٧َ َِل َي ثٔي ََٝىِت اٜصَّ  َ٘ َ ا٣َ َوکَا٤ُوا ـ َٔ ١ُِس 

 ٢ُ َيِؽَحُٙو٧َ َویَتََبسَّ َِ َِٜحاصٔٝٔيَّةٔ  ٔ ا َيأُِخُذو٧َ فٔی أ٠َِز َِ ثُو٧َ   َیَتَحسَّ

ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، امسک نب رحب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، امسک نب رحب رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب  ہرة 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےھٹیب ےھت اوہنں ےن رفامای ہک اہں تہب زایدہ لپ ےس رعض ایک ہک ایک لپ ریض اہلل ہنع

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ ہگج ےس ڑھکے ںیہن وہےت ےھت سج ہگج حبص یک امنز ڑپےتھ ےھت بج کت ہک وسرج ہن لکن لات رھپ بج 

اجےت افر ولگ ابںیت رکےت رےتہ ےھت افر زامہن اجتیلہ اک ذترکہ رکےت افر وسرج لکن لات وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ 

 ےتسنہ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یھب رکسماےت۔



 

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، امسک نب رحب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، امسک نب رحب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 حبص یک امنز ےک دعب اینپ ہگج رپ ےھٹیب رےنہ افر دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1521    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َّيا٧، ابوبْک، ٠ح١س ب٦ بَّش، زَکیا، ١َاک، حَّضت جابز ب٦ ١َزہ رِضي اهَّلل تىالٰی ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي،  :  راوی

 و٥ہ

ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ أَبُو بَِْکٕ َوَحسَّ ا َٔ َيا٧َ  ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ص١َُا َو٦ِ َحسَّ َِ لَٔکَ یَّا بَِّٔشٕ َو٦ِ َزََکٔ

١َإک َو٦ِ  ُظ حَ  َٔ ََٝس فٔی ٠َُعَلَّ ِحَز َج َّ ِٜ َّی ا ٢َ کَا٧َ إَٔذا َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َُزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ ٔ ب٦ِٔ  ١ُِس َجابٔز َّي َتِفَُٝي اٜصَّ ً

 َحَس٥ّا

ٰیل ہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اوبرکب، دمحم نب رشب، زرکای، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعت

 اہلل ہیلع فل ہ فملس بج رجف یک امنز ڑپےتھ ےھت وت اینپ ہگج رپ ےھٹیب رےتہ اہیں کت ہک وسرج وخب ایھچ رطح ولطع وہ اجات۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اوبرکب، دمحم نب رشب، زرکای، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 حبص یک امنز ےک دعب اینپ ہگج رپ ےھٹیب رےنہ افر دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1522    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

ٔتيبہ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواحوػ، اب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، حَّضت ١َاک رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 ُ١ِٜ ث٥ََا اب٦ُِ ا َٟ ح و َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ  اَِل َحسَّ َٔ ُٔتَِيَبُة َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  ث٥ََا  ث٥ََا َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ َثى

وَِل َحَس٥ّا ُٕ ٢ِ َي َٜ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ١َإک بَٔضَذا اِْل َٔ ص١َُا َو٦ِ  ث٥ََا ُشِىَبُة لَٔکَ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ  ٠َُح١َّ

ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  ہبیتق، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت امسک ریض اہلل اعتٰیل

  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 ہبیتق، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباوحص، انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت امسک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 حبص یک امنز ےک دعب اینپ ہگج رپ ےھٹیب رےنہ افر دجسمفں یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1523    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ذباب، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، اَحاٗ ب٦ ٠وسٰي انعاری، ا٤س ب٦ وياؿ، اب٦ ابی :  راوی

ثَىٔي ابِ  ث٥ََا أ٤ََُس ب٦ُِ ؤَيإؿ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ُٖ ب٦ُِ ٠ُوَسي اِلَِنَعارٔیُّ  َح َِ ٔ ٕٓ َوإ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو ٦ُ أَبٔی ذُبَإب فٔی رَٔوایَةٔ َحسَّ

َِٜحارٔ ثَىٔي ا َٟ اهَّللٔ َصاُرو٧َ َوفٔی َحٔسیٔث اِلَِنَعارٔیِّ َحسَّ و َُ ُث َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ٠ِٔضَزا٧َ ٠َِولَی أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

 َِ َ ٔلَی اهَّللٔ أ ٔ إ ِٜبََٔلز ُؾ ا ٍَ ٔلَی اهَّللٔ ٠ََسأجُسَصا َوأَبِ ٔ إ ِٜبََٔلز ُِّ ا َٟ أََح ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُٔضاَظل  َوا

ےہ  فػ، ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، اسن نب تداض، انب ایب ذابب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتیاہرفؿ نب رعم

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےک زند ک بس ےس زایدہ ان دنسدیہ ںیہگج ابزار ںی۔

 ، اسن نب تداض، انب ایب ذابب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب رعمفػ، ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟

 ؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایب :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟

     1524    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، ابی نَّضہ، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ َة َو٦ِ أَبٔی  َتاَزَة َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ َٔ ا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ 

ُُص٢ُِ  ُض٢ِ بٔاِْل٠َٔا٠َةٔ أَِْقَ ُّٕ ُض٢ِ أََحُسص٢ُِ َوأََح َِٝيُؤ٠َّ َِ ٢ََّٝ إَٔذا کَا٤ُوا ثَََلثَّة  ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

وبوعاہن، اتقدہ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ہبیتق نب دیعس، ا

فملس ےن رفامای ہک بج نیت لدیم وہں وت اؿ ںیم ےس ا ک اامؾ  ےن افر اؿ ںیم ےس اامتم اک قحتسم فہ ےہ وج اؿ ںیم ےس زایدہ 

 )رقلؿ دیجم( ڑپاھ وہ۔

 نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

  وکؿ ےہ ؟اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم

     1525    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ بصار، یحٌي ب٦ َىيس، شىبہ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوخاٜس اح١ز، َىيس ب٦ ابی ُعوبہ، ابوٌسا٧  :  راوی



 

 ٠س١عی، ٠ىاذ ب٦ ٨صا٣، ابو ٨صا٣، ٔتازہ

 َ ث إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَحِ َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا ُشِىَبُة ح و َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ١َزُ ٥َا َیِحٌَي ب٦ُِ 

 َ ث ٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُىاْذ َوصَُو اب٦ُِ صَٔصا٣ ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َحسَّ ا٧َ ا ثَىٔي أَبُو ٌَسَّ وبََة ح و َحسَّ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی َُعُ ََ َتاَزَة َو٦ِ  َٔ ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ ىٔي أَبٔی ک

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

ی، اعمذ نب ماشؾ، اوب ماشؾ،

مع
مش

اتقدہ،  دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، دیعس نب ایب رعفہب، اوباسغؿ 

 اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

ی، اعمذ نب ماشؾ، اوب  :  رافی

مع
مش

دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، دیعس نب ایب رعفہب، اوباسغؿ 

 ماشؾ، اتقدہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگج :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟

     1526    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، َا٢ٜ ب٦ ٤وح، حس٦ ب٦ ويسي، اب٦ ٠بارک، جزیزی، حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٜحُ  َحسَّ ١َُِٜباَرٔک َج١ٔيّىا َو٦ِ ا ث٥ََا اب٦ُِ ا ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ ؤيَسي َحسَّ ا٢ُٜٔ ب٦ُِ ٤ُوٕح ح و َحسَّ ََ ث٥ََا  َّي َحسَّ ١َُِٜثى َزیِزٔیِّ ا

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔىيٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ َة َو٦ِ أَبٔی   َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ

نب ونح، نسح نب یسیع، انب ابمرک، رجریی، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دمحم نب ینثم، اسمل 

 ےس ایس رطح لقن رفامیئ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، اسمل نب ونح، نسح نب یسیع، انب ابمرک، رجریی، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟

     1527    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَىيساشخ، ابوخاٜس اح١ز، او١ض، ا١َىيٞ ب٦ رجاء، اوس ب٦ ؼ١ىخ، ابو ٠سىوز انعاری ابوبْک ب٦ ابی شيبہ و :  راوی

َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ  ا َٔ ص١َُا َو٦ِ أَبٔی َخأٜٕس  ٔىيٕس اِلََشخُّ لَٔکَ ََ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو  ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َحسَّ

َّی اهَّللُ َو٦ِ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕ اِلَِنَعارٔیِّ  ِٕ َو٦ِ أَِؤس ب٦ِٔ َؼ١َِىٕخ َو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوز َٞ ب٦ِٔ َرَجا ١َٔىي َِ ٔ ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

١َُُٝض٢ِ  أَِو َِ  ِّ َوا ََ ائَةٔ  ُِٜٔقَ إ٧ِٔ کَا٤ُوا فٔی ا َِ َٙٔتأب اهَّللٔ  ٔ ُُص٢ُِ ل ِو٣َ أَِْقَ َٕ ِٜ َس٠ُُض٢ِ صِٔحزَّة َیُؤ٣ُّ ا ِٔ َ أ َِ  ِّ َوا ََ ٥َّٔة  إ٧ِٔ کَا٤ُوا فٔی اٜسُّ َِ ٥َّٔة  بٔاٜسُّ

 ِٕ َِٝفا٤ٔطٔ َوَِل َي َُ َٞ فٔی  ُٞ اٜزَُّج ٦َّ اٜزَُّج ١ِّٝا َوَِل َیُؤ٠َّ َٔ َس٠ُُض٢ِ  ِٔ َ أ َِ  ِّ َوا ََ  ٔ ِٜضِٔحَزة إ٧ِٔ کَا٤ُوا فٔی ا ٠َتٔطٔ إِٔلَّ َِ ُىِس فٔی بَِيتٔطٔ َولَی َتِْکٔ

 َٔ ٥ًّابٔإٔذ٤ِٔطٔ  َٔ ١ِّٝا  َٔ َٟ اِلََشخُّ فٔی رَٔوایَتٔطٔ ٠َکَا٧َ   ا

، اوب وعسمد ااصنری رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل 
ی
چ

مع

 

ض

اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبدیعساجش، اوباخدل ارمح، اشمع، اامسلیع نب راجء، افس نب 

ب وک بس ےس زایدہ اجےنن فاال وہ افر ارگ رقلؿ دیجم ےک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ولوگں اک اامؾ فہ لدیم  ےن وج اہلل یک اتک

 اجےنن ںیم بس ربارب وہں وت رھپ فہ لدیم اامؾ  ےن وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک تنس اک بس ےس زایدہ اجےنن فاال وہ وت ارگ

ت ںیم یھب بس ربارب وہں وت فہ لدیم اامؾ تنس ےک اجےنن ںیم یھب بس ربارب وہں وت فہ لدیم سج ےن رجہت ےلہپ یک وہ وت ارگ رجہ

  ےن سج ےن االسؾ ےلہپ وبقؽ ایک وہ افر وکیئ لدیم یسک لدیم یک تنطلس ںیم اج رک اامؾ ہن  ےن افر ہن اس ےک رھگ ںیم اس یک دنسم رپ ےھٹیب

 وساےئ اس یک ااجزت ےک۔

، اوب وعسمد ااصنری اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبدیعساجش، اوباخدل ارمح، اشمع، الیعمس :  رافی
ی
چ

مع

 

ض

 نب راجء، افس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟

     1528    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، اَحٖ، جزیز، ابو٠ىاویہ، اشخ، اب٦ ِؽيٞ، اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، حَّضت او١ض رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

٤ََْا َجزٔیْز َو  َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕٞ ح َحسَّ َُِؽِي ث٥ََا اب٦ُِ  ث٥ََا اِلََشخُّ َحسَّ أَبُو ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ َيا٧ُ ک ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ  و َحسَّ

ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس اوبرکبی، اوباعمف ہ، ااحسؼ ، رجری، اوباعمف ہ، اجش، انب لیضف، انب ایب رمع، 

 ےک اسھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکبی، اوباعمف ہ، اقحس، رجری، اوباعمف ہ، اجش، انب لیضف، انب ایب رمع، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟

     1529    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٞ ب٦ رجاء، اوس ب٦ ؼ١ىخ، حَّضت ابو٠سىوز٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ا١َىي :  راوی

ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ ُشِىبَ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٕ َحسَّ َٞ ب٦ِٔ َرَجا ١َٔىي َِ ٔ َة َو٦ِ إ

١ِٔىُت أَبَا ٠َ  ََ  ُٟ و ُٕ ١ِٔىُت أَِوَس ب٦َِ َؼ١َِىٕخ َي ََ  َٟ ا ِو٣َ َٔ َٕ ِٜ ٢َ َیُؤ٣ُّ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َا َر َٜ  َٟ ا َٔ وُِل  ُٕ ٕ َي ِسُىوز

َِٔس٠ُُض٢ِ صٔحِ  ُض٢ِ أَ َِٝيُؤ٠َّ َِ  ِّ َوا ََ ائَُتُض٢ِ  إ٧ِٔ کَا٤َِت ْٔقَ َِ ائَّة  َِٔس٠ُُض٢ِ ْٔقَ َٙٔتأب اهَّللٔ َوأَ ٔ ُُص٢ُِ ل ِٜضِٔحزَ أَِْقَ إ٧ِٔ کَا٤ُوا فٔی ا َِ ِّ َزّة  َوا ََ  ٔ ة

َِٝفا٤ٔطٔ َوَِل َتِحِٝٔس َولَی َتِْکٔ  َُ َٞ فٔی أَصِٝٔطٔ َوَِل فٔی  ٦َّ اٜزَُّج ٥ًّا َوَِل َتُؤ٠َّ َٔ بَُْص٢ُِ  ِ٘ ُض٢ِ أَ َِٝيُؤ٠َّ ََٜک أَِو َِ ٠َتٔطٔ فٔی بَِيتٔطٔ إِٔلَّ أ٧َِ یَأَِذ٧َ 



 

 بٔإٔذ٤ِٔطٔ 

، رضحت اوبوعسمد رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اامسلیع نب راج
ی
چ

مع

 

ض

ء، افس نب 

ارگ  فل ہ فملس ےن ںیمہ رفامای ہک ولوگں وک اامؾ فہ لدیم  ےن وج اہلل یک اتکب اک بس ےس زایدہ اجےنن فاال وہ افر بس ےس ااھچ ڑپاتھ وہ وت

ےلہپ رجہت یک وہ افر ارگ رجہت ںیم یھب بس ربارب وہں وت فہ لدیم اؿ اک ڑپانھ ربارب وہ وت فہ لدیم اامؾ  ےن سج ےن اؿ ںیم ےس 

اامتم رکے وج اؿ ںیم بس ےس ڑبا وہ افر وکیئ لدیم یسک لدیم ےک رھگ ںیم اامؾ ہن  ےن افر ہن یہ اس یک وکحتم ںیم افر ہن یہ اس 

 ےک رھگ ںیم اس یک زعت یک ہگج رپ ےھٹیب وساےئ اس ےک ہک فہ ااجزت ددیے۔

، رضحت اوبوعسمددمحم :  رافی
ی
چ

مع

 

ض

  نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، الیعمس نب راجء، افس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک

     1530    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ ب٦ ابزاہي٢، ایوب ابی َٔلبہ، ٠اٜک ب٦ حویزث :  راوی

 ٔ ث٥ََا أَیُّوُب َو٦ِ أَب ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ أََتِي٥َا َحسَّ ا َٔ ُِٜحَویِزٔٔث  ی ََٔٔلبََة َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ ا

ّة َو  َٝ ِي َٜ ی٦َ  ٥َ١ِا و٥َِٔسُظ ؤَِّشٔ َٔ َ أ َِ ارٔبُو٧َ  َٕ ٢َ َو٤َِح٦ُ َشبََبْة ٠َُت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ َر َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ کَا٧َ َر

٢َ َرحَمّٔي َرٔٔي َّٝ ََ َٟ اِرٔجُىواَو ا َٕ َِ أَِخب٤ََِْاُظ  َِ ٥َا ٦ِ٠ٔ أَص٥َِٔٝا  ِ٘ ٥ََٜا َو٦ِ ٦ِ٠َ َتَز َ َسأ َِ ٥ََٝا  ٥َا أَصِ ِٕ ِس اِشَت َٔ َّا  َم٦َّ أ٤َ َِ ا  ٔلَی أَصِٝٔي٢ُِٙ  ّٕ إ

٢ِ ث٢َُّ  ُ٘ ٧ِ َل٢ُِٙ أََحُس ُِٝيَؤذِّ َِ ََلةُ  ِت اٜعَّ إَٔذا َحََّضَ َِ ١ُِّٝوص٢ُِ َو٠ُزُوص٢ُِ  أَٔٔي١ُوا ِٔيض٢ِٔ َوَو َِ  ٢ِ ُ٘ بَُْ ِ٘ ٢ُِٙ أَ  َٜٔيُؤ٠َّ

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اویب ایب القہب، امکل نب وحریث رفامےت ںی ہک مہ بس وجاؿ افر مہ رمع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہیلع فل ہ  فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ افر مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس سیب راںیت رہھٹے افر روسؽ اہلل یلص اہلل

فملس اہنتی رہمابؿ افر رنؾ دؽ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس زیچ اک ایخؽ وہایگ ہک ںیمہ اےنپ فیم اجےن اک اایتشؼ وہایگ ےہ 



 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مہ ےس وپاھچ ہک مت اےنپ رھگفں ںیم ےس سک وک وھچڑ رک لےئ وہ؟ وت مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ملس وک اس ےس اب رب رکدای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اےنپ رھگفں یک رطػ فاسپ اجؤ افر اؿ ںیم رہھٹف افر اؿ وک ف

 دنی یک ابںیت اھکسؤ افر بج امنز اک فتق لاجےئ وت مت ںیم ےس وکیئ اذاؿ دے رھپ مت ںیم ےس وج بس ےس ڑبا وہ فہ اہمترا اامؾ  ےن۔

  رحب، الیعمس نب اربامیہ، اویب ایب القہب، امکل نب وحریثزریہ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟

     1531    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي زہزانی، خْٝ ب٦ ہصا٣، ح١از، ایوب :  راوی

٥َا َِ ٔ اْز َو٦ِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْل ث٥ََا َح١َّ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َٝ ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َوَخ ٔ َحسَّ ث٥ََاظ اب٦ُِ أَب ٔ و َحسَّ ث٥ََا ز ی و١ََُز َحسَّ

 َٟ ا َٔ  ٧َ َمِيَ َٝ َُ ُِٜحَویِزٔٔث أَبُو  ث٥ََا ٠َأُٜک ب٦ُِ ا َٟ لٔی أَبُو ََٔٔلبََة َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ َِٜوصَّأب َو٦ِ أَیُّوَب  َٟ اهَّللٔ فٔی ٤َإس َوِبُس ا و َُ  أََتِيُت َر

 ٔ َِٜحٔسیَث ب٥َِٔحو ا َج١ٔيّىا ا َتعَّ ِٔ ارٔبُو٧َ َوا َٕ َٝيَّةَ َو٤َِح٦ُ َشبََبْة ٠َُت  َحٔسیٔث اب٦ِٔ وُ

اوبرعیب زرہاین، فلخ نب اشہؾ، امحد، اویب ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ انب ایب رمع، دبعاولاہب یفقث، اوبالقہب، 

فل ہ امکل نب وحریث ےن وحریث ایب امیلسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ھچک ولوگں ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےک اپس لای افر مہ وجاؿ مہ رمع ےھت ابیق دحثی ایس رطح ےہ ےسیج سگری۔

 اوبرعیب زرہاین، فلخ نب اشہؾ، امحد، اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایب :   ابب



 

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟

     1532    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبساٜوہاب، خاٜس حذاء، ابؤَلبہ، ٠اٜک ب٦ حویزث :  راوی

 َْ َ َِٜح٥َِملٔیُّ أَِخب ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ثَىٔي إ ِٔ َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ َحسَّ ا َِٜحذَّ فٔیُّ َو٦ِ َخأٜٕس ا َٕ َِٜوصَّأب اٜثَّ ٤َا َوِبُس ا

 َٟ ا َّ ِٔ ٔ ا أََرِز٤َا اِْل َّ١َٝ َِ ِْ لٔی  ٔ ٢ََّٝ أ٤ََا َوَظاح ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ أََتِيُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ا َٔ ُِٜحَویِزٔٔث  ٥ََٜا إٔذَ  ا  َٟ ا َٔ  ٔ ِت ٦ِ٠ٔ و٥ِٔٔسظ ا َحََّضَ

١َا ُ٘ بَُْ ِ٘ ١َُٙا أَ َِٜيُؤ٠َّ ٤َا ث٢َُّ أََٔمَٔي َو َِأَذِّ ََلةُ   اٜعَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاولاہب، اخدل ذحاء، اوبالقہب، امکل نب وحریث رفامےت ںی ہک ںیم افر ریما ا ک اسیھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےس فاسپ اجےن اک ارادہ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ رھپ بج مہ ےن لپ یلص اہلل 

 فل ہ فملس ےن ںیمہ رفامای ہک بج امنز اک فتق لےئ وت مت اذاؿ دانی افر ااقتم انہک افر مت ںیم ےس وج ڑبا وہ اےس اانپ اامؾ انب انیل۔

 نب وحریث ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاولاہب، اخدل ذحاء، اوبالقہب، امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اامتم رک ےن اک زایدہ قحتسم وکؿ ےہ ؟

     1533    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَىيساشخ، حّغ ب٦ ٌياث، خاٜس حذاء :  راوی

 َ٥ َِ ٔ ُِ بَٔضَذا اِْل ا َِٜحذَّ ث٥ََا َخأْٜس ا ْغ َيِىىٔي اب٦َِ ٌَٔيإث َحسَّ ِّ ث٥ََا َح ٔىيٕس اِلََشخُّ َحسَّ ََ ث٥ََاظ أَبُو  ُِ َحسَّ ا َِٜحذَّ َٟ ا ا َٔ ٔ َوَزاَز  از

ائَةٔ  ُِٜٔقَ ارٔبَئِن فٔی ا َٕ  َوکَا٤َا ٠َُت



 

 اجش، صفح نب ایغث، اخدل ذحاء اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔اوبدیعس

 اوبدیعساجش، صفح نب ایغث، اخدل ذحاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ اف امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک

 ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔ رتعک ںیم روکع ےس رس

     1534    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س ب٦ یزیس، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦  :  راوی

 ووٓ، ابوہزیزہ

ثَىٔي أَبُو اٜ َٟ َحسَّ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس ب٦ُِ َیزٔیَس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ٔىيُس فَّ ََ َْنٔی  َ أَِخب

 ُٕ ١َٔىا أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َُّض١َا  ٕٓ أ٤َ ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِو ََ ِٔ َوأَبُو  ١َُِٜسيَّ ٢ََّٝ ب٦ُِ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ وُِل کَا٧َ َر

١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسظُ  ََ طُ  ََ ِ ُي َرأ َِ ُ َویَزِ ِّْ َٙب ُ ائَٔة َوی ُِٜٔقَ ٔ ٦ِ٠ٔ ا ِحز َّ ِٜ ُُ ٦ِ٠ٔ َظََلةٔ ا ُٟ حٔيَن َيَِفُ و ُٕ ُٟ َوصَُو َي و ُٕ َِٜح١ُِس ث٢َُّ َي ََٜک ا  َرب٥ََّا َو

 َ َُّٝض٢َّ أ ائ٢ْٔ اٜ َٔ ٔ ١ُِِٜؤ٥٠ٔ ّٔيَن ٦ِ٠ٔ ا ١ُِِٜسَتِؽَى اَط ب٦َِ أَبٔی َربٔيَىَة َوا ٕ َوَويَّ ١ََة ب٦َِ صَٔصا٣ َٝ ََ َِٜؤٜئس َو َِٜؤٜيَس ب٦َِ ا َُّٝض٢َّ ٤ِٔخ ا يَن اٜ

 ِ٘ َِٜى٦ِ ِٜٔحَيا٧َ َورِٔوَّل َوَذ َُّٝض٢َّ ا َْ اٜ َُ ٔسىٔي یُو َ٘ َِٝيض٢ِٔ  َِٝضا َو َٜطُ اِشُسِز َوـِأََتَک َولَی ٠ََُّضَ َواِجَى و َُ َة َوَعِت اهَّلَل َوَر َوا٧َ َووَُعيَّ

بَ  َِٝيض٢ِٔ أَِو يَُىذِّ ٔ َشِيْئ أَِو یَُتوَب َو ََٜک ٦ِ٠ٔ اِل٠َِز َِٜيَس   َٟ ٔ ا أ٤ُِز َّ١َٜ َٔک  َّطُ َتَزَک ذَٜ ٥َا أ٤َ ٍَ َٝ َُّض٢ِ َلا١ُٜٔو٧َ ث٢َُّ بَ إ٤ٔ َِ  ُض٢ِ 

دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، اوبرہریہ رفامےت  اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب،

ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس سج فتق رجف یک امنز ںیم رقات ےس افرغ وہےت افر ریبکت ےتہک افر روکع ےس اانپ رس ااھٹےت 
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ڑھکے ڑھکے  ہ داع رفامےت اے اہلل فدیل نب فدیل افر ہملس نب اشہؾ افر تداش انب ایب وت ) 



 

رہعیب افر زمکفر ومونمں وک اکرففں ےس اجنت اطع رفام، اے اہلل ہلیبق ک ر رپ اینپ یتخس انزؽ رفام افر اؿ رپ یھب رضحت ویفس ہیلع 

ب ہ رپ تنعل رفام اوہنں ےن اہلل افر اس ےک االسلؾ ےک زامہن یک رطح طحق اسیل طلسم رفام اے اہلل ہلیبق 
ایحلؿ افر لع افر ذوکاؿ افر عص

تی روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ان رفامین یک ےہ رھپ ںیمہ  ہ ابت یچنہپ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ داع وھچڑ دی بج  ہ ل
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 فملس اک وکیئ اایتخر ںیہن ےہ )اے اہلل( اؿ وک وتہب یک وت قی اطع رفامای ای اؿ وک ذعاب دے ویکہکن فہ اظمل ںی۔

  نب سیدی، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، اوبرہریہاوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1535    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  ب٦ ابی شيبہ و و١زو ٤أس، اب٦ ويي٥ہ، زہزی، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہزیزہابوبْک :  راوی

 ََ ث٥ََا اب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس  ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ ١َُِٜسيَّ ٔىئس ب٦ِٔ ا

 ٔ ٢ِ یَِذَُکِ ٠َا َبِىَسظُ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ إ َٜ َْ َو َُ ٔسىٔي یُو َ٘ َِٝيض٢ِٔ  َِٝضا َو ِؤٜطٔ َواِجَى َٔ  لَی 

اوبرکب نب ایب ہبیش ف رمعف اندق، انب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح لقن ایک ےہ 

 ھچک ذرک ںیہن ایک۔ نکیل اس رفاتی ںیم ینسک وی فس کت ےہ اس ےک دعب افر

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف رمعف اندق، انب ہنییع، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

لرخی ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپ

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1536    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ہزا٧، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا اِلَِوَزاعٔیُّ َو٦ِ یَِحٌَي بِ  َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ ٠ِٔضَزا٧َ اٜزَّازٔیُّ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ََٝةَ َحسَّ ََ ٕ َو٦ِ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ أ٧ََّ أَبَا  ٦ٔ أَبٔی 

ٕ َشِضّزا إَٔذا َىٔة فٔی َظََلة ِ٘ ٥ََت َبِىَس اٜزَّ َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ثَُض٢ِ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ُٟ فٔی  صَُزیَِزَة َحسَّ و ُٕ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ َي ََ  َٟ ا َٔ

 َ َُّٝض٢َّ ٤ َِٜؤٜئس اٜ َِٜؤٜيَس ب٦َِ ا َُّٝض٢َّ أ٤َِٔخ ا ّٔيَن ٥ُُٔوتٔطٔ اٜ ١ُِِٜسَتِؽَى َُّٝض٢َّ ٤َخِّ ا َُّٝض٢َّ ٤َخِّ َويَّاَط ب٦َِ أَبٔی َربٔيَىَة اٜ ١َََٝة ب٦َِ صَٔصا٣ٕ اٜ ََ خِّ 

 َٟ ا َٔ  َْ َُ ٔسىٔي یُو َ٘ ٥ٔيَن  َٔ َِٝيض٢ِٔ  َِٝضا َو َُّٝض٢َّ اِجَى َُّٝض٢َّ اِشُسِز َوـِأََتَک َولَی ٠ََُّضَ اٜ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن اٜ َرأَیُِت  أَبُو صَُزیَِزَة ث٢َُّ  ٦ِ٠ٔ ا

 َٝ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٝت أَُری َر ُٕ َِ َِ َبِىُس  َوا ٢َ َتَزَک اٜسُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُض٢ِ َر َٜ  َِ َوا ِس َتَزَک اٜسُّ َٔ  ٢َ َّٝ ََ ِيطٔ َو

ٔس٠ُوا َٔ ِس  َٔ َٞ َو٠َا تَُزاص٢ُِ  َِٕٔي  َٟ ا َٔ 

زایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، اوبرہریہ رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک ہنیہم کت دمحم نب رہماؿ، فدیل نب ملسم، اف

ـُ( ےتہک وہےئ ڑھکے وہےت وت  ہ داع رف
َ
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ْ
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َ
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امےت امنز ںیم روکع ےک دعب ونقت ڑپ ی بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس )

ملہ نب اشہؾ وک اجنت اطع رفام اے اہلل تداش نب ایب رہعیب وک اجنت اطع رفام اے اہلل اے اہلل فدیل نب فدیل وک اجن
س
ت اطع رفامای اے اہلل 

یک زمکفر ناملسونں وک اجنت اطع رفام اے اہلل ہلیبق ک ر رپ اینپ یتخس انزؽ رفام اے اہلل اؿ رپ رضحت ویفس ہیلع االسلؾ ےک زامہن ےک طحق 

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک رھپ ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رطح اک طحق انزؽ رفام رضح

فملس  اس ےک دعب  ہ داع رکین وھچڑ دی وت ںیم ےن اہک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دھکی راہ وہں ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

 ڑ دی وت ےھجم اہک ایگ ہک ایک مت دےتھکی ںیہن ہک پ  ےک  ےئ اجنت یک داع یک اجیت یھت فہ وت لےئگ ںی۔ےن اؿ ےک  ےئ  ہ داع وھچ

 دمحم نب رہماؿ، فدیل نب ملسم، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

فتق حبص یک امنز ںیم لرخی  امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک

 از ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لف

     1537    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، حسين ب٦ ٠ح١س، شيبا٧، یحٌي، ابو١َٝہ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َش  ٕس َحسَّ ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ ٠َُح١َّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َٟ َحسَّ و َُ َُْظ أ٧ََّ َر َ ١َََٝة أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخب ََ ِيَبا٧ُ َو٦ِ َیِحٌَي َو٦ِ أَبٔی 

١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ ث٢َُّ  ََ  َٟ ا َٔ َِ إٔذِ  ِٜٔىَصا ِّی ا ٢َ بَِي١َ٥َا صَُو ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُّٝض٢َّ ٤َخِّ اهَّللٔ َظل َٞ أ٧َِ َيِسُحَس اٜ ِب َٔ  َٟ ا َويَّاَط  َٔ

٢ِ یَِذَُکِ ٠َا َبِىَسظُ  َٜ َْ َو َُ ٔسىٔي یُو َ٘ ِؤٜطٔ  َٔ ٔلَی  ٞٔ َحٔسیٔث اِلَِوَزاعٔیِّ إ  ب٦َِ أَبٔی َربٔيَىَة ث٢َُّ َذََکَ ب١ِٔٔث

ل ہ فملس زریہ نب رحب، نیسح نب دمحم، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ـُ( اہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّللّ

ِ م َ
س

 ےن دجسہ اشعء یک امنز ڑپاھ رےہ ےھت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن )

( کت اف َ

 

وُس ی  ي ُ
ِ

 

سِی
َک

ر اس ےک دعب رکےن ےس ےلہپ  ہ داع یک اے اہلل تداش نب ایب رہعیب وک اجنت اطع رفام رھپ اس رطح ذرک رفامیئ ) 

 ذرک ںیہن رفامای۔

 زریہ نب رحب، نیسح نب دمحم، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

حبص یک امنز ںیم لرخی زفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق امتؾ امن

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1538    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ، ہصا٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ :  راوی



 

 َٟ ا َٔ  ٕ ثٔيْ َ٘ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ََ َحسَّ ث٥ََا أَبُو  ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس َحسَّ

َّی اهَّللُ وَ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ب٦ََّ ب٢ُِٙٔ َظََلَة َر وُِل َواهَّللٔ َلَُْقِّ ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َّطُ  ٥ُُت فٔی اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ ِٕ َِکَا٧َ أَبُو صَُزیَِزَة َي  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو

ِبٔح َو  ةٔ َوَظََلةٔ اٜعُّ ِٔ اِْلِٔخَ ِٜٔىَصا ٔ َوا ِضز اَر اٜمُّ َّّ َِٝى٦ُ اِلُٙ ١ُِِٝؤ٥٠ٔٔيَن َوَی ٔ  یَِسوُو ٜ

اہلل دمحم نب ینثم، اعمذ، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ رفامےت ںی ہک اہلل یک مسق ںیم ںیہمت روسؽ اہلل یلص 

ہنع رہظ افر اشعء افر حبص یک امنز ںیم ونقت ڑپےتھ ہیلع فل ہ فملس یک امنز یک رطح امنز ڑپاھؤں اگ رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

 افر ومونمں ےک  ےئ داع رکےت افر اکرففں رپ تنعل ےتجیھب۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ، اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک

 دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔ رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر

     1539    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اَحاٗ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی ـٝحہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

َٖ ب٦ِٔ َوِبٔس  َح َِ ٔ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ إ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  َٟ َزَوا َحسَّ ا َٔ َِٝحَة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َ اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ـ

ٔ ٠َُىو٤ََة ثَََلثٔيَن َظَباّحا یَِس  َتُٝوا أَِظَحاَب بٔئِز َٔ َّٜٔذی٦َ  ٢ََّٝ َولَی ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َوا٧َ َر ِ٘ ٕٞ َوَذ وُو َولَی رِٔو

َة َوَعِت اهَّلَل َّ َؤِٜحَيا٧َ َووَُعيَّ أ٤َِاُظ َحً آ٤ّا َْقَ ٔ ٠َُىو٤ََة ُْقِ ُٔتُٔٝوا بٔبٔئِز َّٜٔذی٦َ  َّٞ فٔی ا َٟ اهَّللُ َوزَّ َوَج َ َٟ أ٤ََْس أ٤َِز ا َٔ ُط  َٜ و َُ ي نُٔسَذ  َوَر

ِضَٔي َو٥َّا َوَرٔؼي٥َا َو٥ِطُ  َٜٕٔي٥َا َرب٥ََّا ََفَ ِس  َٔ ِو٥َ٠َا أ٧َِ  َٔ وا  ٍُ ِّٝ  َبِىُس أ٧َِ بَ

نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ولوگں رپ ییحی نب ییحی، امکل، ااحسؼ 

سیت دؿ کت حبص ےک فتق دب داع رفامیئ ہک وہنجں ےن ریب وعمہن فاولں وک دیہش رکدای اھت اخص وطر رپ رلع افر ذوکاؿ افر ایحلؿ افر 



 

ب ہ فاولں ےک الخػ دب داع رفامیئ ہک ا
وہنں ےن اہلل افر اس ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ان رفامین یک رضحت اسن ریض عص

 اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اہلل اعتیل ےن اؿ ولوگں ےک ابرے ںیم وج ریب وعمہن ںیم دیہش رک دی   ےئگ رقلؿ انزؽ رفامای مہ اس  ےص

 ایگ، امہری رطػ ےس امہری وقؾ وک  ہ اغیپؾ اچنہپ دف ہک مہ ےن اےنپ رب ےس الماقت وک ڑپےتھ یھب رےہ رھپ دعب ںیم اےس وسنمخ رکدای

 یک فہ مہ ےس رایض وہا افر مہ اس ےس رایض وہےئ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک

  ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب

     1540    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ب٦ ٤أس و زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىيٞ، ایوب، ٠ح١س :  راوی

ُٞ َو٦ِ أَیُّو ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ٥ََت َر َٔ  ِٞ ُِٝت ٔل٤ََٕس َص ُٔ  َٟ ا َٔ ٕس  َب َو٦ِ ٠َُح١َّ

ّْا ًٔ َئسي و ُ٘
َٟ َنَى٢ِ َبِىَس اٜزُّ ا َٔ ِبٔح  ٢َ فٔی َظََلةٔ اٜعُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رمعف نب اندق ف زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، دمحم رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس رعض ایک ہک 

 فل ہ فملس ےن حبص یک امنز ںیم داعےئ ونقت ڑپ ی ےہ وت اوہنں ےن رفامای ہک اہں روکع ےک دعب )احالت( یک لاسین کت۔

 رمعف نب اندق ف زریہ نب رحب، الیعمس، اویب، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک

  افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ

     1541    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و ابوَکیِ و اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ و ٠ح١س ب٦ وبساِلولی، ٠ىت١ز ب٦ ََٝمي٧، ََٝمي٧، ابی ٠حٝز،  :  راوی

 ب٦ ٠اٜک ا٤س

ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ بِ  ُن ِٔلب٦ِٔ َحسَّ ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اِلَِولَی َواٜ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٠َُح١َّ َح َِ ٔ ِٕ َوإ یِ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َوأَبُو َُکَ ٕ ا  ٠َُىاذٕ ٦ُ ٠َُىاذ

ُٟ اهَّللٔ و َُ ٥ََت َر َٔ ٕ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ز َٝ ٧َ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی ٠ِٔح َمِيَ َٝ َُ ١ُِِٜىَت١ٔزُ ب٦ُِ  ث٥ََا ا ٢َ َشِضّزا  َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

َٜطُ  و َُ ُة َوَعِت اهَّلَل َوَر ُٟ وَُعيَّ و ُٕ َوا٧َ َوَي ِ٘ ٕٞ َوَذ ِبٔح یَِسوُو َولَی رِٔو ًٔ فٔی َظََلةٔ اٜعُّ و ُ٘
 َبِىَس اٜزُّ

د، اسن نب امکل رفامےت ںی ہک  دیبع اہلل نب اعمذ ف اوبرکبی ف ااحسؼ نب اربامیہ ف دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، امیلسؿ،

 

ر
یل ج
م

ایب 

حبص یک امنز ںیم روکع ےک دعب ونقت ڑپ ی سج ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہنیہم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک

ب ہ ےن اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
  یک انرفامین یک ےہ۔رلع افر ذوکاؿ ےک الخػ دب داع رفامےت افر رفامےت ہک عص

د، اسن نب امکل :  رافی

 

ر
یل ج
م

 دیبعاہلل نب اعمذ ف اوبرکبی ف ااحسؼ نب اربامیہ ف دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، امیلسؿ، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپ :   ابب

 فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1542    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، بہز ب٦ اَس، ح١از ب٦ ١َٝہ، ا٤س ب٦ َيْی٦، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

١ََة أَ  َٝ ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ٕس َحسَّ ََ ُ ب٦ُِ أَ ث٥ََا بَِضز ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ئْی٦َ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َحسَّ َٔ ٤ََْا أ٤ََُس ب٦ُِ  َ ِخب

ٔ یَِسوُو َولَی بَىٔي  ِحز َّ ِٜ ًٔ فٔی َظََلةٔ ا و ُ٘
٥ََت َشِضّزا َبِىَس اٜزُّ َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  وَُعيَّةَ َر

اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب احمت، زہب نب ادس، امحد نب ہملس، اسن نب ریسنی، رضحت 

ب ہ ےک الخػ دب داع رفامیئ۔ ہنیہم ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک
 رجف یک امنز ںیم روکع ےک دعب ونقت ڑپ ی سج ںیم ینب عص

  اعتٰیل ہنعدمحم نب احمت، زہب نب ادس، امحد نب ہملس، اسن نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن 

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1543    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ و ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، واظ٢ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَ  ُِٜتُط َو٦ِ َحسَّ َ أ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ َوأظ٢ٕ َو٦ِ أ٤ََٕس  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ َٞ ِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ِب َٔ ٥ُؤت  ُٕ ِٜ ا

 َٟ و َُ ا َیزِو١ُُو٧َ أ٧ََّ َر َّ إ٧َّٔ ٤َا َِ ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ  ًٔ و ُ٘
َٞ اٜزُّ ِب َٔ  َٟ ا َٕ َِ  ًٔ و ُ٘

ًٔ أَِو َبِىَس اٜزُّ و ُ٘
٥ََت َبِىَس  اٜزُّ َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

 ُ َتُٝوا أ َٔ ٢َ َشِضّزا یَِسوُو َولَی أ٤َُإس  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ََت َر َٔ ١ََّا  َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ  ًٔ و ُ٘
ُض٢ِ اٜزُّ َٜ  ُٟ ا َٕ ا ٦ِ٠ٔ أَِظَحابٔطٔ يُ َّ ٤َا

 ُِ ا ُُِٜقَّ  ا

وبرکبی، اوباعمف ہ، اعمص رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ونقت ےک ابرے ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش ف ا

وپاھچ ہک روکع ےس ےلہپ ای روکع ےک دعب وت اوہنں ےن رفامای ہک روکع ےس ےلہپ ںیم ےن رعض ایک ہک ھچک ولگ  ہ ایخؽ رکےت ںی ہک 

دعب ونقت ڑپ ی ےہ رضحت اسن رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع ےک

 ےن اؿ ولوگں ےک الخػ دب داع رفامیئ وہنجں ےن احصہب رکاؾ ںیم ےس اؿ ولوگں وک دیہش رکدای اھت ہک پ  وک رقاء اہک اجات اھت۔



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی، اوباعمف ہ، اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 یک امنز ںیم لرخی  فتق حبصامتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1544    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، واظ٢، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ  ٢َ َو َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ وُِل ٠َا َرأَیُِت َر ُٕ ١ِٔىُت أََنّسا َي ََ  َٟ ا َٔ َيا٧ُ َو٦ِ َوأظ٢ٕ  ِّ َُ َجَس ث٥ََا 

 َ١ َِ اَء  ُُِٜقَّ ٔ ٠َُىو٤ََة کَا٤ُوا یُِسَوِو٧َ ا َّٜٔذی٦َ أُٔظيبُوا یَِو٣َ بٔئِز ِبٔىيَن ا یَّٕة ٠َا َوَجَس َولَى اٜسَّ َٝتٔض٢ِٔ و َولَى ََسٔ َت َٔ ََٙث َشِضّزا یَِسوُو َولَى 

ُض٢ِ  ُّٝ ُ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ ک ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ٕٞ ح و َحسَّ َُِؽِي ْغ َواب٦ُِ  ِّ ث٥ََا َح ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َو٦ِ َوأظ٢ٕ َو٦ِ أ٤ََٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ  َحسَّ

َِٜحٔسیٔث یَزٔیُس َبِىُؽُض٢ِ َولَى بَ   ِىٕؾ بَٔضَذا ا

انب ایب رمع، ایفسؿ، اعمص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یسک رکشل ےک 

د وعمہن ںیم دیہش رکدای ایگ پ  وک رقاء

ے

ی
  ےئ انت ارپ اشیؿ وہات ںیہن داھکی انتج ہک اؿ رتس احصہب یک فہج ےس رپ اشیؿ وہےئ ہک  ںیہن ن

 اؿ دہشاء ےک اقولتں ےک الخػ دب داع رفامےت رےہ۔ ہنیہم ےک انؾ ےس اکپرا اجات اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک

 انب ایب رمع، ایفسؿ، اعمص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک



 

 ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز 

     1545    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، حّغ، اب٦ ِؽيٞ، اب٦ ابی و١ز، ٠زوا٧، واظ٢، ا٤س اس ٥َس ٘ے َات٪ حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕٞ ح َُِؽِي ْغ َواب٦ُِ  ِّ ث٥ََا َح ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ُض٢ِ َو٦ِ َوأظ٢ٕ َو٦ِ أ٤ََٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ  َحسَّ ُّٝ ُ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ ک ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ و َحسَّ

َِٜحٔسیٔث یَزٔیُس َبِىُؽُض٢ِ َولَی َبِىٕؾ   بَٔضَذا ا

یبن یلص اہلل  اوبرکبی، صفح، انب لیضف، انب ایب رمع، رمفاؿ، اعمص، اسن اس دنس ےک اسھت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

 ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دحثی یک رطح رفاتی ایک۔

 اوبرکبی، صفح، انب لیضف، انب ایب رمع، رمفاؿ، اعمص، اسن اس دنس ےک اسھت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   باب

 فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک

 انھ بحتسم ےہ ۔رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپ

     1546    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، اَوز ب٦ وا٠ز، شىبہ، ٔتازہ، ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َتاَزَة َو٦ِ  َٔ ٤ََْا ُشِىَبُة َو٦ِ  َ ٕ أَِخب َوزُ ب٦ُِ َوا٠ٔز َِ َ ث٥ََا اِل ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

َٜطُ  و َُ َة َوَعِوا اهَّلَل َوَر َوا٧َ َووَُعيَّ ِ٘ َِٝى٦ُ رِٔوَّل َوَذ ٥ََت َشِضّزا َی َٔ  ٢َ َّٝ ََ  َو

ونقت ڑپےتھ  ہنیہم  ا کرمعف اندق، اوسد نب اعرم، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ب ہ رپ تنعل ےتجیھب رےہ ہک وہنجں ےن اہلل افر اس ےک روسؽ اہلل یلص 
رےہ سج ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رلع ذوکاؿ افر عص



 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس یک انرفامین یک۔

 رمعف اندق، اوسد نب اعرم، ہبعش، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1547    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، اَوز ب٦ وا٠ز، شىبہ، ٠وسٰي ب٦ ا٤س، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٤ََْا ُشِىَبُة َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ أ٤ََٕس وَ  َ ٕ أَِخب َوزُ ب٦ُِ َوا٠ٔز َِ َ ث٥ََا اِل ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ َِٝيطٔ ٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل  َو

 ٔ ٢َ ب٥َِٔحؤظ َّٝ ََ  َو

رمعف اندق، اوسد نب اعرم، ہبعش، ومٰیس نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح 

 دحثی لقن یک ےہ۔

 ٰیل ہنعرمعف اندق، اوسد نب اعرم، ہبعش، ومٰیس نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ اف

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ 



 

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1548    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١، ہصا٣، ا٤س :  راوی

و َُ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ َر َٔ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ  ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل

٥ََت َشِضّزا یَِسوُو َولَی أَِحيَ  طُ َٔ َ٘ َِٜىزَٔب ث٢َُّ َتَز ِٔ ا ِٕ ٦ِ٠ٔ أَِحَيا  ا

ونقت ڑپ ی سج ںیم رعب  ہنیہم دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، اشہؾ، اسن رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک

 ےک یئک ولیبقں ےک الخػ دب داع رفامےت رےہ رھپ اےس وھچڑ دای۔

 ، اسندمحم نب ینثم، دبعارلنمح، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس 

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1549    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ازب٠ح١س ب٦ ٠ثىي و اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ ٠زہ، حَّضت بزاء ب٦ و :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َو١ِ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت اب٦َِ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ زٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة 

َّی اهَّللُ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِ ب٦ُِ َوازٕٔب أ٧ََّ َر َْا َ ِٜب ث٥ََا ا َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜيلَی  زٔٔب أَبٔی  ٍِ ١َِٜ ِبٔح َوا ٥ُُت فٔی اٜعُّ ِٕ ٢ََّٝ کَا٧َ َي ََ َِٝيطٔ َو   َو

 دمحم نب ینثم ف انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رجف

 افر رغمب یک امنزفں ںیم ونقت ڑپاھ رکےت ےھت۔



 

  ف انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت رباء نب اعزبدمحم نب ینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

ونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملس

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1550    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٧، و١زو ب٦ ٠زہ، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی ٜيلی، بزاء ب٦ وازباب٦ ١٤يْ، َّي :  راوی

َيا٧ُ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی  ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ُٟ َحسَّ و َُ ٥ََت َر َٔ  َٟ ا َٔ  ِٔ َْا َ ِٜب َِٜيلَی َو٦ِ ا

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو زٔٔب اهَّللٔ َظل ٍِ ١َ ِٜ ٔ َوا ِحز َّ ِٜ ٢َ فٔی ا َّٝ ََ 

ب انب ریمن، ایفسؿ، رمعف نب رمہ، دبعارلنمح نب ایب ، یل، رباء نب اعزب رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رجف افر رغم

 یک امنزفں ںیم ونقت ڑپاھ رکےت ےھت۔

 ، رباء نب اعزبانب ریمن، ایفسؿ، رمعف نب رمہ، دبعارلنمح نب ایب ، یل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن امتؾ امنزفں ںیم

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1551    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ا٤س، ح٥مٝة ب٦ ولی، حَّضت خّآ ب٦  ابوـاہز، اح١س ب٦ و١زو ب٦ َسح ا١َّٜصی، اب٦ و٨ِ، ٜيث و١زا٧ ب٦ ابی :  راوی



 

 ای١اء ٌّاری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َِّٝئث َو٦ِ  ِٕ َو٦ِ اٜ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ َٟ َحسَّ ا َٔ یُّ  ١َِِّٜٔصٔ ٕح ا ٔ أَِح١َُس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ََسِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ أَبٔی أ٤ََٕس َو٦ِ َحسَّ

 َّ ََٝة ب٦ِٔ َولٓٔیٕ َو٦ِ ُخ َِٜى٦ِ َح٥َِم َُّٝض٢َّ ا ٕ اٜ ٢َ فٔی َظََلة َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ارٔیِّ  َّ ٍِٜٔ ِٕ ا ٓٔ ب٦ِٔ إٔی١َا بَىٔي ا

١َََٜضا اهَّللُ  ا ََ  ٢َُٝ َِ ََٜضا َوأَ اُر ٌَََفَ اهَّللُ  َّ َٜطُ ٌٔ و َُ َة َوَعِوا اهَّللَ َوَر َوا٧َ َووَُعيَّ ِ٘  ِٜٔحَيا٧َ َورِٔوَّل َوَذ

  نب یلع، رضحت افخػ نب اامی افغری ریض اہلل 

 

لہ

 

ظ

 

اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح ارصملی، انب فبھ، ثیل رمعاؿ نب ایب اسن، لی

ب ہ رپ
تنعل  اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ںیم رفامای اے اہلل ینب ایحلؿ افر رلع افر ذوکاؿ افر عص

 ہک اوہنں ےن اہلل افر اس ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک انرفامین یک ےہ افر ہلیبق افغر یک رفغمت رفام افر ہلیبق املس وک رفام

 السع ی اطع رفام۔

  نب یلع، رضحت افخػ نب اامیء افغ :  رافی

 

لہ

 

ظ

 

ری اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح ارصملی، انب فبھ، ثیل رمعاؿ نب ایب اسن، لی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

ہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپ

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1552    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ و١زو، خاٜس ب٦ وبساهَّلل ب٦ ِح٠ٝہ، حارث ب٦ یحٌي ب٦ ایوب و ٔتيبہ و اب٦ ححز، اب٦ ایوب، ا١َىيٞ، ٠ح١س  :  راوی

 خّآ

َْنٔی ٠ُ  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ُٞ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ا َٔ  ٕ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ْس َوصَُو اب٦ُِ َو١ِزٕو َو٦ِ َخأٜٔس َحسَّ َح١َّ

ََٝة َو٦ِ  ٠َ ٢َ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َِحِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َي َر َ٘ ِٕ َر ُٓ ب٦ُِ إٔی١َا ا َّ َٟ ُخ ا َٔ  َٟ ا َٔ َّطُ  ٕٓ أ٤َ ا َّ َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ ُخ ا



 

 َٜ و َُ ُة َوَعِت اهَّلَل َوَر ١َََٜضا اهَّللُ َووَُعيَّ ا ََ  ٢ُ َٝ َِ َ َضا َوأ َٜ اُر ٌَََفَ اهَّللُ  َّ ٌٔ َٟ ا َٕ َِ ُط  ََ ِ َي َرأ َِ َّٝ ث٢َُّ َر َِٜى٦ِ ُط اٜ َِٜى٦ِ بَىٔي ِٜٔحَيا٧َ َوا ُض٢َّ ا

َٔک  ٞٔ ذَٜ ةٔ ٦ِ٠ٔ أَِج َََٙفَ َِٜى٥َُة اِل َِٝت  ُحٔى َِ  ْٓ ا َّ َٟ ُخ ا َٔ أجّسا  ََ َي  َٔ َوا٧َ ث٢َُّ َو ِ٘  رِٔوَّل َوَذ

 ںی ہک روسؽ ییحی نب اویب ف ہبیتق ف انب رجح، انب اویب، اامسلیع، دمحم نب رمعف، اخدل نب دبعاہلل نب رحہلم، احرث نب افخػ رفامےت

ہلیبق املس  اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع رفامای رھپ روکع ےس اانپ رس ااھٹای وت رفامای ہک اہلل اعتیل ہلیبق افغر یک رفغمت رفامےئ افر

ب ہ ےن اہلل افر اےکس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک انرفامین یک ےہ اے اہلل
 ینب ایحلؿ رپ تنعل رفام افر وک السع ی اطع رفامےئ افر عص

رلع افر ذوکاؿ رپ تنعل رفام رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ ںیم پ ے ےئگ رضحت افخػ ےن رفامای ہک اکرففں رپ ایس فہج ےس 

 تنعل یک اجیت ےہ۔

 رحہلم، احرث نب افخػییحی نب اویب ف ہبیتق ف انب رجح، انب اویب، الیعمس، دمحم نب رمعف، اخدل نب دبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ 

 رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔

     1553    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 إَي، خّآ ب٦ ای١اءیحٌي ب٦ ایوب، ا١َىيٞ، وبساٜزح٦١ ب٦ ِح٠ٝہ، ح٥مٝہ ب٦ ولی ب٦  :  راوی

 َٝ ََٝة َو٦ِ َح٥َِم ٠َ ٤َْٔيطٔ َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ َِحِ َ َٟ َوأَِخب ا َٔ  ُٞ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ٔي َو٦ِ َحسَّ َٕ َِ َ َة ب٦ِٔ َولٔیِّ ب٦ِٔ اِل

 َٜ َِٝت  ُحٔى َِ  ِٞ ُٕ ٢َِٜ َي َُّط  ِٕ ب١ِٔٔثٝٔطٔ إِٔلَّ أ٤َ ٓٔ ب٦ِٔ إٔی١َا ا َّ ٞٔ َذَٜٔک ُخ ةٔ ٦ِ٠ٔ أَِج َََٙفَ  ِى٥َُة اِل

ییحی نب اویب، اامسلیع، دبعارلنمح نب رحہلم، ہلظنح نب یلع نب اعقس، افخػ نب اامی، اس دنس ےک اسھت رضحت افخػ نب اامی ریض 

فہج ےس یک اجیت  اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم اس ابت اک ذرک ںیہن ےہ ہک اکرففں رپ تنعل ایس

 ےہ۔



 

 ییحی نب اویب، الیعمس، دبعارلنمح نب رحہلم، ہلظنح نب یلع نب اعقس، افخػ نب اامیء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیم وفت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 وفت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1554    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یزہِح٠ٝہ ب٦ یحٌي تحييي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ، ابوہز :  راوی

ٔىيسٔ  ََ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ حٔئييُّ أَِخب َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي اٜتُّ ٠َ ثَىٔي َِحِ ِٔ َو٦ِ أَبٔی  َحسَّ ١َُِٜسيَّ ب٦ِٔ ا

ٔ َخيِ  ٌَزَِوة  ٦ِ٠ٔ َٞ َّ َٔ ٢ََّٝ حٔيَن  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ا َٔ َس َو ی َُعَّ طُ اِلَْکَ َ٘ َّي إَٔذا أَِزَر َٝطُ َحً ِي َٜ اَر  ََ  َْ َ ب

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُط َو٤َا٣َ َر َٜ َر  ُٔسِّ ْٟ ٠َا  َّی بََٔل ََِعل  َٞ ِي َّٝ ٥ََٜا اٜ ٟٕ اکَِْلِ  ِحزُ  ٜٔبََٔل َّ ِٜ اَرَب ا َٕ ا َت َّ١َٝ َِ َوأَِظَحابُُط 

 ْٟ ت٥َََس بََٔل َِ ٢َِٝ َيِستَِئِٕن َر  ا َِ َٝتٔطٔ  ٔ ٔلَی َراح َبِت بََٔلِّل َوِي٥َاُظ َوصَُو ٠ُِست٥َْٔس إ َٝ ٍَ َِ  ٔ ِحز َّ ِٜ َٝتٔطٔ ٠َُوأجَط ا ٔ ٔلَی َراح َّی اهَّللُ إ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

کَا٧َ  َِ ١ُِس  بَِتُض٢ِ اٜصَّ َّي َْضَ ْٟ َوَِل أََحْس ٦ِ٠ٔ أَِظَحابٔطٔ َحً ٢َ َوَِل بََٔل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُض٢ِ  َو َٜ ٢َ أَوَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

ٔسي ِّ ْٟ أََخَذ ب٥َٔ َٟ بََٔل ا َٕ َِ  ُٟ َٟ أَِی بََٔل ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ًَ َر ٔ ز َّ َِ اّلا  َٕ تٔي َِ ِّی یَا  ا َبٔی أ٤ََِت َوأُم َّٜٔذی أََخَذ بٔأ ا

ٔس  ِّ َٟ اهَّللٔ ب٥َٔ و َُ ٢ََّٝ َوأَ َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَ َر ُض٢ِ َشِيّئا ث٢َُّ َتَوؼَّ َٝ ٔ َتازُوا َرَواح ِٔ ا َِ َتازُوا  ِٔ َٟ ا ا َٔ ا٣َ َک  َٔ َ أ َِ ٠ََز بََٔلِّل 

َِّٝضا  ُِٝيَع َِ ََلَة  َٟ ٦ِ٠َ ٤َٔسَي اٜعَّ ا َٔ ََلَة  َضي اٜعَّ َٔ ا  َّ١َٝ َِ ِبَح  َّی بٔض٢ِٔ اٜعُّ ََِعل ََلَة  ََلَة اٜعَّ َٟ أ٢َِٔٔ اٜعَّ ا َٔ إ٧َّٔ اهَّللَ  َِ َصا  إَٔذا َذََکَ

ی َِکَ َُُصا ٜٔٝذِّ َٟ یُو٤ُُس َوکَا٧َ اب٦ُِ ٔشَضإب َيُِقَ ا َٔ ی   ٜٔٔذَِکٔ

ی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ی

ین ی ج

 

ت

رحہلم نب ییحی 

ربیخ ےس فاسپ وہےئ وت ا ک رات ےتلچ رےہ اہیں کت ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دنین اک ہبلغ وہا وت رات سج فتق زغفہ 

ےک لرخی ہصح ںیم ارتے افر رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک مت لج رات رہپہ دف وت رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 



 

ز اس ےس ڑپ ی اج یکس افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےن امنز ڑپینھ یرفع رک دی ینتج امن

احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع وس ےئگ رھپ بج رجف اک فتق رقبی وہا وت رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن حبص ولطع وہےن فایل ہگج 

 اگلیئ وت رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ یھب دنین اک ہبلغ وہایگ رھپ ہن وت روسؽ اہلل یلص اہلل یک رطػ اانپ رخ رک ےک اینپ افینٹن ےس  کی

وہا  ہیلع فل ہ فملس دیبار وہےئ افر ہن یہ رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ہن یہ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ںیم ےس وکیئ دیبار

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ ںیم ےس بس ےس ےلہپ دیبار وہےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اہیں کت ہک دوھپ اؿ رپ لیئگ وت

فل ہ فملس ےن دوھپ دیھکی وت ربھگا ےئگ افر رفامای اے البؽ! وت رضحت البؽ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ریمے امں ابپ لپ 

ایس ےن رفک ایل سج ےن لپ ےک سفن ابمرک وک رفک ایل رھپ لپ یلص اہلل ہیلع یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ رقابؿ ریمے سفن وک یھب 

فل ہ فملس ےن رفامای اہیں ےس وکچ رکف رھپ ھچک دفر پ ے رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر رضحت البؽ وک مکح 

فملس ےن اؿ وک حبص یک امنز ڑپاھیئ بج امنز وپری وہیئگ وت لپ یلص  رفامای رھپ اوہنں ےن امنز یک ااقتم یہک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج لدیم امنز ڑپینھ وھبؽ اجےئ وت بج اےس اید لاجےئ وت اےس اچےئہ ہک فہ اس امنز وک ڑپھ ےل ویکہکن

دِق ریمی اید ےک  ےئ امن
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ِلڈ اہشب اس ظفل وک ل

 ےھت ینعی اید ےک  ےئ۔

ی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی ی

ین ی ج

 

ت

 رحہلم نب ییحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 وفت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1555    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٘يسا٧، ابوحاز٣، ابوہزیزہ ٠ح١س ب٦ حات٢ و يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، یحٌي، اب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، یزیس ب٦ :  راوی

َٟ اب٦ُِ َحات٢ٕٔ حَ  ا َٔ ص١َُا َو٦ِ یَِحٌَي  ِوَرقٔیُّ لَٔکَ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ُٕ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َوَيِى ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  سَّ

ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِ  ث٥ََا أَبُو َحاز٣ٔ ِيَسا٧َ َحسَّ َ٘ َّي َیزٔیُس ب٦ُِ  ٢ِ َنِستَِئِٕن َحً َٝ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َا ٠ََي ٤َٔييِّ اهَّللٔ َظل َِ َٟ َُعَّ ا َٔ َزَة 



 

إ٧َّٔ  َِ َٝتٔطٔ  ٔ ٕٞ بَٔزأِٔس َراح ُّٞ َرُج ُ ٢َ َٜٔيأُِخِذ ک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٕ َِ ١ُِس  ََٝىِت اٜصَّ َ ٔ ـ ٤َا ِ ْٟ َحََّضَ ٔ يطٔ َصَذا ٥ِ٠َز

 ََ َّی  وُب ث٢َُّ َظل ُٕ َٟ َيِى ا َٔ ِحَسَتئِن َو ََ َحَس  ََ َ ث٢َُّ  أ ََِتَوؼَّ  ِٔ ١َِٜا ٥َِٝا ث٢َُّ َزَوا بٔا َى َّ َِ  َٟ ا َٔ ِيَفا٧ُ  ََلةُ اٜصَّ ِحَسَتئِن ث٢َُّ أُٔٔي١َِت اٜعَّ

َساةَ  ٍَ ِٜ َّی ا  ََِعل

نب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ رفامےت ںی ہک ا ک رمہبت مہ یبن دمحم نب احمت ف وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب احمت، ییحی نب دیعس، سیدی 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت رات ےک لرخی ہصح ںیم ارتے افر مہ ںیم ےس وکیئ یھب دیبار ںیہن وہا اہیں کت ہک وسرج لکن 

ڑکپے ویکہکن اس ہگج ںیم اطیشؿ لایگ ےہ رافی لای رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رہ لدیم اینپ وساری یک اگلؾ 

رافی  ےتہک ںی ہک رھپ مہ ےن اےسی یہ ایک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپین وگنماای افر فوض رفامای افر دف رتعک امنز تنس ڑپ ی افر

 فل ہ فملس ےن حبص یک رفض امنز ڑپاھیئ۔ وقعیب ےن اہک ہک دجسہ یک اجبےئ یلص ےہ رھپ امنز یک ااقتم یہک یئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع

 دمحم نب احمت ف وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب احمت، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ :  رافی
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 ےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج افر امنز ڑپ :   ابب

 وفت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1556    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور ََٝمي٧ اب٦ ٠ٍيْہ، ثابت، وبساهَّلل ب٦ ابی رباح، ابی ٔتازہ :  راوی

ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّ  َتاَزةَ َحسَّ َٔ ث٥ََا ثَابْٔت َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َربَإح َو٦ِ أَبٔی  ٔ َحسَّ َْة ١ٍُِٜٔي ٧ُ َيِىىٔي اب٦َِ ا َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  َٟ وَر َحسَّ ا َٔ  

ََٝت٢ُِٙ َوتَ  ِي َٜ ٢ُِ َتٔسيُْو٧َ َؤصيََّت٢ُِٙ َو َّٙ َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ اهَّللُ ٌَّسا َخَفب٥ََا َر َِ إ٧ِٔ َشا ١َِٜا أِتُو٧َ ا

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ بَِي١َ٥َا َر َِ َتاَزَة  َٔ َٟ أَبُو  ا َٔ ِٝؤی أََحْس َولَی أََحٕس  َٖ ا٥َّٜاُس َِل َی َٝ ا٤َِف َِ ُٞ ِي َّٝ َّي ابَِضارَّ اٜ ٢ََّٝ َئسيُْ َحً ََ  َو

 َُ ٥ََىَس َر َِ  َٟ ا َٔ ٔلَی َج٥ِبٔطٔ  ٔ أ٧َِ أُؤَٔمُط حَ َوأ٤ََا إ ٌَيِْ ََِسَو١ُِتطُ ٦ِ٠ٔ  أََتِيُتُط  َِ َٝتٔطٔ  ٔ َٟ َو٦ِ َراح ١َا َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل َّي و ً

 ِ ٌَي ََِسَو١ُِتطُ ٦ِ٠ٔ   َٟ ا َٔ َٝتٔطٔ  ٔ َٟ َو٦ِ َراح ُٞ ٠َا ِي َّٝ َر اٜ َّي َتَضوَّ اَر َحً ََ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ َٝتٔطٔ  ٔ َٟ َولَی َراح َٟ اِوَتَس َّي اِوَتَس ٔ أ٧َِ أُؤَٔمُط َحً ْ



 

ََٝتئِن  ١َِي ِٜ َّٝة هَٔی أََشسُّ ٦ِ٠ٔ ا َٟ ٠َِي ََحٔ ٠َا َّي إَٔذا کَا٧َ ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ اٜسَّ اَر َحً ََ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ َٝتٔطٔ  ٔ ُٞ َولَی َراح ّٔ َّي کَاَز ی٥ََِح ََٜيئِن َحً اِلُو

 ٦ِ٠َ َٟ ا َٕ َِ ُط  ََ ِ َي َرأ َِ ََِسَو١ُِتُط ََفَ أََتِيُتُط  َٟ َصَذا َِ ُِٝت ٠َا َزا ُٔ َٟ ٠ًََي کَا٧َ صََذا ٠َٔسيََْک ٠ٔىِّي  ا َٔ َتاَزَة  َٔ ُِٝت أَبُو  ُٔ َصَذا 

ِٞ َتَزا٤َا ٤َِدفَی َولَی ا٥َّٜ  َٟ َص ا َٔ ُط ث٢َُّ  ِّٔمَت بٔطٔ ٤َبٔيَّ َّٔمَک اهَّللُ ب١َٔا َح َٟ َح ا َٔ َٝةٔ  ِي َّٝ ِٞ َتَزی ٦ِ٠ٔ أََحسٕ ٠َٔسئْی ٥ِ٠ُُذ اٜ َٟ َص ا َٔ  أس ث٢َُّ 

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ١َا َِ  َٟ ا َٔ  ِٕ ِ٘ ِبَىَة َر ََ ٥َُّٙا  َِ َّي اِجَت١َِى٥َا  ِْ آَِخُ َحً ٔ ُِٝت صََذا َرا٘ ُٔ ِْ ث٢َُّ  ٔ ُِٝت صََذا َرا٘ ُٔ ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َٟ َِکَا٧َ أَوَّ َِٝي٥َا َظََلَت٥َا  ُموا َو َّ َٟ اِح ا َٔ ُط ث٢َُّ  ََ ِ َوَؼَي َرأ َِ  ٖٔ ی ٔ ٢َ  َو٦ِ اْٜطَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َن َر َٕ تَِي َِ ٦ِ٠َ ا

َىِت اٜصَّ  َّ َّي إَٔذا اِرَت ٤َا َحً ََِٔسِ بُوا ََفَ٘ٔب٥َِا  َ٘ َٟ اِر ا َٔ زٔؤيَن ث٢َُّ  َِ ٥َ١ِا  ُٕ َِ  َٟ ا َٔ  ٔ ١ُِس فٔی َلِضزٔظ َٟ ث٢َُّ َزَوا ب١ٔٔيَؽأَةٕ کَا٤َِت َواٜصَّ َ ١ُِس ٤َز

َتا ٠َعٔی ِٔيَضا َشِيْئ  َٔ َٟ ٔلَبٔی  ا َٔ ِٕ ث٢َُّ  َٟ َوبَقَٔی ِٔيَضا َشِيْئ ٦ِ٠ٔ ٠َا ا َٔ  ِٕ َ ٥ِ٠َٔضا ُوُؼوئّا زُو٧َ ُوُؼو أ ََِتَوؼَّ  َٟ ا َٔ  ِٕ َزَة ٦ِ٠َ ٠َا

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ََِعل ََلةٔ  ْٟ بٔاٜعَّ ََٜضا ٤ََبأْ ث٢َُّ أَذ٧ََّ بََٔل َسَيُٙو٧ُ  َِ َِٝي٥َا ٠ٔيَؽأََتَک  ِن َو َّ َّی اِح َىَتئِن ث٢َُّ َظل ِ٘ ٢َ َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 ٔ ٢َ َوَر٘ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر ٔ َٟ َوَر٘ ا َٔ  ٕ َّٞ یَِو٣ ُ ١َا کَا٧َ َيِع٥َُي ک َ٘ َع٥ََي  َِ َساَة  ٍَ ِٜ َٞ َبِىُؽ٥َا ا ََِحَى  َٟ ا َٔ ب٥َِا ٠ََىُط 

اَرةُ ٠َا َظ  َّّ َ٘ ٔلَی َبِىٕؾ ٠َا  َِٜيَس فٔی ا٥َِّٜو٣ٔ َیِض١ُٔس إ َُّط  َٟ أ٠ََا إ٤ٔ ا َٔ َوْة ث٢َُّ  َِ ُ َٟ أ٠ََا َل٢ُِٙ فٔیَّ أ ا َٔ یٔف٥َا فٔی َظََلت٥َٔا ث٢َُّ  ٥َِى٥َا بَٔتَِفٔ

 َٞ َى َِ  ٦ِ١َ َِ ی  ٔ اِلُِِخَ ََلة ُت اٜعَّ ِٔ َّي یَحٔيَئ َو ََلَة َحً ِّٞ اٜعَّ ٢ِ ُيَع َٜ یُق َولَی ٦ِ٠َ  َِفٔ ١ََّا اٜتَّ یْق إ٤ٔ َِّٝضا حٔيَن َی٥ِتَبٔطُ  َذَٜٔک َتَِفٔ ُِٝيَع َِ

َٟ أَِظ  ا َٔ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ َٟ ٠َا َتزَِو٧َ ا٥َّٜاَس َظ٥َُىوا  ا َٔ تَٔضا ث٢َُّ  ِٔ َِّٝضا و٥َِٔس َو ُِٝيَع َِ ُس  ٍَ ِٜ إَٔذا کَا٧َ ا َِ َضا  َٜ َٟ ا َٕ َِ ُض٢ِ  ُسوا ٤َبٔيَّ َٕ َِ َبَح ا٥َّٜاُس 

َّی اهَّللُ وَ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ أَبُو بَِْکٕ َوو١َُزُ َر َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ ا٥َّٜاُس إ٧َّٔ َر ا َٔ ٢ُِٙ َو َّ ِّٝ ٢ِ َی٦ُِٙ ُٜٔيَد َٜ  ٢ِ ُ٘ ٢ََّٝ َبِىَس ََ َِٝيطٔ َو

ٔلَی ا٥َّٜأس حٔيَن ا٠ِتَ  ا٤َِتَضِي٥َا إ َِ  َٟ ا َٔ إ٧ِٔ یُٔفيُىوا أَبَا بَِْکٕ َوو١ََُز یَزُِشُسوا  َِ ٢َ بَيَِن أَیِٔسی٢ُِٙ  َّٝ ََ ُّٞ َشِيٕئ َوص٢ُِ سَّ ا٥َّٜضَ َو ُ اُر َوَحِٔمَ ک

َٟ َوزَ  ا َٔ وا لٔی ١ٌَُزٔی  ُٕ ٔ َٟ أَـِٝ ا َٔ َِٝي٢ُِٙ ث٢َُّ  َِٝک َو َٟ َِل صُ ا َٕ َِ ٥ََِٙٝا َؤفِص٥َا  َٟ اهَّللٔ َص و َُ وُٜو٧َ یَا َر ُٕ ُٟ َي و َُ َٞ َر َحَى َِ  ٔ ١ِٜٔيَؽأَة َوا بٔا

 َٔ ُِّ َوأَبُو  ٢ََّٝ َيُع ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل ا َٕ َِ َِٝيَضا  ٔ َتکَابُّوا َو ١ِٜٔيَؽأَة ِّ فٔی ا ٢ِ َيِىُس أ٧َِ َرأَی ا٥َّٜاُس ٠َا َٝ َِ َتاَزَة َيِسٕٔيض٢ِٔ 

 ُٟ و َُ َٞ َر َحَى َِ َىُٝوا  َّ َِ  َٟ ا َٔ يََِْوی  ََ  ٢ُِٙ ُّٝ ُ ١ََِْٜلَ ک ٢َ أَِحٔس٥ُوا ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی اهَّللُ وَ َر ٢ََّٝ اهَّللٔ َظل ََ َِٝيطٔ َو

 َِّ َٟ ث٢َُّ َظ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٌَئِْی َوٌَيُِْ َر َّي ٠َا بَقَٔی  ٕٔيض٢ِٔ َحً َِ ُِّ َوأَ َِٝيطٔ َيُع َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

َب یَا َر  َّي َتَِّشَ ُب َحً ُِٝت َِل أََِشَ ُٕ َِ ِب  َٟ لٔی اَِشَ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َب َو بُِت َوََشٔ ََّشٔ َِ  َٟ ا َٔ بّا  ص٢ُِ َُشِ ِو٣ٔ آِٔخُ َٕ ِٜ اقَٔی ا ََ َٟ إ٧َّٔ  ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ

َٟ َوِبُس اهَّللٔ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ  ِّ يَن رَٔوا َِ َجا٠ِّ ١َِٜا َتَی ا٥َّٜاُس ا أ َِ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُث َصَذا َر ِّی َلَُحسِّ ٔن  ب٦ُِ َربَإح إ

ِّی أَحَ ا إٔن َِ ُث  َْ تَُحسِّ ِي َ٘ ًَي  َّ ِٜ َٟ و١َِٔزا٧ُ ب٦ُِ حَُعيِٕن ا٤ُِمزِ أَیَُّضا ا ا َٔ َِٜحا٠ٔٔي إٔذِ  َٟ َِٜحٔسیَث فٔی ٠َِسحٔٔس ا ا َٔ َة  َٝ ِي َّٝ َِٝک اٜ ٔ ِٔ ت ِ٘ ُس اٜزَّ



 

َٟ حَ  ا َٔ ُِٝت ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارٔ  ُٔ ٦ِ أ٤ََِت  َّ١٠ٔ َٟ ا َٕ َِ َِٜحٔسیٔث  ٢ُ بٔا َٝ أ٤ََِت أَِو َِ ُِٝت  ِو٣َ ُٔ َٕ ِٜ ثُِت ا َحسَّ َِ  َٟ ا َٔ ٢ُ بَٔحٔسیث٢ُِٙٔ  َٝ أْمُتَْن أَِو َِ ِث  سِّ

ِّٔمُتطُ  ١َا َح َ٘ َّٔمُط  ََٝة َو٠َا َشَىزُِت أ٧ََّ أََحّسا َح ِي َّٝ َِٝک اٜ ٔ ِس َشضِٔسُت ت َٕ َٜ َٟ و١َِٔزا٧ُ  ا َٕ َِ 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ انب ریغمہ، اثتب، دبعاہلل نب ایب رابح، ایب اتقدہ ےس رفاتی ےہ

وت  ںیمہ اطخب رفامای افر اس ںیم رفامای ہک مت دف رہپ ےس ےل رک اسری رات ےتلچ روہ ےگ افر ارگ اہلل ےن اچاہ وت لک حبص اپین رپ وچنہپ ےگ

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے اسھت ےتلچ  ولگ پ ے افر اؿ ںیم وکیئ یسک یک رطػ وتمہج ںیہن وہات اھت اوباتقدہ ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل

 رےہ اہیں کت ہک لد ی رات وہیئگ افر ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ولہپ ںیم اھت اوباتقدہ ےتہک ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ہلل ہیلع فل ہ فملس وک اگجےئ ریغب اہسرا فل ہ فملس افےنھگن ےگل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وساری رپ ےس ےکھج وت ںیم ےن لپ یلص ا

دے دای اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وساری رپ دیسےھ وہ ےئگ رھپ پ ے اہیں کت ہک بج رات تہب زایدہ وہیئگ وت 

دیساھ ایک اہیں کت ہک لپ  لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رھپ اینپ وساری رپ ےکھج وت ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اگجےئ ریغب

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وساری رپ دیسےھ وہ ےئگ رھپ پ ے اہیں کت ہک بج رحس اک فتق وہایگ رھپ ا ک ابر افر ےلہپ دفونں ابر ےس 

فل ہ فملس وک اہسرا دای  زایدہ رمہبت ےکھج اہیں کت ہک رقبی اھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رگ ڑپںی ںیم رھپ لای افر لپ یلص اہلل ہیلع

امای مت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ رس ااھٹای افر رفامای  ہ وکؿ ےہ ںیم ےن رعض ایک اوباتقدہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رف

اسھت  بک ےس اس رطح ریمے اسھت لچ رےہ وہ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم رات ےس ایس رطح لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک

لچ راہ وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل ریتی افحتظ رفامےئ سج رطح وت ےن اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک 

 افحتظ یک ےہ رھپ لپ ےن رفامای ایک وت داتھکی ےہ ہک مہ ولوگں ےس وپدیشہ ںی رھپ رفامای ایک وت یسک وک دھکی راہ ےہ ںیم ےن رعض ایک  ہ

ا ک وسار ےہ اہیں ہک است وسار عمج وہ ےئگ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس راہتس ےس ا ک رطػ وہ ےئگ افر اانپ رس ابمرک 

 راھک رھپ رفامای مت امہری امنزفں اک ایخؽ ر انھ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بس ےس ےلہپ دیبار وہےئ افر وسرج لپ یلص اہلل

فملس یک تشپ رپ اھت رھپ مہ یھب ربھگاےئ وہےئ اےھٹ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وسار وہ اجؤ وت مہ وسار وہ ےئگ رھپ ہیلع فل ہ 

مہ پ ے اہیں کت ہک بج وسرج دنلب وہایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارتے رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض اک ربنت وگنماای 

اھت افر اس ںیم وھتڑا اس اپین اھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےس فوض رفامای وج ہک دفرسے فوض ےس مک اھت  وج ہک ریمے اپس

افر اس ںیم ےس ھچک اپین ابیق چب ایگ رھپ لپ ےن اوباتقدہ ےس رفامای ہک امہرے اس فوض ےک اپین ےک ربنت یک افحتظ رکف ویکہکن اس 

 وہیگ رھپ رضحت البؽ ےن اذاؿ دی رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف رںیتعک ڑپںیھ ےس رقنعبی ا ک بیجع  رب اظرہ

رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن حبص یک امنز ایس رطح ڑپ ی سج رطح لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفزاہن ڑپےتھ ںی رھپ روسؽ 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت وسار وہےئ رھپ مہ ںیم ےس رہ ا ک لہتسہ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسار وہےئ افر مہ یھب



 

فملس لہتسہ  ہ ہہک راہ اھت ہک امہری اس یطلغ اک افکرہ ایک وہاگ وج مہ ےن امنز ںیم یک ہک مہ دیبار ںیہن وہےئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ای ہک وسےن ںیم وکیئ رفت ط ںیہن ےہ ہکلب رفت ط وت  ہ ےہ ہک ا ک امنز ہن ڑپےھ ےن رفامای ایک ںیم اہمترے  ےئ دتقمیر ںیہن وہں رھپ رفام

 ے ہک سج فتق یھب فہ دیبار وہاجےئ امنز ڑپھ 
ی

ے

ن
 
ہ
اہیں کت دفرسی امنز اک فتق لاجےئ وت ارگ یسک ےس اس رطح وہ اجےئ وت اےس اچ

را ایک ایخؽ ےہ ہک ولوگں ےن ااسی ایک وہاگ رھپ لپ یلص اہلل ےل افر بج االگ دؿ لاجےئ وت فہ امنز اس ےک فتق رپ ڑپےھ رھپ رفامای اہمت

ریض ہیلع فل ہ فملس ےن وخد یہ رفامای ہک بج ولوگں ےن حبص یک وت اوہنں ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ہن اپای وت رضحت اوبرکب 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہمترے ےھچیپ وہں ےگ، لپ یک اشؿ اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل

ےس  ہ ابت دیعب ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیہمت ےھچیپ وھچڑ اجںیئ افر ولوگں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ابت امؿ ےتیل وت فہ یداتی اپ ےتیل اوہنں ےن  اہمترے لےگ وہں ےگ افر فہ ولگ رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک

اہک ہک رھپ مہ اؿ ولوگں یک رطػ اس فتق ےچنہپ سج فتق دؿ ڑچھ اکچ اھت افر رہ زیچ رگؾ وہیئگ افر فہ اسرے ولگ ےنہک ےگل اے اہلل 

رفامای ریما وھچاٹ ایپ ہ الؤ رھپ ےک روسؽ ںیمہ وت ایپس ےن الہک رکدای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت الہک ںیہن وہےئ رھپ 

ے ےگل افر رضحت اوباتقدہ ول

 

لی
 
ی
وگں وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپین اک ربنت وگنماای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اپین اڈن

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ  اپین الپےن ےگل وت بج ولوگں ےن داھکی ہک اپین وت رصػ ا ک یہ ربنت ںیم ےہ وت فہ اس رپ وٹٹ ڑپے وت

ی ںا ؿ ےس اپین ےنیپ ےگل روسؽ اہلل یلص 
م
ط

فملس ےن رفامای ہک وکسؿ ےس روہ مت بس ےک بس ریساب وہ اجؤ ےگ رھپ ولگ وکسؿ فا

فملس ےک العفہ  اہلل ہیلع فل ہ فملس اپین اڈنےتلی رےہ افر ںیم اؿ ولوگں وک الپات راہ اہیں کت ہک ریمے افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

 وکیئ یھب ابیق ہن راہ رافی ےن اہک ہک رھپ روسؽ اہلل ےن اپین ڈاال افر ھجم ےس رفامای ویپ ںیم ےن رعض ایک ںیم ںیہن ویپں اگ بج کت ہک

 وقؾ وک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیہن ںیئپ ےگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

ابح الپےن فاال بس ےس لرخ ںیم اتیپ ےہ وت رھپ ںیم ےن ایپ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایپ رافی ےتہک ںی ہک دبعاہلل نب ر

ےن اہک ہک ںیم اجعم دجسم ںیم اس دحثی وک ایبؿ رکات وہں رمعاؿ نب نیصح ےنہک ےگل اے وجاؿ ذرا وغر رکف ایک ایبؿ رک رےہ وہ 

ہکن اس رات ںیم یھب ا ک وسار اھت ںیم ےن اہک ہک لپ وت دحثی وک زایدہ اجےتن وہں ےگ اوہنں ےن اہک ہک وت سک ہلیبق ےس ےہ ںیم ویک

ےن اہک ااصنر ےس اوہنں ےن اہک ہک رھپ وت مت اینپ دحوثیں وک ایھچ رطح اجےتن وہ رھپ ںیم ےن وقؾ ےس دحثی ایبؿ یک رمعاؿ ےنہک ےگل 

 وموجد اھت رگم ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک سج رطح ںیہمت اید ےہ یسک افر وک یھب اید وہاگ۔ہک اس رات ںیم یھب 

 ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ انب ریغمہ، اثتب، دبعاہلل نب ایب رابح، ایب اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

  افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿاسمدج :   ابب

 وفت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1557    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

١زا٧ ب٦ اح١س ب٦ َىيس ب٦ ظْخزارمی، وبيساهَّلل ب٦ وبسا١ٜحيس، ٢َٝ ب٦ زریز وفاری، ابورجاء وفارزی، و :  راوی

 حعين

 ِٝ ََ ث٥ََا  ١َِٜحٔئس َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس ا ارٔمٔیُّ َحسَّ ٔىئس ب٦ِٔ َظِْخٕ اٜسَّ ََ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ  َٟ َحسَّ ا َٔ ُِٜىَفارٔزٔیُّ  ٕ ا ٢ُ ب٦ُِ َزٔریز

٥ُِت  ُ٘  َٟ ا َٔ ُِٜىَفارٔزٔیَّ َو٦ِ و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ حَُعيِٕن  ِٕ ا ١ِٔىُت أَبَا َرَجا َِٜح٥َا  ََ أَِز َِ ُط  َٜ  ٕ ٢َ فٔی ٠َٔسيْ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٠ََي ٤َٔييِّ اهَّللٔ َظل

 َ َِک  َٟ ا َٔ ١ُِس  َّي بَزٌََِت اٜصَّ َٝبَت٥َِا أَِوي٥َُ٥ُا َحً ٍَ َِ ٥َا  َِ ِبٔح َُعَّ َّي إَٔذا کَا٧َ فٔی َوِجطٔ اٜعُّ َٝت٥ََا َحً ِي َن ٥٠َّٔا أَبُو َٜ َٕ تَِي َِ َٟ ٦ِ٠َ ا ا٧َ أَوَّ

ُ بَ  َّي َيِستَِئَٕن ث ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ ٥َ٠َا٠ٔطٔ إَٔذا ٤َا٣َ َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َّا َِل ٤ُؤُٔن ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل ُ٘ ا٣َ و٥َِٔس ٤َٔييِّ اهَّللٔ ِْکٕ َو َٕ َِ َن و١َُزُ  َٕ تَِي َِ ٢َّ ا

ُي َظِوَتُط بٔاٜ َِ ُ َویَزِ ِّْ َٙب َٞ یُ َحَى َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َي َظل َِ ا َر َّ١َٝ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َن َر َٕ تَِي َِ َّي ا ٔ َحً ِٙبٔيْ تَّ

 ٔ َّی ب ََِعل  َٟ َ ١ُِس ٤َز ِت اٜصَّ َّي إَٔذا ابَِيؽَّ َساَر ب٥َٔا َحً َِ َٟ اِرَتٔحُٝوا  ا َٔ ٌَِت  ِس بَزَ َٔ ١َِس  ُط َوَرأَی اٜصَّ ََ ِ ْٞ َرأ َٟ َرُج َِاِوَتزَ َساَة  ٍَ ِٜ ٥َا ا

ََُِل٧ُ ٠ٔ  ٢ََّٝ یَا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُٜط َر  َٟ ا َٔ  َٓ ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ ِّٞ ٠ََى٥َا  ٢َِٜ ُيَع  ٔ ِو٣ َٕ ِٜ َِّی ٠ََى٥َا  ٦ِ ا ٠َا ٥َ٠ََىَک أ٧َِ ُتَعل

َّی اهَّللُ وَ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أ٠َََزُظ َر َِ َٟ یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ أََظابَِتىٔي َج٥َابَْة  ا ِٕ بَيَِن َٔ ِ٘ َٝىٔي فٔی َر َّی ث٢َُّ َوحَّ ََِعل ٔىئس  ٢َ بٔاٜعَّ َِتََي١َّ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو

َٜٕة رٔ ٔ از ََ بَِي١َ٥َا ٤َِح٦ُ َنٔسيُْ إَٔذا ٤َِح٦ُ بٔا٠َِزأَةٕ  َِ ِس َؤفِص٥َا َوَفّصا َشٔسیّسا  َٔ َِ َو ١َِٜا ُِ ا ٥َِٝا یََسیِطٔ ٤َِفُٝ ُٕ َِ َِٝيَضا بَيَِن ٠َزَاَزَتئِن  ِج

َِٜت ٠َٔسيَٜضَ  ا َٔ  ِٔ ١َِٜا ٢َِٙ بَيَِن أَصِٝٔٔک َوبَيَِن ا َِ ٥َِٝا  ُٔ َِ َل٢ُِٙ  َِٜت أَیَِضاِظ أَیَِضاِظ َِل ٠َا ا َٔ  ُِ ١َِٜا ٔلَی ا أَی٦َِ ا ٥َِٝا ا٤َِفٝٔقٔی إ ُٔ ٕة  َٝ ِي َٜ َْةُ یَِو٣ٕ َو

 َٝ َِ ُٟ اهَّللٔ  و َُ َِٜت َو٠َا َر ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َِٝا بَٔضا َر َب ِٕ َت َِ ا َِ ٥َا بَٔضا  ِٕ َٝ َّي ا٤َِف َِِّٝٙضا ٦ِ٠ٔ أ٠َِزَٔصا َشِيّئا َحً ٢ِ ١َُ٤

 َّ َِْتُط أ٤َ َ َِْت٥َا َوأَِخب َ َّٜٔذی أَِخب َٞ ا َِْتُط ٠ِٔث َ أَِخب َِ َضا  َٜ َ َسأ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر ََٜضا ٔظبَِيا٧ْ أَیَِتا٣ْ  أ٠َََز َضا ٠ُوت١َْٔة 

ب٥َِا َو٤َِح٦ُ أَِر  ََّشٔ َِ َِٝياَوی٦ِٔ ث٢َُّ َبَىَث بَٔزاؤیَتَٔضا  ُِٜى َِٜىزَِِلَوی٦ِٔ ا ١ََِخَّ فٔی ا َِأ٤ُٔيَدِت  َّي َرؤی٥َا بَٔزاؤَیتَٔضا  َبُىو٧َ َرُجَّل ؤَفاْط َحً

 َّ َْ أ٤َ ِ ٥َِٝا َظاحٔب٥ََا ٌَي ٌَسَّ بَٕة ٠ََى٥َا َوإَٔزاَوةٕ َو َّٞ ْٔقِ ُ ١َِٜزَاَزَتئِن ث٢َُّ َو٠ََْل٤َِا ک ِٔ َيِىىٔي ا ١َِٜا ُد ٦ِ٠ٔ ا ّْا َوهَٔی َتکَازُ َت٥ََِّضٔ ٖٔ َبٔىي ٢ِ َنِس َٜ ا 

 ِ أَـ َِ ََٜضا اذَِصٔيي   َٟ ا َٕ َِ ّة  َّ ُْ ََٜضا   َّ َْ ٕ َو ََٜضا ٦ِ٠ٔ ََ٘ٔسٕ َوَت١ِز َح١َِى٥َا  َِ  ٢ِ ُ٘ َٟ َصاتُوا ٠َا کَا٧َ و٥َِٔس ا َٔ َّ َِٝٔم أ٤َ َٜٔک َواِو ٢َِٜ ٔىِٔم َصَذا ؤَيا ا 



 

١َا َزَو٢َ  َ٘ ٥ََٜٔييٌّ  َّطُ  َِٜبََّشٔ أَِو إ٤ٔ ََحَ ا َِ َٜٕٔيُت أَ ِس  َٕ َٜ َِٜت  ا َٔ َضا  َٝ ا أََتِت أَصِ َّ١َٝ َِ ِ ٦ِ٠ٔ ٠َائٔٔک  َضَسی  ٤َزَِزأ َِ ٔ َذیَِت َوَذیَِت  کَا٧َ ٦ِ٠ٔ أ٠َِزٔظ

١َُٝوا َِ ١ََِٝت َوأَ َِ
َ أ َِ ١َِٜزِأَةٔ  َِٝک ا ٔ ٣َ بٔت ِ  اهَّللُ َذاَک اَّٜصِّ

 دیعس نب رخصداریم، دیبع اہلل نب دبعادیجمل، ملس نب زرری اطعری، اوبراجء اطعردی، رمعاؿ نب نیصح رفامےت ںی ہک ںیم یبن ادمح نب

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ا ک رفس ںیم الچ وت ا ک رات مہ ےتلچ رےہ اہیں کت ہک رات حبص ےک رقبی وہیئگ وت مہ ارتے 

ہک دوھپ لکن لیئ وت بس ےس ےلہپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبار وہےئ افر مہ اہلل ےک یبن امہری لھکن پ  یئگ اہیں کت 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسرےہ وہں ںیہن اگجای رکےت ےھت بج کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ٰیل ہنع دیبار وہےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ڑھکے وہ رک اینپ دنلب فملس وخد دیبار ہن وہں رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعت

لفاز ےک اسھت ریبکت ڑپےنھ ےگل اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یھب دیبار وہ ےئگ رھپ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

لپ ےن رفامای اہیں ےس لکن ولچ امہرے اسھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فملس ےن رس ااھٹای افر وسرج وک داھکی ہک فہ الکن وہا ےہ وت 

یھب پ ے اہیں کت ہک وسرج دیفس وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ حبص یک امنز ڑپاھیئ ولوگں ںیم ےس ا ک لدیم دحیلعہ 

فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت اس لدیم ےس رفامای اے راہ اس ےن امہرے اسھت امنز ںیہن ڑپ ی بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

الفں امہرے اسھت ڑپےنھ ےس ےھجت سک زیچ ےن رفاک اس ےن اہک اے اہلل ےک یبن ےھجم انجتب القح وہیئگ ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

دلجی ےس دنچ وسارفں ےک اسھت  فل ہ فملس ےن اےس مکح رفامای افر اس ےن یٹم ےک اسھت ممیت ایک رھپ امنز ڑپ ی رھپ لپ ےن ےھجم

لےگ اجیھب اتہک مہ اپین التش رکںی افر مہ تہب تخس ایپےس وہ ےئگ مہ ےتلچ رےہ ہک مہ ےن ا ک وعرت وک داھکی ہک فہ ا ک وساری رپ 

 اےنپ دفونں اپؤں اکٹلےئ وہےئ اجریہ ےہ دف زیکشمے اس ےک اپس ںی مہ ےن اس ےس اہک ہک اپین اہکں ےہ اس وعرت ےن اہک ہک

اپین تہب دفر ےہ اپین تہب دفر ےہ اپین ںیہمت ںیہن لم اتکس مہ ےن اہک ہک ریتے رھگ فاولں ےس ینتک دفر ےہ اس وعرت ےن اہک ہک ا ک 

دؿ افر ا ک رات اک انلچ ےہ مہ ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ لچ اس وعرت ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ںی وت مہ اس وعرت وک  روبر رک ےک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ ےل لےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فل ہ فملس ایک

ےن اس ےس احالت فریغہ وپےھچ وت اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ایس رطح اتبےئ سج رطح ںیمہ اتبےئ ہک فہ وعرت 

ےس میتی ےچب ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےک افٹن الھٹب ےن اک مکح رفامای رھپ اےس ومیتیں فایل ےہ افر اس ےک اپس تہب 

افر  الھٹب دای ایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن زیکشمفں ےک افرپ فاےل وصحں ےس یلک یک رھپ افٹن وک ڑھکا رکدای ایگ رھپ مہ ےن اپین ایپ

ریساب وہ ےئگ افر امہرے اپس زیکشمے ربنت فریغہ وج ےھت فہ بس رھب ےیل افر مہ اچسیل لدیم ایپےس ےھت اہیں کت ہک مہ 

امہرے سج اسیھت وک لسغ یک احتج یھت اےس لسغ یھب رک فاای وساےئ اس ےک ہک مہ ےن یسک افٹن وک اپین ںیہن الپای افر اس ےک 

دے ایس رطح اپین ےس رھبے ڑپے ےھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفام
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ای ہک اہمترے اپس وج ھچک ےہ اےس الؤ وت مہ 



 

ےن تہب اسرے ڑکٹفں افر وجھکرفں وک عمج ایک افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس یک ا ک وپیلٹ ابدن ی افر اس وعرت ےس رفامای 

مک ںیہن ایک وت بج فہ وعرت ہک اس وک ےل اجؤ افر اےنپ وچبں وک الھکؤ افر اس ابت وک اجؿ ےل ہک مہ ےن ریتے اپین ںیم ےس ھچک یھب 

اےنپ رھگ لیئ وت ےنہک  یگ ہک ںیم بس ےس ڑبے اجدفرگ ااسنؿ ےس الماقت رک ےک لیئ وہں ای فہ یبن ےہ سج رطح ہک فہ ایخؽ رکات ےہ 

تی اطع رفامیئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اسرا زجعمہ ایبؿ ایک وت اہلل ےن اس ا ک وعرت یک فہج ےس اسری یتسب ےک ولوگں وک یدا

 فہ وخد یھب االسؾ ےل لیئ افر یتسب فاےل یھب االسؾ ےل لےئ۔

 ادمح نب دیعس نب رخصداریم، دیبعاہلل نب دبعادیجمل، ملس نب زرری اطعری، اوبراجء اطعردی، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 وفت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1558    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ورجا وفاری، و١زا٧ ب٦ حعيناَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ ح٥ملی، نَّض ب٦ ش١يٞ، ووٓ ب٦ ابی ج١يٝہ اُعابی، اب :  راوی

 َٝ ُٓ ب٦ُِ أَبٔی َج١ٔي ث٥ََا َوِو ٕٞ َحسَّ ٤ََْا ا٥ََِّّٜضُ ب٦ُِ ُش١َِي َ َِٜح٥َِملٔیُّ أَِخب ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََا إ ِٕ َحسَّ ابٔیُّ َو٦ِ أَبٔی َرَجا َة اِلَُِعَ

٥َّا ٠ََي َر  ُ٘  َٟ ا َٔ ُِٜحَعئِن  ُِٜىَفارٔزٔیِّ َو٦ِ و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ ا َّي إَٔذا کَا٧َ ٦ِ٠ٔ ا َّٝة َحً ِي َٜ ی٥َِا  ََسَ َِ ََفٕ  ََ ٢ََّٝ فٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ

 َ١ َِ ١َُِٜسأَفٔ أَِحلَی ٥ِ٠َٔضا  َىَة و٥َِٔس ا ِٔ ًَّٜٔي َِل َو َىَة ا ِٔ َو ِٜ َِٝک ا ٔ ِى٥َا ت َٔ ِبٔح َو َٞ اٜعُّ ُٔبَِي  ٔٞ ِي َّٝ َم٥َا إِٔلَّ َِحُّ آِٔخٔ اٜ َٕ َٗ  ا أَِي ا ََ ١ِٔس َو اٜصَّ

َِٜد  َن و١َُزُ ب٦ُِ ا َٕ تَِي َِ ا ا َّ١َٝ َِ َِٜحٔسیٔث  َٟ فٔی ا ا َٔ َغ َو َٕ ٕ َوَزاَز َوَن ٢ِٔٝ ب٦ِٔ َزٔریز ََ ٔ َحسٔیٔث  َِٜحٔسیَث ب٥َِٔحو أب َوَرأَی ٠َا أََظاَب ا فَّ

َّي ٔ َحً ِٙبٔيْ ََِي َظِوَتطُ بٔاٜتَّ َْ َوَر َّ َٙب َِ َٓ َجٝٔيّسا  ٔ َظِوتٔطٔ  ا٥َّٜاَس َوکَا٧َ أَِجَو ة ٢ََّٝ ٜٔٔصسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َن َر َٕ تَِي َِ ا

 َِ َّٜٔذی أََظابَُض٢ِ  َِٜيطٔ ا ٔ َِٙوا إ ٢َ َش َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َن َر َٕ تَِي َِ ا ا َّ١َٝ َِ  ٔ ِٙبٔيْ َِٝيطٔ بٔاٜتَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ

 ََ َِٜحٔسیَث َو َتغَّ ا ِٔ َْ اِرَتٔحُٝوا َوا ِ ٢َ َِل َؼي َّٝ 

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رضن نب لیمش، وعػ نب ایب ہلیمج ارعایب، اوبراج اطعری، رمعاؿ نب نیصح رفامےت ںی ہک ا ک رات مہ 



 

حبص ےک رقبی مہ ٹیل ےئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ا ک رفس ںیم ےھت اہیں کت ہک رات ےک لرخی ہصح ںیم 

افر اس فتق یسک لدیم وک یھب لراؾ رکےن ےس زایدہ وکیئ زیچ ایھچ ںیہن یتگل یھت رھپ ںیمہ دوھپ یک رگیم ےک العفہ یسک زیچ ےن ںیہن 

ٰیل اگجای افر  ہ دحثی ملس نب زرری یک دحثی یک رطح ایبؿ یک یئگ ےہ افر اس دحثی ںیم  ہ یھب ےہ ہک بج رضحت رمع ریض اہلل اعت

ہنع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجےگ افر اوہنں ےن ولوگں اک احؽ داھکی افر فہ دنلب لفاز فاےل افر اطتق فاےل ےھت وت اوہنں ےن 

 دنلب لفاز ےس ریبکت انہک یرفع رک دی اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یھب دیبار وہ ےئگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ت لفاز یک فہج ےس بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیبار وہےئ وت ولوگں ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اانپ احؽ یک دش

 انسان یرفع رک دای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وکیئ ابت ںیہن ولچ۔

 ایب، اوبراج اطعری، رمعاؿ نب نیصحااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رضن نب لیمش، وعػ نب ایب ہلیمج ارع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 وفت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1559    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزہي٢، ََٝمي٧ ب٦ ِحب، ح١از ب٦ ١َٝہ، ح١يس ب٦ بْک ب٦ وبساهَّلل وبساهَّلل ب٦ رباح، ابؤتازہ :  راوی

١َََٝة َو٦ِ  ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ٕب َحسَّ ٧ُ ب٦ُِ َِحِ َمِيَ َٝ َُ ٤ََْا  َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ح١َُِيٕس َو٦ِ بَِْکٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  َحسَّ

َتاَزةَ  َٔ ٕٞ اِؼَفَحَي َولَی ی١َٔي ب٦ِٔ َربَإح َو٦ِ أَبٔی  ِي َٝ ٔ َىزََّس ب َِ ََفٕ  ََ ٢َ إَٔذا کَا٧َ فٔی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا ٥ٔطٔ َوإَٔذا َٔ

َٞ اٜعُّ  ُٔبَِي َس  طٔ َُعَّ ِّّ َ٘ ُط َولَی  ََ ِ َِ ذَٔراَوطُ َوَوَؼَي َرأ  ِبٔح َنَع

ااحسؼ نب اربمیہ، امیلسؿ نب رحب، امحد نب ہملس، دیمح نب رکب نب دبعاہلل دبعاہلل نب رابح، اوباتقدہ رفامےت ںی ہک بج یبن رکمی یلص 

فر ارگ حبص اصدؼ ےس ھچک دری ےلہپ ڑپاؤ رکےت وت اہلل ہیلع فل ہ فملس دفراؿ رفس رات ےک فتق ڑپاؤ رکےت وت اینپ داںیئ رکفٹ ےتٹیل ا

 اےنپ ابزف وک ڑھکا رکےت افر یلیھتہ رپاانپ رہچہ رہ ےت ےھت۔



 

 ااحسؼ نب اربمیہ، امیلسؿ نب رحب، امحد نب ہملس، دیمح نب رکب نب دبعاہلل دبعاہلل نب رابح، اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 وفت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1560    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اٜکہساب ب٦ خاٜس، ہ١ا٣، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠ :  راوی

 َّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َتاَزةُ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َر َٔ ث٥ََا  ا٣ْ َحسَّ ث٥ََا َص١َّ اُب ب٦ُِ َخأٜٕس َحسَّ ث٥ََا َصسَّ َٟ ٦ِ٠َ َحسَّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 َٟ ا َٔ ََٜضا إِٔلَّ َذَٜٔک  اَرَة  َّّ َ٘ َصا َِل  َِّٝضا إَٔذا َذََکَ ُِٝيَع َِ ی ٤َٔسَي َظََلّة  ََلَة ٜٔٔذَِکٔ َتاَزةُ َوأ٢َِٔٔ اٜعَّ َٔ 

یداب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل، رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج لدیم امنز ڑپینھ وھبؽ 

رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اجےئ بج اےس اید لاجےئ وت اےس اچےئہ ہک فہ اس امنز وک ڑپھ ےل اس ےک وسا اس اک وکیئ افکرہ ںیہن
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 یداب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 ت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیموف

     1561    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىيس، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، ا٤س :  راوی  یحٌي ب٦ یحٌي و َىيس ب٦ ٥٠عور و ٔتيبہ ب٦َ 



 

ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُع  ََ ث٥ََاظ یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ َٔ ٔىيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی َوَوا٤ََة َو٦ِ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  وٕر َو

ََٜضا إِٔلَّ َذَٜٔک  اَرَة  َّّ َ٘ ٢َِٜ یَِذَُکِ َِل  ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رطح ییحی نب ییحی ف دیعس نب وصنمر ف ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن 

 رفامای افر اس ںیم اس ابت اک ذرک ںیہن ہک وساےئ اس ےک اس اک وکیئ افکرہ ںیہن۔

 ییحی نب ییحی ف دیعس نب وصنمر ف ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب

 وفت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1562    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساِلولی، َىيس ب :  راوی

َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َٔ ٔىيْس َو٦ِ  ََ ث٥ََا  ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ  َحسَّ َٟ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ا َٔ  َٟ ا َٔ

ا َّّ َٙ َِ ٢ََّٝ ٦ِ٠َ ٤َٔسَي َظََلّة أَِو ٤َا٣َ َو٥َِضا  ََ َِٝيطٔ َو َصاَو َِّٝيَضا إَٔذا َذََکَ  َرتَُضا أ٧َِ يَُع

ز ڑپینھ دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس نب اتقدہ، اسن نب امکل رفامےت ںی ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج لدیم امن

 ز وک ڑپھ ےل۔وھبؽ اجےئ ای وسات رہ اجےئ وت اس اک افکرہ یہی ےہ ہک بج یھب اس وک اید لاجےئ اس امن

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس نب اتقدہ، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمدج افر امنز ڑپےنھ یک وہگجں اک ایبؿ :   ابب



 

 ب ےک ایبؿ ںیموفت دشہ امنزفں یک اضقء افر اؿ وک دلج ڑپےنھ ےک اابحتس

     1563    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 نَّص ب٦ ولی جہؽِم، ولی، ٠ثىي، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َ  َٔ َّي َو٦ِ  ١َُِٜثى ث٥ََا ا ثَىٔي أَبٔی َحسَّ َِٜحِضَؽِٔمُّ َحسَّ ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ أٜٕک 

إ٧َّٔ اهَّللَ  َِ َصا  َِّٝضا إَٔذا َذََکَ ُِٝيَع َِ َٞ َو٥َِضا  َّ ٌَ ََلةٔ أَِو  ٢ِ َو٦ِ اٜعَّ ُ٘ َس أََحُس َٔ ٢ََّٝ إَٔذا َر ََ َِٝيطٔ َو ی َو ََلَة ٜٔٔذَِکَ ُٟ أ٢َِٔٔ اٜعَّ و ُٕ  َي

ی، یلع، ینثم، اتقدہ، اسن نب ام

م

 

یہ ض
ج

کل رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ںیم وس رصن نب یلع 
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ق( اجےئ ای امنز ےس اغلف وہ اجےئ وت اےس اچےئہ ہک بج اےس اید لےئ ڑپھ ےل ویکہکن اہلل اعتیل رفامےت ںی ) ف

 ریمی اید ےک  ےئ امنز اقمئ رکف۔

ی، یلع، ینثم، اتقدہ، اسن نب امکلرصن :  رافی

م

 

یہ ض
ج

  نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ : ابب

 ...اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

  ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1564    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ظاٜح ب٦ ٘يسا٧، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی



 

 ِ أ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  َّی َحسَّ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ِيَسا٧َ َو٦ِ ُُعِ َ٘ ُت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َظأٜٔح ب٦ِٔ 

أُْٔقَّ  َِ ََفٔ  َِٜحََّضٔ َواٜسَّ َىَتئِن فٔی ا ِ٘ َىَتئِن َر ِ٘ ََلةُ َر َؼِت اٜعَّ َِٜت َُفٔ ا َٔ ََّضا  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٔ ِت َظََلةُ اٜسَّ اهَّللُ َو ََفٔ َوزٔیَس فٔی َظََلة

َِٜحََّضٔ   ا

اشد ییحی نب ییحی، امکل، اصحل نب اسیکؿ، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زفہج رہطمہ ار

 افر رضح یک امنز ںیم زایدیت رک دی یئگ۔رفامیت ںی ہک رضح افر رفس ںیم دف دف رںیتعک رفض یک ںیئگ ںیھت وت رفس یک امنز ربرقار ریھک یئگ 

 ییحی نب ییحی، امکل، اصحل نب اسیکؿ، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1565    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابو ـاہز و ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َٝ ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ٔ أ٧ََّ َحسَّ َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ ثَىٔي ُُعِ َٟ َحسَّ ا َٔ ِٕ َو٦ِ یُو٤َُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ  ُة ب٦ُِ َیِحٌَي 

َىَتئِن  ِ٘ َؼَضا َر ََلَة حٔيَن ََفَ َؿ اهَّللُ اٜعَّ َِٜت ََفَ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِت َظََلةُ  ث٢َُّ َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل َِأُْٔقَّ َِٜحََّضٔ  َضا فٔی ا أََت١َّ

يَؽٔة اِلُولَی ََِٜفٔ ََفٔ َولَی ا  اٜسَّ

اوب اطرہ ف رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع روسؽ اہلل یک زفہج رہطمہ 

دف رںیتعک رفض رفامںیئ رھپ اس امنز وک رضح ںیم وپرا رفامای افر رفس یک امنز وک یلہپ  اراشد رفامیت ںی ہک سج فتق اہلل اعتیل ےن امنز یک

 رفتیض رپ یہ ربرقار راھک۔

 اوب اطرہ ف رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1566    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ خَّش٣، اب٦ ويي٥ہ، زہزی، ُعوہ، وائصہ :  راوی

ثَىٔ  َٟ َحسَّ ََلَة أَوَّ َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ اٜعَّ ٤ََْا اب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ُُعِ َ ٕ أَِخب ٣ َىَتئِن ي َولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ ِ٘ َؼِت َر ٠َا َُفٔ

ُِٝت ُٜٔىزَِوَة ٠َا بَ  ُٕ َِ َٟ اٜزُّصِزٔیُّ  ا َٔ َِٜحََّضٔ  ِت َظََلةُ ا ََفٔ َوأُت١َّٔ ِت َظََلةُ اٜسَّ أُْٔقَّ ١َا َِ َ٘ َِٜت  ََّضا َتأَوَّ َٟ إ٤ٔ ا َٔ ََفٔ  ُٟ َوائَٔصَة تُت٢ُّٔ فٔی اٜسَّ ا

َٟ وُِث١َا٧ُ   َتأَوَّ

ار یلع نب رشخؾ، انب ہنییع، زرہی، رعفہ، اعدص  رفامیت ںی ہک ےلہپ امنز یک دف رںیتعک رفض یک یئگ ںیھت وت رفس یک امنز وک ایس رطح ربرق

زرہی ےتہک ںی ہک ںیم ےن رعفہ ےس اہک ہک رضحت اعدص  رفس ںیم وپری امنز ویکں ڑپیتھ ںی وت  راھک افر رضح یک امنز وک وپرا رکدای ایگ

 اوہنں ےن رفامای ہک رضحت اعدص  ےن اس یک فیہ اتفلی یک ےسیج رضحت امثعؿ ےن اتفلی یک۔

 یلع نب رشخؾ، انب ہنییع، زرہی، رعفہ، اعدص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1567    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبساهَّلل ب٦ ازریس، اب٦ جزیخ، اب٦ و١ار،  ابوبْک ب٦ ابی شيبہ و ابوَکیِ و زہيْ ب٦ ِحب و :  راوی



 

 وبساهَّلل، يىلی ب٦ ا٠يہ

حَ  َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٕب َوإ ِٕ َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ و٧َ َحسَّ َٟ اِْلَِخُ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب

ث٥ََا َوِبُس  إر َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ بَابَِيطٔ َو٦ِ َيِىلَی ب٦ِٔ أ٠َُ  َحسَّ ُِٝت ُٜٔى١َزَ اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی َو١َّ ُٔ  َٟ ا َٔ َة  يَّ

ت٥َٔ  ِّ ُت٢ِ أ٧َِ َي ِّ ٔ إ٧ِٔ خٔ ََلة وا ٦ِ٠ٔ اٜعَّ َُّصُ ِٕ َِٝي٢ُِٙ ُج٥َاْح أ٧َِ َت َِٜيَس َو أب  َِٜدفَّ َٟ ب٦ِٔ ا ا َٕ َِ ِس أ٦َ٠َٔ ا٥َّٜاُس  َٕ َِ وا  ََفُ َ٘ َّٜٔذی٦َ  ٢ُِٙ ا

ْة َتَع  َٔ َٟ َظَس ا َٕ َِ َٔک  ٢َ َو٦ِ ذَٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ ََِسأ ا َوحِٔبَت ٥ِ٠ُٔط  َِٝي٢ُِٙ َوحِٔبُت ١٠َّٔ َٗ اهَّللُ بَٔضا َو سَّ

َتطُ  َٔ َبُٝوا َظَس ِٔ ا َِ 

اوبرکبی ف زریہ نب رحب ف ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، انب رججی، انب امعر، دبع اہلل، یلعی نب اہیم  اوبرکب نب ایب ہبیش ف
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 ہ ےہ ہک ںیہمت  ِإْؿ 

 ےن مت رپ اکرففں ےس ہنتف اک ڈر وہ افر اب وت ولگ انم ںیم ںی وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک  ہ دصہق ےہ اہلل اعتیل

 دصہق ایک ےہ وت مت اہلل ےک دصہق وک وبقؽ رکف۔

اوبرکب نب ایب ہبیش ف اوبرکبی ف زریہ نب رحب ف ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی، انب رججی، انب امعر، دبعاہلل، یلعی  :  رافی

 نب اہیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1568    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  ب٦ يىلی ب٦ ا٠يہ٠ح١س ب٦ ابوبْک ٠ٕسامی، یحٌي ب٦ جزیخ، وبساٜزح٦١ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی و١ار، وبساهَّلل :  راوی

ثَىٔي َوِبُس اٜزَّحِ  َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  مٔیُّ َحسَّ سَّ َٕ ١ُِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َو٦ِ َحسَّ ٦ٔ١ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی َو١َّ



 

 َٟ ا َٔ َة  ٞٔ َحسٔیٔث اب٦ِٔ إِٔزرٔیَس  َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ بَابَِيطٔ َو٦ِ َيِىلَی ب٦ِٔ أ٠َُيَّ أب ب١ِٔٔث َِٜدفَّ ُِٝت ُٜٔى١ََز ب٦ِٔ ا ُٔ 

دمحم نب اوبرکب دقمایم، ییحی نب رججی، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ایب امعر، دبعاہلل نب یلعی نب اہیم اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس 

 رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 ارلنمح نب دبعاہلل نب ایب امعر، دبعاہلل نب یلعی نب اہیمدمحم نب اوبرکب دقمایم، ییحی نب رججی، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1569    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي و َىيس ب٦ ٥٠عور و ابوربيي و ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، بٙيْ ب٦ اخ٥س، ٠حاہس، اب٦ وباس :  راوی

َٟ یَحِ  ا َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َوأَبُو اٜزَّبٔئي َو ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو ث٥ََا أَبُو َحسَّ و٧َ َحسَّ َٟ اِْلَِخُ ا َٔ ٤ََْا َو َ ٌَي أَِخب

 ٔ ََلَة َولَی َٜٔسا٧ٔ ٤َب َؿ اهَّللُ اٜعَّ َٟ ََفَ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ اِلَِخ٥َٔس َو٦ِ ٠َُحاصٕٔس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  َٙيِْ ُ ٢َ َوَوا٤ََة َو٦ِ ب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ي٢ُِِّٙ َظل

َِٜحََّضٔ أَِرَبّىا َوفٔی اٜسَّ  َىّة فٔی ا ِ٘ ٓٔ َر َِٜدِو َىَتئِن َوفٔی ا ِ٘  ََفٔ َر

 ییحی نب ییحی ف دیعس نب وصنمر ف اوبرعیب ف ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، ریکب نب اسنخ، اجمید، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رفامای اہلل ےن

ںیتعک افر وخػ ںیم ا ک رتعک رفض اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زابؿ ابمرک ےس ہک رضح ںیم اچر رںیتعک رفس ںیم دف ر

 رفامیئ ےہ۔

 ییحی نب ییحی ف دیعس نب وصنمر ف اوبرعیب ف ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، ریکب نب اسنخ، اجمید، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امن :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1570    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ و و١زو ٤أس، ٔا٢َ ب٦ ٠اٜک، و١زو ٔا٢َ ب٦ ٠اٜک ٠زنی، ایوب ب٦ وائذـائی، بٙيْ ب٦ اخ٥س،  :  راوی

 س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠حاہس، اب٦ وبا

ث٥ََ  َٟ َو١ِْزو َحسَّ ا َٔ ٢ٔ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َج١ٔيّىا َو٦ِ ا ١ُِٜزَنٔیُّ َحسَّ ٢ُ ب٦ُِ ٠َأٜٕک ا َٔ ا َٔ ا 

ٔ ب٦ِٔ اِلَِخ٥َ  َٙيِْ ُ ائٔیُّ َو٦ِ ب ث٥ََا أَیُّوُب ب٦ُِ َوائٕٔذ اٜفَّ ََلَة َولَی َٜٔسا٧ٔ َحسَّ َؿ اٜعَّ َٟ إ٧َّٔ اهَّلَل ََفَ ا َٔ ٔس َو٦ِ ٠َُحاصٕٔس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس 

ٓٔ َر  َِٜدِو ١ُِٜٕٔي٢ٔ أَِرَبّىا َوفٔی ا َىَتئِن َوَولَی ا ِ٘ ١َُِٜسأَفٔ َر ٢ََّٝ َولَی ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َىّة ٤َبٔي٢ُِِّٙ َظل ِ٘ 

مس نب امکل، رمعف اقمس نب امکل زمین، اویب نب اعطذاطیئ، ریکب نب اسنخ، اجمید، انب ابعس ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش ف رمعف اندق، اق

 رپ اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اہلل اعتیل ےن اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زابؿ ابمرک ےس اسمرف رپ امنز یک دف رںیتعک افر میقم

 رفض رفامیئ ےہ۔اچر رںیتعک افر وخػ ںیم ا ک رتعک 

اوبرکب نب ایب ہبیش ف رمعف اندق، اقمس نب امکل، رمعف اقمس نب امکل زمین، اویب نب اعطذاطیئ، ریکب نب اسنخ، اجمید، انب ابعس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1571    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي و اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، ٠وسٰي ب٦ ١َٝہ ہذلی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

ث٥ََا تَ  َحسَّ َٔ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ُث َو٦ِ ٠َُح١َّ اَزَة یَُحسِّ

ََّٙة إَٔذا  ٥ُِت ب١َٔ ُ٘ ِّی إَٔذا  َْ أَُظل ِي َ٘ ُِٜت اب٦َِ َوبَّإس  َ أ ََ  َٟ ا َٔ ُِٜضَذلٔیِّ  ١َََٝة ا ََ َىَتئِن ٠ُوَسي ب٦ِٔ  ِ٘ َٟ َر ا َٕ َِ  ٔ ِّٞ ٠ََي اِْل٠َٔا٣ ٢ِ أَُظ َٜ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ ِٜ ٥ََّة أَبٔی ا َُ 

 دمحم نب ینثم ف انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ومٰیس نب ہملس ذہیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس

 ںیم وہں وت ےھجم ےسیک امنز ڑپینھ ڑپے یگ وت اوہنں ےن رفامای ہک ااب ااقلمس یک تنس ابمرہک دف رںیتعک ںی۔وپاھچ ہک بج ںیم ہکم 

 دمحم نب ینثم ف انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ومٰیس نب ہملس ذہیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1572    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٠٣ح١س ب٦ ٥٠ہاٟ ْضیز، یزیس ب٦ زریي، َىيس ب٦ ابی ُعوبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ :  راوی

وبََة ح و  ٔىيُس ب٦ُِ أَبٔی َُعُ ََ ث٥ََا  ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ یزُ َحسَّ ٔ ٟٕ اَّٜضَّ ُس ب٦ُِ ٥ِ٠َٔضا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َحسَّ

 ٔ َتاَزَة ب َٔ ث٥ََا أَبٔی َج١ٔيّىا َو٦ِ  ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ ٔ ٤َِحَوظُ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ  َضَذا اِْل

 دمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زرعی، دیعس نب ایب رعفہب، دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ اس دنس ےک اسھت رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ےس  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

  نب ینثم، اعمذ نب اشہؾدمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زرعی، دیعس نب ایب رعفہب، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1573    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، ويسٰي ب٦ حّغ ب٦ واظ٢ :  راوی

ا َِٜدفَّ ٔغ ب٦ِٔ َوأظ٢ٔ ب٦ِٔ و١ََُز ب٦ِٔ ا ِّ ث٥ََا ؤيَسي ب٦ُِ َح ِٕ َحسَّ ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس َٟ َظٔحِبُت َحسَّ ا َٔ ٔب َو٦ِ أَبٔيطٔ 

 َٔ ٖٔ ٠َََّٙة  ی َِٝس٥َا ٠ََى اب٦َِ و١ََُز فٔی ََطٔ ََٝس َوَج َٝطُ َوَج َِ َرِح َّي َجا ٥َِٝا ٠ََىطُ َحً َب ِٔ َٞ َوأَ َب ِٔ َىَتئِن ث٢َُّ أَ ِ٘ ِضَز َر ٥ََٜا اٜمُّ َّی  ََِعل  َٟ طُ ا

ُحو٧َ  ُِٝت ُيَسبِّ ُٔ  ِٔ َٟ ٠َا َيِع٥َُي َصُؤَِل ا َٕ َِ ا َٔٔيا٠ّا  َّ أَی ٤َا َّی ََفَ اَتْة ٤َِحَو َحِيُث َظل َّ ٔ ِٜت َحا٤َِت ٥ِ٠ُٔط ا ّحا َٔ  َِ ٥ُِت ٠َُسبِّ ُ٘ ِو  َٜ  َٟ ا

 ٢ِ َٝ َِ ََفٔ  ٢َ فٔی اٜسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی َظحِٔبُت َر ٔن َبَؽُط اهَّللُ َلَِت١ِ١َُت َظََلتٔی یَا اب٦َِ أَخٔی إ َٔ َّي  َىَتئِن َحً ِ٘ َیزِٔز َولَی َر

 ِ َىَتي ِ٘ ٢ِ َیزِٔز َولَی َر َٝ َِ َبَؽُط اهَّللُ ث٢َُّ َظٔحِبُت َوَظٔحِبُت أَبَا بَِْکٕ  َٔ َّي  َىَتئِن َحً ِ٘ ٢ِ یَزِٔز َولَی َر َٝ َِ َبَؽُط اهَّللُ َوَظٔحِبُت و١ََُز  َٔ َّي  ٔن َحً

ٟٔ اهَّللٔ و َُ ِس کَا٧َ َل٢ُِٙ فٔی َر َٕ َٜ َٟ اهَّللُ  ا َٔ ِس  َٔ َبَؽطُ اهَّللُ َو َٔ َّي  َىَتئِن َحً ِ٘ ٢َِٝ یَزِٔز َولَی َر َِ َوْة حَ وُِث١َا٧َ  َِ ُ  َس٥َْة  أ

دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، ٰیسیع نب صفح نب اعمص اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک ںیم ہکم رکمہم ےک را ےت 

ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اھت رضحت اعمص رفامےت ںی ہک اوہنں ےن ںیمہ امنز رہظ یک دف رںیتعک ڑپاھںیئ رھپ 

 اےکن اسھت لےئ اہیں کت ہک ا ک ہگج لرک فہ یھب ھٹیب ےئگ افر مہ یھب اؿ ےک اسھت ھٹیب ےئگ وت اؿ یک وت ہج اس فہ لےئ افر مہ یھب

رطػ وہیئ سج ہگج رپ امنز ڑپ ی یھت اس ہگج اوہنں ےن ھچک ولوگں وک ڑھکا داھکی وت اوہنں ےن رفامای  ہ بس ولگ ایک رک رےہ ںی 

 وت اوہنں ےن رفامای ہک ارگ ںیم یھب ںیتنس ڑپاتھ وت ںیم امنز یہ وپری ڑپاھات، رھپ رفامےن ےگل، ںیم ےن اہک  ہ ولگ ںیتنس ڑپھ رےہ ںی

اے ےجیتھب! ںیم ا ک رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت اھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف روتعکں ےس زایدہ 

فل ہ فملس وک اہلل اعتیل ےن ااھٹ ایل افر ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت راہ وت ںیہن ڑپںیھ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع 

اوہنں ےن یھب دف روتعکں ےس زایدہ ںیہن ڑپںیھ اہیں کت ہک فہ یھب اس داِر افین ےس ر تص وہ ےئگ افر ںیم رضحت رمع ریض اہلل 

زایدہ ںیہن ڑپںیھ اہیں کت ہک فہ یھب اس داِر افین ےس ر تص وہ ےئگ افر ںیم اعتٰیل ہنع ےک اسھت راہ وت اوہنں ےن یھب دف رتعک ےس 

رضحت امثعؿ ےک اسھت راہ وت اوہنں ےن یھب دف رتعک ےس زایدہ ںیہن ڑپںیھ اہیں کت ہک فہ یھب اس داِر افین ےس ر تص وہ ےئگ 

 ےک ایحۃ ہیبط رتہبنی ومنہن ےہ۔ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک اہمترے  ےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس



 

 دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، ٰیسیع نب صفح نب اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ

     1574    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، یزیس ب٦ زریي، و١ز ب٦ ٠ح١س، حّغ ب٦ واظ٢ :  راوی

ٔغ ب٦ِٔ وَ  ِّ ٕس َو٦ِ َح ث٥ََا یَزٔیُس َيِىىٔي اب٦َِ ُزَریِٕي َو٦ِ و١ََُز ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ ٠َزِٔؼُت ٠ََزّؼا َحسَّ ا َٔ أظ٢ٕ 

َّی اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َظٔحِبُت َر ا َٕ َِ ََفٔ  ِبَحٔة فٔی اٜسَّ ُِٜتُط َو٦ِ اٜسُّ َ أ ََ َٟ َو ا َٔ َِ اب٦ُِ و١ََُز َيُىوزُنٔی  َحا ََفٔ َِ ٢ََّٝ فٔی اٜسَّ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ّحا َلَِت١ِ١َُت  ٥ُِت ٠َُسبِّ ُ٘ ِو  َٜ ُح َو ١َا َرأَیُِتُط يَُسبِّ َوْة َحَس٥َْة  َِ َِ ُ ٟٔ اهَّللٔ أ و َُ ِس کَا٧َ َل٢ُِٙ فٔی َر َٕ َٜ َٟ اهَّللُ َتَىالَی  ا َٔ ِس  َٔ  َو

ہبیتق نب دیعس، سیدی نب زرعی، رمع نب دمحم، صفح نب اعمص رفامےت ںی ہک ںیم امیبر وہا وت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمی 

 وتنسں ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل تدادت ےک  ےئ رشتفی الےئ، ںیم ےن اؿ ےس رفس ںیم

ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ا ک رفس ںیم راہ وہں وت ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ںیتنس ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی افر ارگ ںیم 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ایحت ہبیط ںیم اہمترے  ےئ رتہبنی ومنہن ےہ۔ںیتنس ڑپاتھ وت وپری ڑپاتھ افر اہلل اعتیل ےن رفامای روسؽ اہلل 

 ہبیتق نب دیعس، سیدی نب زرعی، رمع نب دمحم، صفح نب اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ



 

     1575    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

خْٝ ب٦ ہصا٣، ابوربيي زہزانی، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ح١از، اب٦ زیس، زہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، ا١َىيٞ،  :  راوی

 ایوب ابی َٔلبہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک

اْز َوصَُو ابِ َحسَّ  ث٥ََا َح١َّ اُٜوا َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٕ َوأَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َو ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َٝ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ ث٥ََا َخ ٦ُ َزیِٕس ح و َحسَّ

ص١َُا َو٦ِ أَیُّوَب  ُٞ لَٔکَ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  ُٕ ٕب َوَيِى َِٝيطٔ َِحِ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ َر

َىَتئِن  ِ٘ ةٔ َر َّ ِي َٝ ُِٜح َِٜىَِّصَ بٔٔذی ا َّی ا ١َِٜٔسی٥َٔة أَِرَبّىا َوَظل ِضَز بٔا َّی اٜمُّ ٢َ َظل َّٝ ََ  َو

ب نب اربامیہ، اامسلیع، اویب ایب القہب، اسن نب فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد، انب زدی، زریہ نب رحب، وقعی

 امکل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دمہنی ونمرہ ںیم امنز رہظ یک اچر رںیتعک ڑپںیھ افر ذفاہفیلحل ںیم دف رںیتعک

 ڑپںیھ۔

نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، الیعمس، اویب ایب القہب،  فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد، انب زدی، زریہ :  رافی

 اسن نب امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1576    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

 َىيس ب٦ ٥٠عور، َّيا٧، ٠ح١س ب٦ ٥٠ٙسر، ابزاہي٢ ب٦ ٠يَسہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

ةَ  ٥ِ١َُِٜٙسٔرٔ َوإٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ٠َِيََسَ ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َيا٧ُ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َحسَّ ََ ث٥ََا  ١َٔى  َحسَّ وُِل ََ ُٕ ا أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک َي

َِٜىَِّصَ  َِّٝيُت ٠ََىُط ا ١َِٜٔسی٥َةٔ أَِرَبّىا َوَظ ِضَز بٔا ٢ََّٝ اٜمُّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝيُت ٠ََي َر َىَتئِن َظ ِ٘ ٔة َر َّ ِي َٝ ُِٜح   بٔٔذی ا



 

کل رفامےت ںی ہک ںیم ےن دمہنی ونمرہ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اربامیہ نب ئآ رہ، اسن نب ام

ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت رہظ یک اچر رںیتعک ڑپںیھ افر ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ذفاہفیلحل ںیم رصع یک امنز یک دف 

 رںیتعک ڑپںیھ۔

 ہ، اسن نب امکلدیعس نب وصنمر، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اربامیہ نب ئآ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1577    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ بصار، ٥ٌسر، ابوبْک ب٦ ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، یحٌي ب٦ یزیس ب٥ائی رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ث٥ََا َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ص١َُا َو٦ِ ٥ٌَُِسٕر  إر لَٔکَ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ُس  َحسَّ ب٦ُِ َجِىََفٕ ٥ٌَُِسْر َو٦ِ  ٠َُح١َّ

 َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٕ َِ  ٔ ََلة َِّصٔ اٜعَّ َٔ ُِٜت أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک َو٦ِ  َ أ ََ  َٟ ا َٔ ُِٜض٥َائٔیِّ  َِٝيطٔ ُشِىَبَة َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َیزٔیَس ا َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و

ٟٕ أَِو ثَََلثَةٔ  ََْة ثَََلثَٔة أ٠ََِيا َد ٠َٔسي ٢َ إَٔذا َِخَ َّٝ ََ َىَتئِن  َو ِ٘ َّی َر اکُّ َظل َذ ُشِىَبُة اٜصَّ َٔ ا  ََفَ

 ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب اشبر، دنغر، اوبرکب نب دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی نب سیدی انبیئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم

ای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج نیت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رصق امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفام

 لیم ای نیت رفخس یک اسمتف ںیم رفس رکےت وت دف رتعک امنز ڑپےتھ۔ رافی ہبعش وک کش ےہ ہک لیم اک ظفل ےہ ای رفخس اک۔

 اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب اشبر، دنغر، اوبرکب نب دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی نب سیدی انبیئ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1578    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب و ٠ح١س ب٦ بصار، اب٦ ٠ہسی، زہيْ، وبساٜزح٦١، حَّضت جيبْ ب٦ نّيْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اٜزَّ  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ إر َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ ٠َِضٔسٓیٕ  ُس ب٦ُِ َبصَّ ٕب َو٠َُح١َّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا ِح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضسٔٓیٕ َحسَّ َحسَّ

َٞ بِ  ِحبٔي ِجُت ٠ََي َُشَ َٟ َِخَ ا َٔ  ٕ يِْ َّ ٔ ب٦ِٔ نُ ِٔ ب٦ِٔ وُبَِيٕس َو٦ِ ُجَبيِْ ٕ َو٦ِ َحبٔي یَٕة َولَی ُشِىَبُة َو٦ِ یَزٔیَس ب٦ِٔ ُخ١َيِْ ٔلَی َْقِ ١ِٔق إ ٦ٔ اٜسِّ

ُط  َٜ ُِٝت  ُٕ َِ َىَتئِن  ِ٘ َّی َر ََِعل ِبَىَة َوََّشَ أَِو ث١ََا٤َٔيَة َوََّشَ ٠ٔيَّل  ََ ُط َرأِٔس  َٜ ُِٝت  ُٕ َِ َىَتئِن  ِ٘ ٔة َر َّ ِي َٝ ُِٜح َّی بٔٔذی ا َٟ َرأَیُِت و١ََُز َظل ا َٕ َِ

 ُٞ َى ِّ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َا َرأَیُِت َر َ٘  ُٞ َى ِِ ١ََّا أَ َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ 

د نب ریفن ریض ا ی
 
ی

ہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم یرلیج نب زریہ نب رحب ف دمحم نب اشبر، انب دہمی، زریہ، دبعارلنمح، رضحت ج

طمس ےک ا ک اگؤں یک رطػ الکن وج ہک رتسہ ای ااھٹ رہ لیم یک اسمتف رپ اھت وت اوہنں ےن دف رںیتعک ڑپںیھ، ںیم ےن اؿ ےس اہک وت 

 ڑپںیھ ںیم ےن اؿ ےس اہک وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک اوہنں ےن ذفاہفیلحل ںیم دف رںیتعک

 اوہنےن اہک ہک ںیم ایس رطح رکات وہں سج رطح ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رکےت داھکی ےہ۔

د نب ریفن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی ی
 
ی

 زریہ نب رحب ف دمحم نب اشبر، انب دہمی، زریہ، دبعارلنمح، رضحت ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1579    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ىبہ، اب٦ ١َق، شىبہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، ش :  راوی



 

َٟ وَ  ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة بَٔضَذا اِْل ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥َٔيطٔ ٠َُح١َّ ٢ِ ُيَس٢ِّ َحسَّ َٜ ١ِٔق َو ٦ِ اب٦ِٔ اٜسِّ

ََٜضا زُ   ُٟ ا َٕ َّطُ أَتَی أَِرّؼا يُ َٟ إ٤ٔ ا َٔ َٞ َو ِحبٔي  و٠ٔيَن ٦ِ٠ٔ ح١َِٔغ َولَی َرأِٔس ث١ََا٤َٔيَة َوََّشَ ٠ٔيَّل َُشَ

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، انب طمس، ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس دنس ےک اسھت ایبؿ ایک ےہ ہک ا ک رفاتی ںیم رافی ےن 

( اہک اجات ےہ سج یک اسمتف ااھٹرہ 
َ

 
 
ِ

فم
ُ
 لیم ےہ۔اہک ہک فہ ایسی زنیم ںیم لےئ ےسج )د

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، انب طمس، ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک

     1580    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، یحٌي ب٦ ابی اَحٖ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

َٖ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َح َِ ٔ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی إ َ ١ٔئِمُّ أَِخب ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي اٜتَّ اَحسَّ ٟٔ اهَّللٔ َٔ و َُ ِج٥َا ٠ََي َر َٟ َِخَ

 ٢ِ َ٘ ُِٝت  ُٔ َّي َرَجَي  َىَتئِن َحً ِ٘ َىَتئِن َر ِ٘ َّی َر ََِعل ٔلَی ٠َََّٙة  ١َِٜٔسی٥َةٔ إ ٢َ ٦ِ٠ٔ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اَظل َٟ َوَِّشّ ا َٔ ََّٙة  ا٣َ ب١َٔ َٔ   أَ

ہک رفامای ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت دمہنی  ییحی نب ییحی، میشہ، ییحی نب ایب ااحسؼ ، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ

ونمرہ ےس ہکم رکمہم یک رطػ ےلکن وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دف دف رتعک ڑپےتھ رےہ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

  رہھٹے؟ لپ ےن رفامای دس )رفز(۔فاسپ ولٹ لےئ، ںیم ےن رعض ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہکم رکمہم ںیم  انت

 ییحی نب ییحی، میشہ، ییحی نب ایب اقحس، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ...ےئ افامتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف ل

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 فتق حبص یک امنز ںیم لرخی امتؾ امنزفں ںیم ونقت ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم بج ناملسونں رپ وکیئ لتف لےئ افر اہلل اعتیل ےس انپہ امانگن افر اس ےک ڑپےنھ اک

 لفاز ےک اسھت ڑپانھ بحتسم ےہ ۔رتعک ںیم روکع ےس رس ااھٹےن ےک دعب ےہ افر دنلب 

     1581    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ، ابوووا٤ہ ، ابوَکیِ ، اب٦ وٝيہ ، یحٌي ب٦ ابی اَحاٗ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََاظ أَ  ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة ح و َحسَّ ُٔتَِيَبُة َحسَّ ث٥ََاظ  َٖ َو٦ِ أ٤ََٕس َو٦ِ َحسَّ َح َِ ٔ َة َج١ٔيّىا َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی إ َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ ِٕ َحسَّ یِ بُو َُکَ

ٞٔ َحٔسیٔث صَُصِي٢ٕ  ٢ََّٝ ب١ِٔٔث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ہبیتق ، اوبوعاہن ، اوبرکبی ، انب ہیلع ، ییحی نب ایب ااحسؼ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ایس رطح دحثی لقن رفامیئ۔

 ہبیتق ، اوبوعاہن ، اوبرکبی ، انب ہیلع ، ییحی نب ایب ااحسؼ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسم

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1582    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، یحٌي ب٦ ابی اَحٖ، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی



 

 َٔ  َٖ َح َِ ٔ ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی إ َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ١ِٔىُت أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک َحسَّ ََ  َٟ ا

َٝطُ  َِٜحخِّ ث٢َُّ َذََکَ ٠ِٔث ٔلَی ا ١َِٜٔسی٥َةٔ إ ِج٥َا ٦ِ٠ٔ ا وُِل َِخَ ُٕ  َي

ییحی نب ایب ااحسؼ ، اسن نب امکل رفامےت ںی ہک مہ دمہنی ونمرہ ےس جح ےک ارادہ ےس ےلکن رھپ ایس رطح  دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش،

 دحثی ذرک رفامیئ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، ییحی نب ایب اقحس، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ

     1583    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ ثوری، یحٌي ب٦ ابی اَحٖ، ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ِورٔیِّ َو٦ِ َیحِ  َحسَّ ا٠ََة َج١ٔيّىا َو٦ِ اٜثَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ َٖ َو٦ِ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َح َِ ٔ ٌَي ب٦ِٔ أَبٔی إ

َِٜحخَّ  ٢ِ یَِذَُکِ ا َٜ ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  أ٤ََٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

، اوبرکبی، اوبااسہم وثری، ییحی نب ایب ااحسؼ ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح دحثی انب ریمن

 لقن رفامیئ افر جح اک ذرک ںیہن ایک۔

 انب ریمن، اوبرکبی، اوبااسہم وثری، ییحی نب ایب اقحس، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1584    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، اب٦ شہاب، َا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل :  راوی

َِٜحارٔٔث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َْنٔی َو١ِْزو َوصَُو اب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ َحسَّ ََ  

َىَتئِن َوأَبُو بَ أَبٔيطٔ َو٦ِ َر  ِ٘ ٔ َر ٌَئِْظ ١َُِٜسأَفٔ ب١ٔٔىّي َو َّی َظََلَة ا َُّط َظل ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و ِْکٕ َوو١َُزُ َووُِث١َا٧ُ َُ

َضا أَِرَبّىا َِتٔطٔ ث٢َُّ أََت١َّ َىَتئِن َظِسّرا ٦ِ٠ٔ خََٔل ِ٘  َر

انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف نب احرث، 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ٰینم فریغہ ںیم اسمرف یک رطح دف رںیتعک ڑپںیھ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع افر 

  لاغز ںیم دف رںیتعک ڑپےتھ ےھت رھپ فہ وپری اچر رتعک ڑپےنھ ےگل۔رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل امہنع یھب اےنپ دفِر الختف ےک

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق  :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1585    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، اَحاٗ ب٦ وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی :  راوی

ِٜوَ  ث٥ََا ا ٕب َحسَّ ث٥ََاظ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٤ََْا َوِبُس َحسَّ َ اَِل أَِخب َٔ ُٖ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ٜٔيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ ح و َحسَّ



 

 ٔ ٌَئِْظ ِٞ َو ُٕ ٢ِ َي َٜ َٟ ب١ٔٔىّي َو ا َٔ  ٔ ٥َاز َِ ٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز َج١ٔيّىا َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل َ ٗٔ أَِخب ا  اٜزَّزَّ

ملسم، افزایع، ااحسؼ نب دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی ےس اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس  زریہ نب رحب، فدیل نب

 رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، افزایع، ااحسؼ نب دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1586    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، وبيساهَّلل ب٦ و١ز، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١َُ حَ  ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی اهَّللُ سَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر َٟ َظل ا َٔ َز 

 ٔ َىَتئِن َوأَبُو بَِْکٕ َبِىَسُظ َوو١َُزُ َبِىَس أَب ِ٘ ٢ََّٝ ب١ٔٔىّي َر ََ َِٝيطٔ َو َّی َبِىُس َو َِتٔطٔ ث٢َُّ إ٧َّٔ وُِث١َا٧َ َظل ی بَِْکٕ َووُِث١َا٧ُ َظِسّرا ٦ِ٠ٔ خََٔل

َىَتئِن  ِ٘ َّی َر َصا َوِحَسُظ َظل َّی أَِرَبّىا َوإَٔذا َظَلَّ َّی ٠ََي اِْل٠َٔا٣ٔ َظل َِکَا٧َ اب٦ُِ و١ََُز إَٔذا َظل  أَِرَبّىا 

ن اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع، ان

 

کعن

عف، انب رمع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ٰینم ںیم دف ر

ڑپ ی ںی لپ ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دعب رضحت رمع ےن یھب 

اء ںیم دف راعکت ڑپ ی ںی رھپ رضحت امثعؿ اچر رںیتعک ڑپےنھ پ  افر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب اینپ الختف یک ادتب

ےئگ وت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج اامؾ ےک اسھت امنز ڑپےتھ ےھت وت اچر رتعک ڑپےتھ ےھت افر بج فہ اغ ےل امنز ڑپےتھ وت 

 دف رتعک امنز ڑپےتھ۔

 ، انعف، انب رمعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل نب رمع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1587    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ٠ثىي، وبيساهَّلل ب٦ َىيس، یحٌي ٔفا٧، ابوَکیِ، اب٦ ابی زائسہ، اب٦ ١٤يْ، وٕبہ ب٦ وا٠ز، وبيساهَّلل :  راوی

ث٥ََاظ أَ  ا٧ُ ح و َحسَّ فَّ َٕ ِٜ ث٥ََا یَِحٌَي َوصَُو ا اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ َّي َووُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  ١َُِٜثى ث٥ََاظ اب٦ُِ ا َ َحسَّ ٤َْ َ ِٕ أَِخب یِ ا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة ح بُو َُکَ

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ َبُة ب٦ُِ َخأٜٕس ک ِٕ ث٥ََا وُ ٕ َحسَّ ث٥ََاظ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ  و َحسَّ

 اسھت  ہ رفاتی یھب انب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی اطقؿ، اوبرکبی، انب ایب زادئہ، انب ریمن، ہبقع نب اعرم، دیبع اہلل اس دنس ےک

 ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 انب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی اطقؿ، اوبرکبی، انب ایب زادئہ، انب ریمن، ہبقع نب اعرم، دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امن :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1588    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، خبيِ ب٦ وبساٜزح٦١، حّغ ب٦ واظ٢، اب٦ و١ز :  راوی

ث٥ََا ٕ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ َغ ب٦َِ َوأظ٢ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ و١َُزَ  َحسَّ ِّ ١َٔي َح ََ ِٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ُخبَِي أَبٔی َحسَّ

 َ ١َُِٜسأَفٔ َوأَبُو بَِْکٕ َوو١َُزُ َووُِث١َا٧ُ ث ٢ََّٝ ب١ٔٔىّي َظََلَة ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی ا٥َّٜٔييُّ َظل َٟ َظل ا ٥ٔيَن أَِو َٔ َٔ َٟ ١َانَٔی  ا َٔ ٥ٔيَن  َٔ تَّ  َٔ  َٟ ا َٔ



 

َِّٝيَت َبِىَسصَ  ِو َظ َٜ ُِٝت أَِی َو٢ِّ  ُٕ َِ اَشُط  ِتٔی َٔفَ َىَتئِن ث٢َُّ َیأ ِ٘ ِّی ب١ٔٔىّي َر ْغ َوکَا٧َ اب٦ُِ و١ََُز ُيَعل ِّ ُِٝت َح َى َِ ِو  َٜ  َٟ ا َٔ َىَتئِن  ِ٘ ا َر

ََلةَ   َلَِت١ِ١َُت اٜعَّ

 نب اعمص، انب رمع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر رضحت دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح

ھچ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ٰینم ںیم لھٹ اسؽ ای رفامای 

 ںیم دف رںیتعک ڑپےتھ رھپ اےنپ رتسب رپ لےت، ںیم ےن رعض ایک، اے اسؽ رصق امنز ڑپ ی، صفح ےن اہک ہک رضحت انب رمع یھب ٰینم

 !اچچ اجؿ! اکش لپ اؿ ےک دعب دف رںیتعک افر ڑپھ ےتیل! لپ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک ارگ ںیم اس رطح رکات وت امنز وپری ہن رکات

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1589    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ حبيِ، خاٜس ب٦ حارث، اب٦ ٠ثىي، وبساٜع١س، شىبہیحٌي  :  راوی

ثَىٔ  َٟ َحسَّ ا َٔ َّي  ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا َِٜحارٔٔث ح و َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا ِٕ َحسَّ ث٥ََاظ َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ث٥ََا َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ١َسٔ  ي َوِبُس اٜعَّ

وَِل  ُٕ ٢ِ َي َٜ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ََفٔ ُشِىَبُة بَٔضَذا اِْل َّی فٔی اٜسَّ اَِل َظل َٔ  ٦ِٔٙ َِٜحٔسیٔث ب١ٔٔىّي َوَل  فٔی ا

ییحی نب ، بی، اخدل نب احرث، انب ینثم، دبعادمصل، ہبعش اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ رگم اس رفاتی 

 ںیم ٰینم اک ذترکہ ںیہن ےہ افر نکیل اوہنں ےن اہک ہک رفس ںیم امنز ڑپ ی ڑپ ی۔

 ییحی نب ، بی، اخدل نب احرث، انب ینثم، دبعادمصل، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1590    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜواحس، او١ض، ابزاہي٢، وبساٜزح٦١ ب٦ یزیس :  راوی

١ِٔىُت َوِبَس  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢ُ  َِٜواحٔٔس َو٦ِ اِلَِو١َٔض َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔ َحسَّ َّی  اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦َِ َیز وُِل َظل ُٕ یَس َي

َِّٝيُت  َٟ َظ ا َٔ َََِّْجَي ث٢َُّ  َِ ا َِ  ٕ َٞ َذَٜٔک َٜٔىِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوز ٕٔي َِ َىإت  َ٘ َّی اهَّللُ  ب٥َٔا وُِث١َا٧ُ ب١ٔٔىّي أَِربََي َر ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٠ََي َر

َِّٝيُت ٠ََي أَبٔی بَِْکٕ اٜعِّ  َىَتئِن َوَظ ِ٘ ٢ََّٝ ب١ٔٔىّي َر ََ َِٝيطٔ َو َىَتئِن َو ِ٘ أب ب١ٔٔىّي َر َِٜدفَّ َِّٝيُت ٠ََي و١ََُز ب٦ِٔ ا َىَتئِن َوَظ ِ٘ ٖٔ ب١ٔٔىّي َر ی سِّ

ََٝتا٧ٔ  بَّ َٕ َىَتا٧ٔ ٠َُت ِ٘ َىإت َر َ٘ ی ٦ِ٠ٔ أَِربَٔي َر َِٝيَت َحمِّ َِ 

ٰیل ہنع ےن ینم ںیم امہرے ہبیتق نب دیعس، دبعاولادح، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی رفامےت ںی ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعت

ُووؿ( اہک رھپ رف
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لی
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اِب
َ
َّ ِ ہلل ف

 

امای ہک ںیم ےن اسھت اچر رںیتعک امنز ڑپ ی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس  ہ اہک ایگ وت اوہنں ےن )اِب

 دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ینم ںیم دف رںیتعک ڑپ ی ںی افر ںیم ےن رضحت اوبرکب

اسھت ٰینم ںیم دف رںیتعک ڑپ ی ںی افر ںیم ےن رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ینم ںیم دف رںیتعک ڑپ ی ںی سپ 

 اکش ہک ریمے بیصن ںیم  ہ وہات ہک اچر روتعکں ںیم ےس دف رںیتعک وبقمؽ وہںیت۔

 اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدیہبیتق نب دیعس، دبعاولادح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1591    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز اَحاٗ ب٦ خَّش٣،  :  راوی

 ويسي، او١ض

ث٥ََا وُ  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة 

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ٤ََْا ؤيَسي ک َ اَِل أَِخب َٔ  ٕ٣ ُٖ َواب٦ُِ َخَِّشَ َح َِ ٔ ث٥ََا إ  َحسَّ

، رجری ااحسؼ نب رشخؾ، یسیع، اشمع ےس اس دنس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، امثعؿ نب ایب ہبیش

 ےک اسھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری ااحسؼ نب رشخؾ، یسیع، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1592    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ، ابواحوػ، ابی اَحٖ، حارثہ ب٦ وہِ :  راوی

ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ  ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ ٤ََْا و  َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ ُٔتَِيَبُة  ِٕ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو َٖ َو٦ِ َحارٔثََة ب٦ِٔ َوصِ َح َِ ٔ إ

٢ََّٝ ب١ٔٔىّي آ٦َ٠َ ٠َا کَا٧َ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝيُت ٠ََي َر َٟ َظ ا َىَتئِن  َٔ ِ٘ َُْظ َر َ ث ِ٘  ا٥َّٜاُس َوأَ

 ییحی نب ییحی، ہبیتق، اوباوحص، ایب ااحسؼ ، احرہث نب فبہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ٰینم ںیم

 اس فتق دف رںیتعک ڑپںیھ بج ولگ انم افر ارثکتی ںیم ےھت۔

 یب اقحس، احرہث نب فبہییحی نب ییحی، ہبیتق، اوباوحص، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز رصق رک ےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1593    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ یو٤س، زہيْ، ابواَحٖ، حارثہ ب٦ وہِ :  راوی

ثَىٔي َحارٔثَُة ب٦ُِ  َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو إ ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ یُو٤َُس َحسَّ َِّٝيُت َحسَّ َٟ َظ ا َٔ یُّ 
ُِٜدزَاعٔ ِٕ ا َوصِ

ٟٔ اهَّللٔ َظ  و َُ َْ َر ِٝ َٟ ٠ُ َخ ا َٔ  ًٔ َِٜوَزا َىَتئِن فٔی َححَّةٔ ا ِ٘ َّی َر ََِعل ثَُْ ٠َا کَا٤ُوا  ِ٘ ٢َ ب١ٔٔىّي َوا٥َّٜاُس أَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِس٢ٔٝ َحارٔثَُة ل

طٔ  أب ٔل٠ُِّ َِٜدفَّ ُِٜدزَاعٔیُّ صَُو أَُخو وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز ب٦ِٔ ا ِٕ ا  ب٦ُِ َوصِ

، زریہ، اوب ااحسؼ ، احرہث نب فبہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ ینم ںیم ادمح نب دبعاہلل نب ویسن

 اولداع ںیم یھب دف رتعک امنز ڑپ ی۔ ملسم 

 

ة
ی ج
ج
امنز ڑپ ی افر ولگ تہب زایدہ دعتاد ںیم ےھت افر رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 زخایع رضحت دیبع اہلل نب رمع نب اطخب ےک امں یر ک اھبیئ ںی۔رفامےت ںی ہک احرہث نب فبہ 

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، اوباقحس، احرہث نب فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   باب

 ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1594    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٤اِي :  راوی



 

 ٔ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َاِ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ُّٝوا َحسَّ َٟ أََِل َظ ا َٕ َِ ٕة َذأت بَزِزٕ َورٔیٕح  َٝ ِي َٜ ََلةٔ فٔی  ٕي أ٧ََّ اب٦َِ و١ََُز أَذ٧ََّ بٔاٜعَّ

 َٝ ِي َٜ ١َُِٜؤذ٧َِّ إَٔذا کَا٤َِت  ٢ََّٝ َیأ٠ُِزُ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ٟٔ ث٢َُّ  ُٟ فٔی اٜزَِّحا و ُٕ ُّٝوا فٔی  ْة بَارَٔزْة َذاُت ٠ََْطٕ َي أََِل َظ

 ٟٔ  اٜزَِّحا

ییحی نب ییحی، امکل، انعف رفامےت ںی ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ا ک ایسی رات ںیم امنز ےک  ےئ اذاؿ دی ہک سج ںیم 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ؤمذؿ رسدی افر وہا لچ ریہ یھت وت اوہنں ےن رفامای لاگہ وہ اجؤ ہک اےنپ رھگفں ںیم امنز ڑپوھ رھپ رفامای ہک یبن یلص

 وک  ہ ےنہک اک مکح رفامےت بج رات رسد وہیت افر ابرش وہیت، لاگہ وہ اجؤ ہک امنز اےنپ رھگفں ںیم ڑپوھ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسم :   ابب

 ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1595    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، وبيساهَّلل، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

 ٕ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٕٝة َحسَّ ِي َٜ ٔ فٔی  ََلة َّطُ ٤َاَزی بٔاٜعَّ ثَىٔي ٤َأِْي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٤َ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َحسَّ

 َٔ ٟٔ ث٢َُّ  ُّٝوا فٔی اٜزَِّحا ُّٝوا فٔی رَٔحال٢ُِٙٔ أََِل َظ َٟ فٔی آِٔخٔ ٤َٔسائٔطٔ أََِل َظ ا َٕ َِ َٟ إ٧َّٔ َذأت بَزِزٕ َورٔیٕح َو٠ََْطٕ  َِٝيطٔ  ا َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

 ُّٝ َٟ أََِل َظ و ُٕ ََفٔ أ٧َِ َي َْٝة بَارَٔزْة أَِو َذاُت ٠ََْطٕ فٔی اٜسَّ ِي َٜ ٧َ إَٔذا کَا٤َِت  ١َُِٜؤذِّ ٢َ کَا٧َ َیأ٠ُِزُ ا َّٝ ََ  وا فٔی رَٔحال٢ُِٙٔ َو

ں ےن امنز ےک  ےئ ا ک ایسی رات ںیم اکپرا ہک سج ںیم دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہن

 رسدی افر وہا افر ابرش یھت رھپ اےنپ اس اکپرےن ےک لرخ ںیم رفامای، لاگہ روہ! امنز اےنپ رھگفں ںیم یہ ڑپوھ، رھپ رفامای ہک روسؽ اہلل

 امنز اےنپ رھگفں ںیم ڑپوھ۔ؤمذؿ وک مکح رفامےت بج رات رسد وہیت ای ابرش وہیت، رفس ںیم فہ  ہ ےتہک لاگہ روہ! 



 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایب

     1596    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، وبيساهَّلل ب٦ ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ  ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ََلةٔ بَٔؽِح٥َا٧َ ث٢َُّ  َحسَّ َُّط ٤َاَزی بٔاٜعَّ و١ََُز أ٤َ

ٟٔ اب٦ِٔ  ِو َٔ  ٦ِ٠ٔ ٟٔ ُّٝوا فٔی اٜزَِّحا ٢َِٜ ُئىِس ثَا٤َٔيّة أََِل َظ ُّٝوا فٔی رَٔحال٢ُِٙٔ َو َٟ أََِل َظ ا َٔ   و١َُزَ َذََکَ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َو

ا ؿ ںیم اذاؿ دی رھپ اس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل نب انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ

 

یب
ح

 

ض

 ہک اوہنں ےن امنز ےک  ےئ 

 رطح ذرک رفامای، لاگہ وہ اجؤ! امنز اےنپ رھگفں ںیم ڑپوھ افر اس ںیم دفرسا ہن ہ دفابرہ ںیہن درہاای ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

 ِؽ(۔
َ
ِ  ارلِّا

 

ووا ی

ُ
ّ ل
َ
ض
  
َ
ل
َ
 ہنع ےک وقؽ ےس ) أ

 ااسہم، دیبعاہلل نب انعف، انب رمعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1597    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، ابوزبيْ، جابز، اح١س ب٦ یو٤س، زہيْ، حَّضت جابز :  راوی



 

ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ  ٕ ح و َحسَّ ٔ َو٦ِ َجابٔز ٤ََْا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ْْ  َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبُو  یُو٤َُس  َحسَّ

 َٟ ا َٕ َِ ٤َا  ١ُْٔطِ َِ ََفٕ  ََ ٢ََّٝ فٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِج٥َا ٠ََي َر َٟ َِخَ ا َٔ  ٕ ٔ َو٦ِ َجابٔز َِ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ فٔی َرِحٝٔطٔ اٜزُّبَيِْ ِّٞ ٦ِ٠َ َشا   ُٜٔيَع

رفامےت ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت  ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبزریب، اجرب، ادمح نب ویسن، زریہ، رضحت اجرب

 ۔ا ک رفس ںیم ےھت وت ابرش وہےن  یگ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وج اچےہ اینپ ایقؾ اگہ ںیم امنز ڑپھ اتکس ےہ

 ت اجربییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبزریب، اجرب، ادمح نب ویسن، زریہ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1598    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ ححز َىسی، ا١َىيٞ، وبساٜح١يس، وبساهَّلل ب٦ حارث، اب٦ وباس :  راوی

ِٔ اٜزِّیَازٔیِّ َو٦ِ َوِبٔس ا ٔ َِٜح١ٔيسٔ َظاح ُٞ َو٦ِ َوِبٔس ا ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز َِٜحارٔٔث َو٦ِ َوِبٔس َحسَّ هَّللٔ ب٦ِٔ ا

َّطُ  ُٟ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوبَّإس أ٤َ و َُ ّسا َر َط إِٔلَّ اهَّللُ أَِشَضُس أ٧ََّ ٠َُح١َّ َٜ ٔ َِٝت أَِشَضُس أ٧َِ َِل إ ُٔ ٕ إَٔذا  ٕ ٠َٔفيْ ٤ٔطٔ فٔی یَِو٣ َٟ ١َُٜٔؤذِّ ا ِٞ وَیَّ  َٔ ُٕ ََل َت َِ اهَّللٔ 

َٟ أَتَ  ا َٕ َِ ت٥ََِْکُوا َذاَک  َِ َٙأ٧ََّ ا٥َّٜاَس ا َِ  َٟ ا َٔ ُّٝوا فٔی بُُيوت٢ُِٙٔ  ِٞ َظ ُٔ ََلةٔ  ْْ ٠ٔىِّي َولَی اٜعَّ ِ َٞ َذا ٦ِ٠َ صَُو َخي َى َِ ِس  َٔ ِىَحبُو٧َ ٦ِ٠ٔ َذا 

ِحٔؾ  ئن َواٜسَّ َت١ُِصوا فٔی اٜفِّ َِ َج٢ُِٙ  صُِت أ٧َِ أُِِخٔ ِّی ََکٔ ٔن ُِٜح١َُىَة َوز٠َِْة َوإ  إ٧َّٔ ا

ؿ ںیم اےنپ ؤمذؿ یلع نب رجح دعسی، اامسلیع، دبعادیمحل، دبعاہلل نب احرث، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ابرش فاےل د
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 ِة ہن ہہک ہکلب  ہ ہہک، 
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، اےنپ رھگفں ںیم امنز ڑپوھ، رافی ےتہک ںی ہک ولوگں وک 
ْ

ُِ

 

ون ُ ُ
ی
 ہ یئن ابت ولعمؾ وہیئ وت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامای ایک پ

مت اس ںیم بجعت رکےت وہ؟ اس رطح اوہنں ےن ایک وج ھجم ےس رتہب ےھت ارگہچ ہعمج )افر امجتع ےک اسھت امنز ڑپانھ( رضفری ےہ 

 رگم ںیم اےس ان دنس اتھجمس وہں ہک مت ڑچیک افر نلسھپ ںیم لچ رک اجؤ۔



 

 یلع نب رجح دعسی، الیعمس، دبعادیمحل، دبعاہلل نب احرث، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1599    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس

 ابوکا٠ٞ جحسری، ح١از ب٦ زیس، وبساٜح١يس، وبساهَّلل ب٦ حارث :  راوی

١ِٔىُت َوبِ  ََ  َٟ ا َٔ َِٜح١ٔئس  اْز َيِىىٔي اب٦َِ َزیِٕس َو٦ِ َوِبٔس ا ث٥ََا َح١َّ َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٕٞ ا ث٥َٔيطٔ أَبُو کَا٠ٔ َٟ َس اهَّللٔ ب٦َِ اَحسَّ ا َٔ َِٜحارٔٔث 

٢ِ یَِذ  َٜ َة َو َٝيَّ َِٜحٔسیَث ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث اب٦ِٔ وُ َٗ ا ا ََ ُٕ َو َٝطُ َخَفب٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوبَّإس فٔی یَِو٣ٕ ذٔی َرِز َى َِ ِس  َٔ  َٟ ا َٔ ِٜح١َُُىَة َو َُکِ ا

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْْ ٠ٔىِّي َيِىىٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل ِ َِٜحارٔٔث  ٦ِ٠َ صَُو َخي اْز َو٦ِ َوأظ٢ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا ث٥ََا َح١َّ ٕٞ َحسَّ َٟ أَبُو کَا٠ٔ ا َٔ و 

 ٔ  ب٥َِٔحؤظ

جڈ ری، امحد نب زدی، دبعادیمحل، دبعاہلل نب احرث رفامےت ںی ہک رضحت انب ابعس ےن ںیمہ اپین افر ڑچیک فاےل دؿ )ابرش 
جی

اوباکلم 

ہعمج اک ذرک ںیہن ےہ، رضحت انب ابعس ےن رفامای ہک اوہنں ےن ایس رطح ایک وج ھجم ےس رتہب ےھت  ںیم( ہبطخ اراشد رفامای نکیل اس ںیم

 ()ینعی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب ایس رطح ایک

جڈ ری، امحد نب زدی، دبعادیمحل، دبعاہلل نب احرث :  رافی
جی

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم



 

     1600    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابور بيي وتکی زہزانی، ح١از ب٦ زیس، ایوب، واظ٢ احوٟ :  راوی

ث٥ََا أَیُّوُب َوَواَحسَّ  اْز َيِىىٔي اب٦َِ َزیِٕس َحسَّ ث٥ََا َح١َّ َِٜىَتکٔیُّ صَُو اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ٢َِٜ ث٥َٔيطٔ أَبُو اٜزَّبٔئي ا ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ُٟ بَٔضَذا اِْل ٔظ٢ْ اِلَِحَو

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  یَِذَُکِ فٔی َحٔسیثٔطٔ َيِىىٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل

ی زرہاین، امحد نب زدی، اویب، اعمص اوحؽ ےس اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اوہنں ےن اوبر عیب 

ک

 

عب

 اینپ دحثی ںیم  ہ ذرک ںیہن ایک ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس۔

ی زرہاین، امحد نب زدی، اویب، اعمص اوحؽ :  رافی

ک

 

عب

 اوبر عیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1601    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، وبساٜح١يس، وبساهَّلل ب٦ حارث َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت اب٦ وباس رِضي اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، اب٦ ش١يٞ، شىبہ :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُِ اٜزِّ  ٔ َِٜح١ٔيسٔ َظاح ث٥ََا َوِبُس ا ٤ََْا ُشِىَبُة َحسَّ َ ٕٞ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ ُش١َِي َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ یَازٔیِّ 

َِٜحارٔٔث  َٟ َوََکٔ  ب٦َِ ا ا َٔ َة َو َٝيَّ ََِذََکَ ٤َِحَو َحسٔیٔث اب٦ِٔ وُ  ٕ َٟ أَذ٧ََّ ٠َُؤذ٧ُِّ اب٦ِٔ َوبَّإس یَِو٣َ ُج١َُىٕة فٔی یَِو٣ٕ ٠َٔفيْ ا صُِت أ٧َِ َت١ُِصوا َٔ

 ٔٞ َٜ ِحٔؾ َواٜزَّ  فٔی اٜسَّ

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ؤمذؿ ااحسؼ نب وصنمر، انب لیمش، ہبعش، دبعادیمحل، دبعاہلل نب احرث رفامےت ںی ہک رضحت انب 

ردح ذرک رفامیئ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ںیم 
سن غ
ےن ابرش فاےل دؿ ںیم ہعمج ےک دؿ اذاؿ دی، ابیق دحثی ا



 

 اس ابت وک ان دنس اتھجمس وہں ہک مت ڑچیک افر نلسھپ ںیم ولچ۔

 ، دبعاہلل نب احرث رفامےت ںی ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب وصنمر، انب لیمش، ہبعش، دبعادیمحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1602    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، َىيس ب٦ وا٠ز، شىبہ، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، واظ٢ احوٟ، وبساهَّلل ب٦ حارث :  راوی

ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ  ٕ َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ٔىيُس ب٦ُِ َوا٠ٔز ََ ث٥ََا  ث٥ََاظ َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ ٤ََْا ٠َِى١َْز  َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ح١َُِيٕس أَِخب

٤َُط فٔی َحٔسیٔث ٠َ  َِٜحارٔٔث أ٧ََّ اب٦َِ َوبَّإس أ٠َََز ٠َُؤذِّ ٟٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا ص١َُا َو٦ِ َوأظ٢ٕ اِلَِحَو ٕ لَٔکَ ٕ فٔی یَِو٣ٔ ُج١َُىٕة فٔی یَِو٣ٕ ٠َٔفيْ ِى١َز

ٔ َحٔسیثٔض٢ِٔ َو  ٢ََّٝ ب٥َِٔحو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْْ ٠ٔىِّي َيِىىٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل ِ َُٝط ٦ِ٠َ صَُو َخي َى َِ  ٕ  َذََکَ فٔی َحٔسیٔث ٠َِى١َز

دبع نب دیمح، دیعس نب اعرم، ہبعش، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اعمص اوحؽ، دبعاہلل نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب 

 اےنپ ؤمذؿ وک مکح رفامای، ابیق دحثی ھچک یظفل دبتیلی ےک اسھت ایس رطح ذرک رفامیئ۔ ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

 دبع نب دیمح، دیعس نب اعرم، ہبعش، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اعمص اوحؽ، دبعاہلل نب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ابرش ںیم رھگفں ںیم امنز ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1603    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

رِضي اهَّلل تىالٰی وبس ب٦ ح١يس، اح١س ب٦ اَحٖ، وہيِ، ایوب، وبساهَّلل ب٦ حارث َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت اب٦ وباس  :  راوی

 و٥ہ

ث٥ََا أَیُّوُب َو٦ِ  ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوَصِي مٔیُّ َحسَّ َِٜحَِّضَ َٖ ا َح َِ ٔ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ إ ث٥ََاظ َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜحارٔٔث   َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا

٤َطُ  َٟ أ٠َََز اب٦ُِ َوبَّإس ٠َُؤذِّ ا َٔ ٢ِ َيِس١َِىُط ٥ِ٠ُٔط  َٜ  ِْ ٔ َحٔسیثٔض٢ِٔ ُوَصِي ٕ ب٥َِٔحو  فٔی یَِو٣ٔ ُج١َُىٕة فٔی َیِو٣ٕ ٠َٔفيْ

دبع نب دیمح، ادمح نب ااحسؼ ، فبیہ، اویب، دبعاہلل نب احرث رفامےت ںی ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ؤمذؿ 

 وک ابرش فاےل دؿ ںیم ہعمج ےک رفز مکح رفامای۔ ابیق دحثی ایس رطح ےہ ےسیج سگری۔

 دبع نب دیمح، ادمح نب اقحس، فبیہ، اویب، دبعاہلل نب احرث رفامےت ںی ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک ایبؿ ںیمرفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1604    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، وبيساهَّلل، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١َُ حَ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝيطٔ سَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َز أ٧ََّ َر

ُتطُ  َٔ َضِت بٔطٔ ٤َا ِبَحَتُط َحِيُث١َا َتَوجَّ َُ ِّی  ٢َ کَا٧َ ُيَعل َّٝ ََ  َو

دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اینپ افینٹن رپ لفن ڑپاھ رکےت ےھت اس اک رخ اچےہ سج دمحم نب 

 رطػ یھب وہ۔



 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1605    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ي، اب٦ و١زابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوخاٜس اح١ز، وبيساهَّلل، ٤اِ :  راوی

ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ ابِ  ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ٦ٔ و١ََُز أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

َضِت بٔطٔ  َٝتٔطٔ َحِيُث َتَوجَّ ٔ ِّی َولَی َراح ٢َ کَا٧َ ُيَعل َّٝ ََ  َو

ےت رکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وساری رپ امنز ڑپاھ رکاوب

 ےھت اس اک رخ اچےہ سج رطػ یھب وہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1606    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 هَّلل ب٦ و١ز، یحٌي ب٦ َىيس، وبسا١ٜٝک ب٦ ابی ََٝمي٧، َىيس ب٦ جبيْ، اب٦ و١زوبيسا :  راوی

 َٝ َُ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ أَبٔی  ٔىيٕس َو٦ِ َوِبسٔ ا ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َٕ ِٜ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ا ٔىيُس ب٦ُِ َحسَّ ََ ث٥ََا  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٧َ َمِيَ



 

ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ  ١َِٜٔسی٥َةٔ ُجَبيِْ ٔلَی ا ََّٙة إ ٦ِ٠ٔ ٠َ ْٞ ٔ ب ِٕ ِّی َوصَُو ٠ُ ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ َٝتٔطٔ َحِيُث  و١ََُز  ٔ َولَی َراح

َث٢َّ َوِجُط اهَّللٔ  َِ ُّٜوا  أَی١َ٥َِا تَُو َِ َِٜت  َٟ َؤِيطٔ ٤َزَ ا َٔ  کَا٧َ َوِجُضُط 

نب دیعس، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، دیعس نب ریبج، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  دیبع اہلل نب رمع، ییحی

ےن اینپ وساری رپ امنز ڑپ ی اس احؽ ںیم ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہکم رکمہم ےس دمہنی ونمرہ یک رطػ اج رےہ ےھت، افر اس 

ی ےتہک ںی ہک اس ومعق رپ  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ مت اہجں ںیہک یھب اانپ رخ رکف اہلل یک ذات وک وساری اک رخ وخاہ یسک رطػ وہ، راف

 ادرھ یہ اپؤ ےگ۔

 دیبعاہلل نب رمع، ییحی نب دیعس، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، دیعس نب ریبج، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1607    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١يْ، وبسا١ٜٝکابوَکیِ، اب٦ ٠بارک، اب٦ ابی زائسہ، اب٦ ٤ :  راوی

ث٥ََا أَ  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ١َُِٜباَرٔک َواب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة ح و َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب یِ ث٥ََاظ أَبُو َُکَ ١َِٜٝٔٔک بَٔضَذا َحسَّ ُض٢ِ َو٦ِ َوِبٔس ا ُّٝ ُ بٔی ک

ٔ ٤َِحَوُظ َوفٔی َحٔسیٔث اب٦ِٔ ٠َُباَرٕک َواب٦ِٔ أَبٔی َزائَٔس  ٥َاز َِ ٔ َِٜت اِْل َ َٟ فٔی َصَذا ٤َز ا َٔ ََِث٢َّ َوِجُط اهَّللٔ َو ُّٜوا  أَی١َ٥َِا تَُو َِ  َة ث٢َُّ َتََل اب٦ُِ و١ََُز 

اوبرکبی، انب ابمرک، انب ایب زادئہ، انب ریمن، دبعاکلمل، ےک اسھت  ہ دحثی یھب ھچک یظفل دبتیلی ےک اسھت ایس رطح لقن یک یئگ 

 ےہ۔

  زادئہ، انب ریمن، دبعاکلملاوبرکبی، انب ابمرک، انب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1608    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، و١زو ب٦ یحٌي، َىيس ب٦ يسار، اب٦ و١ز :  راوی

ٔىئس ب٦ِٔ َيَسارٕ  ََ ١َِٜازٔنٔیِّ َو٦ِ  أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َیِحٌَي ا َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ َحسَّ ا َٔ َرأَیُِت   َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز 

 َْ َ ٔلَی َخِيب ْط إ ِّی َولَی ح١َٔإر َوصَُو ٠َُوجِّ ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

ز ییحی نب ییحی، امکل، رمعف نب ییحی، دیعس نب اسیر، انب رمع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دگےھ رپ امن

  اس احؽ ںیم ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رخ ربیخ یک رطػ اھت۔ڑپےتھ وہےئ داھکی

 ییحی نب ییحی، امکل، رمعف نب ییحی، دیعس نب اسیر، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک  :   ابب

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1609    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابوبْک ب٦ و١ز ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ اب٦ و١ز ب٦ خفاب، حَّضت َىيس ب٦ يسار :  راوی

 َ ث٥ََا َیِحٌ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ و١ََُز ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ وُ َحسَّ َٟ َْقَ ا َٔ أب َو٦ِ ي ب٦ُِ یَِحٌَي  َِٜدفَّ ١ََز ب٦ِٔ ا

 َٝ َِ ٔىيْس  ََ  َٟ ا َٔ ََّٙة  ٠َ ٖٔ ی يُْ ٠ََي اب٦ِٔ و١ََُز بَْٔطٔ َٔ ٥ُِت أَ ُ٘  َٟ ا َٔ َّطُ  ٔىئس ب٦ِٔ َيَسإر أ٤َ َِأَِوَتزُِت ث٢َُّ ََ ُِٜت  ِبَح ٤َزَ ا َخٔصيُت اٜعُّ َّ١

َٟ َوِبُس اهَّللٔ  ا َٕ َِ أَِوَتزُِت  َِ ُِٜت  ٥َزَ َِ ِحَز  َّ ِٜ َُٜط َخٔصيُت ا ُِٝت  ُٕ َِ ٥َِت  ُ٘ َٟ لٔی اب٦ُِ و١ََُز أَی٦َِ  ا َٕ َِ ُتطُ  ِ٘ ٟٔ اهَّللٔ أَِزَر و َُ ََٜک فٔی َر َِٜيَس   أَ



 

وَ  َِ ُ ٢َ أ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َظل َِٜبٔىيْ ٢ََّٝ کَا٧َ یُوتٔزُ َولَی ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ إ٧َّٔ َر ا َٔ ُِٝت بَلَی َواهَّللٔ  ُٕ َِ  ْة 

ییحی نب ییحی، امکل، اوبرکب نب رمع نب دبعارلنمح نب انب رمع نب اطخب، رضحت دیعس نب اسیر رفامےت ںی ہک ںیم رضحت انب رمع ریض 

 ےک اسھت ہکم رکمہم ےک راہتس ےس اج راہ اھت، دیعس ےتہک ںی ہک بج ےھجم حبص ولطع وہےن اک ڈر وہا وت ںیم ےن ارت رک فرت اہلل اعتٰیل ہنع

ڑپےھ رھپ اؿ ےس اج رک لم ایگ، رضحت انب رمع ےن ھجم ےس رفامای ہک وت اہکں رہ ایگ اھت؟ وت ںیم ےن اؿ ےس رعض ایک ہک ںیم ےن رجف ےک 

فرت ڑپھ  ےئ ںی، وت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ایک ریتے  ےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ولطع وہےن ےک ڈر ےس 

فل ہ فملس یک ایحت ہبیط ںیم ومنہن ںیہن؟ ںیم ےن رعض ایک ویکں ںیہن اہلل یک مسق! رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک 

 ملس افٹن رپ امنز فرت ڑپھ ایل رکےت ےھت۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

 ییحی نب ییحی، امکل، اوبرکب نب رمع نب دبعارلنمح نب انب رمع نب اطخب، رضحت دیعس نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک  :   ابب

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1610    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، وبساهَّلل ب٦ زی٥ار، اب٦ و١ز :  راوی

أُِت َولَی ٠َ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ َّطُ  أٜٕک َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٤َ

َٟ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ زٔی٥َإر کَا٧َ اب٦ُِ و١َُزَ  ا َٔ َضِت بٔطٔ  َٝتٔطٔ َحِيُث١َا َتَوجَّ ٔ ِّی َولَی َراح ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َٔک َو ُٞ ذَٜ َى ِّ   َي

نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وساری رپ امنز ڑپھ ایل رکےت ےھت  ییحی

 وخاہ اس اک رخ یسک یھب رطػ وہ رضحت دبعاہلل نب دانیر رفامےت ںی ہک رضحت انب رمع یھب ایس رطح ایک رکےت ےھت۔

 ، دبعاہلل نب دانیر، انب رمعییحی نب ییحی، امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1611    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ويسي ب٦ ح١از، ٜيث، اب٦ ہاز، وبساهَّلل ب٦ زی٥ار، اب٦ و١ز :  راوی

ٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ زٔی٥َارٕ  َِٜضاز ثَىٔي اب٦ُِ ا َِّٝيُث َحسَّ ٤ََْا اٜ َ یُّ أَِخب ١َِِّٜٔصٔ ازٕ ا ثَىٔي ؤيَسي ب٦ُِ َح١َّ َٟ   َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ ا َٔ َُّط  و١ََُز أ٤َ

َٝتٔطٔ  ٔ ٢َ یُوتٔزُ َولَی َراح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  کَا٧َ َر

 رکےت یسیع نب امحد، ثیل، انب اہد، دبعاہلل نب دانیر، انب رمعرفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وساری رپ فرت ڑپھ ایل

 ےھت۔

 امحد، ثیل، انب اہد، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع یسیع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1612    حسیث                               جٝس اوٟ  :  ٝسج

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، َا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل، حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضا َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ َٟ کَا٧َ َحسَّ ا َٔ ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ََ ٕب َو٦ِ 

َٝيِ  َط َویُوتٔزُ َو َٞ أَیِّ َوِجطٕ َتَوجَّ َٝةٔ َٔٔب ٔ ُح َولَی اٜزَّاح ٢ََّٝ يَُسبِّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َُِِٜٙتوبَةَ َر ِيَضا ا َٝ ِّی َو َّطُ َِل ُيَعل َْ أ٤َ ِ  َضا ٌَي

، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت رحہلم نب ییحی



 

وہےئ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وساری رپ ںیتنس ڑپاھ رکےت ےھت اچےہ اس اک رخ یسک رطػ یھب وہ افر ایس 

 اس ےک ہک اس وساری رپ رفض امنز ںیہن ڑپےتھ ےھت۔ وساری رپ فرت یھب ڑپاھ رکےت ےھت وساےئ

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امن :   ابب

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1613    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ب٦ َواز، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، وبساهَّلل ب٦ وا٠ز ب٦ ربيىہ :  راوی

ث٥ََا َو١ِزُ  َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ ُة  َٝ ٠َ ازٕ َوَِحِ وَّ ََ ٔ ب٦ِٔ َربٔيَىَة و ب٦ُِ  َوا٠ٔز

ِّی ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّطُ َرأَی َر َُْظ أ٤َ َ َُْظ أ٧ََّ أَبَاُظ أَِخب َ َٝتٔطٔ  أَِخب ٔ ٔ َراح ََفٔ َولَی َلِضز ٞٔ فٔی اٜسَّ ِي َّٝ ِبَحَة بٔاٜ اٜسُّ

َضِت   َحِيُث َتَوجَّ

رمعف نب وساد، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب رفامےت ںی ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ڑپےتھ داھکی ےہ اس اک رخ اچےہ سج رطح یھب وہ )اچےہ ہبعک یک اخمفل تمس فملس وک رفس ںیم رات یک ںیتنس اینپ وساری یک تشپ رپ 

 یہ وہ(۔

 رمعف نب وساد، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرف :   ابب



 

 رفس ںیم وساری رپ اس اک رخ سج رطػ یھب وہ لفن ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1614    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، وّا٧ ب٦ ٠س٢ٝ، ہ١ا٣، ا٤س ب٦ َيْی٦  :  راوی

ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ  ثَىٔي ٠َُح١َّ ِي٥َا أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک  َحسَّ َّٕ َٝ َٟ َت ا َٔ ئْی٦َ  َٔ ث٥ََا أ٤ََُس ب٦ُِ  ا٣ْ َحسَّ ث٥ََا َص١َّ ا٧ُ ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو َحسَّ

َِ َو  ٔ َِٜحا٤ ِّی َولَی ح١َٔإر َوَوِجُضطُ َذَٜٔک ا أَیُِتطُ ُيَعل ٔ ََفَ ١ِز ِي٥َاُظ بَٔىئِن اٜتَّ َّٕ َٝ َت َِ ا٣َ  ٔس٣َ اٜصَّ َٔ َٝةٔ أَِو حٔيَن  ِِٜٕٔب ا٣ْ َو٦ِ َيَسارٔ ا ٠َأَ َص١َّ

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی َرأَیُِت َر َِٜوَِل أَن  َٟ ا َٔ َٝةٔ  ِِٜٕٔب ٔ ا يِْ ٍَ ٔ ِّی ٜ َٜطُ َرأَیُِتَک ُتَعل ُِٝت  ُٕ ِٝطُ َِ َى ِِ ٢َِٜ أَ َىُُٝط  ِّ ٢َ َي َّٝ ََ  َو

 ہک مہ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ےل سج فتق فہ دمحم نب احمت، افعؿ نب ملسم، امہؾ، اسن نب ریسنی رفامےت ںی

رد رپ الماقت یک، ںیم ےن اںیہن داھکی ہک فہ دگےھ رپ امنز ڑپھ رےہ ںی افر اس اک رخ اس 
م

 

لی

اشؾ ےس لےئ، مہ ےن اؿ ےس نیع ا

ہک ںیم ےن لپ وک ہلبق ےک العفہ )یک رطػ  رطػ ےہ، امہؾ ےتہک ںی ہک اس اک رخ ہلبق یک ابںیئ رطػ اھت وت ںیم ےن اؿ ےس رعض ایک

رخ رک ےک( امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی ےہ، اوہنں ےن اہک ارگ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ایس رطح رکےت وہےئ داھکی 

 ہن وہات وت ںیم یھب اس رطح ہن رکات۔

 دمحم نب احمت، افعؿ نب ملسم، امہؾ، اسن نب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفس ںیم دف امنزفں ےک عمج رک ےک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم دف امنزفں ےک عمج رک ےک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1615    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی



 

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  ٢ََّٝ إٔذَ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َٞ ی اهَّللُ َو ٔ ا َوح

 ِٔ ِٜٔىَصا زٔٔب َوا ٍِ ١َ ِٜ يُِْ َج١ََي بَيَِن ا  بٔطٔ اٜسَّ

فل ہ  ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک بج اجےن یک دلجی وہیت وت لپ یلص اہلل ہیلع

 فملس رغمب افر اشعء وک عمج رک ےک ڑپےتھ۔

 کل، انعف، انب رمعییحی نب ییحی، ام :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم دف امنزفں ےک عمج رک ےک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1616    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦ وبيساهَّلل َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت ٤اِي :  راوی

 َ َْنٔی ٤َأِْي أ٧ََّ اب٦َِ و١ََُز ک َ َٟ أَِخب ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ يُِْ َج١ََي بَيَِن َحسَّ ا٧َ إَٔذا َجسَّ بٔطٔ اٜسَّ

٢َ کَا٧َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ إ٧َّٔ َر و ُٕ ُٖ َوَي َّ َِ اٜصَّ ِٔ َبِىَس أ٧َِ َئٍي ِٜٔىَصا زٔٔب َوا ٍِ ١َ يُِْ َج١ََي بَيَِن  ِٜ إَٔذا َجسَّ بٔطٔ اٜسَّ

 ِٔ ِٜٔىَصا زٔٔب َوا ٍِ ١َ ِٜ  ا

 رب دی ہک رضحت انب رمع وک بج دلجی اجان وہات وت قفش ےک اغبئ دمحم نب ینثم، ییحی نب دیبع اہلل رفامےت ںی ہک رضحت انعف ےن ےھجم 

وہےن ےک دعب رغمب افر اشعء وک عمج رک ےک ڑپےتھ ےھت افر رفامےت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یھب بج )یسک رفس ںیم( 

 دلجی اجان وہات وت رغمب افر اشعء یک امنز وک عمج رک ےک ڑپےتھ ےھت۔

 نب ینثم، ییحی نب دیبعاہلل رفامےت ںی ہک رضحت انعف دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم دف امنزفں ےک عمج رک ےک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1617    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، اب٦ ويي٥ہ، و١زو ب٦ َّيا٧، زہزی، َا٢ٜ :  راوی

ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َو ث٥ََا َحسَّ َٟ َو١ِْزو َحسَّ ا َٔ ُض٢ِ َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  ُّٝ ُ ْزو ا٥َّٜأُٔس ک

 ِ ٢ََّٝ یَِح١َُي بَي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٢ٕٜٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َرأَیُِت َر ََ َيا٧ُ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  ِّ ِٔ إَٔذا َجسَّ بٔطٔ َُ ِٜٔىَصا زٔٔب َوا ٍِ ١َ ِٜ َن ا

يُِْ   اٜسَّ

 نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ہنییع، رمعف نب ایفسؿ، زرہی، اسمل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ییحی

رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رغمب افر اشعء یک امنز عمج رک ےک ڑپےتھ وہےئ داھکی ےہ بج لپ یلص 

  فملس وک دلجی اجان وہات وت۔اہلل ہیلع فل ہ

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ہنییع، رمعف نب ایفسؿ، زرہی، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک :   ابب

 رفس ںیم دف امنزفں ےک عمج رک ےک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1618    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب َف٠اےت ہيں ٘ہ ٠ح٩ے حَّضت َا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي َِحِ  ا٢ُٜٔ ب٦ُِ َوِبٔس اَحسَّ ََ َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦َِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ َٟ ا َٔ هَّللٔ أ٧ََّ أَبَاُظ 



 

ََفٔ یُؤَ  يُِْ فٔی اٜسَّ ُط اٜسَّ َٝ ٢َ إَٔذا أَِوَح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َرأَیُِت َر َّي یَِح١ََي بَِي٥ََضا َوبَيَِن َظََلة زٔٔب َحً ٍِ ١َ ِٜ ُ َظََلَة ا ِخِّ

 ِٔ ِٜٔىَصا  ا

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب رفامےت ںی ہک ےھجم رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  رب دی ہک اؿ ےک 

وک داھکی ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یسک رفس ںیم دلجی اجان  ابپ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 وہات وت رغمب یک امنز وک ؤمرخ رفامےت اہیں کت ہک رغمب افر اشعء یک امنزفں وک عمج رک ےک ڑپےتھ۔

 ٰیل ہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب رفامےت ںی ہک ےھجم رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم دف امنزفں ےک عمج رک ےک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1619    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠ّؽٞ اب٦ ِؽاٜہ، وٕيٞ، اب٦ شہاب، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

 َ ٕٞ َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أ٤َ ِي َٕ ََٜة َو٦ِ وُ ََِؽا ُٞ َيِىىٔي اب٦َِ  ؽَّ َّ ١ُِٜ ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ کَا٧َ َحسَّ ا َٔ ٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک 

َّی ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر َ َِٜىَِّصٔ ث٢َُّ ٤َز ٔت ا ِٔ ٔلَی َو ِضَز إ َ اٜمُّ
١ُِس أَِخَّ ََ اٜصَّ َٞ أ٧َِ َتزٔی ِب َٔ  َٞ ٢َ إَٔذا اِرَتَح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو إ٧ِٔ  هَّللُ َو َِ َح١ََي بَِي٥َُض١َا  َِ

 َِ ٔ ِضَز ث٢َُّ َر٘ َّی اٜمُّ َٞ َظل َٞ أ٧َِ َیزَِتٔح ِب َٔ ١ُِس  ٌَِت اٜصَّ  َزا

لیقع، انب اہشب، اسن نب امکل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن بج وسرج ہبیتق نب دیعس، لضفم انب اضف ہ، 

 رک ڈےنلھ ےس ےلہپ رفس رکان وہات اھت وت رہظ یک امنز وک رصع ےک فتق کت ؤمرخ رفامےت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارت رک دفونں وک عمج

وسرج ڈلھ اجات وت رھپ رہظ یک امنز یہ ڑپےتھ افر رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسار وہ ےک ڑپےتھ افر ارگ رفس یرفع رکےن ےس ےلہپ 

 اجےت۔



 

 ہبیتق نب دیعس، لضفم انب اضف ہ، لیقع، انب اہشب، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسم :   ابب

 رفس ںیم دف امنزفں ےک عمج رک ےک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1620    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، شبابہ ب٦ َوار ٠سائىي، ٜيث ب٦ َىس، وٕيٞ ب٦ خاٜس، زہزی، ا٤س :  راوی

ثَىٔي َو١ِْزو  ٞٔ ب٦ِٔ َخأٜٕس َو٦ِ اَحسَّ ِي َٕ ِىٕس َو٦ِ وُ ََ َِٜيُث ب٦ُِ  ث٥ََا  ١ََِٜسایٔىٔيُّ َحسَّ إر ا وَّ ََ ث٥ََا َشَبابَُة ب٦ُِ  ٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜأُٔس َحسَّ

ََلَتئِن  ٢َ إَٔذا أََراَز أ٧َِ َیِح١ََي بَيَِن اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ٔت أ٤ََٕس  ِٔ ُٟ َو َٞ أَوَّ َّي یَِسُخ ِضَز َحً َ اٜمُّ
ََفٔ أَِخَّ فٔی اٜسَّ

َِٜىَِّصٔ ث٢َُّ یَِح١َُي بَِي٥َُض١َا  ا

رمعف اندق، ابشہب نب وسار دماینئ، ثیل نب دعس، لیقع نب اخدل، زرہی، اسن رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج رفس ںیم دف 

ےت وت رہظ یک امنز وک ؤمرخ رفامےت اہیں کت ہک رصع یک امنز ےک ادتبایئ فتق ںیم داہ  وہاجےت رھپ امنزفں وک عمج رکےن اک ارادہ رفام

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ دفونں امنزفں وک ایھٹک ڑپےتھ۔

 رمعف اندق، ابشہب نب وسار دماینئ، ثیل نب دعس، لیقع نب اخدل، زرہی، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم دف امنزفں ےک عمج رک ےک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1621    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 واز، اب٦ و٨ِ، جابز ب٦ ا١َىيٞ، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، ا٤سابوـاہز و و١ز ب٦ َ :  راوی

َٞ َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ثَىٔي َجابٔزُ ب٦ُِ إ ِٕ َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ  ٕ از وَّ ََ ٔ َوَو١ِزُو ب٦ُِ  اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ٕٞ َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َحسَّ ِي َٕ وُ

َّی اهَّللُ وَ  َيِح١َُي بَِي٥َُض١َا َو أ٤ََٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِ َِٜىَِّصٔ  ٔت ا ِٔ ٟٔ َو ٔلَی أَوَّ ِضَز إ ُ اٜمُّ ََفُ یَُؤِخِّ َِٝيطٔ اٜسَّ َٞ َو ٔ ٢ََّٝ إَٔذا َوح ََ ُ َِٝيطٔ َو یَُؤِخِّ

 ُٖ َّ ُِ اٜصَّ ِٔ حٔيَن َئٍي ِٜٔىَصا َّي یَِح١ََي بَِي٥ََضا َوبَيَِن ا زَٔب َحً ٍِ ١َ ِٜ  ا

اامسلیع، لیقع نب اخدل، انب اہشب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  اوباطرہ ف رمع نب وساد، انب فبھ، اجرب نب

بج رفس یک دلجی وہیت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رہظ یک امنز وک رصع یک امنز ےک ادتبایئ فتق کت ؤمرخ رفامےت رھپ اؿ دفونں وک 

کت ہک قفش ےک اغبئ وہےن ےک فتق رغمب افر اشعر یک امنزفں وک ااھٹک ایھٹک ڑپےتھ افر رغمب یک امنز وک ؤمرخ رفامےت اہیں 

 ڑپےتھ۔

 اوباطرہ ف رمع نب وساد، انب فبھ، اجرب نب الیعمس، لیقع نب اخدل، انب اہشب، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمیسک وخػ ےک ریغب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1622    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ىيس ب٦ جبيْ، اب٦ وباسیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابوزبيْ، َ :  راوی

ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّ  ٔىئس ب٦ِٔ ُجَبيِْ ََ ٔ َو٦ِ  أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َّی َر َٟ َظل ا َٔ إس 

 ٍِ ١َ ِٜ َِٜىَِّصَ َج١ٔيّىا َوا ِضَز َوا ٢َ اٜمُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََفٕ َظل ََ ٕٓ َوَِل  ٔ َخِو َِ َج١ٔيّىا فٔی ٌَيِْ ِٜٔىَصا  زَٔب َوا

 ییحی نب ییحی، امکل، اوبزریب، دیعس نب ریبج، انب ابعس رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریغب یسک وخػ ےک افر ریغب



 

 زفں وک ااھٹک رک ےک ڑپاھ ےہ۔یسک رفس ےک رہظ افر رصع یک امنزفں وک ااھٹک ایک افر رغمب افر اشعء یک امن

 ییحی نب ییحی، امکل، اوبزریب، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اھٹک رکےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمیسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ا

     1623    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ یو٤س، وو٧ ب٦ ََل٣، زہيْ، ابوزبيْ، َىيس ب٦ جبيْ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٣ٕ َج١ٔيّىا وَ  َلَّ ََ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ یُو٤َُس َوَوِو٧ُ ب٦ُِ  ٔىئس ب٦ِٔ َحسَّ ََ ٔ َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو اٜزُّبَيِْ ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي َٟ اب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ ا َٔ  ٕ ٦ِ ُزَصيِْ

 ٔ َِٜىَِّصَ َج١ٔيّىا ب ِضَز َوا ٢ََّٝ اٜمُّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر َٟ َظل ا َٔ ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ٕٓ َو ُجَبيِْ ٔ َخِو ٌَيِْ ١َِٜٔسی٥َٔة فٔی  ََفٕ ا ََ َِل 

َٟ أََر  ا َٕ َِ َِٜتىٔي  َ أ ََ ١َا  َ٘ ُِٜت اب٦َِ َوبَّإس  َ أ ََ  َٟ ا َٕ َِ َٞ َذَٜٔک  َى َِ ٔىيّسا ٢َٜٔ  ََ ُِٜت  َ َسأ َِ  ٔ َٟ أَبُو اٜزُّبَيِْ ا َد أََحّسا ٦ِ٠ٔ َٔ اَز أ٧َِ َِل یَُِحٔ

تٔطٔ   أ٠َُّ

اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ادمح نب ویسن، وعؿ نب السؾ، زریہ، اوبزریب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض 

ہیلع فل ہ فملس ےن دمہنی ونمرہ ںیم ریغب یسک وخػ افر ریغب یسک رفس ےک رہظ افر رصع یک امنزفں وک ااھٹک رک ےک ڑپاھ ےہ، رضحت 

؟ وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اوباسلریب ےتہک ںی ہک ںیم ےن دیعس ےس وپاھچ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رطح ویکں ایک

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ اسیج ہک وت ےن ھجم ےس وپاھچ ےہ وت اوہنں ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 اچاہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم ںیم ےس یسک وک وکیئ تقشم ہن وہ۔

 السؾ، زریہ، اوبزریب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادمح نب ویسن، وعؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم یسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپےنھ ےک

     1624    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، خاٜس اب٦ حارث، ابوزبيْ، َىيس ب٦ جبيْ َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔ  َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ٕ َحسَّ ٔىيُس ب٦ُِ ُجَبيِْ ََ ث٥ََا  ٔ َحسَّ ث٥ََا أَبُو اٜزُّبَيِْ ةُ َحسَّ ث٥ََا ُْقَّ َِٜحارٔٔث َحسَّ ي اب٦َِ ا

اََفَ  ََ  ٕ ة َِفَ ََ ٔ فٔی  ََلة ٢َ َج١ََي بَيَِن اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ث٥ََا اب٦ُِ َوبَّإس أ٧ََّ َر حَ َحسَّ َِ ٔ َتبُوَک  ٌَزَِوة ١ََي بَيَِن َصا فٔی 

َٟ أََر  ا َٔ َٔک  َٝطُ َولَی ذَٜ ُِٝت ِٔلب٦ِٔ َوبَّإس ٠َا َح١َ ُٕ َِ ٔىيْس  ََ  َٟ ا َٔ  ِٔ ِٜٔىَصا زٔٔب َوا ٍِ ١َ ِٜ َِٜىَِّصٔ َوا ٔ َوا ِضز َتطُ اٜمُّ َد أ٠َُّ  اَز أ٧َِ َِل یَُِحٔ

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ ایبؿ ییحی نب ، بی احریث، اخدل انب احرث، اوبزریب، دیعس نب ریبج رفامےت ںی ہک رضحت انب ابعس ر

فہ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک رفس ںیم امنزفں وک عمج رفامای فہ رفس ہک سج ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس زغ

اھٹک ڑپاھ، رضحت دیعس وبتک ںیم رشتفی ےل ےئگ ےھت، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہظ، رصع، رغمب افر اشعء یک امنزفں وک ا

ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ااسی ویکں ایک؟ رضحت انب 

 تقشم ہن ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اچاہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم وک وکیئ

 وہ۔

 ییحی نب ، بی احریث، اخدل انب احرث، اوبزریب، دیعس نب ریبج رفامےت ںی ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ :   ابب

 یسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1625    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 اح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ یو٤س، زہيْ، ابوزبيْ، ابوـّيٞ، وا٠ز، ٠ىاذ :  راوی

ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ یُو٤َُس َحسَّ  ِج٥َا ٠ََي َحسَّ َٟ َِخَ ا َٔ  ٕ ٕ َو٦ِ ٠َُىاذ ٞٔ َوا٠ٔز ِي َّ ٔ َو٦ِ أَبٔی اٜفُّ ث٥ََا أَبُو اٜزُّبَيِْ ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي

 َ١ِٜ َِٜىَِّصَ َج١ٔيّىا َوا ِضَز َوا ِّی اٜمُّ َِکَا٧َ يَُعل ٌَزَِوةٔ َتبُوَک  ٢َ فٔی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِ جَ َر ِٜٔىَصا زَٔب َوا  ١ٔيّىاٍِ

ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، اوبزریب، اوبلیفط، اعرم، اعمذ ےس رفامےت ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت 

زغفہ وبتک ےلکن وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رہظ افر رصع یک امنزفں وک ااھٹک رکےک افر رغمب افر اشعء یک امنزفں وک ااھٹک رک ےک 

 ےتھ ےھت۔ڑپ

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، اوبزریب، اوبلیفط، اعرم، اعمذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ےنھ ےک ایبؿ ںیمیسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپ

     1626    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ، خاٜس اب٦ حارث، ْقة ب٦ خاٜس، ابوزبيْ، وا٠ز ب٦ واثٝہ ابوـّيٞ، ٠ىاذ ب٦ جبٞ :  راوی

 َ ث َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا ِٕ َحسَّ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ََٝة َحسَّ ٔ ث٥ََا َوا٠ٔزُ ب٦ُِ َواث ٔ َحسَّ ث٥ََا أَبُو اٜزُّبَيِْ ةُ ب٦ُِ َخأٜٕس َحسَّ ٥َا ُْقَّ

 ٔ ٌَزَِوة ٢ََّٝ فٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َج١ََي َر ا َٔ  ٕٞ ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ َجَب ٞٔ َحسَّ ِي َّ ِ أَبُو اٜفُّ َِٜىَِّصٔ َوبَي ٔ َوا ِضز َن َتبُوَک بَيَِن اٜمُّ

َتطُ  َد أ٠َُّ َٟ أََراَز أ٧َِ َِل یَُِحٔ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َُٝط َولَی َذَٜٔک  ُِٝت ٠َا َح١َ ُٕ َِ  َٟ ا َٔ  ِٔ ِٜٔىَصا زٔٔب َوا ٍِ ١َ ِٜ  ا

ییحی نب ، بی، اخدل انب احرث، رقة نب اخدل، اوبزریب، اعرم نب فاہلث اوبلیفط، اعمذ نب لبج رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

زغفہ وبتک ںیم رہظ افر رصع یک امنزفں افر رغمب افر اشعء یک امنزفں وک عمج رفامای، رافی اعرم نب فاہلث ےتہک ںی ہک ںیم  فل ہ فملس ےن

ےن رضحت اعمذ ےس وپاھچ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےسی ویکں ایک؟ رضحت اعمذ ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 



 

  ہیلع فل ہ فملس یک اتم وک وکیئ تقشم ہن وہ۔ےن اچاہ ہک لپ یلص اہلل

 ییحی نب ، بی، اخدل انب احرث، رقة نب اخدل، اوبزریب، اعرم نب فاہلث اوبلیفط، اعمذ نب لبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق :   ابب

 یسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1627    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، ابوَکیِ، ابوَىيس اشخ، و٘يي، او١ض، حبيِ ب٦ ثابت، َىيس ب٦  :  راوی

 اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہجبيْ، حَّضت 

 ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ُن ٔلَبٔی َحسَّ ِّ َّٝ ٔىيٕس اِلََشخُّ َواٜ ََ  َوأَبُو 

 َ ص١َُا َو٦ِ اِل ث٥ََا َو٘ٔيْي لَٔکَ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ َٟ َج١ََي َُکَ ا َٔ ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ٔىئس ب٦ِٔ ُجَبيِْ ََ ِٔ ب٦ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو٦ِ  ِو١َٔض َو٦ِ َحبٔي

١َِٜسٔی٥َٔة فٔی  ِٔ بٔا ِٜٔىَصا زٔٔب َوا ٍِ ١َ ِٜ َِٜىَِّصٔ َوا ٔ َوا ِضز ٢َ بَيَِن اٜمُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر ٕٓ َوَِل ٠ََْطٕ ف ٔ َخِو ی َحٔسیٔث ٌَيِْ

 ٔ َتُط َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی ٠َُىاؤَیَة ٔ َد أ٠َُّ َٟ كَِی َِل یَُِحٔ ا َٔ َٔک  َٞ ذَٜ َى َِ ُِٝت ِٔلب٦ِٔ َوبَّإس ٢َٜٔ  ُٔ  َٟ ا َٔ ٔلَی َو٘ٔيٕي  َٞ ِٔلب٦ِٔ َوبَّإس ٠َا أََراَز إ ي

َتطُ  َد أ٠َُّ َٟ أََراَز أ٧َِ َِل یَُِحٔ ا َٔ  َذَٜٔک 

ف ہ، اوبرکبی، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، ، بی نب اثتب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعم

، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دمہنی ونمرہ ںیم ریغب یسک وخػ افر ریغب ابرش فریغہ ےک رہظ

ر فعیک یک دحثی ےہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس وپاھچ ہک لپ رصع، رغمب افر اشعء یک امنزفں وک عمج رفامای اف

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رطح ویکں ایک؟ اوہنں ےن اہک اتہک لپ یک اتم وک وکیئ تقشم ہن وہ، افر رضحت اوباعمف ہ یک 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن سک ارادے ےس اےسی دحثی ںیم ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ ہک لپ یلص 

 رفامای اوہنں ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اچاہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اتم وک وکیئ تقشم ہن وہ۔



 

 نب ریبج، رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اوبرکبی، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، ، بی نب اثتب، دیعس :  رافی

 انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1628    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، و١زو جابز ب٦ زیس، اب٦ وباس :  راوی

ٔ ب٦ِٔ َزیِٕس َو٦ِ ا َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِّٝيُت ٠ََي ب٦ِٔ َوبَّاَحسَّ َٟ َظ ا َٔ ٕس 

 َ ُط أ ِٔ أَُل٥ُّ ِىَثا ُِٝت یَا أَبَا اٜصَّ ُٔ ِبّىا َج١ٔيّىا  ََ ٢ََّٝ ث١ََا٤ّٔيا َج١ٔيّىا َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َ ا٥َّٜٔييِّ َظل
َِٜىَِّصَ َوأَِخَّ َٞ ا ِضَز َوَوحَّ َ اٜمُّ

ِخَّ

َٟ َوأ٤ََا أَُل٦ُّ َذاَک  ا َٔ  َِ ِٜٔىَصا َٞ ا زَٔب َوَوحَّ ٍِ ١َ ِٜ  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف اجرب نب زدی، انب ابعس رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت لھٹ 

رںیتعک )رہظ افر رصع( ایھٹک رک ےک افر است رںیتعک )رغمب افر اشعء( ایھٹک رک ےک ڑپںیھ، رافی ےتہک ںی ہک ںیم ےن اہک اے 

ؽ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہظ یک امنز ںیم دری رک ےک افر رصع یک امنز دلجی ڑپ ی افر رغمب یک امنز اوباثعشء! ریما ایخ

 ںیم دری رکےک اشعء یک امنز دلجی ڑپ ی، اوہنں ےن اہک ہک ریما یھب ایس رطح ایخؽ ےہ۔

 ساوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف اجرب نب زدی، انب ابع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم



 

     1629    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي زہزانی، ح١از ب٦ زیس، و١زو ب٦ زی٥ار، جابز ب٦ زیس، اب٦ وباس :  راوی

ٔ ب٦ِٔ َزیِ  ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ َجابٔز ث٥ََا َح١َّ َّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜز َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ َر

َّی  َِ َظل ِٜٔىَصا زَٔب َوا ٍِ ١َ ِٜ َِٜىَِّصَ َوا ِضَز َوا ِبّىا َوث١ََا٤ّٔيا اٜمُّ ََ ١َِٜٔسی٥َٔة  َّی بٔا ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

اوبرعیب زرہاین، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دمہنی 

  افر لھٹ رںیتعک ینعی رہظ افر رصع، رغمب افر اشعء ایھٹک ایھٹک ڑپ ی ںی۔ونمرہ ںیم اسھت

 اوبرعیب زرہاین، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امن :   ابب

 یسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1630    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي، ح١از، زبيْ ب٦ ِخیت، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ :  راوی

ث٥ََا  ثَىٔي أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ َٟ َخَفب٥ََا اب٦ُِ َوبَّإس َیِو٠ّا َحسَّ ا َٔ  ٕٖ یٔت َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي ِْٜٔخِّ ٔ ب٦ِٔ ا اْز َو٦ِ اٜزُّبَيِْ َح١َّ

َحا َِ  َٟ ا َٔ ََلَة  ََلَة اٜعَّ وُٜو٧َ اٜعَّ ُٕ َٞ ا٥َّٜاُس َي ١ُِس َوبََسِت ا٥ُُّٜحو٣ُ َوَجَى بَِت اٜصَّ َّي ََغَ َِٜىَِّصٔ َحً ْٞ ٦ِ٠ٔ َبِىَس ا بَىٔي َت١ٔي٢ٕ  ئَُط َرُج

 َٔ ََٜک ث٢َُّ  ٥َّةٔ َِل أ٣َُّ  ١ُِّٝىٔي بٔاٜسُّ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس أَُتَى ا َٕ َِ ََلَة  ََلَة اٜعَّ َُُّْ َوَِل َی٥َِثىٔي اٜعَّ ِّ َِٝيطٔ َِل َي َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َرأَیُِت َر ا

زٔٔب َوا ٍِ ١َ ِٜ َِٜىَِّصٔ َوا ٔ َوا ِضز ٢َ َج١ََي بَيَِن اٜمُّ َّٝ ََ أََتِيُت َو َِ َحاَک فٔی َظِسرٔی ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک َشِيْئ  َِ  ٕٖ َٟ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َشٕٔي ا َٔ  ِٔ ِٜٔىَصا

ََٜتطُ  ا َٕ ٠َ َٗ ََِعسَّ ُِٜتُط  َ َسأ َِ  أَبَا صَُزیَِزَة 

امنز ےک اوبرعیب، امحد، زریب نب رختی، دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںی ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ا ک دؿ رصع یک 



 

دعب سج فتق ہک وسرج رغفب وہایگ افر اتسرے اظرہ وہ ےئگ، ںیمہ ہبطخ دای افر ولگ ےنہک ےگل امنز امنز! رافی ےن اہک ہک رھپ ینب میمت 

ایک وت اک ا ک لدیم لای فہ اخومش ںیہن راہ اھت افر ہن یہ امنز امنز ےنہک ےس ابز لراہ اھت، وت رضحت انب ابعس ےن رفامای ریتی امں رم اجےئ! 

 ےھجم تنس اھکس راہ ےہ؟ رھپ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی ہک

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہظ افر رصع، رغمب افر اشعء یک امنزفں وک ااھٹک رک ےک ڑپاھ ےہ، دبعاہلل نب قیقش ےتہک ںی ہک اس 

 ریمے دؽ ںیم ھچک اجلخؿ اس وسحمس وہا وت ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس لای ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ وت اوہنں ےس

 ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وقؽ ےک دصتقی رفامیئ۔

 اوبرعیب، امحد، زریب نب رختی، دبعاہلل نب قیقش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یسک وخػ ےک ریغب دف امنزفں وک ااھٹک رکےک ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1631    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٘يي، و١زا٧ ب٦ حسیز، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖاب٦ ابی و١ز، و :  راوی

يِ  َٕ ُِٜى ٖٕ ا ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي ث٥ََا و١َِٔزا٧ُ ب٦ُِ حَُسیِز ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ْٞ ِٔلب٦ِٔ َوبَّإس َحسَّ َٟ َرُج ا َٔ  َٟ ا َٔ لٔیِّ 

ََٙت  ََِس ََلَة  َٟ اٜعَّ ا َٔ ََٙت ث٢َُّ  َس َِ ََلَة  ٥َّا ٤َِح١َُي بَيَِن اٜعَّ ُ٘ ٔ َو ََلة ٥َ١ُِّٝا بٔاٜعَّ ََٜک أَُتَى َٟ َِل أ٣َُّ  ا َٔ ََٙت ث٢َُّ  َس َِ ََلَة  َٟ اٜعَّ ا َٔ ث٢َُّ 

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ََلَتئِن َولَی َوِضٔس َر  اٜعَّ

 لدیم ےن رضحت انب ابعس ےس اہک امنز! لپ اخومش انب ایب رمع، فعیک، رمعاؿ نب دحری، دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںی ہک ا ک

رےہ، رھپ اس لدیم ےن اہک امنز! لپ اخومش رےہ، رھپ اس لدیم ےن اہک امنز! لپ اخومش رےہ۔ وت رضحت انب ابعس ریض اہلل 

 ےک زامےن ںیم دف امنزفں وک اعتٰیل ہنع ےن رفامای ریتی امں رم اجےئ! ایک وت ںیمہ امنز اھکسات ےہ؟ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ااھٹک ڑپاھ رکےت ےھت۔



 

 انب ایب رمع، فعیک، رمعاؿ نب دحری، دبعاہلل نب قیقش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ ںیمامنز ڑپےنھ ےک دعب داںیئ افر ابںیئ رطػ ےس رھپ ےن ےک وجاز ےک 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ڑپےنھ ےک دعب داںیئ افر ابںیئ رطػ ےس رھپ ےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1632    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّللابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، و٘يي، او١ض، و١ارہ، اَوز،  :  راوی

 َ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َوَو٘ٔيْي َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ و١َُاَرَة َو٦ِ اِل ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٦ََّٝ َحسَّ َٟ َِل َیِحَى ا َٔ ٔ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ  َوز َِ

 ًّٕ ٔسطٔ ُجزِئّا َِل یََزی إِٔلَّ أ٧ََّ َح ِّ ِيَفا٧ٔ ٦ِ٠ٔ َن ٢ِ ٜٔٝصَّ ُ٘ َّی أََحُس َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُْ ٠َا َرأَیُِت َر ِ٘ َٓ إِٔلَّ َو٦ِ َی١ٔي٥ٔطٔ أَ َِٝيطٔ أ٧َِ َِل ی٥َََِّصٔ ا َو

ُٓ َو٦ِ ٔش١َأٜطٔ  ٢ََّٝ ی٥َََِّصٔ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

ات وک اطیشؿ اک رہسگ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، فعیک، اشمع، امعرہ، اوسد، دبعاہلل رفامےت ںی ہک مت ںیم ےس وکیئ لدیم اینپ ذ

ہصح ہن انبےئ  ہ ہن دےھکی ہک امنز ےک دعب رصػ داںیئ اجبن یہ رھپان اس رپ رضفری ےہ، ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

 تہب زایدہ رمہبت داھکی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابںیئ رطػ یھب رھپےت ےھت۔

 ف ہ، فعیک، اشمع، امعرہ، اوسد، دبعاہللاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ڑپےنھ ےک دعب داںیئ افر ابںیئ رطػ ےس رھپ ےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

     1633    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ويسٰي ب٦ یو٤س، ولی ب٦ خَّش٣، ويسي :  راوی

 َْ َ ٣ٕ أَِخب ث٥ََاظ َولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ ٤ََْا َجزٔیْز َوؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس ح و َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ١ٔيّىا َو٦ِ اِلَِو١َٔض ٤َا ؤيَسي جَ َحسَّ

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ٰیسیع نب ویسن، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع اس دنس ےک اسھت رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح  ہ 

 دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 ویسن، یلع نب رشخؾ، یسیع ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ٰیسیع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ڑپےنھ ےک دعب داںیئ افر ابںیئ رطػ ےس رھپ ےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1634    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، َسی َف٠اےت ہيں ٘ہ ٠يں ےن حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُٓ إَٔذا َْ أَِنََّصٔ ِي َ٘ ُِٜت أََنّسا  َ أ ََ  َٟ ا َٔ یِّ  سِّ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ اٜسُّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِّٝيُت َو٦ِ ی١َٔيىٔي أَِو  َحسَّ َو٦ِ َظ

 ٔ ُٓ َو٦ِ َی١ٔي٥ ٢َ ی٥َََِّصٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُْ ٠َا َرأَیُِت َر ِ٘ َ أ َِ ا أ٤ََا  َٟ أ٠ََّ ا َٔ  طٔ َيَسارٔی 

ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، دسی رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک بج ںیم امنز ڑپھ ولں )وت اس 

( سک رطػ رھپفں، داںیئ رطػ ای ابںیئ رطػ؟ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ےک دعب

 ہیلع فل ہ فملس وک زایدہ رت داںیئ رطػ رھپےت داھکی ےہ۔



 

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، دسی رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز ڑپےنھ ےک دعب داںیئ افر ابںیئ رطػ ےس رھپ ےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1635    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، َّيا٧، َسی، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

یِّ  سِّ َيا٧َ َو٦ِ اٜسُّ ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َّی اَحسَّ هَّللُ َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

ُٓ َو٦ِ َی١ٔي٥ٔطٔ  ٢ََّٝ کَا٧َ ی٥َََِّصٔ ََ َِٝيطٔ َو  َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، دسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 فملس داںیئ رطػ رھپےت ےھت۔

 دسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامؾ ےک داںیئ رطػ ڑھکے وہےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم اامؾ ےک داںیئ رطػ ڑھکے وہےن ےک

     1636    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوَکیِ، اب٦ ابی زائسہ، ٠سىز، ثابت ب٦ وبيس، بزاء :  راوی

 ِٜ ٕ َو٦ِ ثَابٔٔت ب٦ِٔ وُبَِيٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ا ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َو٦ِ ٠ِٔسَىز َ ِٕ أَِخب یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َِّٝي٥َا َحسَّ ٥َّا إَٔذا َظ ُ٘  َٟ ا َٔ  ِٔ َْا َ ِٜب ِٔ َو٦ِ ا َْا َ ب

َِٝي٥َا بَٔوِجضٔطٔ  ُٞ َو ٔ ب ِٕ ٢َ أَِحبَب٥َِا أ٧َِ ٤َُٙو٧َ َو٦ِ ی١َٔي٥ٔطٔ يُ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َر ِٝ ُٟ َربِّ ٔٔىٔي َخ و ُٕ َس١ِٔىُتطُ َي َِ  َٟ ا َٔ  

 ُي ؤَباَزَک َوَذابََک یَِو٣َ َتِبَىُث أَِو َتِح١َ 

اوبرکبی، انب ایب زادئہ، رعسم، اثتب نب دیبع، رباء رفامےت ںی ہک بج مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ امنز ڑپےتھ 

ےھت وت مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک داںیئ رطػ ڑھکے وہےن وک  دنس رکےت ےھت اتہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہری 

 رطػ 
َ َ
انی َ 

 

ی  َغ
ِ

 

قِی

 
ِّ
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َ
رخ رک ےک وتمہج وہں، رضحت رباء رفامےت ںی ہک ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ) ر

( اے رپفرداگر ےھجم اس دؿ ےک ذعاب ےس اچبان سج دؿ وت اےنپ دنبفں وک عمج رفامےئ اگ۔
َ
یَ َدک
ِ
ُع ع
َ
ْم
ی ج
َ

 

ت

 
ْ
ف
َ
ُ أ

ث

ْعَت
ی َی

 

ن
َؾ 
ْ
و  ي َ

 انب ایب زادئہ، رعسم، اثتب نب دیبع، رباء اوبرکبی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےک داںیئ رطػ ڑھکے وہےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1637    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، ٠سىز :  راوی

٢َِٜ یَِذَُکِ  ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ٕ بَٔضَذا اِْل ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ ٠ِٔسَىز اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ِٕ َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ یِ ث٥ََاظ أَبُو َُکَ َِٝي٥َا بَٔوِجضٔطٔ َحسَّ ُٞ َو ٔ ب ِٕ   ُي

ِْھِة( ےک  اوبرکبی، زریہ نب رحب،

جی
ا  وِبَ َ

 

ن ْب
َل
َ
ع
ُِل 
بی
ت ُْی

فعیک، رعسم اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم )

 اافلظ اک ذرک ںیہن ےہ۔

 اوبرکبی، زریہ نب رحب، فعیک، رعسم :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز یک ااقتم ےک دعب لقن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک ااقتم ےک دعب لقن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1638    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٞ، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ زی٥ار، وفاء ب٦ يسار، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاح١س ب٦ ح٥ب :  راوی

َِ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوِر ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕٞ َحسَّ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َح٥َِب ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ َحسَّ ٥َإر َو٦ِ َوَفا

١َُِِٜٙتوبَ أَبٔی صُ  َََِل َظََلَة إِٔلَّ ا ََلةُ  َٟ إَٔذا أُٔٔي١َِت اٜعَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ةُ َزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب دانیر، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 

  فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج امنز یک ااقتم یہک اجےئ وت وکیئ امنز ہن ڑپ ی اجےئ وساےئ رفض امنز ےک۔ہیلع

 ادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب دانیر، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک ااقتم ےک دعب لقن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1639    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، اب٦ راِي، شبابہ، ورٔاء :  راوی



 

ٔ َحسَّ  ٥َاز َِ ٔ ُِ بَٔضَذا اِْل ا َٔ ثَىٔي َوِر ث٥ََا َشَبابَُة َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َواب٦ُِ َرإِٔي   ث٥َٔيطٔ ٠َُح١َّ

 دمحم نب احمت، انب راعف، ابشہب، فراقء اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب احمت، انب راعف، ابشہب، فراقء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک ااقتم ےک دعب لقن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1640    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، روح، زَکیا ب٦ اَحٖ، و١زو ب٦ زی٥ار ، وفاء ب٦ يسار، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ  َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ُِ ب٦ُِ إ یَّا ث٥ََا َزََکٔ ث٥ََا َرِوْح َحسَّ َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ثَىٔي یَِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ١ٔ  َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َِ ب٦َِ زٔی٥َإر  ِىُت َوَفا

ََل  َٟ إَٔذا أُٔٔي١َِت اٜعَّ ا َٔ َُّط  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل و ُٕ ١َُِِٜٙتوبَةُ َيَسإر َي َََِل َظََلَة إِٔلَّ ا  ةُ 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ییحی نب ، بی احریث، رفح، زرکای نب ااحسؼ ، رمعف نب دانیر ، اطعء نب اسیر، 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج امنز یک ااقتم یہک اجےئ وت وکیئ امنز ہن ڑپ ی اجےئ وساےئ رفض امنز ےک۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ، بی احریث، رفح، زرکای نب اقحس، رمعف نب دانیر ، اطعء نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک ااقتم ےک دعب لقن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم



 

     1641    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، زَکیا ب٦ اَحٖ :  راوی

 ٔ٠ ٔ ٥َاز َِ ٔ َٖ بَٔضَذا اِْل َح َِ ٔ ُِ ب٦ُِ إ یَّا ٤ََْا َزََکٔ َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ث٥ََاظ َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب َٝطُ َحسَّ  ِث

  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، زرکای نب ااحسؼ اس دنس ےک اسھت 

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، زرکای نب اقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیمامنز یک ااقتم ےک دعب لقن امنز یرفع رک

     1642    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ حٝوانی، یزیس ب٦ ہارو٧، ح١از ب٦ زیس، ایوب، و١زو ب٦ زی٥ار، وفاء ب٦ يسار، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٤َْ َ ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ أَِخب َِٝوانٔیُّ َحسَّ ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا ِٔ ب٦ِٔ َيَسارٕ َحسَّ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ َوَفا ا َح١َّ

َحسَّ  َِ َٜٕٔيُت َو١ِّزا  اْز ث٢َُّ  َٟ َح١َّ ا َٔ ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِىطُ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِ ٢َِٜ َیزِ  ثَىٔي بٔطٔ َو

، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب زدی، اویب، رمعف نب دانیر، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح نسح ولحاین

دحثی لقن رفامیئ، امحد ےن اہک ہک رھپ ںیم ےن رضحت رمعف ےس الماقت یک اوہنں ےن ےھجم دحثی ایبؿ یک نکیل رموفع ںیہن )ینعی 

 ملس یک رطػ ةسن رک ےک ایبؿ ںیہن رفامیئ(۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 نسح ولحاین، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب زدی، اویب، رمعف نب دانیر، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ا ماؾ اک ایبؿ اسمرففں یک امنز افر رصق ےک :   ابب

 امنز یک ااقتم ےک دعب لقن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1643    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ، ابزاہي٢ ب٦ َىس، حّغ ب٦ واظ٢، وبساهَّلل ب٦ ٠اٜک ب٦ بحي٥ہ :  راوی

 َٝ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس ِّٔغ ب٦ِٔ َوأظ٢ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َحسَّ ِىٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َح ََ ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ  ِى٥َٔييُّ َحسَّ َٕ ِٜ  ١ََة ا

ِس أُٔٔي١َِت َظََلةُ اٜعُّ  َٔ ِّی َو ٕٞ ُيَعل ٢ََّٝ ٠َزَّ بَٔزُج ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ََُّٝط بَٔصِيٕئ َِل ٤َِسرٔی ٠َا بِ اب٦ِٔ بَُحِي٥ََة أ٧ََّ َر َ َِک ٔح 

 َٟ ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٜک َر  َٟ ا َٔ ُٟ ٠َاَذا  و ُٕ ٥َِِا أََحِف٥َا َن ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ ٢ِ صَُو  ُ٘ َِّی أََحُس لٔی یُؤشُک أ٧َِ ُيَعل

ِى٥َٔييُّ َوِبُس اهَّللٔ َٕ ِٜ َٟ ا ا َٔ ِبَح أَِرَبّىا  ِوُٜطُ َو٦ِ أَبٔيطٔ فٔی َصَذا اٜعُّ َٔ ُِٜحَسئِن ٠ُِس٢ْٔٝ َو َٟ أَبُو ا ا َٔ  ب٦ُِ ٠َأٜٕک اب٦ُِ بَُحِي٥ََة َو٦ِ أَبٔيطٔ 

 ْ َِٜحٔسیٔث َخَفأ  ا

دبع اہلل نب ،ہملس، اربامیہ نب دعس، صفح نب اعمص، دبعاہلل نب امکل نب ہنیحب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

لدیم ےک اپس ےس سگرے فہ امنز ڑپھ راہ اھت افر حبص یک امنز یک ااقتم وہ یکچ یھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےس ھچک  ا ک

ابںیت رفامںیئ، مہ ںیہن اجےتن ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےس ایک رفامای،بج مہ امنز ےس افرغ وہےئ وت مہ ےن اےس ریھگ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجت ایک رفامای ےہ؟ اس ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم رفامای اھت ایل، مہ ےن اہک روس

 ہک اب مت ںیم وکیئ لدیم حبص یک اچر رںیتعک ڑپےنھ اگل ےہ، یبنعق ےتہک ںی ہک دبعاہلل نب امکل نب ہنیحب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ

 رکےت وہےئ رفامای اوبانیسحل رفامےت ںی ہک ابپ ےک فاہطس ےس اس دحثی ںیم اطخء ےہ۔ابپ ےس رفاتی 

 دبعاہلل نب ،ہملس، اربامیہ نب دعس، صفح نب اعمص، دبعاہلل نب امکل نب ہنیحب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اقتم ےک دعب لفن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیمامنز یک ا



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک ااقتم ےک دعب لفن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1644    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٤ہ، َىس ب٦ ابزاہي٢، حّغ ب٦ واظ٢، اب٦ بحي٥ۂتيبہ ب٦ َىيس، ابووو :  راوی

ِّٔغ ب٦ِٔ َوأظ٢ٕ َو٦ِ ابِ  ِىسٔ ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َح ََ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ أُٔٔي١َِت َظََلةُ َحسَّ ا َٔ ٦ٔ بَُحِي٥ََة 

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَی َر ِبٔح ََفَ ِبَح أَِرَبّىااٜعُّ ِّی اٜعُّ َٟ أَُتَعل ا َٕ َِ ١َُِٜؤذ٧ُِّ ُئٕي٢ُ  ِّی َوا ٢ََّٝ َرُجَّل يَُعل ََ َِٝيطٔ َو  َو

ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، دعس نب اربامیہ، صفح نب اعمص، انب ہنیحب ےس رفاتی ےہ ہک حبص یک امنز یک ااقتم یہک یئگ وت روسؽ اہلل 

 امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی اس احؽ ںیم ہک ؤمذؿ ااقتم ہہک راہ اھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک لدیم وک

 فملس ےن رفامای ایک وت حبص یک اچر راعکت امنز ڑپاتھ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، دعس نب اربامیہ، صفح نب اعمص، انب ہنیحب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز یک ااقتم ےک دعب لقن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز یک ااقتم ےک دعب لقن امنز یرفع رکےن یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم

     1645    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوکا٠ٞ جحسری، ح١از اب٦ زیس، حا٠س ب٦ و١ز بْکوای، وبساٜواحس، اب٦ زیاز، اب٦ ١٤يْ، ابو٠ىاویہ، واظ٢، زہيْ  :  راوی

 ب٦ ِحب، ٠زوا٧ ب٦ ٠ىاویہ، وبساهَّلل ب٦ َسجس

اْز َيِىىٔي اب٦َِ َزیِسٕ  ث٥ََا َح١َّ َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٕٞ ا ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ َِٜواحٔسٔ  َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا اؤیُّ َحسَّ َِٜبِْکَ ثَىٔي َحا٠ُٔس ب٦ُِ و١ََُز ا ح و َحسَّ



 

 ِ ثَىٔي ُزَصي ُض٢ِ َو٦ِ َوأظ٢ٕ ح و َحسَّ ُّٝ ُ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة ک ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َيِىىٔي اب٦َِ زٔیَاز ُط َحسَّ َٜ ُن  ِّ َّٝ ٕب َواٜ ُْ ب٦ُِ َِحِ

١َِِٜسحَٔس ٠َزَِو  ْٞ ا َٞ َرُج َٟ َزَخ ا َٔ ٔجَس  ٟٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ََسِ زَارٔیُّ َو٦ِ َوأظ٢ٕ اِلَِحَو َّ ِٜ َّی  ا٧ُ ب٦ُِ ٠َُىاؤیََة ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َوَر

١َِِٜسحٔٔس ث٢َُّ َزَخ  ِٔ ا ٔ َىَتئِن فٔی َجا٤ ِ٘ َّی َر ََِعل َساةٔ  ٍَ ِٜ ٢ََّٝ فٔی َظََلةٔ ا ََ َِٝيطٔ َو ا اهَّللُ َو َّ١َٝ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ ٠ََي َر

ََلَتئِن اِوَتَسِزَت أَبَٔعََلتَٔک  ََُِل٧ُ بٔأَیِّ اٜعَّ َٟ یَا  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َ َر َّٝ  َوِحَسَک أ٣َِ بَٔعََلتَٔک ٠ََى٥َاََ

جڈ ری، امحد انب زدی، 
جی

احدم نب رمع رکبفای، دبعاولادح، انب زاید، انب ریمن، اوباعمف ہ، اعمص، زریہ نب رحب، رمفاؿ نب اوباکلم 

اعمف ہ، دبعاہلل نب رسسج ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم دجسم ںیم داہ  وہا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس حبص یک امنز ڑپاھ 

اعکت امنز ڑپ ی رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپ ی، رےہ ےھت، اس لدیم ےن دجسم ےک ا ک وکےن ںیم دف ر

بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن السؾ ریھپا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے الفں لدیم وت ےن دف امنزفں ںیم 

 ز وج وت ےن امہرے اسھت ڑپ ی ےہ؟سک وک رفض رقار دای ےہ ایک وج امنز وت ےن اغ ےل ڑپ ی ای فہ امن

جڈ ری، امحد انب زدی، احدم نب رمع رکبفای، دبعاولادح، انب زاید، انب ریمن، اوباعمف ہ، اعمص، زریہ نب رحب،  :  رافی
جی

اوباکلم 

 رمفاؿ نب اعمف ہ، دبعاہلل نب رسسج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ییحی نب ییحی ، امیلسؿ نب البؽ ، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس، ایب مح

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ییحی نب ییحی ، امیلسؿ نب البؽ ، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس، ایب دیمح، اوب ادیس

     1646    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، ربيىہ ب٦ ابووبساٜزح٦١، وبسا١ٜٝک ب٦ َىيس، ابوح١يس، ابواَيس :  راوی

ٟٕ َو٦ِ َربٔيَىَة ب٦ِٔ أَبٔی َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ  ٧ُ ب٦ُِ بََٔل ََٝمِيَ َُ ٤ََْا  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی ح١َُِيٕس  َحسَّ ََ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ  َو٦ِ َوِبٔس ا

 َِ ١َِِٜسحَٔس  ٢ِ ا ُ٘ َٞ أََحُس ٢َ إَٔذا َزَخ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِيٕس  ََ ُ َِِتِح لٔی أَبَِواَب أَِو َو٦ِ أَبٔی أ َُّٝض٢َّ ا ِٞ اٜ ُٕ َي ِٝ



 

ِٝيَ  َِ َد  َِٜحٔسیَث َرِح١َتَٔک َوإَٔذا َِخَ تَِبُت صََذا ا َ٘  ُٟ و ُٕ ١ِٔىُت َیِحٌَي ب٦َِ َیِحٌَي َي ََ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ  ا َٔ ِؽَٝٔک  َِ أََُٜک ٦ِ٠ٔ  َِ َ ِّی أ ٔن ُض٢َّ إ َّٝ ِٞ اٜ ُٕ 

ِيسٕ  ََ ُ وُِل َوأَبٔی أ ُٕ انٔیَّ َي ِٜح١َّٔ ىٔي أ٧ََّ َیِحٌَي ا ٍَ َٝ َٟ بَ ا َٔ  ٕٟ ٧َ ب٦ِٔ بََٔل َمِيَ َٝ َُ  ٦ِ٠ٔ َ٘ٔتأب 

نب البؽ، رہعیب نب اوبدبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس، اوبدیمح، اوبادیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ییحی نب ییحی، امیلسؿ 

 ِّل  
ْ

َ

 

ْ

 

 اف
َ
ّم
ُ
ھ

َ
ّ لل

 ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ لدیم دجسم ںیم داہ  وہ وت اےس اچےئہ ہک  ہ داع ےہک )ا
َ
اب
َ
و يیْ
َ
أ

( اے اہلل 
َ
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ج

َ
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ّ

 

 ِإن
َ
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ُ
ھ

َ
ّ لل

ریمے  ےئ اینپ رتمح ےک درفازے وھکؽ دے افر بج دجسم ےس ےلکن وت اےس اچےئہ ہک  ہ ےہک )ا

( اے اہلل ںیم ھجت ےس ریتے لضف اک وساؽ رکات وہں۔
َ
لِک ْ

 

ض
َ ف
ْسْ کَُلَ نِمْ 

َ
 أ

 ، اوبادیسییحی نب ییحی، امیلسؿ نب البؽ، رہعیب نب اوبدبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس، اوبدیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ییحی نب ییحی ، امیلسؿ نب البؽ ، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس، ایب دیمح، اوب ادیس

     1647    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

حا٠س ب٦ و١ز بْکاوی، بَّش ب٦ ٠ّؽٞ، و١ارہ ب٦ ووا٤ہ، ربيىہ ب٦ ابی وبساٜزح٦١، وبسا١ٜٝک ب٦ َىيس ب٦ َویس  :  راوی

 انعاری

ث٥ََا  ٞٔ َحسَّ ؽَّ َّ ١ُِٜ ث٥ََا بَِّٔشُ ب٦ُِ ا اؤیُّ َحسَّ َِٜبِْکَ ث٥ََا َحا٠ُٔس ب٦ُِ و١ََُز ا و١َُاَرةُ ب٦ُِ ٌَزٔیََّة َو٦ِ َربٔيَىَة ب٦ِٔ أَبٔی َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َحسَّ

 َّ ِيٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ُ َویِٕس اِلَِنَعارٔیِّ َو٦ِ أَبٔی ح١َُِيٕس أَِو َو٦ِ أَبٔی أ َُ ٔىئس ب٦ِٔ  ََ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ  ٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َوِبٔس ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

افی، رشب نب لضفم، امعرہ نب وعاہن، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس نب وسدی ااصنری اس دنس ےک اسھت احدم نب رمع رکب

 رضحت اوبدیمح ای رضحت ادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس ذموکرہ دحثی یک رطح لقن رفامای۔

 ، امعرہ نب وعاہن، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، دبعاکلمل نب دیعس نب وسدی ااصنریاحدم نب رمع رکبافی، رشب نب لضفم :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادجسمل ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنز ےس ےلہپ ےنھٹیب یک رکاک  ےک ایبؿ یم

 

ب ة
ح

 

ت
 ...دف رتعک 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ادجسمل ڑپےنھ ےک اابحتسب

 

ب ة
ح

 

ت
 افر امنز ےس ےلہپ ےنھٹیب یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم ۔ دف رتعک 

     1648    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ي، ٠اٜک ب٦ وا٠ز ب٦ وبساهَّلل ب٦ زبيْ، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک، یحٌي ب٦ یحٌ :  راوی

 ابؤتازہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا یَ  ث٥ََا ٠َأْٜک ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ِٕ َو ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس أُِت َولَی َحسَّ َٟ َْقَ ا َٔ ِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي 

 ٔ َّ ٠َأٜٕک َو٦ِ َوا٠ٔز َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َتاَزَة أ٧ََّ َر َٔ ِي٢ٕ اٜزَُّرقٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  َٝ َُ ٔ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  ٢ََّٝ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

َٞ أ٧َِ َیِحَٝٔس  ِب َٔ َىَتئِن  ِ٘ ِي َر َ٘ ِٝيَِْ َِ ١َِِٜسحَٔس  ٢ِ ا ُ٘ َٞ أََحُس َٟ إَٔذا َزَخ ا َٔ 

 نب بنعق، ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب ییحی، امکل نب اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع اہلل نب ،ہملس

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ دجسم ںیم داہ  وہ وت اےس اچےئہ ہک ےنھٹیب ےس ےلہپ 

 ۔دف رںیتعک ڑپھ ےل

دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب ییحی، امکل نب اعرم نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر  :   ابب

 ادجسمل ڑپےنھ ےک اابحتسب افر امنز ےس ےلہپ ےنھٹیب یک رکاک  ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ب ة
ح

 

ت
 دف رتعک 



 

     1649    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٧، و١زو ب٦ َٝي٢ ب٦ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حسين ب٦ ولی، زائسہ، و١زو ب٦ یحٌي انعاری، ٠ح١س ب٦ یحٌي ب٦ حبا :  راوی

 خٝسہ انعاری، ابؤتازہ

ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ یَحِ  َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ َزائَٔسَة  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُس َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٌَي اِلَِنَعارٔیُّ َحسَّ

 َٝ َُ ٢َ ب٦ُِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َحبَّا٧َ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ َر ٔ َتاَزَة َظاح َٔ َِٝسَة اِلَِنَعارٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  ِي٢ٔ ب٦ِٔ َخ

حَ  َِ  َٟ ا َٔ ٢َ َجأْٜس بَيَِن َلِضَزانَِی ا٥َّٜأس  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِِٜسحَٔس َوَر ُِٝت ا َٟ َزَخ ا َٟ َر َٔ ا َٕ َِ ُٟ اهَّللٔ َِٝسُت  و َُ

َٟ اهَّللٔ  و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ  َٟ ا َٔ َٞ أ٧َِ َتِحَٝٔس  ِب َٔ َىَتئِن  ِ٘ َي َر َ٘ ٢ََّٝ ٠َا ٥َ٠ََىَک أ٧َِ َتزِ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َرأَیُِتَک َجأّٜسا َوا٥َّٜاُس َظل

 َ٘ َّي َیزِ ََل یَِحِٝٔس َحً َِ ١َِِٜسحَٔس  ٢ِ ا ُ٘ َٞ أََحُس َِإَٔذا َزَخ  َٟ ا َٔ َىَتئِن ُجُٝوْس  ِ٘  َي َر

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، رمعف نب ییحی ااصنری، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، رمعف نب میلس نب دلخہ ااصنری، اوباتقدہ روسؽ

 ہ فملس ولوگں اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصیب رفامےت ںی ہک ںیم دجسم ںیم داہ  وہا اس احؽ ںیم ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

 ےک درایمؿ رشتفی رفام ےھت، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم یھب ھٹیب ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ہلل ےن رفامای ہک ےھجت ےنھٹیب ےس ےلہپ دف رںیتعک ڑپےنھ ےس سک زیچ ےن رفاک؟ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ںیم ےن لپ یلص ا

ہیلع فل ہ فملس وک ےھٹیب وہےئ افر دفرسے ولوگں وک یھب ےھٹیب وہےئ داھکی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج یھب مت ںیم ےس 

 وکیئ دجسم ںیم داہ  وہ وت فہ ہن ےھٹیب بج کت ہک دف راعکت ہن ڑپھ ےل۔

 اصنری، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، رمعف نب میلس نب دلخہ ااصنری، اوباتقدہاوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، رمعف نب ییحی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفس ےس فاسپ لےن رپ بس ےس ےلہپ دجسم ںیم لرک دف رںیتعک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ یم

 یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں  :   ابب

 رفس ےس فاسپ لےن رپ بس ےس ےلہپ دجسم ںیم لرک دف رںیتعک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم



 

     1650    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ جواس، ابوواظ٢، وبيساهَّلل، َّيا٧، ٠حارب ب٦ زثار، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

َيا٧َ َو٦ِ ٠ُ  ِّ َُ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ اِلَِشَحعٔیُّ َو٦ِ  َِٜح٥َفٔیُّ أَبُو َوأظ٢ٕ َحسَّ إس ا ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َجوَّ ٔ ب٦ِٔ َحسَّ َحارٔٔب ب٦ِٔ زٔثَإر َو٦ِ َجابٔز

 َِ ٢َ َزی٦ِْ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ کَا٧َ لٔی َولَی ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٔ ِّٞ َوِبٔس اهَّللٔ  َٟ لٔی َظ ا َٕ َِ ١َِِٜسحَٔس  َِٝيطٔ ا ُِٝت َو َؽانٔی َوَزاَزنٔی َوَزَخ َٕ

َىَتئِن  ِ٘  َر

 ادمح نب وجاس، اوباعمص، دیبع اہلل، ایفسؿ، احمرب نب داثر، اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ ریما ھچک

 ادا رفامای افر ھچک زایدہ یھب اطع رفامای افر ںیم دجسم ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ رقض اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فہ رقض ےھجم

 فملس ےک اپس لای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دف رتعک امنز ڑپوھ۔

 ادمح نب وجاس، اوباعمص، دیبعاہلل، ایفسؿ، احمرب نب داثر، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفس ےس فاسپ لےن رپ بس ےس ےلہپ دجسم ںیم لرک دف رںیتعک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1651    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، ٠حارب، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ ََ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٠َُحارٕٔب  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َْی ٠ٔىِّي َر َ وُِل اِشَّ ُٕ  َي

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َىَتئِن َظل ِ٘ ِّی َر أَُظل َِ ١َِِٜسحَٔس  ١َِٜٔسی٥ََة أ٠َََزنٔی أ٧َِ آتَٔی ا ٔس٣َ ا َٔ ا  َّ١َٝ َِ ّْا  ٢َ َبٔىي َّٝ ََ  َو

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، احمرب، اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھجم ےس ا ک افٹن رخدیا وت 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم مکح رفامای ہک ںیم دجسم ںیم لرک دف رتعک امنز ڑپوھں۔بج ںیم دمہنی لای وت لپ یلص 



 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، احمرب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک :   ابب

 رفس ےس فاسپ لےن رپ بس ےس ےلہپ دجسم ںیم لرک دف رںیتعک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1652    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب، وبيساهَّلل ثٕفی، وہِ اب٦ ٘يسا٧، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

ثَىٔي ٠َُح١َّ  ِيَسا٧َ َحسَّ َ٘ ِٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ َوصِ فٔیَّ َحسَّ َٕ َِٜوصَّأب َيِىىٔي اٜثَّ ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ  ُس ب٦ُِ ا َو٦ِ َجابٔز

 ٔ أَبَِفأَ ب َِ ٌَزَاةٕ  ٢ََّٝ فٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِجُت ٠ََي َر َٟ َِخَ ا َٔ َِٝيطٔ اهَّللٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔس٣َ َر َٔ ی َج١َلٔی َوأَِوَيا ث٢َُّ 

ٔس٠ِ  َٔ َٟ اِْل٧َ حٔيَن  ا َٔ ١َِِٜسحٔٔس  َوَجِستُُط َولَی بَأب ا َِ ١َِِٜسحَٔس  حٔئُِت ا َِ َساةٔ  ٍَ ِٜ ٔس٠ُِت بٔا َٔ ِبلٔی َو َٔ  ٢َ َّٝ ََ ًِ َو َس َِ  َٟ ا َٔ ُِٝت َنَى٢ِ  ُٔ َت 

ِّٞ َر  َع َِ  ِٞ ََٝک َواِزُخ َِّٝيُت ث٢َُّ َرَجِىُت َج١َ َع َِ ُِٝت  ََِسَخ  َٟ ا َٔ َىَتئِن  ِ٘ 

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، دیبع اہلل یفقث، فبہ انب اسیکؿ، اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک

فر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھجم ےس ےلہپ پ ے ےئگ اسھت ا ک زغفہ ںیم الکن، ریما افٹن لہتسہ لہتسہ اتلچ اھت افر کھت اجات اھت ا

 افر ںیم اےلگ دؿ اچنہپ وت ںیم دجسم ںیم لای، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ںیم ےن دجسم ےک درفازے رپ اپای، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

 فل ہ فملس ےن رفامای، اےنپ افٹن وک وھچڑ دف افر فملس ےن رفامای ہک وت اس فتق لای ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں! لپ یلص اہلل ہیلع

 دجسم ںیم داہ  وہ رک دف رتعک امنز ڑپوھ، رھپ ںیم دجسم ںیم داہ  وہا ںیم ےن امنز ڑپ ی رھپ فاسپ ولاٹ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، دیبعاہلل یفقث، فبہ انب اسیکؿ، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 رفس ےس فاسپ لےن رپ بس ےس ےلہپ دجسم ںیم لرک دف رںیتعک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1653    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ؼحاک، ابوواظ٢، ٠ح١وز ب٦ ٌيَل٧، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، اب٦ شہاب، حَّضت ٘ىِ ب٦ ٠اٜک  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي ٠َِح١ُوزُ ب٦ُِ ٌَِيََل٧َ حَ  اُک َيِىىٔي أَبَا َوأظ٢ٕ ح و َحسَّ حَّ ث٥ََا اٜؽَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َوِبُس َحسَّ اَِل  سَّ َٔ  ٔٗ ا اٜزَّزَّ

 َ ِٕ أَِخب ِى َ٘ َْنٔی اب٦ُِ ٔشَضإب أ٧ََّ َوِبَس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ِٕ َج١ٔيّىا أَِخب ِى َ٘ َُْظ َو٦ِ أَبٔيطٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ 

 ٔ ِٔ ب٦ِٔ ٠َاٜ ِى َ٘ ِٕ َو٦ِ  ِى َ٘ طٔ وُبَِيسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ  ََفٕ إِٔلَّ ٤ََضاّرا َوَو٦ِ َو١ِّ ََ َس٣ُ ٦ِ٠ٔ  ِٕ ٢َ کَا٧َ َِل َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٕک أ٧ََّ َر

ََٝس ِٔيطٔ  َىَتئِن ث٢َُّ َج ِ٘ َّی ِٔيطٔ َر ََِعل ١َِِٜسحٔٔس  ٔس٣َ بََسأَ بٔا َٔ إَٔذا  َِ َهی   فٔی اٜؽُّ

ؼ، انب رججی، انب اہشب، رضحت  بع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب ینثم، احضک، اوباعمص، ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزا

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یسک رفس ےس فاسپ ںیہن لےت رگم دؿ ںیم اچتش ےک فتق بس ےس ےلہپ دجسم ںیم 

 رشتفی الےت رھپ اس ںیم دف راعکت امنز ڑپےتھ رھپ دجسم ںیم ےتھٹیب۔

ینثم، احضک، اوباعمص، ومحمد نب الیغؿ، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اہشب، رضحت  بع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ ںیمامنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایب

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1654    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، یزیس ب٦ زریي، َىيس جزیزی، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ :  راوی

اَحسَّ  َٔ  ٕٖ ُِٜحَزیِزٔیِّ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي ٔىيٕس ا ََ ٤ََْا یَزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َو٦ِ  َ ِٞ کَا٧َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ُِٝت َٜٔىائَٔصَة َص ُٔ  َٟ

َِٜت َِل إِٔلَّ أ٧َِ َیحٔيَئ ٠ٔ  ا َٔ َهی  ِّی اٜؽُّ ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٦ِ ٠ٍَٔيبٔطٔ ا٥َّٜٔييُّ َظل

ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، دیعس رجریی، دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ہک ایک 

ہک  یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اچتش یک امنز ڑپاھ رکےت ےھت؟ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک ںیہن وساےئ اس ےک

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یسک رفس فریغہ ےس رشتفی الےت۔

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، دیعس رجریی، دبعاہلل نب قیقش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1655    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، ٘ہ١س ب٦ حس٦، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ :  راوی

ث٥ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ُِٝت َٜٔىائَٔصَة َحسَّ ُٔ  َٟ ا َٔ  ٕٖ ِئسيُّ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي َٕ ِٜ َِٜحَس٦ٔ ا ِض١َُس ب٦ُِ ا َ٘ ث٥ََا  َحسَّ

َِٜت َِل إِٔلَّ أ٧َِ َیحٔيَئ ٦ِ٠ٔ ٠ٍَٔيبٔطٔ  ا َٔ َهی  ِّی اٜؽُّ ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  أَکَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل

س نب

 م
کہ

نسح، دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںی ہک مہ ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ہک ایک  دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، 

یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اچتش یک امنز ڑپاھ رکےت ےھت؟ رضحت اعدص  ےن رفامای ہک ںیہن وساےئ اس ےک ہک لپ یسک رفس فریغہ 

 ےس رشتفی الےت۔

  :  رافی

 
کہ

س نب نسح، دبعاہلل نب قیقشدیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، 

م

 



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1656    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

َِٜت  ا َٔ ََّضا  َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ُُعِ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  َٟ اهَّللٔ ٠َا َرأَیُِت َر  َحسَّ و َُ

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُحَضا َوإ٧ِٔ کَا٧َ َر بِّ ََ ُ ِّی َل ٔن قُّ َوإ َٔ َهی  ِبَحَة اٜؽُّ َُ ِّی  ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ َظل َى١َ ِٜ ًُ ا ََٜيَس  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

َٞ بٔطٔ ا٥َّٜا َٞ بٔطٔ َخِصَيَة أ٧َِ َيِى١َ ُِّ أ٧َِ َيِى١َ َِٝيض٢ِٔ َوصَُو یُحٔ َؿ َو ُيَِفَ َِ  ُس 

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک ںیہن 

اہلل ہیلع فل ہ فملس  داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن یھبک اچتش یک امنز ڑپ ی وہ افر ںیم اس وک ڑپیتھ وہں افر روسؽ اہلل یلص

یسک ل وک اس  ےئ وھچڑےت ےھت احالہکن اس ل وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  دنس رفامےت رصػ اس ڈر ےس ہک ولگ یھب فہ ل 

 رکےن پ  اجںیئ ےگ رھپ فہ ل اؿ رپ رفض رکدای اجےئ اگ۔

 ٰیل اہنعییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1657    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 شيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜوارث، یزیس، ٠ىاذہ :  راوی

 َ ثَِتىٔي ٠َُىاَذةُ أ ث٥ََا یَزٔیُس َيِىىٔي اٜزِِّشَک َحسَّ َِٜوارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َِٜت َوائَٔصَة َرِضَٔي اهَّللُ َحسَّ َ أ ََ ََّضا  ٤

٢ِ کَا٧َ  َ٘ َِ َو٥َِضا  َىإت َوَیزٔیُس ٠َا َشا َ٘ َِٜت أَِربََي َر ا َٔ َهی  ِّی َظََلَة اٜؽُّ ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، سیدی، اعمذہ ایبؿ رکیت ںی ہک اوہنں ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل 

 ینتک راعکت ڑپاھ رکےت ےھت اوہنں ےن رفامای اچر رںیتعک افر ینتج اچےتہ زایدہ ڑپےتھ۔ اچتش یک امنز یک

 ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، سیدی، اعمذہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1658    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، یزیس :  راوی

اَِل  َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ ُط َو َٝ ٥َازٔ ٠ِٔث َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َیزٔیَس بَٔضَذا اِْل ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ  َحسَّ

َِ اهَّللُ   َیزٔیُس ٠َا َشا

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، سیدی اس دنس ےک اسھت اس رطح دحثی رفاتی یک یئگ ےہ۔ )افر اس ںیم رافی ےن اہک ہک 

 (فر ینتج اہلل اچےہ زایدہ ڑپےتھا

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیمامنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب 

     1659    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ، خاٜس ب٦ حارث، َىيس، ٔتازہ، ٠ىاذہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا َخأُٜس بِ  َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ثَِتُض٢ِ َو٦ِ َحسَّ َِٜىَسؤیََّة َحسَّ َتاَزةُ أ٧ََّ ٠َُىاَذَة ا َٔ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ َِٜحارٔٔث َو٦ِ  ٦ُ ا

َِ اهَّللُ  َهی أَِرَبّىا َوَیزٔیُس ٠َا َشا ِّی اٜؽُّ ٢ََّٝ يَُعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ  َوائَٔصَة 

دیعس، اتقدہ، اعمذہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل اچتش یک امنز یک اچر ییحی نب ، بی، اخدل نب احرث، 

 رںیتعک ڑپاھ رکےت ےھت افر ینتج اہلل اچاتہ زایدہ ڑپھ ےتیل۔

 اعتٰیل اہنع ییحی نب ، بی، اخدل نب احرث، دیعس، اتقدہ، اعمذہ، رضحت اعدص  ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1660    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اب٦ بصار، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، ٔتازہ :  ویرا

َتازَ  َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  َٟ َحسَّ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ صَٔصا٣ٕ  إر َج١ٔيّىا َو٦ِ ٠َُىاذ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواب٦ُِ َبصَّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٝطُ َحسَّ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  َة بَٔضَذا اِْل

 دہ ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔ااحسؼ نب اربامیہ، انب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اتق

 ااحسؼ نب اربامیہ، انب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم امنز اچتش ےک

     1661    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ ٠زہ، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی ٜيلی :  راوی

َّي َواب٦ُِ َبصَّ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر 

َهی  ِّی اٜؽُّ ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُّط َرأَی ا٥َّٜٔييَّ َظل َْنٔی أََحْس أ٤َ َ َٟ ٠َا أَِخب ا َٔ َِٜيلَی  ثَِت أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ إِٔلَّ أ٣ُُّ صَ ب٦ِٔ أَبٔی  ََّضا َحسَّ إ٤ٔ َِ ا٤ٕٔئ 

َّی َظ  َىإت ٠َا َرأَیُِتُط َظل َ٘ َّی ث١ََانٔی َر ََِعل ِتٔح ٠َََّٙة  َِ َٞ بَِيَتَضا یَِو٣َ  ٢َ َزَخ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُّط کَا٧َ َظل َْ أ٤َ ِ َّْ ٥ِ٠َٔضا ٌَي قُّ أََخ َٔ ََلّة 

 ٢ِ َٜ حُوَز َو ًَ َواٜسُّ و ُ٘
قُّ  یُت٢ُّٔ اٜزُّ َٔ ُط  َٜ ِو َٔ إر فٔی َحٔسیثٔطٔ   یَِذَُکِ اب٦ُِ َبصَّ

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، دبعارلنمح نب ایب ، یل رفامےت ںی ہک ےھجم یسک ےن  رب ںیہن دی ہک اس ےن

رکیت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس حتف ہکم ےک  روسؽ اہلل وک اچتش یک امنز ڑپےتھ وہےئ داھکی وساےئ اؾ اہین ےک، ویکہکن فہ ایبؿ

دؿ ریمے رھگ رشتفی الےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لھٹ راعکت ڑپںیھ افر اینت دلجی ںیم ڑپںیھ ہک ںیم ےن ےلہپ 

رے وپرے رفامےت ےھت، یھبک اینت دلجی ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی وساےئ اس ےک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس روکع فوجسد وپ

( اک ظفل ذرک ںیہن ایک۔ ُ
ّ

َ

 

 افر انب اشبر ےن اینپ دحثی ںیم )ق

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، دبعارلنمح نب ایب ، یل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   باب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم
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هَّلل ب٦ حارث، وبساهَّلل ب٦ ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، ٠ح١س ب٦ ١َٝہ، وبساهَّلل ب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، اب٦ وبسا :  راوی

 حارث، اب٦ ٤وِٞ

ِٕ أَِخ  ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ ١َُِٜزازٔیُّ  ١ََة ا َٝ ََ ُس ب٦ُِ  ُة ب٦ُِ َیِحٌَي َو٠َُح١َّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ َٟ َحسَّ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ب

َِٜحارٔٔث أ٧ََّ  ثَىٔي اب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا ِظُت َولَی أ٧َِ أَٔجَس أََحّسا ٦ِ٠ٔ  َحسَّ ُِٜت َوَِحَ َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕٞ َِ َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ ٤َِو أَبَاُظ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ ا

٢ِ أَٔجِس أََحّسا  َٝ َِ َهی  ِبَحَة اٜؽُّ َُ بََّح  ََ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثُىٔي َذَٜٔک ا٥َّٜأس یُِدبُْٔنٔی أ٧ََّ َر َْ أ٧ََّ أ٣َُّ َصا٤ٕٔئ  یَُحسِّ ِ ٌَي

َي ا٥َّٜضَ  َّ ٢َ أَتَی َبِىَس ٠َا اِرَت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِْتىٔي أ٧ََّ َر َ ِٕ أَِخب ٔ َْ ب٥َِٔت أَبٔی ـَاٜ
ٔ

ُسَّ َِ ُتَٔی بَٔثِوٕب  أ َِ ِتٔح  َّ ِٜ اُر یَِو٣َ ا

َي ث١ََانَٔی َر  َ٘
ا٣َ ََفَ َٔ َٞ ث٢َُّ  اٌَِتَس َِ َِٝيطٔ  ارْٔب َو َٕ َٔک ٥ِ٠ٔطُ ٠َُت ُّٞ ذَٜ ُ ُحوزُُظ ک َُ ووُطُ أ٣َِ  ُ٘ ُٟ أ٣َِ ُر َىإت َِل أَِزرٔی أََٔٔيا٠ُُط ِٔيَضا أَـَِو َ٘

َْنٔی َ ِٞ أَِخب ُٕ ٢ِ َي َٜ ١َُِٜزازٔیُّ َو٦ِ یُو٤َُس َو َٟ ا ا َٔ ُٞ َوَِل َبِىُس  ِب َٔ بََّحَضا  ََ ٢ِ أََرُظ  َٝ َِ َِٜت  ا َٔ 

 نب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب دبعاہلل نب احرث، دبعاہلل نب احرث، انب ونلف رفامےت ںی رحہلم نب ییحی، دمحم نب ہملس، دبعاہلل

ہک ںیم ےن وپاھچ افر ےھجم اس ابت یک لرزف یھب یھت ہک ںیم یسک اےسی لدیم وک  ولں وج ےھجم  رب دے ہک روسؽ اہلل اچتش یک امنز 

رکات وہ وساےئ اؾ اہین تنب اوباطبل ےک، اوہنں ےن ےھجم  رب دی ہک روسؽ اہلل ڑپےتھ ےھت، وت ےھجم وکیئ یھب ںیہن الم وج ےھجم  ہ ایبؿ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس حتف ہکم ےک رفز دؿ ڑچےھ ےک دعب رشتفی الےئ رھپ ا ک ڑپکا الای ایگ سج ےس رپدہ ایک ایگ افر لپ یلص اہلل ہیلع

 لھٹ رںیتعک ڑپںیھ، ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک اس ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لسغ رفامای، رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

ےن لپ یلص فل ہ فملس اک ایقؾ ابمل اھت ای روکع فوجسد، اس اک رہ ر ن رقتةی ربارب اھت، رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم 

دعب ڑپےتھ داھکی ےہ، رمادی ےن ویسن ےس رفاتی ایک ےہ افر اس ںیم اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ امنز ہن اس ےس ےلہپ افر ہن اس ےک 

ِ ( ںیہن اہک۔

 

ْ

 

ن
َ
د َ
ی ْ

 

خ
َ
 )أ

 رحہلم نب ییحی، دمحم نب ہملس، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، انب دبعاہلل نب احرث، دبعاہلل نب احرث، انب ونلف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم
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 انی ب٥ت ابی ـاِٜیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ابونَّض، ا٣ ہ :  راوی

 ٔ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ أ٧ََّ أَبَا ٠ُزََّة ٠َِولَی أ٣ُِّ َصا٤ٕٔئ ب َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ١َٔي أ٣َُّ َحسَّ ََ َّطُ  َُْظ أ٤َ َ ِٕ أَِخب ٔ ٥ِٔت أَبٔی ـَاٜ

ٟٔ اهَّللٔ و َُ ٔلَی َر ُٟ َذَصِبُت إ و ُٕ ِٕ َت ٔ َِاـ١َُٔة اب٥َُِتطُ َصا٤ٕٔئ ب٥َِٔت أَبٔی ـَاٜ ُٞ َو َتٔس ٍِ َوَجِستُطُ َي َِ ِتٔح  َّ ِٜ ٢َ َوا٣َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

َٟ ٠َزَِحّبا بٔأ٣ُِّ  ا َٔ  ِٕ ٔ ُِٝت أ٣ُُّ َصا٤ٕٔئ ب٥ُِٔت أَبٔی ـَاٜ ُٔ َٟ ٦ِ٠َ َصٔذظٔ  ا َٕ َِ ١َُِّٝت  َس َِ َِٜت  ا َٔ َُ ٦ِ٠ٔ  َتِسَُُُّْظ بَٔثِوٕب  ا ََفَ َّ١َٝ َِ ٌُِسٝٔطٔ  َصا٤ٕٔئ 

َٟ اهَّللٔ َزَو٢َ اب٦ُِ  و َُ ُِٝت یَا َر ُٔ  َٓ ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ ا فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس  ّّ َِٝتٔح َىإت ٠ُ َ٘ َّی ث١ََانَٔی َر ََِعل ا٣َ  َّطُ َٔ ِٕ أ٤َ ٔ ِّی َولٔیُّ ب٦ُِ أَبٔی ـَاٜ أُم

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ََْة  ِ ََُِل٧ُ اب٦ُِ صَُبي ْٞ َرُجَّل أََجزِتُطُ  ٔ ات َِٜت أ٣ُُّ َٔ ا َٔ ِس أََجز٤َِا ٦ِ٠َ أََجزِٔت یَا أ٣َُّ َصا٤ٕٔئ  َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 َصا٤ٕٔئ َوَذَٜٔک ُؼّهی

یئگ وت ییحی نب ییحی، امکل، اوبرضن، اؾ اہین تنب ایب اطبل رفامیت ںی ہک ںیم حتف ہکم فاےل اسؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک لسغ رکےت وہےئ اپای افر رضحت افہمط لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یٹیب ےن ا ک ڑپکے  ںیم ےن لپ

 ہ  ےک اسھت رپدہ ایک وہا اھت، رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںی ہک ںیم ےن السؾ ایک، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

، اؾ اہںی اوباطبل یک یٹیب! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رمةح! اؾ اہین وہ؟ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ وکؿ ےہ؟ ںیم ےن اہک

فملس لسغ ےس افرغ وہےئ وت ا ک یہ ڑپکے ںیم ےٹپل وہےئ ڑھکے وہ رک لھٹ رںیتعک امنز ڑپںیھ، بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 اے اہلل ےک روسؽ ریمی امں اجےئ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ا ک فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت ںیم ےن رعض ایک

 اےسی لدیم وک لتق رکان اچےتہ ںی ےسج ںیم انپہ دے یکچ وہں افر فہ لدیم الفں نب ریبہہ ےہ، وت روسؽ اہلل ےن رفامای اے اؾ اہین مہ ےن

  فہ امنز اچتش یک امنز یھت۔انپہ دی ےسج وت ےن انپہ دی، رضحت اؾ اہین رفامیت ںی ہک

 ییحی نب ییحی، امکل، اوبرضن، اؾ اہین تنب ایب اطبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر

     1664    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ححاد ب٦ شاُع، ٠ىلی ب٦ اَس، وہيِ ب٦ خاٜس، جىَف ب٦ ٠ح١س، وٕيٞ، ا٣ ہانی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َّی ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُىل أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی ٠ُزََّة َحسَّ ُِ ب٦ُِ َخأٜٕس َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ث٥ََا ُوَصِي ٕس َحسَّ ََ أَ

تِ  َّ ِٜ َّی فٔی بَِيتَٔضا َوا٣َ ا ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٕٞ َو٦ِ أ٣ُِّ َصا٤ٕٔئ أ٧ََّ َر َىإت فٔی ثَوِ ٠َِولَی َؤٕي َ٘ ِس ٔح ث١ََانَٔی َر َٔ ٕب َواحٕٔس 

ِيطٔ  َِ َْ بَيَِن ََطَ َٜ  َخا

ی نب ادس، فبیہ نب اخدل، رفعج نب دمحم، لیقع، اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن حتف ہکم 

معل

اجحج نب اشرع، 

ابںیئ اجبن افر ابںیئ ہصح وک  فاےل اسؽ اؿ ےک رھگ ںیم لھٹ رںیتعک امنز یک ڑپ ی ںی ا ک یہ ڑپکے ںیم ہک سج ےک داںیئ  ےص وک

 داںیئ اجبن ڈاؽ راھک اھت۔

ی نب ادس، فبیہ نب اخدل، رفعج نب دمحم، لیقع، اؾ اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

معل

 اجحج نب اشرع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں  :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1665    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

يى١ز، ابواَوز،  وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س ب٦ ا١َاء، ٠ہسی اب٦ ٠ي١و٧، واظٞ ٠ولی ابی ويي٥ہ، یحٌي ب٦ وٕيٞ، یحٌي ب٦ :  راوی

 ابوذر

ث٥ََا َو  ث٥ََا ٠َِضٔسیٌّ َوصَُو اب٦ُِ ٠َِي١ُو٧ٕ َحسَّ َبعٔیُّ َحسَّ َِ اٜؽُّ ١َا َِ سٔ ب٦ِٔ أَ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ْٞ ٠َِولَی أَبٔی وَُيِي٥ََة َو٦ِ َیِحٌَي َحسَّ أظ



 

َوزٔ  َِ َ ٕٞ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َيِى١ََز َو٦ِ أَبٔی اِل ِي َٕ ِّٞ ب٦ِٔ وُ ُ َٟ يُِعبُٔح َولَی ک ا َٔ َُّط  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو لٔیِّ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َُ اٜسُّ

 ُ ْة َوک َٔ ٕة َظَس َٝ ُّٞ َتِضٝٔي ُ ْة َوک َٔ ُّٞ َتِح١ٔيَسةٕ َظَس ُ ْة َوک َٔ ُّٞ َتِسبٔيَحٕة َظَس ُ ک َِ ْة  َٔ ٢ِ َظَس ُ٘ ََلمَی ٦ِ٠ٔ أََحٔس َْةٕ َُ ْة َوأ٠َِْز ُّٞ َتِٙبٔي َٔ َظَس

َهی ُىُض١َا ٦ِ٠ٔ اٜؽُّ َ٘ َىَتا٧ٔ َیزِ ِ٘ ُِ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک َر ٔ ْة َویُِحز َٔ ٥ِ١َُِْٜکٔ َظَس ْة َو٤َِهْی َو٦ِ ا َٔ ٓٔ َظَس ١َِِٜىزُو  بٔا

ےہ ہک یبن دبع اہلل نب دمحم نب اامسء، دہمی انب ومیمؿ، فالص ومیل ایب ہنییع، ییحی نب لیقع، ییحی نب  رمع، اوباوسد، اوبذر ےس رفاتی 

ِ
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َ
ج ْ
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ُ
ش
و رہ رمہبت 

ُ

 

 انہک دصہق یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ںیم وج وکیئ لدیم حبص رکات ےہ وت اس ےک رہ وجڑ رپ دصہق الزؾ ےہ ي

  اہللُ انہک دصہق ےہ افر 
َ
  اہِٰلَ اِّل
َ
ِ انہک دصہق ےہ افر رہ ا ک رمہبت ل

َ
ْڈ ُ ّللِّ
َم
ج
ْ ل

ربایئ ےس رفانک دصہق ےہ افر بس ےہ، رہ ا ک رمہبت اَ

 دصاقت اک ابتمدؽ اچتش یک امنز یک دف روتعکں اک ڑپھ انیل ےہ۔

 دبعاہلل نب دمحم نب اامسء، دہمی انب ومیمؿ، فالص ومیل ایب ہنییع، ییحی نب لیقع، ییحی نب  رمع، اوباوسد، اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1666    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، ابووث١ا٧ ٤ہسی، ابوہزیزہشيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜوارث، ابوتياح :  راوی

ثَىٔي أَبُو وُِث١َا٧َ ا٥َّٜ  احٔ َحسَّ َّيَّ ث٥ََا أَبُو اٜت َِٜوارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َٟ أَِوَظانٔی َحسَّ ا َٔ ِضسٔیُّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٢ََّٝ بَٔثََلٕث بٔٔعيَ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُٔس َخٝٔيلٔی َظل َٞ أ٧َِ أَِر ِب َٔ َهی َوأ٧َِ أُوتَٔز  َىًَِي اٜؽُّ ِ٘ ٕ َوَر ِّٞ َشِضز ُ  ا٣ٔ ثَََلثَٔة أَیَّا٣ٕ ٦ِ٠ٔ ک

ںیم  ہنیہم ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، اوبایتح، اوبامثعؿ دہنی، اوبرہریہ رفامےت ںی ہک ریمے لیلخ ےن ےھجم فتیص رفامیئ رہ

  یک افر وسےن ےس ےلہپ فرت ڑپےنھ یک۔نیت دؿ نیت رفزے رےنھک یک افر دف رتعک اچتش

 ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، اوبایتح، اوبامثعؿ دہنی، اوبرہریہ :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیمامنز اچتش ےک ڑپ

     1667    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، وباس، جزیز، ابی ش١ز، ابووث١ا٧ ٤ہسی :  راوی

ارٕ  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َبعٔیِّ  َحسَّ ٕ اٜؽُّ ُِٜحَزیِزٔیِّ َوأَبٔی ٔش١ِز ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوبَّإس ا ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُث َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١ِٔى٥َا أَبَا وُِث١َا٧َ ا٥َِّٜضٔسیَّ یَُحسِّ ََ اَِل  َٔ ٔ  طٔ ٢َ ب١ِٔٔثٝ

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ابعس، رجری، ایب رمش، اوبامثعؿ دہنی اس دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

 ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دحثی یک رطح لقن رفامای۔

 ، ایب رمش، اوبامثعؿ دہنیدمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ابعس، رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1668    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ََٝمي٧ ب٦ ٠ىبس، ٠ىلی ب٦ اَس، وبساٜىزیز ب٦ ٠دتار، وبساهَّلل اٜسا٤اد، ابوراِي، ابوہزیزہ :  راوی

ٔ ب٦ُِ ٠ُِدَتإر َو٦ِ َوِبٔس  َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٕس َحسَّ ََ َ َّی ب٦ُِ أ ث٥ََا ٠َُىل ٧ُ ب٦ُِ ٠َِىَبٕس َحسَّ َمِيَ َٝ َُ ثَىٔي  ثَىٔي أَبُو اَحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ا٤َأد  هَّللٔ اٜسَّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ ِٜ َٟ أَِوَظانٔی َخٝٔيلٔی أَبُو ا ا َٔ ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة  ََ  َٟ ا َٔ  َُ ٔ ائ َٞ َحٔسیٔث َرإِٔي اٜعَّ ََِذََکَ ٠ِٔث ٢َ بَٔثََلٕث 



 

 أَبٔی وُِث١َا٧َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزةَ 

ی نب ادس، دبعازعلسی نب اتخمر، دبعاہلل ادلاانج، اوبراعف، اوبرہریہ اس دنس یک رفاتی ںیم  ہ ےہ ہک رضحت امیلسؿ نب دبعم

معل

 ،

یس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ےھجم ریمے لیلخ اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نیت ابوتں یک فتیص رفامیئ رھپ لےگ ا

 رطح دحثی ذرک رفامیئ۔

ی نب ادس، دبعازعلسی نب اتخمر، دبعاہلل ادلاانج، اوبراعف، اوبرہریہ :  یراف

معل

 امیلسؿ نب دبعم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب

     1669    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ٠ح١س ب٦ راِي، اب٦ ابی ِسیک، ؼحاک ب٦ وث١ا٧، ابزاہي٢ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ح٥ين، ابی ٠زہ ٠ولی  :  راوی

 ا٣ ہانی، حَّضت ابواٜسرزاء رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

أک ب٦ِٔ  حَّ َُِسیِٕک َو٦ِ اٜؽَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی  اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي  ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٠َُح١َّ وُِث١َا٧َ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ َوبِسٔ  َحسَّ

 َٔ  ِٔ ِرَزا ٦َِٜ أََزَوُض٦َّ اهَّللٔ ب٦ِٔ ح٥َُيِٕن َو٦ِ أَبٔی ٠ُزََّة ٠َِولَی أ٣ُِّ َصا٤ٕٔئ َو٦ِ أَبٔی اٜسَّ ٢ََّٝ بَٔثََلٕث  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ أَِوَظانٔی َحبٔئيي َظل ا

َّي أُوتٔزَ  َهی َوبٔأ٧َِ َِل أ٤ََا٣َ َحً ٕ َوَظََلةٔ اٜؽُّ ِّٞ َشِضز ُ  ٠َا ؤِصُت بٔٔعَيا٣ٔ ثَََلثَٔة أَیَّا٣ٕ ٦ِ٠ٔ ک

ؿ، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، ایب رمہ ومیل اؾ اہین، رضحت اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب راعف، انب ایب دف ک، احضک نب امثع

اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ےھجم ریمے ، بی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نیت )ابوتں( یک فتیص رفامیئ پ  وک ںیم 

افر اس ابت یک ہک ںیم ہن وسؤں اہیں کت ہک ںیم زدنیگ رھب یھبک ںیہن وھچڑفں اگ رہ ےنیہم نیت دونں ےک رفزے افر اچتش یک امنز 

 فرت ڑپھ ولں۔

اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب راعف، انب ایب دف ک، احضک نب امثعؿ، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، ایب رمہ ومیل اؾ اہین، رضحت  :  رافی



 

 اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1670    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٦ ر٠ح، ٜيث ب٦ َىس، زہيْ ب٦ ِحب، وبيساهَّلل ب٦ َىيس، یحٌي ب٦ وبيساهَّلل، زہيْ ب٦ یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ، اب :  راوی

 ِحب، ا١َىيٞ، ایوب، ٤اِي، یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٤اِي، اب٦ و١ز

١ُِِٜؤ٠ٔ  َعَة أ٣َُّ ا ِّ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َح َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َِْتُط أ٧ََّ َر َ ٥ٔيَن أَِخب

َي  َ٘ ِبُح َر ِبٔح َوبََسا اٜعُّ ٔ اٜعُّ ٧ُ ٦ِ٠ٔ اِلَذَا٧ٔ َٜٔعََلة ١َُِٜؤذِّ ََٙت ا ََ ٢َ کَا٧َ إَٔذا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ أ٧َِ َظل ِب َٔ َتئِن  َّ ّٔي َىَتئِن َخ ِ٘  َر

ََلةُ  ا٣َ اٜعَّ َٕ  ُت

رمع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ اوملنینم رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اںیہن  رب دی ہک روسؽ اہلل یلص  ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن بج ؤمذؿ حبص یک امنز ےک  ےئ اذاؿ دے رک اخومش وہایگ افر حبص اظرہ وہیئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

  ڑپںیھ۔ےن امنز ڑھکی وہےن ےس ےلہپ یکلہ دف رںیتعک

ییحی نب ییحی، ہبیتق، انب رحم، ثیل نب دعس، زریہ نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی نب دیبعاہلل، زریہ نب رحب، الیعمس،  :  رافی

 اویب، انعف، ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم



 

     1671    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

هَّلل ب٦ َىيس، یحٌي ب٦ وبيساهَّلل، ا١َىيٞ، یحٌي ب٦ یحٌي ٔتيبہ، اب٦ ر٠ح، ٜيث ب٦ َىس، زہيْ ب٦ ِحب، وبيسا :  راوی

 ایوب، ٤اِي

ٕب َو  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِىٕس ح و َحسَّ ََ َِّٝئث ب٦ِٔ  ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ ُر٠ِٕح َو٦ِ اٜ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ 

ث٥ََا َیِحٌَي َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ح و َٟ  َحسَّ ا َٔ ١َا  َ٘  ٔ ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ ٤َإِٔي بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ُٞ َو٦ِ أَیُّوَب ک ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َحسَّ

 ٠َأْٜک 

ےک ییحی نب ییحی ہبیتق، انب رحم، ثیل نب دعس، زریہ نب رحب، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی نب دیبع اہلل، اامسلیع، اویب، انعف ےس اس دنس 

 اسھت اس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ییحی نب ییحی ہبیتق، انب رحم، ثیل نب دعس، زریہ نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی نب دیبعاہلل، الیعمس، اویب، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرفف :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1672    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ح٢ٙ، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، زیس ب٦ ٠ح١س، ٤اِي، حَّضت حّعہ :  راوی

ثَىٔ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٢َٔٙ َحسَّ َِٜح ١ِٔىُت ٤َأِّىا ي أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ا ََ  َٟ ا َٔ ٕس 

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ َعَة  ِّ ُث َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ َح َىَتئِن  یَُحسِّ ِ٘ ِّی إِٔلَّ َر ِحزُ َِل ُيَعل َّ ِٜ ََٝي ا َ إَٔذا ـ

َتئِن  َّ ّٔي  َخ

ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، زدی نب دمحم، انعف، رضحت ہصفح رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج 



 

  روتعکں ےک۔ولطع رجف وہ اجات اھت وت وکیئ امنز ںیہن ڑپےتھ ےھت وساےئ دف یکلہ

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح، دمحم نب رفعج، ہبعش، زدی نب دمحم، انعف، رضحت ہصفح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیمامنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک ا

     1673    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، نَّض، شىبہ :  راوی

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة بَٔضَذا اِْل ٤ََْا ا٥ََِّّٜضُ َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ  َحسَّ

 احسؼ نب اربامیہ، رضن، ہبعش اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔ا

 ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیمامنز 

     1674    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وباز، َّيا٧، و١زو، زہزی، َا٢ٜ، حَّضت حّعة رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َيا ِّ َُ ث٥ََا  ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوبَّاز ث٥ََا ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ َحسَّ َعُة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ِّ َِْتىٔي َح َ ا٢ٕٜٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ أَِخب ََ ٧ُ َو٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ 



 

َىَتئِن  ِ٘ َّی َر ِحزُ َظل َّ ِٜ َُٜط ا  َِ ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا أََؼا ََ َِٝيطٔ َو  َو

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 

ضة
 رفامیت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج رجف رفنش وہ دمحم نب ابعد، ایفسؿ، رمعف، زرہی، اسمل، رضحت لف

 اجیت یھت وت دف رںیتعک ڑپےتھ ےھت۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ضة
 دمحم نب ابعد، ایفسؿ، رمعف، زرہی، اسمل، رضحت لف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1675    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہا و١زو ٤أس، وبسة ب٦ ََٝمي٧، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔص  ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ ٧َ َحسَّ ََٝمِيَ َُ ث٥ََا َوِبَسةُ ب٦ُِ  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ َة 

 ُ ١َٔي اِلََذا٧َ َوی ََ ٔ إَٔذا  ِحز َّ ِٜ َىًَِي ا ِ٘ ِّی َر ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو ُُّض١َااهَّللُ َو ِّّ  َد

رمعف اندق، دبعة نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج 

 اذاؿ  ےتن وت امنز رجف یک دف رںیتعک ڑپےتھ ےھت افر فہ دفونں رںیتعک یکلہ وہںیت۔

  رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعرمعف اندق، دبعة نب امیلسؿ، اشہؾ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم



 

     1676    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس

 ولی ب٦ ححز، ولی ب٦ ٠سہز، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ابوبْک، اب٦ ١٤يْ، و١زو ٤أس، و٘يي، ہصا٣ :  راوی

ِٕ َحسَّ  یِ ث٥ََاظ أَبُو َُکَ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َولٔیٌّ َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُِسضٔز ٕ َحسَّ ث٥َٔيطٔ َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٕ َوأَبُو َحسَّ ا٠ََة ح و َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ

ُض٢ِ وَ  ُّٝ ُ ث٥ََا َو٘ٔيْي ک ث٥ََاظ َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ِٕ َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ یِ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث َُکَ ٥َاز َِ ٔ ٦ِ صَٔصا٣ٕ بَٔضَذا اِْل

 َٝ َ ا٠ََة إَٔذا ـ ََ ُ ِحزُ أَبٔی أ َّ ِٜ  َي ا

یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اوبرکبی، اوبااسہم، اوبرکب، انب ریمن، رمعف اندق، فعیک، اشہؾ اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح 

 لقن یک یئگ ےہ نکیل اس دحثی ںیم ولطع رجف اک ذرک ےہ۔

 ف اندق، فعیک، اشہؾیلع نب رجح، یلع نب رہسم، اوبرکبی، اوبااسہم، اوبرکب، انب ریمن، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1677    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، ہصا٣، یحٌي، ابی ١َٝہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 ٔ ١َََٝة َو٦ِ َوائ ََ ٕ َو٦ِ یَِحٌَي َو٦ِ أَبٔی  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ صَٔصا٣ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ  َصَة أ٧ََّ َحسَّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل

ِبٔح  ا٠َةٔ ٦ِ٠ٔ َظََلةٔ اٜعُّ َٔ ٔ ِٔ َواِْل َىَتئِن بَيَِن ا٥َِّٜسا ِ٘ ِّی َر ٢ََّٝ کَا٧َ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو  َو

فملس حبص یک دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، اشہؾ، ییحی، ایب ہملس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 امنز یک اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ دف رتعک امنز ڑپےتھ ےھت۔



 

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، اشہؾ، ییحی، ایب ہملس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسم :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1678    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 تىالٰی و٥ہا ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب، یحٌي ب٦ َىيس، ٠ح١س ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل :  راوی

َْنٔی ٠ُحَ  َ َٟ أَِخب ا َٔ ٔىيٕس  ََ ١ِٔىُت َیِحٌَي ب٦َِ  ََ  َٟ ا َٔ َِٜوصَّأب  ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َّطُ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ َّ١

 ُٟ و َُ ُٟ کَا٧َ َر و ُٕ ََّضا کَا٤َِت َت ُث َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ ١َٔي َو١َِزَة تَُحسِّ َّي  ََ ُْ َحً ِّّ ُيَد َِ  ٔ ِحز َّ ِٜ َىًَِي ا ِ٘ ِّی َر ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

آ٧ٔ  ُُِٜقِ أَ ِٔيض١َٔا بٔأ٣ُِّ ا ِٞ َْقَ ُٟ َص ُٔو ِّی أَ ٔن  إ

اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ 

فل ہ فملس رجف یک امنز یک دف رںیتعک اینت یکلہ ڑپےتھ ےھت اہیں کت ہک ںیم ےن رعض ایک ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ دف 

 روتعکں ںیم وسرة اافلہحت ڑپ ی ےہ؟۔

 ہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب ینثم، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1679    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، ٠ح١س ب٦ وبساٜزح٦١ انعاری، و١زة ب٥ت وبساٜزح٦١، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہا

ٔس ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ١َٔي َو١َِزَة ب٥َِٔت َوِبسٔ َحسَّ ََ اِلَِنَعارٔیِّ 

 ِ٘ َّی َر ِحزُ َظل َّ ِٜ َي ا َٝ َ ٢َ إَٔذا ـ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ُ ِٔيض١َٔا اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َوائَٔصَة  أ ِٞ َيُِقَ ُٟ َص ُٔو َىَتئِن أَ

َٙٔتأب  اتَٔحٔة اِل َّ  بٔ

، دمحم نب دبعارلنمح ااصنری، رمعة تنب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج رجف ولطع وہات وت دف رںیتعک ڑپےتھ ےھت، ںیم رعض رکیت، ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ دف روتعکں 

 ںیم وسرة اافلہحت ڑپےتھ ںی؟

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دمحم نب دبعارلنمح ااصنری، رمعة تنب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

  ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیمامنز اچتش

     1680    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس، اب٦ جزیخ، وفاء، وبيس ب٦ و١يْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ٕب َحسَّ  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٕ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َحسَّ ِْ َو٦ِ وُبَِئس ب٦ِٔ و١َُيِْ ثَىٔي َوَفا َٟ َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ 

 ِ٘ ٞٔ أََشسَّ ٠َُىاَصَسّة ٥ِ٠ُٔط َولَی َر ٔ ٢ِ ی٦َُِٙ َولَی َشِيٕئ ٦ِ٠ٔ ا٥ََّٜواِ َٜ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِبٔح َىَتئِن ا٥َّٜٔييَّ َظل َٞ اٜعُّ ِب َٔ 

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

  وہات اھت۔فل ہ فملس حبص یک امنز ےس ےلہپ دف روتعکں رپ انتج ازتلاؾ رفامےت ےھت اس ےس زایدہ ولفنں ںیم ےس یسک زیچ رپ اانت اامتہؾ ںیہن



 

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم امنز اچتش

     1681    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، حّغ ب٦ ٌياث، اب٦ ١٤يْ، حّغ، اب٦ جزیخ، وفاء، وبيس ب٦ و١يْ، حَّضت وائصہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 َ ث ِّْغ َحسَّ ث٥ََا َح ٕ َحسَّ َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ ِّٔغ ب٦ِٔ ٌَٔيإث  ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ َح  َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ َو٦ِ ٥َا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ

َّی اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت ٠َا َرأَیُِت َر ا َٔ ٕ َو٦ِ َوائَٔصَة  ِٕ َو٦ِ وُبَِئس ب٦ِٔ و١َُيِْ ًَ ٥ِ٠ٔطُ َوَفا ٞٔ أََِسَ ٔ ٢َ فٔی َشِيٕئ ٦ِ٠ٔ ا٥ََّٜواِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

 ٔ ِحز َّ ِٜ َٞ ا ِب َٔ َىَتئِن  ِ٘ ٔلَی اٜزَّ  إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، صفح نب ایغث، انب ریمن، صفح، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

ہیلع فل ہ فملس وک ںیم ےن لفن امنزفں ںیم ےس یسک وک اینت زیتی ےس ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی سج رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 دقر زیتی ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رجف ےس ےلہپ دف رںیتعک ڑپےتھ ےھت۔

رضحت اعدص  ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، صفح نب ایغث، انب ریمن، صفح، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع،  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم



 

     1682    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبيس، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، زرارہ ب٦ اوفی، َىس ب٦ ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

َتاَزَة َو٦ِ ُزَراَرَة ب٦ِٔ أَ  َٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ  بَْٔیُّ َحسَّ ٍُ ِٜ ُس ب٦ُِ وُبَِيٕس ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ َو٦ِ َوائَٔصَة َو٦ِ َحسَّ ِىٔس ب٦ِٔ صَٔصا٣ ََ ِوفَی َو٦ِ 

٤َِيا َو٠َا ِٔيَضا ْْ ٦ِ٠ٔ اٜسُّ ِ ٔ َخي ِحز َّ ِٜ َىَتا ا ِ٘ َٟ َر ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ دمحم نب دیبع، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی

 فملس ےن رفامای امنز رجف یک دف راعکت ڑپانھ داین افر وج ھچک داین ںیم ےہ اؿ امتؾ ےس رتہب ےہ۔

 دمحم نب دیبع، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1683    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ىت١ز، ٔتازہ، زرارہ، َىس ب٦ ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہایحٌي ب٦ حبيِ، ٠ :  راوی

ِىٔس ب٦ِٔ  ََ َتاَزةُ َو٦ِ ُزَراَرَة َو٦ِ  َٔ ث٥ََا  َٟ أَبٔی َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ٠ُِىَت١ْٔز  ِٕ َحسَّ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي صَٔصا٣ٕ َو٦ِ َوائَٔصَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٤َِيا َج١ٔيّىاَظل ٔلَیَّ ٦ِ٠ٔ اٜسُّ ُِّ إ َُٜض١َا أََح  ٔ ِحز َّ ِٜ ًٔ ا َىَتئِن و٥َِٔس ـُُٝو ِ٘ َٟ فٔی َشأ٧ِٔ اٜزَّ ا َٔ َّطُ  ٢َ أ٤َ َّٝ 

 ییحی نب ، بی، رمتعم، اتقدہ، زرارہ، دعس نب اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

ےک فتق دف رتعک امنز ڑپےنھ یک اشؿ ےک ابرے ںیم رفامای ہک اؿ وک ڑپانھ ریمے زند ک اسری داین ےس زایدہ وبحمب  ولطع رجف

 ےہ۔



 

 ییحی نب ، بی، رمتعم، اتقدہ، زرارہ، دعس نب اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1684    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ویہ، یزیس ب٦ ٘يسا٧، ابوحاز٣، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ وباز، اب٦ ابی و١ز، ٠زوا٧ ب٦ ٠ىا :  راوی

ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ ب٦ُِ ٠َُىاؤیََة َو٦ِ َیزٔیَس صَُو اب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ ٕ َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز  ُس ب٦ُِ َوبَّاز ثَىٔي ٠َُح١َّ ٕ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ِيَسا٧َ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ َ٘

َٟ اهَّللٔ و َُ ِٞ صَُو اهَّللُ أَحَ صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ُٔ ِٜکَأَفُو٧َ َو ِٞ یَا أَیَُّضا ا ُٔ  ٔ ِحز َّ ِٜ َىًَِي ا ِ٘ أَ فٔی َر ٢َ َْقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ْس  َظل

دمحم نب ابعد، انب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمف ہ، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 
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 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رجف یک امنز یک دف روتعکں ںیم )ق

 دمحم نب ابعد، انب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمف ہ، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1685    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠زوا٧ ب٦ ٠ىاویہ، وث١ا٧ ب٦ حٙي٢، َىيس ب٦ يسار، اب٦ وباس :  راوی

 َ ٙٔي٢ٕ اِل زَارٔیُّ َيِىىٔي ٠َزَِوا٧َ ب٦َِ ٠َُىاؤیََة َو٦ِ وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ َح َّ ِٜ ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔىيُس َحسَّ ََ َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ ِنَعارٔیِّ 



 

ٔ فٔی ب٦ُِ َيَسإر أ٧ََّ ا ِحز َّ ِٜ َىًَِي ا ِ٘ ُ فٔی َر أ ٢ََّٝ کَا٧َ َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُْظ أ٧ََّ َر َ ُٔوُٜوا ب٦َِ َوبَّإس أَِخب اِلُولَی ٥ِ٠ُٔض١َا 

ةٔ ٥ِ٠ُٔض١َا  ةٔ َوفٔی اِْلِٔخَ َِٜبَُقَ ًَّٜٔي فٔی ا َِٜي٥َا اِْلَیَة ا ٔ َٟ إ ٔ َّا ٠ُِس١ُٔٝو٧َ آ٥٠ََّا بٔاهَّللٔ َو٠َا أ٤ُِز  آ٥٠ََّا بٔاهَّللٔ َواِشَضِس بٔأ٤َ

ہبیتق نب دیعس، رمفاؿ نب اعمف ہ، امثعؿ نب میکح، دیعس نب اسیر، انب ابعس رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل امنز رجف یک دفونں روتعکں ںیم 
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 ہبیتق نب دیعس، رمفاؿ نب اعمف ہ، امثعؿ نب میکح، دیعس نب اسیر، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1686    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حٙي٢، َىيس ب٦ يسار، اب٦ وباس ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوخاٜس اح١ز، وث١ا٧ ب٦ :  راوی

ٔىئس ب٦ِٔ  ََ ٙٔي٢ٕ َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ َو٦ِ وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  َيَسإر َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس 

أُ  ٢ََّٝ َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜوا کَا٧َ َر ٟٔ و١َِٔزا٧َ َتَىا ًَّٜٔي فٔی آ َِٜي٥َا َوا ٔ َٟ إ ٔ ُٔوُٜوا آ٥٠ََّا بٔاهَّللٔ َو٠َا أ٤ُِز  ٔ ِحز َّ ِٜ َىًَِي ا ِ٘ فٔی َر

ِٕ بَِي٥َ٥َا َوبَِي٢ُِٙ٥َ  َوا ََ ٔلَی ک١ََٕٔٝة   إ

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز رجف یک دف اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، امثعؿ نب میکح، دیعس نب اسیر، انب ابعس ےن رفامای ہک روسؽ اہلل 
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  نب اسیر، انب ابعساوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، امثعؿ نب میکح، دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 امنز اچتش ےک ڑپےنھ ےک اابحتسب افر اؿ یک روتعکں یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1687    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ خَّش٣، ويسٰي ب٦ یو٤س، وث١ا٧ ب٦ حٙي٢ :  راوی

 ٔٞ ٔ ب١ِٔٔث ٥َاز َِ ٔ ٙٔي٢ٕ فٔی َصَذا اِْل ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َو٦ِ وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ َح َ ٣ٕ أَِخب ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ زَارٔیِّ َحسَّ َّ ِٜ  َحٔسیٔث ٠َزَِوا٧َ ا

  نب ویسن، امثعؿ نب میکح اس دنس ےک اسھت رضحت امثعؿ نب میکح ےس  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔یلع نب رشخؾ، ٰیسیع

 یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، امثعؿ نب میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... افر دعب ومدکہ وتنسں یک تلیضف افر اؿ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیمرفض امنزفں ےس ےلہپ

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفض امنزفں ےس ےلہپ افر دعب ومدکہ وتنسں یک تلیضف افر اؿ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1688    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابوخاٜس، ََٝمي٧ ب٦ حيا٧، زاُز ب٦ ابی ہ٥س، نى١ا٧ ب٦ ََل٣، و١زو ب٦ اوس :  راوی

٧َ ب٦َِ َحيَّا٧َ َو٦ِ َزاُوزَ  َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس َيِىىٔي  ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ِى١َاَحسَّ ٧ٔ ب٦ِٔ  ب٦ِٔ أَبٔی ص٥ِٕٔس َو٦ِ ا٥ُّٜ

َّٜٔذی ٠َاَت ِٔيطٔ بَٔحٔسیٕث  َيا٧َ فٔی ٠ََزٔؼطٔ ا ِّ َُ ثَىٔي َو٥َِبَسُة ب٦ُِ أَبٔی  َٟ َحسَّ ا َٔ ا٢ٕٜٔ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ أَِوٕس  ََ َٟ ا َٔ َِٜيطٔ  ٔ َیَتَسارُّ إ

و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  ُٟ و ُٕ ١ِٔىُت أ٣َُّ َحبٔيَبَة َت ٕة بُىَٔي ََ َٝ ِي َٜ َىّة فٔی َیِو٣ٕ َو ِ٘ َة َر َّی اث٥ًََِِي َوَِّشَ ُٟ ٦ِ٠َ َظل



 

 َّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُتُض٦َّ ٦ِ٠ٔ َر ََ ُتُض٦َّ ٥ِ٠ُُذ  ِ٘ ١َا َتَز َِ َِٜت أ٣ُُّ َحبٔيَبَة  ا َٔ َِٜح٥َّٔة  ُط بٔض٦َّٔ بَِيْت فٔی ا َٟ َو٥َِبَسُة َٜ ا َٔ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

١َا َتزَ  ١ِٔىُتُض٦َّ ٦ِ٠ٔ وَ َِ ََ ُتُض٦َّ ٥ِ٠ُُذ  ِ٘ َٟ َو١ِزُو ب٦ُِ أَِوٕس ٠َا َتَز ا َٔ ١ِٔىُتُض٦َّ ٦ِ٠ٔ أ٣ُِّ َحبٔيَبَة َو ََ ُتُض٦َّ ٥ِ٠ُُذ  ِ٘ َٟ ا َٔ ٥َِبَسَة َو

١ِٔىُتُض٦َّ ٦ِ٠ٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ أَِوٕس  ََ ُتُض٦َّ ٥ِ٠ُُذ  ِ٘ ا٢ٕٜٔ ٠َا َتَز ََ  ا٥ُِّٜى١َا٧ُ ب٦ُِ 

، اوباخدل، امیلسؿ نب ایحؿ، داؤد نب ایب دنہ، امعنؿ نب السؾ، رمعف نب افس رفامےت ںی ہک رضحت ہسبنع نب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن

ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اینپ اس امیبری ںیم ہک سج ںیم اؿ یک فافت وہیئگ ھجم ےس ا ک ایسی دحثی ایبؿ یک ہک سج ےس 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس فہ رفامیت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ وخ ی وہیت ےہ، رفامای ہک ںیم ےن رضحت اؾ ہبیبح

فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ںی ہک سج لدیم ےن دؿ افر رات ںیم ابرہ رںیتعک ڑپںیھ وت اس ےک  ےئ اس ےک 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن سج فتق ےس اؿ وک روسؽ دب ہ ںیم اہلل اعتیل تنج ںیم اکمؿ انبںیئ ےگ، رضحت اؾ ہبیبح

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس ںیم ےن اؿ وک ںیہن وھچڑا، ہسبنع ریض اہلل اعتٰیل اہنع یتہک ںی ہک بج ےس ںیم اؿ وک رضحت اؾ 

مل رفامےت ںی ہک ںیم ےن سج فتق ےس رضحت رمعف نب افس ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس اؿ وک ںیہن وھچڑا افر امعنؿ نب اس

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس اؿ روتعکں وک ںیہن وھچڑا۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل، امیلسؿ نب ایحؿ، داؤد نب ایب دنہ، امعنؿ نب السؾ، رمعف نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفض امنزفں ےس ےلہپ افر دعب ومدکہ وتنسں یک تلیضف افر اؿ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1689    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زاُ ز، نى١ا٧ ب٦ َا٢ٜ ابوٌسا٧، بَّش ب٦ ٠ّؽٞ، :  راوی

ا٢ٕٜٔ  ََ ث٥ََا َزاُوزُ َو٦ِ ا٥ُِّٜى١َا٧ٔ ب٦ِٔ  ٞٔ َحسَّ ؽَّ َّ ١ُ ِٜ ث٥ََا بَِّٔشُ ب٦ُِ ا ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َحسَّ ا٧َ ا ثَىٔي أَبُو ٌَسَّ َّی فٔی َحسَّ ٔ ٦ِ٠َ َظل ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

 ِٜ ُط بَِيْت فٔی ا َٜ ّوا بُىَٔي  ِحَسّة َتَفوُّ ََ َة   َح٥َّةٔ َیِو٣ٕ ث٥ًَِِٔي َوَِّشَ



 

اوباسغؿ، رشب نب لضفم، داؤ د، امعنؿ نب اسمل ےن ایس دنس ےک اسھت  ہ دحثی رفاتی یک ےہ اس ںیم ےہ ہک سج لدیم ےن رہ دؿ 

 ںیم ابرہ رںیتعک ڑپںیھ وت اس ےک  ےئ تنج ںیم رھگ انبای اجات ےہ۔

 اوباسغؿ، رشب نب لضفم، داؤ د، امعنؿ نب اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفض امنزفں ےس ےلہپ افر دعب ومدکہ وتنسں یک تلیضف افر اؿ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1690    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، نى١ا٧ ب٦ َا٢ٜ، و١زو ب٦ اوس، و٥بسہ ب٦ ابی َّيا٧، حَّضت ا٣ حبيبہ  :  اویر

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ا٢ٕٜٔ َو٦ِ  ََ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ا٥ُِّٜى١َا٧ٔ ب٦ِٔ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ  َحسَّ و ب٦ِٔ أَِوٕس َو٦ِ َو٥َِبَسَة َو١ِز

و َُ ١ِٔىُت َر ََ َِٜت  ا َٔ ََّضا  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َيا٧َ َو٦ِ أ٣ُِّ َحبٔيَبَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل ِّ َُ ٢ََّٝ ب٦ِٔ أَبٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل

 َّٞ ُ ِّی ِهَّلِل ک ُٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ َوِبٕس ٠ُِس٢ٕٔٝ يَُعل و ُٕ ُ َي َِٜح٥َّةٔ أَِو إِٔلَّ ب ُط بَِيّتا فٔی ا َٜ يَؽٕة إِٔلَّ بَىَي اهَّللُ  َْ ََفٔ ِ ّوا ٌَي َىّة َتَفوُّ ِ٘ َة َر ىَٔي َیِو٣ٕ ث٥ًَِِٔي َوَِّشَ

 ٔ ِّٝيض َٟ َو١ِْزو ٠َا بَزِٔحُت أَُظ ا َٔ ِّٝيض٦َّٔ َبِىُس و  ١َا بَزِٔحُت أَُظ َِ َِٜت أ٣َُّ َحبٔيَبَة  ا َٔ َِٜح٥َّةٔ  ُط بَِيْت فٔی ا َٜ َٞ َٟ ا٥ُِّٜى١َا٧ُ ٠ِٔث ا َٔ ٦َّ َبِىُس و 

 َذَٜٔک 

اہلل دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب افس، ہسبنع نب ایب ایفسؿ، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص 

 ہک وج ناملسؿ دنبہ رفزاہن ابرہ رںیتعک رفض ہیلع فل ہ فملس یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ںی

امنزفں ےک العفہ لفن ںیم ےس اہلل ےک  ےئ ڑپاتھ ےہ وت اہلل اعتیل اس ےک  ےئ تنج ںیم رھگ انبےت ںی ای )رفامای ہک( اس ےک  ےئ تنج 

وہں ایس رطح رمعف افر امعنؿ ےن  اس ےک دعب ےس اؿ امنزفں وک ڑپیتھ ریہ ںیم رھگ انبای اجےئ اگ، رضحت اؾ ہبیبح رفامیت ںی ہک ںیم

 یھب اینپ اینپ رفاایت ںیم ایس رطح اہک ےہ۔



 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب افس، ہسبنع نب ایب ایفسؿ، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رفض امنزفں ےس ےلہپ افر دعب ومدکہ وتنسں یک تلیضف افر اؿ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم

     1691    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اش٢ وبسی، بہز، نى١ا٧ ب٦ َا٢ٜ، و١زو ب٦ اوس، حَّضت ا٣ حبيبہ رِضي اهَّلل وبساٜزح٦١ ب٦ بَّش، وبساهَّلل ب٦ ہ :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا ُشِى  ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ َِٜىِبٔسیُّ  ثَىٔي َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ بَِّٔشٕ َوَوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َصأش٢ٕ ا ا٢ٕٜٔ َحسَّ ََ ِى١َا٧ُ ب٦ُِ  َٟ ا٥ُّٜ ا َٔ َبُة 

 َٟ ا َٔ َْنٔی  َ َٝ  أَِخب َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت  ا َٔ ُث َو٦ِ َو٥َِبَسَة َو٦ِ أ٣ُِّ َحبٔيَبَة  ١ِٔىُت َو١َِزو ب٦َِ أَِوٕس یَُحسِّ ٢ََّٝ ٠َا ََ ََ ِيطٔ َو

ََِذََکَ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٞ یَِو٣ٕ  ُ َّی ِهَّلِل ک َِ ث٢َُّ َظل ُِٜوُؼو ََ ا َب َِ
َ أ َِ  َ أ  ٦ِ٠ٔ َوِبٕس ٠ُِس٢ٕٔٝ َتَوؼَّ

ارلنمح نب رشب، دبعاہلل نب اہمش دبعی، زہب، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب افس، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک دبع

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای، وج ناملسؿ دنبہ فوض رکے افر اکلم وطر ےس فوض رکے رھپ اہلل اعتیل ےک  ےئ 

 رھپ لےگ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ۔رفزاہن امنز ڑپےھ 

 دبعارلنمح نب رشب، دبعاہلل نب اہمش دبعی، زہب، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب افس، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ اسمرففں یک :   ابب

 رفض امنزفں ےس ےلہپ افر دعب ومدکہ وتنسں یک تلیضف افر اؿ یک دعتاد ےک ایبؿ ںیم



 

     1692    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، زہيْ ب٦ ِحب، وبيساهَّلل ب٦ َىيس، یحٌي اب٦ َىيس، وبيساهَّلل، ٤اِي، اب٦ و١ز۔ ابوبْک  :  راوی

 وبيساهَّلل، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٔىيٕس َو٦ِ وُبَِئس  ََ ث٥ََا َیِحٌَي َوصَُو اب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ ٕب َووُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َْنٔی ٤َأِْي َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ اهَّللٔ 

ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز و١ََُز ح و َحسَّ  ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ٟٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ و َُ َِّٝيُت ٠ََي َر َٟ َظ ا َٔ

ِحَسَتئِن َوبَ  ََ ِحَسَتئِن َوَبِىَسَصا  ََ  ٔ ِضز َٞ اٜمُّ ِب َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٔ اهَّللٔ َظل ِٜٔىَصا ِحَسَتئِن َوَبِىَس ا ََ زٔٔب  ٍِ ١َ ِٜ ِىَس ا

َِّٝيُت ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظ  َع َِ ُِٜح١َُىُة  ُِ َوا ِٜٔىَصا زُٔب َوا ٍِ ١َِٜ ا ا أ٠ََّ َِ ِحَسَتئِن  ََ ِٜح١َُُىٔة  ِحَسَتئِن َوَبِىَس ا ٢َ فٔی بَِيتٔطٔ ََ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ل

 انب دیعس، دیبع اہلل، انعف، انب رمع۔ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع زریہ نب رحب، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپ ی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

رہظ ےک امنز ےک دعب دف رںیتعک ڑپ ی ںی افر رغمب ےک دعب دف رںیتعک افر اشعر ےک دعب دف رہظ یک امنز ےس ےلہپ دف رںیتعک افر 

رںیتعک افر ہعمج ےک دعب دف رںیتعک ڑپ ی ںی رگم رغمب اشعء افر ہعمج یک رںیتعک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رھگ لپ یلص 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رمہاہ ڑپںیھ۔

نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی انب دیعس، دیبعاہلل، انعف، انب رمع۔ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، زریہ  :  رافی

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک یبلفن امنز ڑھکے وہ رک اف

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1693    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، خاٜس، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ َف٠اےت ہيں ٘ہ ٠يں ےن حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ُِٜت َوائَٔصةَ  َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕٖ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ َخأٜٕس َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َّی  َحسَّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َو٦ِ َظََلةٔ َر

 َِ ُد  ٔ أَِرَبّىا ث٢َُّ یَِْخُ ِضز َٞ اٜمُّ ِب َٔ ِّی فٔی بَِئًي  َِٜت کَا٧َ ُيَعل ا َٕ َِ ؤطٔ  ٢َ َو٦ِ َتَفوُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ِّی اهَّللُ َو ُيَعل َِ  ُٞ ِّی بٔا٥َّٜأس ث٢َُّ یَِسُخ ُيَعل

 ٍِ ١َ ِٜ ِّی بٔا٥َّٜأس ا َىَتئِن َوکَا٧َ ُيَعل ِ٘ ِّی َر ُيَعل َِ ُٞ بَِئًي  َِ َویَِسُخ ِٜٔىَصا ِّی بٔا٥َّٜأس ا َىَتئِن َوُيَعل ِ٘ ِّی َر َِيَُعل  ُٞ زَٔب ث٢َُّ یَِسُخ

ائ١ّٔا َو  َٔ َِٜيَّل ـَؤیَّل  ِّی  ِٜؤِتزُ َوکَا٧َ ُيَعل َىإت ِٔيض٦َّٔ ا َ٘ ٞٔ تِٔسَي َر ِي َّٝ ِّی ٦ِ٠ٔ اٜ َىَتئِن َوکَا٧َ ُيَعل ِ٘ اؤّس َر َٔ ا َوکَا٧َ إَٔذا َِٜيَّل ـَؤیَّل 

 َٝ َ اؤْس َوکَا٧َ إَٔذا ـ َٔ َحَس َوصَُو  ََ َي َو َ٘ اؤّسا َر َٔ أَ  ائ٢ْٔ َوإَٔذا َْقَ َٔ َحَس َوصَُو  ََ َي َو َ٘ ائ٢ْٔ َر َٔ أَ َوصَُو  َىَتئِن َْقَ ِ٘ َّی َر ِحزُ َظل َّ ِٜ  َي ا

 اعتٰیل اہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ییحی نب ییحی، میشہ، اخدل، دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل

فملس یک یلفن امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے رھگ ںیم 

رھپ رھگ ںیم لرک دف رںیتعک ڑپےتھ افر  رہظ یک امنز ےس ےلہپ اچر رںیتعک ڑپےتھ ےھت رھپ ابرہ رشتفی الےت افر ولوگں وک امنز ڑپاھےت

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں وک رغمب یک امنز ڑپاھےت ےھت رھپ رشتفی الےت وت دف رںیتعک ڑپےتھ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ڑپےتھ افر رات وک ون فملس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں وک اشعء یک امنز ڑپاھےت افر ریمے رھگ ںیم رشتفی الےت وت دف رںیتعک 

رںیتعک ڑپےتھ ےھت سج ںیم فرت یھب ںی افر یبمل رات کت ڑھکے وہ رک افر یبمل رات کت ھٹیب رک امنز ڑپاھ رکےت ےھت افر بج لپ 

ہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےن یک احتل ںیم ڑپےتھ وت روکع افر دجسہ یھب ڑھکے وہ رک افر بج ھٹیب رک ڑپےتھ وت روکع افر دجس

 یھب ھٹیب رک رکےت۔

 ییحی نب ییحی، میشہ، اخدل، دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک  :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1694    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

  تىالٰی و٥ہأتيبہ ب٦ َىيس، ح١از، بسیٞ، ایوب، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل :  راوی

ٖٕ َو٦ِ َوائَٔص  ٕٞ َوأَیُّوَب َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي اْز َو٦ِ بَُسیِ ث٥ََا َح١َّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ َة 

ائ١ّٔا  َٔ َّی  إَٔذا َظل َِ َِٜيَّل ـَؤیَّل  ِّی  ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو اؤّسااهَّللُ َو َٔ َي  َ٘ اؤّسا َر َٔ َّی  ائ١ّٔا َوإَٔذا َظل َٔ َي  َ٘  َر

ہبیتق نب دیعس، امحد، دبلی، اویب، دبعاہلل نب قیقش، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

امنز ڑپےتھ وت ڑھکے وہ رک روکع رفامےت افر  فملس یبمل رات کت امنز ڑپےتھ ےھت وت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک

 بج ھٹیب رک امنز ڑپےتھ وت ھٹیب رک روکع رفامےت۔

 ہبیتق نب دیعس، امحد، دبلی، اویب، دبعاہلل نب قیقش، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1695    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، بسیٞ، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، :  راوی

ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ بَُسیِ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٥ُِت َشاّ٘ٔيا َحسَّ ُ٘  َٟ ا َٔ  ٕٖ  ب٦ِٔ َشٕٔي

ُِٜت َو٦ِ  َ َسأ َِ اؤّسا  َٔ ِّی  ٥ُُِٙت أَُظل َِ ارَٔس  َّ َِٜيَّل ـَؤیَّل  بٔ ِّی  ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٕ َِ َذٜٔک َوائَٔصَة 

َِٜحٔسیَث  ََِذََکَ ا ائ١ّٔا  َٔ 

رک امنز ڑپاتھ اھت  دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبلی، دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںی ہک ںیم افرس ےک کلم ںیم امیبر وہایگ اھت وت ںیم ھٹیب

وت ںیم ےن اس ابرے ںیم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یبمل 

 رات کت ھٹیب رک امنز ڑپےتھ ےھت رھپ لےگ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ۔



 

 اہلل نب قیقشدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبلی، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیملفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایب

     1696    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ىاذ ب٦ ٠ىاذ، ح١يس، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ وٕيلی :  راوی

ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َو٦ِ ح١َُِيٕس َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُِٜت َوائَٔصَة َو٦ِ َحسَّ َ أ ََ  َٟ ا َٔ ِيلٔیِّ  َٕ ُِٜى ٖٕ ا َشٕٔي

 َٜ ائ١ّٔا َو َٔ َِٜيَّل ـَؤیَّل  ِّی  َِٜت کَا٧َ ُيَعل ا َٕ َِ  ٔٞ ِي َّٝ ٢َ بٔاٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ائ١ّٔا َظََلةٔ َر َٔ أَ  اؤّسا َوکَا٧َ إَٔذا َْقَ َٔ ِيَّل ـَؤیَّل 

ائ١ّٔا َوإَٔذا  َٔ َي  َ٘ اؤّساَر َٔ َي  َ٘ اؤّسا َر َٔ أَ   َْقَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمذ نب اعمذ، دیمح، دبعاہلل نب قیقش یلیقع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس روسؽ 

فل ہ فملس یبمل رات کت اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع 

ڑھکے وہ رک یھب افر یبمل رات کت ھٹیب رک یھب امنز ڑپےتھ ےھت افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک ڑپےتھ وت روکع یھب 

 ڑھکے وہ رک رفامےت افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھٹیب رک ڑپےتھ وت روکع یھب ھٹیب رک رفامےت۔

 یب ہبیش، اعمذ نب اعمذ، دیمح، دبعاہلل نب قیقش یلیقعاوبرکب نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیملفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ 



 

     1697    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابو٠ىاویہ، ہصا٣ ب٦ حسا٧، اب٦ َيْی٦، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ ب٦ وٕيلی :  راوی

٤ََْا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ  َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ِيلٔیِّ  َحسَّ َٕ ُِٜى ٖٕ ا ئْی٦َ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي َٔ ٔس ب٦ِٔ  ا٧َ َو٦ِ ٠َُح١َّ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ َحسَّ

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َِٜا َوائَٔصَة َو٦ِ َظََلةٔ َر َ أ ََ  َٟ ا َٔ ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ََلَة ی اهَّللُ َو یُِٙثُْٔ اٜعَّ

اؤّس  َٔ َي  َ٘ اؤّسا َر َٔ ََلَة  ِِتََتَح اٜعَّ ائ١ّٔا َوإَٔذا ا َٔ َي  َ٘ ائ١ّٔا َر َٔ ََلَة  ِِتََتَح اٜعَّ إَٔذا ا َِ اؤّسا  َٔ ائ١ّٔا َو  أَ

 اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اشہؾ نب اسحؿ، انب ریسنی، دبعاہلل نب قیقش نب یلیقع رفامےت ںی ہک مہ ےن رضحت اعدص  ریض

 اہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس تہب

 رثکت ےس ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک امنز ڑپاھ رکےت ےھت رھپ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑھکے وہ رک یرفع رفامےت وت

 روکع یھب ڑھکے وہ رک رفامےت افر بج ھٹیب رک یرفع رفامےت وت روکع یھب ھٹیب رک رفامےت۔

 ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اشہؾ نب اسحؿ، انب ریسنی، دبعاہلل نب قیقش نب یلیقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   باب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1698    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یس، حس٦ ب٦ ربيي، ٠ہسی ب٦ ٠ي١و٧، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ابوَکیِ، اب٦ ١٤يْ، ابوربيي زہزانی، ح١از ب٦ ز :  راوی

 ہصا٣ ب٦ ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 ٔ ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّب َٟ ح و َحسَّ ا َٔ اْز َيِىىٔي اب٦َِ َزیِٕس  ٤ََْا َح١َّ َ َّصَِزانٔیُّ أَِخب ثَىٔي أَبُو اٜزَّبٔئي اٜز ث٥ََا ٠َِضسٔیُّ ب٦ُِ ٠َِي١ُو٧ٕ ح و ئي َحسَّ َحسَّ

ٕ َج١ٔيّى  ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ثَىٔي َحسَّ َوَة ح و َحسَّ ا َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ



 

َٟ َحسَّ  ا َٔ ُط  َٜ ُن  ِّ َّٝ ٕب َواٜ َِٜت ٠َا َرأَیُِت ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ا َٔ َْنٔی أَبٔی َو٦ِ َوائَٔصَة  َ َٟ أَِخب ا َٔ َوَة  ٔىيٕس َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ 

َْ َْقَ  ٔ ب َ٘ َّي إَٔذا  ٞٔ َجأّٜسا َحً ِي َّٝ أُ فٔی َشِيٕئ ٦ِ٠ٔ َظََلةٔ اٜ ٢َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّ َر َِٝيطٔ ٦ِ٠ٔ أَ َجأّٜسا َحً ي إَٔذا بَقَٔی َو

َي  َ٘ أَص٦َُّ ث٢َُّ َر ََُِقَ ا٣َ  َٔ وَرةٔ ثَََلثُو٧َ أَِو أَِرَبُىو٧َ آَیّة   اٜسُّ

اوبرعیب زرھاین، امحد نب زدی، نسح نب رعیب، دہمی نب ومیمؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ نب رعفہ، 

رفامیت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رات یک امنز ںیم ےس سک ںیم ھٹیب رک رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی اہیں کت ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فیعض وہ ےئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھٹیب رک ڑپاھ 

 لںیتی ابیق رہ اجںیت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک اؿ وک رکےت ےھت اہیں کت ہک بج وسرة ںیم ےس سیت ای اچسیل

 ڑپےتھ رھپ روکع رفامےت۔

اوبرعیب زرہاین، امحد نب زدی، نسح نب رعیب، دہمی نب ومیمؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ نب  :  رافی

 رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1699    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، وبساهَّلل ب٦ یزیس، ابونَّض، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 ٔ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس َوأَب َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ١َََٝة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َحسَّ ََ ی ا٥ََِّّٜضٔ َو٦ِ أَبٔی 

إَٔذا بَ  َِ ُ َوصَُو َجأْٜس  أ َيُِقَ َِ ِّی َجأّٜسا  ٢ََّٝ کَا٧َ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِسُر ٠َا یَُٙو٧ُ َوائَٔصَة أ٧ََّ َر َٔ ائَتٔطٔ  قَٔی ٦ِ٠ٔ ْٔقَ

َٞ َذَٜٔک ثَََلثٔيَن أَِو أَِرَبٔىيَن  ا٤َٔيةٔ ٠ِٔث َىةٔ اٜثَّ ِ٘ ُٞ فٔی اٜزَّ َى ِّ َحَس ث٢َُّ َي ََ َي ث٢َُّ  َ٘ ائ٢ْٔ ث٢َُّ َر َٔ أَ َوصَُو  ََُِقَ ا٣َ  َٔ  آیَّة 

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب سیدی، اوبرضن، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص



 

فل ہ فملس ھٹیب رک امنز ڑپےتھ ےھت افر رقات یھب ےنھٹیب یہ یک احتل ںیم رکےت وت بج سیت ای اچسیل لایت یک دعتاد رقات  اہلل ہیلع

ابیق رہ اجیت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ اجےت افر ڑھکے وہےن یک احتل ںیم رقات رفامےت رھپ روکع ف وجسد رفامےت رھپ 

 رطح رفامےت۔دفرسی رتعک ںیم یھب ایس 

 ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب سیدی، اوبرضن، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1700    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ی ہصا٣، ابوبْک ب٦ ٠ح١س، و١زہ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابوبْک، ا١َىيٞ ب٦ وٝيہ، وٜيس ب٦ اب :  راوی

 حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 َٝ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ َِٜؤٜئس ب٦ِٔ أَبٔی صَٔصا٣ٕ َو٦ِ َحسَّ َة َو٦ِ ا يَّ

إٔذَ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ  َِ اؤْس  َٔ أُ َوصَُو  ٢َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ َي ٕس َو٦ِ َو١َِزَة َو٦ِ َوائَٔصَة  َ٘ ا أََراَز أ٧َِ َیزِ

أُ إِٔنَسا٧ْ أَِرَبٔىيَن آیَّة  ِسَر ٠َا َيُِقَ َٔ ا٣َ  َٔ 

لیع نب ہیلع، فدیل نب ایب اشہؾ، اوبرکب نب دمحم، رمعہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب، اامس

 ہ فملس اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھٹیب رک امنز ڑپےتھ رھپ بج روکع رکےن اک ارادہ وہات وت لپ یلص اہلل ہیلع فل

 ڑھکے وہےت( ینتج دقمار ںیم ا ک ااسنؿ اچسیل لایت ڑپھ اتکس ےہ۔ڑھکے وہ رک روکع رفامےت۔ )اینت دقمار ےک ےیل 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب، الیعمس نب ہیلع، فدیل نب ایب اشہؾ، اوبرکب نب دمحم، رمعہ، رضحت اعدص  ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1701    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ بَّش، ٠ح١س ب٦ و١زو، ٠ح١س ب٦ ابزاہي٢، و١ٕٝہ ب٦ ؤاػ :  راوی

ُس ب٦ُِ إٔبِزَ  ثَىٔي ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َو١ِزٕو َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٟ َحسَّ ا َٔ إػ  َّٔ ١ََة ب٦ِٔ َو َٕ ِٝ اصٔي٢َ َو٦ِ َو

 ٔ ُِٝت ٜ َِٜت ُٔ ا َٔ َىَتئِن َوصَُو َجأْٜس  ِ٘ ٢ََّٝ فٔی اٜزَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ کَا٧َ َيِع٥َُي َر ِي َ٘ إٔذَا َىائَٔصَة  َِ ُ ِٔيض١َٔا  أ کَا٧َ َيُِقَ

َي  َ٘
ا٣َ ََفَ َٔ َي  َ٘  أََراَز أ٧َِ َیزِ

فاقص رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس  انب ریمن، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب

رعض ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دف روتعکں ںیم ےسیک ایک رکےت ےھت؟ ہکبج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھٹیب وہں! 

فونں روتعکں ںیم رقات رفامےت رھپ بج روکع رکےن اک رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس د

 ارادہ وہات وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےت رھپ روکع رفامےت۔

 انب ریمن، دمحم نب رشب، دمحم نب رمعف، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1702    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، یزیس ب٦ زریي، َىيس جزیزی، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ :  راوی



 

 ٕٖ ُِٜحَزیِزٔیِّ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي ٔىيٕس ا ََ ٤ََْا یَزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َو٦ِ  َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ِٞ کَا٧َ َحسَّ ُِٝت َٜٔىائَٔصَة َص ُٔ  َٟ ا َٔ  

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو َِٜت َنَى٢ِ َبِىَس ٠َا َحَف١َطُ ا٥َّٜاُس ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ اؤْس  َٔ ِّی َوصَُو  ٢ََّٝ ُيَعل ََ 

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، دیعس رجریی، دبعاہلل نب قیقش رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ےس وپاھچ ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ

اعتٰیل اہنع ےن رفامای اہں! بج ولوگں یک رکففں افر مغ ےن لپ یلص اہلل  فملس ھٹیب رک امنز ڑپاھ رکےت ےھت؟ رضحت اعدص  ریض اہلل

 ہیلع فل ہ فملس وک وبڑاھ رکدای۔

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، دیعس رجریی، دبعاہلل نب قیقش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1703    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 هَّلل ب٦ شٕيٖوبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، ٘ہ١س، وبسا :  راوی

 ٔ ُِٝت ٜ ُٔ  َٟ ا َٔ  ٕٖ ِض١َْس َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي َ٘ ث٥ََا  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َحسَّ َّی َحسَّ ََِذََکَ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َىائَٔصَة 

٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

س، دبعاہلل نب قیقش

 م
کہ

  اس دنس ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔دیبع اہلل نب اعمذ، 

س، دبعاہلل نب قیقش :  رافی

 م
کہ

 دیبعاہلل نب اعمذ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک :   ابب



 

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1704    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

بی ََٝمي٧، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ٠ح١س ب٦ حات٢، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦ ٠ح١س، اب٦ جزیخ، وث١ا٧ ب٦ ا :  راوی

 حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َٟ اب٦ُِ  ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس  ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ  ثَىٔي ٠َُح١َّ َْنٔی وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َحسَّ َ ُجَزیِٕخ أَِخب

٧َ أ٧ََّ أَبَا  َمِيَ َٝ َُ َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِْتطُ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َ َُْظ أ٧ََّ َوائَٔصَة أَِخب َ ١َََٝة ب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أَِخب ََ ْْ ثٔي َ٘ َّي کَا٧َ  ٢ِ ی١َُِت َحً

 ٦ِ٠ٔ َظََلتٔطٔ َوصَُو َجأْٜس 

امیلسؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  دمحم نب احمت، اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، امثعؿ نب ایب

 اہنع رفامیت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رتلح ںیہن رفامیئ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رثکت ےک اسھت ھٹیب رک

 (امنزںی ڑپںیھ امنزںی ڑپےنھ ےگل۔ )فاصؽ ےس ےلہپ لپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رثکت ےس ھٹیب رک

دمحم نب احمت، اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، امثعؿ نب ایب امیلسؿ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرف :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1705    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، ؼحاک ب٦ وث١ا٧، وبساهَّلل ب٦ ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی ٠ح١س ب٦ حات٢، حس٦ حٝوانی، زیس ب٦ حباب :  راوی

 و٥ہا



 

ُِٜحبَ  ث٥ََا َزیُِس ب٦ُِ ا َٟ َحَس٦ْ َحسَّ ا َٔ ص١َُا َو٦ِ َزیِٕس  َِٝوانٔیُّ لَٔکَ ُِٜح ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َوَحَس٦ْ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ اُک ب٦ُِ َحسَّ حَّ ثَىٔي اٜؽَّ أب َحسَّ

ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ  َٞ وُِث١َا٧َ َحسَّ ُٕ ٢ََّٝ َوَث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٧َ َر ا بَسَّ َّ١َٜ َِٜت  ا َٔ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ثَُْ  ب٦ُِ ُُعِ ِ٘  کَا٧َ أَ

 َظََلتٔطٔ َجأّٜسا

 اہنع رفامیت ںی ہک بج دمحم نب احمت، نسح ولحاین، زدی نب ةحب، احضک نب امثعؿ، دبعاہلل نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک مسج ابمرک اھبری افر لیقث وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رثکت ےس ھٹیب رک امنزںی ڑپےتھ

 ےھت۔

 اعتٰیل اہنعدمحم نب احمت، نسح ولحاین، زدی نب ةحب، احضک نب امثعؿ، دبعاہلل نب رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیملفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایب

     1706    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، َائِ ب٦ یزیس، ٠فِٝ ب٦ ابی وزاوہ، حَّضت حّعہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ِٔ ب٦ِٔ أَبٔی َوَزاَوةَ َحسَّ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ِٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس َو٦ِ ا ٔ ائ ِضِٔمِّ  اٜسَّ اٜسَّ

اؤّسا  َٔ ِبَحتٔطٔ  َُ َّی فٔی  ٢ََّٝ َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت ٠َا َرأَیُِت َر ا َٔ ََّضا  َعَة أ٤َ ِّ َِاتٔطٔ بَٔىا٣ٕ َو٦ِ َح َٞ َو ِب َٔ َّي کَا٧َ  َحً

ِّی  کَا٧َ ُيَعل َٟ ٥ِ٠َٔضاَِ َٟ ٦ِ٠ٔ أَـَِو َّي َتُٙو٧َ أَـَِو يَُْتَُِّٝضا َحً َِ وَرةٔ  أُ بٔاٜسُّ اؤّسا َوکَا٧َ َيُِقَ َٔ ِبَحتٔطٔ  َُ  فٔی 

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، اسبئ نب سیدی، بلطم نب ایب فداہع، رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن روسؽ 

 ہ فملس وک ھٹیب رک امنزںی ڑپےتھ وہےئ ںیہن داھکی اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رتلح ےس ا ک اہلل یلص اہلل ہیلع فل

اسؽ ےلہپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھٹیب رک لفن ڑپےنھ ےگل افر وسرة اس رطح رہھٹ رہھٹ رک ڑپےتھ ہک فہ وسرت یبمل ےس یبمل وہ 

 اجیت۔



 

 نب اہشب، اسبئ نب سیدی، بلطم نب ایب فداہع، رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب ییحی، امکل، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک

     1707    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س، اَحاٗ ب٦ وہِ، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی :  راوی

 َٝ ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ اَِل َحسَّ َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََا إ َْنٔی یُو٤ُُس ح و َحسَّ َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ  ُة 

َُّض١َ  َْ أ٤َ ِ ٌَي َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز َج١ٔيّىا َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ َٔ أَِخب  اَِل بَٔىا٣ٕ َواحٕٔس أَِو اث٥َِئِن ا 

اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، ااحسؼ نب فبہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس 

 رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، ااحسؼ نب فبہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1708    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبيساهَّلل ب٦ ٠وسي، حس٦ ب٦ ظاٜح، ١َاک جابز ب٦ ١َزہ :  راوی

 َٔ ١َإک  َٔ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ُوَسي َو٦ِ َحَس٦ٔ ب٦ِٔ َظأٜٕح َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ١َُزَة أ٧ََّ َحسَّ ََ َْنٔی َجابٔزُ ب٦ُِ  َ َٟ أَِخب ا



 

اؤّسا َٔ َّی  َّي َظل ٢ِ ی١َُِت َحً َٜ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييَّ َظل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل نب ومیس، نسح نب اصحل، امسک اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک فاصؽ ںیہن

 کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھٹیب رک امنز ہن ڑپھ یل وہ۔ وہا بج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل نب ومیس، نسح نب اصحل، امسک اجرب نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز اف :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1709    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ و١ززہيْ ب٦ ِحب، جزیز، ٥٠عور، ہَلٟ ب٦ يسآ، ابی یحٌي،  :  راوی

ٕٓ َو٦ِ أَبٔی َیِحٌَي َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ  ٟٔ ب٦ِٔ َيَسا ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ صََٔل ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ثُِت َحسَّ َٟ حُسِّ ا َٔ  ب٦ِٔ َو١ِزٕو 

 َٔ  ٔٞ َٟ َظََلةُ اٜزَُّج ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی َجأّٜسا أ٧ََّ َر َوَجِستُُط يَُعل َِ أََتِيُتُط  َِ  َٟ ا َٔ  ٔ ََلة ُْ اٜعَّ اؤّسا نِٔع

ََّک  َٟ اهَّللٔ أ٤َ و َُ ثُِت َیا َر ُِٝت حُسِّ ُٔ ََٜک یَا َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َو١ِزٕو  َٟ ٠َا  ا َٕ َِ طٔ  َٔ ِ َوَؼِىُت یَٔسی َولَی َرأ اؤّسا  َِ َٔ  ٔٞ َِٝت َظََلةُ اٜزَُّج ُٔ

ََل  ْٔ اٜعَّ أََحٕس ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ َولَی نِٔع َ٘ َِٜسُت  ٙٔىِّي  ِٞ َوَل َٟ أََج ا َٔ اؤّسا  َٔ ِّی   ةٔ َوأ٤ََِت ُتَعل

زریہ نب رحب، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، ایب ییحی، دبعاہلل نب رمع رفامےت ںی ہک ھجم ےس  ہ دحثی ایبؿ یک یئگ ہک روسؽ اہلل یلص 

انھ لد ی امنز ےک ربارب ےہ وت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لای وت اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای لدیم اک ھٹیب رک امنز ڑپ

لپ وک ںیم ےن ھٹیب رک امنز ڑپےتھ وہےئ اپای ںیم ےن اانپ اہھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رس ابمرک رپ راھک، لپ یلص اہلل ہیلع 

 ایک وہا؟ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ےھجم  ہ دحثی ایبؿ یک یئگ ےہ فل ہ فملس ےن رفامای اے انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھجت

یھب  ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ےہ ہک لدیم اک ھٹیب رک امنز ڑپانھ لد ی امنز ےک ربارب ےہ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ےن رفامای  ہ حیحص ےہ نکیل ںیم مت ںیم ےس یسک اسیج ںیہن وہں۔ وت ھٹیب رک امنز ڑپھ رےہ ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس



 

 زریہ نب رحب، رجری، وصنمر، الہؽ نب اسیػ، ایب ییحی، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ا ماؾ اک ایبؿ اسمرففں یک امنز افر رصق ےک :   ابب

 لفن امنز ڑھکے وہ رک افر ھٹیب رک ڑپےنھ افر ا ک رتعک ںیم ھچک ڑھکے وہ رک افر ھچک ھٹیب رک ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1710    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، یحٌي ب٦ َىيس، َّيا٧ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ :  راوی

ٔس ب٦ِٔ َجِىََفٕ  إر َج١ٔيّىا َو٦ِ ٠َُح١َّ َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ث٥ََا اب٦ُِ َحسَّ  َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ

َيا٧ُ لَٔکَ  ِّ َُ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى دٔ ا ٔ َوفٔی رَٔوایَٔة ُشِىَبَة َو٦ِ أَبٔی یَِحٌَي اِلَُِعَ ٥َاز َِ ٔ  ص١َُا َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بَٔضَذا اِْل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی نب دیعس، ایفسؿ اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ

 ےہ۔

 انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی نب دیعس، ایفسؿاوبرکب نب ایب ہبیش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد اف

 افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ اسمرففں یک امنز :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1711    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

  تىالٰی و٥ہایٰحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل :  راوی

َٟ اهَّللٔ و َُ َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َر أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ُُعِ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو  َظل

َىّة یُوتٔزُ ٥ِ٠َٔضا بَٔواحَٔس  ِ٘ َة َر ٞٔ إِٔحَسی َوَِّشَ ِي َّٝ ِّی بٔاٜ ٢َ کَا٧َ ُيَعل َّٝ ََ َّي َیأِتَٔيطُ َو طٔ اِلَی٦ٔ١َِ َحً ِّٕ َُ ٥ِ٠َٔضا اِؼَفَحَي َولَی ٔش إَٔذا ََفَ َِ  ٕ ة

َتئِن  َّ ّٔي َىَتئِن َخ ِ٘ ِّی َر ُيَعل َِ  ٧ُ ١َُِٜؤذِّ  ا

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک 

ایگرہ راعکت ڑپاھ رکےت ےھت ہک اس ںیم ےس ا ک رتعک ےک ذرہعی فرت انب ےتیل وت بج اس ےس افرغ وہےت وت داںیئ رکفٹ رپ ٹیل 

 اجےت اہیں کت ہک ؤمذؿ لات رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یکلہ یکلہ دف راعکت ڑپےتھ۔

ی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعدص  ریض ا :  رافی  
ی
ر
 ح
ت

 ہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1712    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ِٜحَ  َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ ٠َ ثَىٔي َِحِ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َحسَّ َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ارٔٔث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ُُعِ

ِّی  ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل َُ ٦ِ٠ٔ َظََلة َِمَٔي بَيَِن أ٧َِ َيَِفُ

ِٔ َوهَٔی ا ِٜٔىَصا ٔ ا َىَتئِن َویُوتٔزُ ب ِ٘ ِّٞ َر ُ ٢ُِّٝ بَيَِن ک َىّة ُيَس ِ٘ َة َر ٔ إِٔحَسی َوَِّشَ ِحز َّ ِٜ ٔلَی ا َِٜىَت١ََة إ ََٙت ًَّٜٔي یَِسوُو ا٥َّٜاُس ا ََ َِإَٔذا  َواحَٔسةٕ 

 ِ٘ َي َر َ٘
ا٣َ ََفَ َٔ  ٧ُ ١َُِٜؤذِّ ِحزُ َوَجائَطُ ا َّ ِٜ َٜطُ ا ََّن  ٔ َوَتَبي ِحز َّ ِٜ ٔ ا ١َُِٜؤذ٧ُِّ ٦ِ٠ٔ َظََلة طٔ اِلَی٦ٔ١َِ ا ِّٕ َتئِن ث٢َُّ اِؼَفَحَي َولَی ٔش َّ ّٔي َىَتئِن َخ

ا٠َةٔ  َٔ ١َُِٜؤذ٧ُِّ َِٜٔلٔ َّي َیأِتَٔيطُ ا  َحً



 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک 

ہک روسؽ اہلل اشعء یک امنز ےس افرغ وہےن ےک دعب ےس رجف یک امنز ےک درایمؿ کت ایگرہ رںیتعک ڑپےتھ ےھت  زفہج رہطمہ رفامیت ںی

افر رہ دف روتعکں ےک دعب السؾ ریھپےت افر ا ک رتعک ےک ذرہعی فرت انب ےتیل رھپ بج ؤمذؿ رجف یک اذاؿ دے رک اخومش وہ اجات وت رجف 

 فل ہ فملس ےک اپس لات وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک یکلہ یکلہ دف رتعک ڑپےتھ اظرہ وہ اجیت افر ؤمذؿ لپ یلص اہلل ہیلع

 رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داںیئ رکفٹ رپ ٹیل اجےت اہیں کت ہک ؤمذؿ ااقتم ےنہک ےک  ےئ لات۔

 اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمرات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ

     1713    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب :  راوی

 َٝ ٠َ َٗ َِحِ ا ََ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب بَٔضَذا اِْل َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة أَِخب َٝ ٠َ ث٥َٔيطٔ َِحِ ٔ َحسَّ َِٜحٔسیَث ب َُّط ُة ا َْ أ٤َ ِ ٌَي ١ِٔثٝٔطٔ 

ٞٔ حَ  َِٜحٔسیٔث ب١ِٔٔث ائٔزُ ا ََ ا٠ََة َو َٔ ٔ ٢َِٜ یَِذَُکِ اِْل ٧ُ َو ١َُِٜؤذِّ ِحزُ َوَجائَُط ا َّ ِٜ َٜطُ ا ََّن  ٢ِ یَِذَُکِ َوَتَبي َٜ ِّ َوا ََ  ٔسیٔث َو١ِزٕو 

  لقن یک یئگ ےہ۔رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب ےس اس دنس ےک اسھت ھچک یظفل ردفدبؽ ےک اسھت ایس رطح دحثی

 رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمرات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک 

     1714    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ  َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ اَِل َحسَّ َٔ

ٞٔ ثَََلَث َوَِّشَ  ِي َّٝ ِّی ٦ِ٠ٔ اٜ ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ َىّة أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ِ٘ یُوتٔزُ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک  َة َر

َصا  بَٔد١ِٕس َِل َیِحُٝٔس فٔی َشِيٕئ إِٔلَّ فٔی آِٔخٔ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

 فرت انب ےتیل یسک ںیم ہن ےتھٹیب وساےئ اس ےک لرخ ںیم۔ فملس رات وک ریتہ رںیتعک ڑپاھ رکےت ےھت اؿ ںیم ےس اپچن وک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امن :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1715    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ت ہصا٣ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبسہ ب٦ ََٝمي٧، ابوَکیِ، و٘يي، حَّض :  راوی

ث٥ََا َو  ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََاظ أَبُو َُکَ ٧َ ح و َحسَّ ََٝمِيَ َُ ث٥ََا َوِبَسةُ ب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُض٢ِ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ ُّٝ ُ ا٠ََة ک ََ ُ ٘ٔيْي َوأَبُو أ

 ٔ ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

اوبرکبی، فعیک، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، 



 

 یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اوبرکبی، فعیک، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1716    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، یزیس ب٦ ابی حبيِ، ُعاک ب٦ ٠اٜک، ُعوہ، حَّضت وائصۂتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث :  راوی

َوَة  أک ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ ُُعِ ِٕ َو٦ِ ُٔعَ َِٜيْث َو٦ِ یَزٔیَس ب٦ِٔ أَبٔی َحبٔي ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِْتُط أ٧ََّ َحسَّ َ أ٧ََّ َوائَٔصَة أَِخب

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر ِحز َّ ِٜ َىًَِي ا ِ٘ َىّة بَٔز ِ٘ َة َر ِّی ثَََلَث َوَِّشَ  ٢َ کَا٧َ ُيَعل

ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب ، بی، رعاک نب امکل، رعفہ، رضحت اعدص  رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رجف یک 

 دف رتعک ےک اسھت ریتہ رںیتعک امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔

  دیعس، ثیل، سیدی نب ایب ، بی، رعاک نب امکل، رعفہ، رضحت اعدص ہبیتق نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمرات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امن

     1717    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، َىيس ب٦ ابی َىيس، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١ :  راوی

ٔىئس ب٦ِٔ  ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  َّطُ  َحسَّ ١َََٝة ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ ََ بُْٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  ِٕ ١َِٜ ٔىيٕس ا ََ أَبٔی 

 َُ َِٜت ٠َا کَا٧َ َر ا َٔ ٢ََّٝ فٔی َر٠ََؽا٧َ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َْ کَا٤َِت َظََلةُ َر ِي َ٘ َٟ َوائَٔصَة 
َ أ َِٝيطٔ ََ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و

٢َ یَ  َّٝ ََ ُ َو ِٟ َو٦ِ حُِس٥ٔض٦َّٔ َوـ
َ َََِل َتِسأ ِّی أَِرَبّىا  َىّة ُيَعل ِ٘ َة َر ٔ َولَی إِٔحَسی َوَِّشَ ِّی زٔیُس فٔی َر٠ََؽا٧َ َوَِل فٔی ٌَئِْظ ؤٜض٦َّٔ ث٢َُّ ُيَعل

ُِٝت  ُٕ َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٕ َِ ِّی ثَََلثّا  ِٟ َو٦ِ حُِس٥ٔض٦َّٔ َوـُؤٜض٦َّٔ ث٢َُّ ُيَعل
َ َََِل َتِسأ َٟ یَا  أَِرَبّىا  ا َٕ َِ َٞ أ٧َِ تُوتَٔز  ِب َٔ َٟ اهَّللٔ أََت٥َا٣ُ  و َُ یَا َر

ِٝٔيي َٔ  َوائَٔصُة إ٧َّٔ َوِيىَيَّ َت٥َا٠َا٧ٔ َوَِل َی٥َا٣ُ 

ییحی نب ییحی، امکل، دیعس نب ایب دیعس، اوبہملس نب دبعارلنمح رفامےت ںی ہک اوہنں ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس راضمؿ اابملرک ںیم امنز سک رطح ڑپےتھ ےھت؟ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل

ہک راضمؿ وہ ای راضمؿ ےک العفہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایگرہ روتعکں ےس زایدہ امنز ںیہن ڑپےتھ ےھت، اچر رںیتعک وت اس رطح 

فر ابملیئ ےک ابرے ںیم ھچک ہن وپھچ! رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس نیت رتعک فرت ڑپےتھ، رضحت ڑپےتھ ہک اؿ یک وخوصبریت ا

اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رعض رکیت ںی، اے اہلل ےک روسؽ! ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فرت ڑپےنھ ےس ےلہپ وس اجےت ںی؟ 

 ریمی لںیھکن وت وسیت ںی رپ ریما دؽ ںیہن وسات۔ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے اعدص 

 ییحی نب ییحی، امکل، دیعس نب ایب دیعس، اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمرات 

     1718    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، ہصا٣، یحٌي، ابو١َٝہ :  راوی

َّي  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ َحسَّ ُِٜت َوائَٔصَة َو٦ِ َظََلة َ أ ََ  َٟ ا َٔ ١ََة  َٝ ََ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ َیِحٌَي َو٦ِ أَبٔی  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َحسَّ َحسَّ



 

َىا َ٘ ِّی ث١ََا٧َ َر َىّة ُيَعل ِ٘ َة َر ِّی ثَََلَث َوَِّشَ َِٜت کَا٧َ ُيَعل ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُ َر َىَتئِن ٕت ث٢َُّ ی ِ٘ ِّی َر وتٔزُ ث٢َُّ ُيَعل

ا٠َٔة ٦ِ٠ٔ  َٔ ٔ ِٔ َواِْل َىَتئِن بَيَِن ا٥َِّٜسا ِ٘ ِّی َر َي ث٢َُّ ُيَعل َ٘
ا٣َ ََفَ َٔ َي  َ٘ إَٔذا أََراَز أ٧َِ یَزِ َِ ِبٔح  َوصَُو َجأْٜس   َظََلةٔ اٜعُّ

 ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، اشہؾ، ییحی، اوبہملس رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص 

 ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریتہ رںیتعک ڑپےتھ ےھت، لھٹ رںیتعک افر رھپ فرت ڑپےتھ، رھپ ھٹیب رک

فل ہ فملس حبص یک اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ دف رںیتعک ڑپےتھ وت بج روکع اک ارادہ وہات وت ڑھکے وہ اجےت، رھپ لپ یلص اہلل ہیلع 

 دف رتعک )تنس( ڑپےتھ۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، اشہؾ، ییحی، اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1719    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ي ب٦ ابی ٘ثيْ، زہيْ ب٦ ِحب، حسين ب٦ ٠ح١س، شيبا٧، یحٌي، ابو١َٝہ، یحٌي ب٦ بَّش، ٠ىاویہ ب٦ ََل٣، یحٌ :  راوی

 حَّضت ابو١َٝہ

 َٝ ََ ١ِٔىُت أَبَا  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا َشِيَبا٧ُ َو٦ِ َیِحٌَي  ٕس َحسَّ ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ ٠َُح١َّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ َحسَّ ١ََة ح و َحسَّ

٣ٕ وَ  َلَّ ََ ث٥ََا ٠َُىاؤَیُة َيِىىٔي اب٦َِ  یزٔیُّ َحسَّ ََِٜحٔ َٟ َوائَٔصَة َو٦ِ َظََلةٔ بَِّٔشٕ ا
َ أ ََ َّطُ  ١ََة أ٤َ َٝ ََ َْنٔی أَبُو  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ٕ ثٔيْ َ٘ ٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی 

ائ١ّٔا یُوتٔزُ  َٔ َىأت  َ٘ َْ أ٧ََّ فٔی َحٔسیثٔض١َٔا تِٔسَي َر ِ ٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ ٌَي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  ٥ِ٠ُٔض٦َّ َر

دمحم، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، ییحی نب رشب، اعمف ہ نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبہملس رفامےت ںی ہک  زریہ نب رحب، نیسح نب

اوہنں ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ، ابیق دحثی ایس 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ون رںیتعک ڑھکے وہ رک ڑپےتھ فرت ایہن ںیم ےس وہ ےت۔ رطح ےس ایبؿ رفامیئ اس ںیم  ہ ےہ ہک



 

 زریہ نب رحب، نیسح نب دمحم، ابیشؿ، ییحی، اوبہملس، ییحی نب رشب، اعمف ہ نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، رضحت اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1720    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٤أس، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، وبساهَّلل ب٦ ابی ٜبيس َے روایت ےہ ٘ہ ا٤ہوں ےن حَّضت ابو١َٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ و١زو :  راوی

 َ١َٝ ََ ١َٔي أَبَا  ََ َٜبٔيٕس  َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی  ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ُٕ َحسَّ َِ َٟ أََتِيُت َوائَٔصَة  ا َٔ ُِٝت أَِی َة 

ٔ َر٠َ  َِٜت کَا٤َِت َظََلتُُط فٔی َشِضز ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َىّة أ٠ُِٓط أَِخبْٔٔیىٔي َو٦ِ َظََلةٔ َر ِ٘ َة َر ٔ ثَََلَث َوَِّشَ ٌَئِْظ َؽا٧َ َو

 ٔ ِحز َّ ِٜ َىَتا ا ِ٘ ٞٔ ٥ِ٠َٔضا َر ِي َّٝ  بٔاٜ

 ایب دیبل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںی رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب

ہک ںیم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس لای افر ںیم ےن رعض ایک، اے اامں اجؿ! ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

امای لپ یک امنز راضمؿ افر راضمؿ ےک العفہ رات وک ریتہ رںیتعک وہیت ںیھت ایہن یک امنز ےک ابرے ںیم  رب د ےئج، وت اوہنں ےن رف

 ںیم ےس دف راعکت رجف یک یھب وہںیت۔

 رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب ایب دیبل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم



 

     1721    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ح٥مٝہ، ٔا٢َ ب٦ ٠ح١س :  راوی

 ُٕ ١ِٔىُت َوائَٔصَة َت ََ  َٟ ا َٔ ٕس  ٢ٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َٔ ا َٕ ِٜ ُة َو٦ِ ا َٝ ث٥ََا َح٥َِم ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٟٔ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ُٟ کَا٤َِت َظََلةُ َر و

 َّٝ ٢َ ٦ِ٠ٔ اٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َىّة َظل ِ٘ َة َر ِتَٝٔک ثَََلَث َوَِّشَ َِ  ٔ ِحز َّ ِٜ َىًَِي ا ِ٘ ُي َر َ٘ َىإت َویُوتٔزُ بَٔسِحَسةٕ َوَیزِ َ٘ ٞٔ َوََّشَ َر  ِي

 انب ریمن، ہلظنح، اقمس نب دمحم رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

امنز ںیم دس رںیتعک ڑپےتھ ےھت افر اؿ وک ا ک رتعک ےک ذرہعی فرت انبےتیل افر رجف یک دف رتعک ڑپےتھ وت  ہ ریتہ  فل ہ فملس رات یک

 رںیتعک وہ ںیئگ۔

 انب ریمن، ہلظنح، اقمس نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1722    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٌي، ابوخيث١ہ، ابواَحٖاح١س ب٦ یو٤س، زہيْ، ابواَحٖ، یحٌي ب٦ یح :  راوی

 َ ٤َْ َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َٖ ح و َحسَّ َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو إ ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ ا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ أَبٔی إ

ثَِتُط َوائَٔصُة وَ  ا َحسَّ َوَز ب٦َِ یَزٔیَس َو١َّ َِ َ ُِٜت اِل َ أ ََ ٔٞ ِي َّٝ َٟ اٜ َِٜت کَا٧َ ی٥ََا٣ُ أَوَّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر ٦ِ َظََلة

 ِٔ إَٔذا کَا٧َ و٥َِٔس ا٥َِّٜسا َِ َضي َحاَجَتُط ث٢َُّ ی٥ََا٣ُ  َٔ ٔلَی أَصِٝٔطٔ  ُط َحاَجْة إ َٜ ُظ ث٢َُّ إ٧ِٔ کَا٤َِت  َِ َو  َویُِهٔی آِٔخَ َ َِٜت َوث ا َٔ  ٟٔ َِل َواهَّللٔ ٠َا اِلَوَّ

٢ِ یَُٙ  َٜ ٢َُٝ ٠َا تُزٔیُس َوإ٧ِٔ  َٞ َوأ٤ََا أَِو َِٜت اٌَِتَس ا َٔ َِ َوَِل َواهَّللٔ ٠َا  ١َِٜا َِٝيطٔ ا اَؿ َو َِ َ أ َِ ا٣َ  َٔ َِٜت  ا َٔ ٔٞ َِ اٜزَُّج َ ُوُؼو أ ٦ِ ُج٥ُّبا َتَوؼَّ

َىَتئِن  ِ٘ َّی اٜزَّ ََلةٔ ث٢َُّ َظل  ٜٔٝعَّ



 

 نب ییحی، اوبہمثیخ، اوب ااحسؼ رفامےت ںی ہک ںیم ےن اوسد نب سیدی ےس اؿ ااحدثی ےک ابرے ںیم ادمح نب ویسن، زریہ، اوب ااحسؼ ، ییحی

وپاھچ وج اؿ ےس رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک ابرے ںیم ایبؿ یک ںی، رضحت 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یرفع رات ںیم وس اجےت افر رات ےک لرخی ہصح ںیم اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ر

اجےتگ رھپ ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اینپ ازفاج رہطمات یک رطػ وکیئ احتج وہیت وت اس احتج وک وپرا رفام ےتیل رھپ لپ 

را اھٹ اجےت، اہلل یک مسق! رضحت اعدص  ےن  ہ ںیہن رفامای ہک لپ یلص یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وس اجےت افر بج یلہپ اذاؿ وہیت وت وف

 ہ اہلل ہیلع فل ہ فملس لسغ رفامےت افر ںیم ایھچ رطح اجاتن وہں ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک اچےتہ افر ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل

  رفامےت رھپ دف راعکت امنز ڑپےتھ۔فملس یبنج ہن وہےت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےک  ےئ فوض

 اوباقحس، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوباقحس ادمح نب ویسن، زریہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم رات یک امنز افر

     1723    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہا ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، یحٌي ب٦ آز٣، و١ار ب٦ زریٖ، ابواَحٖ، اَوز، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

اُر ب٦ُِ ُر  ث٥ََا َو١َّ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ آَز٣َ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ٔ َحسَّ َوز َِ َ َٖ َو٦ِ اِل َح َِ ٔ ٖٕ َو٦ِ أَبٔی إ َزیِ

٢ََّٝ يُ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ِٜؤِتزُ َو٦ِ َوائَٔصَة  َّي یَُٙو٧َ آِٔخَ َظََلتٔطٔ ا ٞٔ َحً ِي َّٝ ِّی ٦ِ٠ٔ اٜ  َعل

اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی نب لدؾ، امعر نب زرقی، اوب ااحسؼ ، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ 

  اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ امنز ےک لرخ ںیم فرت ڑپےتھ۔یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک امنز ڑپےتھ ےھت اہیں کت ہک لپ یلص

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ییحی نب لدؾ، امعر نب زرقی، اوباقحس، اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   باب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1724    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ٥از ب٦ َسی، ابواحوػ، اشىث، ٠َسوٗ :  راوی

ُِٜت َوا َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕٗ و ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ أَِشَىَث َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ٠ََِسُ یِّ َحسَّ ٔ ثَىٔي َص٥َّازُ ب٦ُِ اَٜسَّ ٟٔ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ٞٔ َر ئَٔصَة َو٦ِ َو١َ

 َ ُِٝت أَیَّ حٔيٕن ک ُٔ  َٟ ا َٔ ائ٢َٔ  ُِّ اٜسَّ َِٜت کَا٧َ یُٔح ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّیَظل ََِعل ا٣َ  َٔ ارَٔر  ١َٔي اٜعَّ ََ َِٜت کَا٧َ إَٔذا  ا َٕ َِ ِّی   ا٧َ ُيَعل

انہد نب رسی، اوباوحص، اثعش، قورفؼ رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

فل ہ فملس یگشیمہ وک ارگہچ وھتڑا وہ  دنس رفامےت ےھت، اوہنں فملس ےک ل ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع 

ےن اہک ہک ںیم ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز سک فتق ڑپےتھ ےھت؟ وت اوہنں ےن رفامای بج رمغ اک انخیچ  ےتن وت 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےت افر امنز ڑپےتھ۔

 اوحص، اثعش، قورفؼانہد نب رسی، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ںیمرات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ 

     1725    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، اب٦ بَّش، ٠سىز، َىس ب٦ ابزاہي٢، ابی ١َٝہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

١َََٝة وَ  ََ ِىٕس َو٦ِ أَبٔی  ََ ٕ َو٦ِ  ٤ََْا اب٦ُِ بَِّٔشٕ َو٦ِ ٠ِٔسَىز َ ِٕ أَِخب یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٜفَی َر َِٜت ٠َا أَ ا َٔ ٦ِ َوائَٔصَة 



 

ََحُ اِلَِولَی فٔی بَِئًي أَِو و٥ِٔٔسی إِٔلَّ ٤َائ١ّٔا ٢ََّٝ اٜسَّ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 یلص اہلل ہیلع اوبرکبی، انب رشب، رعسم، دعس نب اربامیہ، ایب ہملس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل

فل ہ فملس وک رات ےک لرخی ہصح ںیم اےنپ رھگ ںیم ای اےنپ اپس وسےت وہےئ یہ اپای )ینعی لپ یلص اہلل ہیلع فملس دجہت یک امنز ڑپھ رک 

 وس اجےت(۔

 اوبرکبی، انب رشب، رعسم، دعس نب اربامیہ، ایب ہملس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1726    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، نَّص ب٦ ولی، اب٦ ابی و١ز، ابوبْک، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابونَّض، ابو١َٝہ، حَّضت وائصہ رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 ُ َٟ أَب ا َٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز  َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  و بَِْکٕ َحسَّ

 ُ٘ إ٧ِٔ  َِ  ٔ ِحز َّ ِٜ َىًَِي ا ِ٘ َّی َر ٢َ إَٔذا َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ١ََة َو٦ِ َوائَٔصَة  َٝ ثَىٔي َوإِٔلَّ ََ ٥ُِت ٠ُِستَِئَٕمّة َحسَّ

 اِؼَفَحَي 

 ہک رکب نب ایب ہبیش، رصن نب یلع، انب ایب رمع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، اوبرضن، اوبہملس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیاوب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج رجف یک دف رںیتعک ڑپھ ےتیل وت ارگ ںیم اجگ ریہ وہیت وت ھجم ےس ابںیت رفامےت فرہن ٹیل اجےت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رصن نب یلع، انب ایب رمع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، اوبرضن، اوبہملس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1727    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٥ہااب٦ ابی و١ز، َّيا٧، زیاز ب٦ َىس، ابی وتاب، ابو١َٝہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و :  راوی

١ََة َو٦ِ  َٝ ََ إب َو٦ِ أَبٔی  ِىٕس َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی َوتَّ ََ ٔ ب٦ِٔ  َيا٧ُ َو٦ِ زٔیَاز ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ  َوائَٔصَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

َٝطُ  ٢ََّٝ ٠ِٔث ََ َِٝيطٔ َو  َو

اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دحثی یک  انب ایب رمع، ایفسؿ، زاید نب دعس، ایب اتعب، اوبہملس، رضحت

 رطح رفاتی لقن رکیت ںی۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، زاید نب دعس، ایب اتعب، اوبہملس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1728    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 جزیز، او١ض، ت١ي٢ ب٦ ١َٝہ، ُعوہ ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا زہيْ ب٦ ِحب، :  راوی

 ٔ َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ١َََٝة َو٦ِ ُُعِ ََ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َت١ٔي٢ٔ ب٦ِٔ  ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُٟ  َحسَّ و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ َو٦ِ َوائَٔصَة 

َّی اهَّللُ  أَِوتٔزٔی یَا َوائَٔصةُ اهَّللٔ َظل َِ ُٔومٔی   َٟ ا َٔ إَٔذا أَِوَتَز  َِ  ٔٞ ِي َّٝ ِّی ٦ِ٠ٔ اٜ ٢ََّٝ يَُعل ََ َِٝيطٔ َو   َو

زریہ نب رحب، رجری، اشمع، میمت نب ہملس، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل رات یک امنز 



 

  رفامےت اے اعدص  اوھٹ افر فرت ڑپوھ۔ڑپھ ےتیل افر فرت ڑپےنھ ےتگل وت ےھجم

 زریہ نب رحب، رجری، اشمع، میمت نب ہملس، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1729    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔا٢َ ب٦ ٠ح١س، حَّضت وائصہ رِضي  ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، ربيىہ ب٦ ابی وبساٜزح٦١، :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ٟٕ َو٦ِ َربٔيَىَة ب٦ِٔ  ٧ُ ب٦ُِ بََٔل ََٝمِيَ َُ َْنٔی  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٢ٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ  أَبٔی َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ ا

و َُ ٕس َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َر إٔذَاب٦ِٔ ٠َُح١َّ َِ ٞٔ َوهَٔی ٠ُِىَََّْٔؼْة بَيَِن یََسیِطٔ  ِي َّٝ ِّی َظََلَتطُ بٔاٜ ٢َ کَا٧َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َٟ اهَّللٔ َظل

أَِوَتَزِت  َِ َمَضا  َٕ ِٜؤِتزُ أَِي  بَقَٔی ا

اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، اقمس نب دمحم، رضحت 

ملس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک امنز ڑپےتھ ےھت افر فہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

 فہ فرت ڑپھ ںیتیل۔ ےک اسےنم یٹیل وہںیت وت بج فرت ڑپےنھ ابیق رہ اجےت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ وک اگج دےتی افر

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، اقمس نب دمحم، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز ا :   ابب



 

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1730    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ٠س٢ٝ ٠َسوٗ، یحٌي ب٦ یحٌي، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابويىّور، ابوبْک ب٦ ابی شيب :  راوی

 حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َس  ِٔ بُُط َو َٕ َٜ ١ُطُ َوأْٔس َو َِ ُّوٕر َوا َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَبٔی َيِى ِّ َُ ٤ََْا  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َحسَّ ا٧ُ ح و َحسَّ

 ُ َِٜت َشِيَبَة َوأَب ا َٔ ٕٗ َو٦ِ َوائَٔصَة  و ص١َُا َو٦ِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ٠ََِسُ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ اِلَِو١َٔض لَٔکَ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ِّٞ و َُکَ ُ  ٦ِ٠ٔ ک

ََحٔ  ٔلَی اٜسَّ َِا٤َِتَهی ؤِتزُُظ إ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس أَِوَتَز َر َٔ  ٔٞ ِي َّٝ  اٜ

ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، اوبوفعیر، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، ملسم قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  ییحی نب

اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رات ےک رہ ہصح ںیم فرت ڑپ ی اہیں کت ہک رحس ےک فتق لپ یلص اہلل ہیلع 

 یک امنز چنہپ یئگ۔ فل ہ فملس ےک فرت

ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، اوبوفعیر، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، ملسم قورفؼ، رضحت اعدص  ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسم :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1731    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ا٧، ابی حعين، یحٌي ب٦ وثاب، ٠َسوٗ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، َّي :  راوی

 تىالٰی و٥ہا



 

َيا٧َ َو٦ِ أَبٔی َحٔعيٕن  ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َّإب َو٦ِ َحسَّ  َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َوث

 َٜ ا َٔ ٕٗ َو٦ِ َوائَٔصَة  و ٔفطٔ َو ٠ََِسُ ََ ٞٔ َوأَِو ِي َّٝ ٟٔ اٜ ٢َ ٦ِ٠ٔ أَوَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس أَِوَتَز َر َٔ  ٔٞ ِي َّٝ ِّٞ اٜ ُ ٔ ِت ٦ِ٠ٔ ک ظ آِٔخٔ

ََحٔ  ٔلَی اٜسَّ ا٤َِتَهی ؤِتزُُظ إ َِ 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، ایب نیصح، ییحی نب فاثب، قورفؼ، رضحت اعدص 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فرت یک امنز رات ےک رہ ہصح ںیم ےس ادتبایئ رات افر درایمین رات افر رات ےک لرخ ںیم 

 ڑپ ی اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک فرت رحس ےک فتق چنہپ یئگ۔

  نب رحب، فعیک، ایفسؿ، ایب نیصح، ییحی نب فاثب، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

  فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمرات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع
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 ولی ب٦ ححز، حسا٧ ٔاِضي، َک٠ا٧، َىيس ب٦ ٠َسوٗ، ابی ؼهی، ٠َسوٗ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ثَىٔي َولٔیُّ بِ  ٕٗ َو٦ِ َوائَٔصَة َحسَّ و َهی َو٦ِ ٠ََِسُ ٕٗ َو٦ِ أَبٔی اٜؽُّ و ٔىئس ب٦ِٔ ٠ََِسُ ََ ٠َا٧َ َو٦ِ  اِضٔي َٔکِ َٔ ا٧ُ  ث٥ََا َحسَّ ٕ َحسَّ ٦ُ حُِحز

 َّٝ ٔلَی آِٔخٔ اٜ َِا٤َِتَهی ؤِتزُُظ إ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس أَِوَتَز َر َٔ  ٔٞ ِي َّٝ َّٞ اٜ ُ َِٜت ک ا َٔ ٔٞ  ِي

ی، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص 

ج

 

ض

یلع نب رجح، اسحؿ اقیض، رکامؿ، دیعس نب قورفؼ، ایب 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رات ےک رہ ہصح ںیم فرت ڑپ ی اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک فرت یک امنز رات ےک لرخ کت چنہپ 

 یئگ۔

ی، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

ج

 

ض

 یلع نب رجح، اسحؿ اقیض، رکامؿ، دیعس نب قورفؼ، ایب 



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمرات یک امنز افر یبن یلص ا
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٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ ابی وسی، َىيس ب٦ ٔتازہ، زرارہ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت َىس ب٦ ہصا٣ ب٦ وا٠ز  :  راوی

 و٥ہ رِضي اهَّلل تىالٰی 

َتاَزَة َو٦ِ ُز  َٔ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ُس ب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜى٥َزٔیُّ َحسَّ َّي ا ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ِىَس ب٦َِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ َحسَّ ََ َراَرَة أ٧ََّ 

أََراَز أ٧َِ  َِ ١َِٜٔسی٥ََة  ٔس٣َ ا َٕ َِ ٞٔ اهَّللٔ  بٔي ََ زَُو فٔی  ٍِ ٕ أََراَز أ٧َِ َي ًٔ َویَُحاصَٔس  َوا٠ٔز ا ََلحٔ َواِلُْکَ ُط فٔی اٜسِّ َٝ َيِحَى َِ َٜطُ بَٔضا  اّرا  َٕ َیبٔيَي َو

 َ ٥ََضِوُظ َو٦ِ َذَٜٔک َوأَِخب َِ ١َِٜٔسی٥َةٔ  ٞٔ ا ا ٦ِ٠ٔ أَصِ َّ َٜقَٔی أ٤َُا ١َِٜٔسی٥ََة  ٔس٣َ ا َٔ ا  َّ١َٝ َِ َّي ی١َُوَت  ّة أََرازُوا َذَٜٔک اٜزُّو٣َ َحً تَّ َٔ ُْوُظ أ٧ََّ َرصِّفا 

ا فٔی َٔ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥ََضاص٢ُِ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ ٤َٔييِّ اهَّللٔ َظل ثُوُظ َحَياة ا َحسَّ َّ١َٝ َِ َوْة  َِ ُ َِٜيَس َل٢ُِٙ فٔیَّ أ َٟ أَ

َضا َوأَِشَضَس َولَی َرِجَى  َٕ َّٝ َ ِس کَا٧َ ـ َٔ َِٝيطٔ بَٔذَٜٔک َراَجَي ا٠َِزأََتُط َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر َُٜط َو٦ِ ؤِتز َ َسأ َِ َتَی اب٦َِ َوبَّإس  أ َِ تَٔضا 

 َٝ َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر ٞٔ اِلَِرٔؿ بٔؤِتز ٢َٔٝ أَصِ َُّٜک َولَی أَِو َٟ اب٦ُِ َوبَّإس أََِل أَزُ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َٟ َوائَٔص َو ا َٔ  ٦ِ٠َ َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ ُة ِيطٔ َو

ٙٔي٢ٔ ب٦ِٔ  أََتِيُت َولَی َح َِ ِيَضا  َٜ ٔ ُت إ ِٕ َٝ ا٤َِف َِ َِٝيَک  َصا َو َِأَِخبِْٔنٔی بَٔززِّ َِٜضا ث٢َُّ ائِتٔىٔي  َ أ َِ ا َِ أِتَٔضا  َٟ ٠َا  َِ ا َٕ َِ ِيَضا  َٜ ٔ ُتطُ إ ِٕ َِٝح َت َِ ا َِ َح  َٝ ِِ أَ

 ِ يَىَتي َٟ فٔی َصاَتئِن اٜصِّ و ُٕ ِّی ٤ََضِيُتَضا أ٧َِ َت ارٔبَٔضا ٔلَن َٕ َِ أ٤ََا بٔ َحا َِ َِٝيطٔ  َس١ُِت َو ِٔ َ أ َِ  َٟ ا َٔ ا  أَبَِت ِٔيض١َٔا إِٔلَّ ٠ُٔؽيًّ َِ ٔن َشِيّئا 

تِ  َِ َىَز َِ ٙٔي٢ْ  َِٜت أََح ا َٕ َِ َِٝيَضا  ٥َِٝا َو َسَخ َِ ٥ََٜا  أَذ٤َِٔت  َِ ِيَضا  َٝ َّا َو َتأَِذ٤ َِ ا َِ ٔلَی َوائَٔصَة  ٥َا إ ِٕ َٝ ا٤َِف َِٜت ٦ِ٠َ ٠ََىَک َِ ا َٕ َِ َٟ َنَى٢ِ  ا َٕ َِ ُط 

 ََ  َٟ ا َٔ ُ َتاَزةُ َوکَا٧َ أ َٔ  َٟ ا َٔ ّْا  ِ َِٜت َخي ا َٔ َِٝيطٔ َو َْح١ََِّت َو َ َّ َِ  ٕ َٟ اب٦ُِ َوا٠ٔز ا َٔ َِٜت ٦ِ٠َ صَٔصا٣ْ  ا َٔ  ٕ َِ یَِو٣َ أُحُٕس ِىُس ب٦ُِ صَٔصا٣ ٔظي

 َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٖٔ َر ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن أ٤َِبٔئٔيىٔي َو٦ِ ُخُٝ ُِٝت َیا أ٣َُّ ا ُٕ َِٜت َِ ا َٔ ُِٝت بَلَی  ُٔ آ٧َ  ُُِٜقِ أُ ا َِٜسَت َتُِقَ َِٜت أَ ا

 َٟ
َ أ َِ َ ُٔو٣َ َوَِل أ َض١ِ١َُت أ٧َِ أَ َِ  َٟ ا َٔ آ٧َ  ُُِٜقِ ٢ََّٝ کَا٧َ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٖ ٤َٔييِّ اهَّللٔ َظل إ٧َّٔ ُخُٝ َّي أ٠َُوَت ث٢َُّ بََسا َِ  أََحّسا َو٦ِ َشِيٕئ َحً

ُِٝت أ٤َِبٔئٔيىٔي ُٕ َِ ُِٝت  لٔی  ُٔ  ُٞ ١ُِٜز٠َِّّ ُ َیا أَیَُّضا ا أ َِٜسَت َتُِقَ َِٜت أَ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر إ٧َّٔ َو٦ِ َٔٔيا٣ َِ َِٜت  ا َٔ بَلَی 

 َّ ا٣َ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َٕ َِ وَرةٔ  ٟٔ صَٔذظٔ اٜسُّ ٞٔ فٔی أَوَّ ِي َّٝ ََْؿ َٔٔيا٣َ اٜ َ َّ ِِ َّٞ ا َّ َوَج ٢ََّٝ َوأَِظَحابُُط َحِوِّل َوأ٠ََِسَک اهَّللُ اهَّلَل َوز ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو



 

 ٔ ََِعاَر ٔ  َْ ي ّٔ ِد ٔ اٜتَّ وَرة ٔ اٜسُّ َٟ اهَّللُ فٔی آِٔخٔ َصٔذظ َّي أ٤َِزَ ِٔ َحً ١َا ّوا َبِىَس َخات١ََٔتَضا اثِىَِي َوََّشَ َشِضّزا فٔی اٜسَّ ٞٔ َتَفوُّ ِي َّٝ َيا٣ُ اٜ

ُِٝت یَ  ُٔ  َٟ ا َٔ يَؽٕة  َٜ ََفٔ ٥َّا نُٔىسُّ  ُ٘ َِٜت  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن أ٤َِبٔئٔيىٔي َو٦ِ ؤِتز ُط ا أ٣َُّ ا َ٘ َوا َٔ ُط 

ِّی تِٔسَي  ُ َويَُعل أ ُک َویََتَوؼَّ َيَتَسوَّ َِ  ٔٞ ِي َّٝ َِ أ٧َِ یَِبَىَثطُ ٦ِ٠ٔ اٜ َيِبَىُثطُ اهَّللُ ٠َا َشا َِ َىإت َِل َیِحُٝٔس ِٔيَضا إِٔلَّ فٔی  َوـَُضوَرُظ  َ٘ َر

َىَة  َٔ ا ِّٞ اٜتَّ ُيَع َِ و٣ُ  ُٕ ٢ُِّٝ ث٢َُّ َي َيِذَُکُ اهَّللَ َوَیِح١َُسُظ َویَِسوُوُظ ث٢َُّ ی٥ََِضُؾ َوَِل ُيَس َِ ا٥َ٠ٔٔة  َيِذَُکُ اهَّلَل َوَیِح١َُسُظ اٜثَّ َِ ُىُس  ِٕ ث٢َُّ َي

٢ُِّٝ َتِسَٝمّٔي يُ َٝ َویَِسوُوُظ ث٢َُّ ُيَس َِ َىّة یَا بُىَيَّ  ِ٘ َة َر َِٝک إِٔحَسی َوَِّشَ ٔ اؤْس َوت َٔ ٢ُِّٝ َوصَُو  َىَتئِن َبِىَس ٠َا يَُس ِ٘ ِّی َر ا ِس١ُٔى٥َا ث٢َُّ ُيَعل َّ١

َىَتئِن ٠ٔ  ِ٘ َِّٝح٢ُ أَِوَتَز بَٔسِبٕي َوَظ٥ََي فٔی اٜزَّ ٢َ َوأََخَذُظ اٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٦َّ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َِٝک تِٔسْي یَا ََ ٔ َِت  ٟٔ َٞ َظ٥ٔئىطٔ اِلَوَّ ِث

ِيَضا َوکَا َٝ َِّ أ٧َِ یَُساو٣َٔ َو َّی َظََلّة أََح ٢ََّٝ إَٔذا َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َبطُ ٤َِو٣ْ أَِو َوَجْي َو٦ِ َٔٔيا٣ٔ بُىَيَّ َوکَا٧َ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َٝ ٧َ إَٔذا ٌَ

 ٔ َّی ٦ِ٠ٔ ا٥ََّٜضارٔ ث ٞٔ َظل ِي َّٝ َٝ اٜ ِي َٜ َّٝطُ فٔی  ُ آ٧َ ک ُُِٜقِ أَ ا ٢ََّٝ َْقَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢َُٝ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل َىّة َوَِل أَِو ِ٘ َة َر َّٝة ٥ًَِِي َوَِّشَ ِي َٜ َّی  ٕة َوَِل َظل

 َِ ٔلَی اب٦ِٔ َوبَّإس  ُت إ ِٕ َٝ ا٤َِف َِ  َٟ ا َٔ َْ َر٠ََؽا٧َ  ِ ٌَي ِبٔح َوَِل َظا٣َ َشِضّزا کَا٠َّٔل  ٔلَی اٜعُّ ٥ُِت إ ُ٘ ِو  َٜ ِت  َٔ َٟ َظَس ا َٕ َِ ثُِتُط بَٔحٔسیثَٔضا  َحسَّ

ُٞ وَ  ََّک َِل َتِسُخ ِو َو١ُِٔٝت أ٤َ َٜ ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ َّي ُتَصأَِضىٔي بٔطٔ  َِٝيَضا َلََتِيُتَضا َحً ُٞ َو بَُضا أَِو أَِزُخ ثُِتَک َحٔسیَثَضاأَِْقَ  َِٝيَضا ٠َا َحسَّ

دہ، زرارہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہلل اعتیل دمحم نب ینثم، دمحم نب ایب دعی، دیعس نب اتق

ڑے ےک راہتس ںیم اہجد اک ارادہ ایک وت فہ دمہنی ونمرہ لےئگ افر اینپ زنیم فریغہ ےنچیب اک ارادہ ایک اتہک اس ےک زرہعی ےس اہحلس افر وھگ

اہجد رکںی وت بج فہ دمہنی ونمرہ ںیم لےئگ افر دمہنی فاولں ںیم ےس ھچک ولوگں  فریغہ رخدی ںیکس افر رمےت دؾ کت رفؾ فاولں ےس

ےس الماقت وہیئ وت اوہنں ےن رضحت دعس وک اس رطح رکےن ےس عنم ایک افر اؿ وک اتبای ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ایحة 

 ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن یھب ااسی رکےن ےس رفک دای اھت، لپ ہبیط ںیم ھچ لدویمں ےن یھب ایس رطح اک ارادہ ایک اھت وت اہلل

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک اہمترے  ےئ ریمی زدنیگ ںیم ومنہن ںیہن ےہ؟ بج دمہنی فاولں ےن رضحت دعس ریض اہلل 

 وک فہ قالؼ دے ےکچ ےھت افر اےنپ اس روجع رکےن رپ اعتٰیل ہنع ےس  ہ دحثی ایبؿ یک وت اوہنں ےن اینپ اس ویبی ےس روجع ایک سج

ولوگں وک وگاہ انبایل رھپ فہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ لےئ وت اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک فرت 

لدیم ہن اتبؤں وج زنیم فاولں ںیم ےس بس ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ایک ںیم ےھجت فہ 

ےس زایدہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک فرت ےک ابرے ںیم اجاتن ےہ! رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک فہ وکؿ ےہ؟ 

ؿ ےس وپھچ رھپ اس ےک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای= رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع، وت اؿ یک رطػ اج افر ا

دعب ریمے اپس ل افر فہ وج وجاب دںی ےھجم یھب اس ےس اب رب رکان، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم رھپ رضحت اعدص  



 

ےل رک  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ الچ، میکح نب احلف ےک اپس لای افر اؿ ےس اہک ہک ےھجم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ

 ولچ، فہ ےنہک ےگل ہک ںیم ےھجت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ ےل رک ںیہن اج اتکس ویکہکن ںیم ےن اںیہن اس ابت ےس رفاک اھت

 ہک فہ اؿ دف رگفوہں )یلع افر اعمف ہ( ےک درایمؿ ھچک ہن ںیہک وت اوہنں ےن ہن امان افر  یل ںیئگ، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک

ںی ہک ںیم ےن اؿ رپ مسق ڈایل وت فہ امہرے اسھت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ لےن ےک  ےئ لچ ڑپے افر مہ ےن 

ااجزت بلط یک رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ںیمہ ااجزت دی افر مہ اؿ یک دختم ںیم احرض وہےئ، رضحت اعدص  ریض 

 وک اچنہپؿ ایل افر رفامای= ایک  ہ میکح ںی؟ میکح ےنہک ےگل ہک یج اہں! رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہلل اعتٰیل اہنع ےن میکح نب احلف

رفامای= ریتے اسھت وکؿ ےہ؟ میکح ےن اہک ہک دعس نب اشہؾ ںی، لپ ےن رفامای اشہؾ وکؿ ےہ؟ میکح ےن اہک ہک اعرم اک اٹیب، رضحت 

رم رپ رمح یک داع رفامیئ افر اےھچ املکت ےہک، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک اعرم زغفہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اع

ادح ںیم دیہش رک دےئ ےئگ ےھت، وت ںیم ےن رعض ایک اے اؾ اوملنینم ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک االخؼ ےک ابرے 

 رقلؿ ںیہن ڑپےتھ؟ ںیم ےن رعض ایک اہں، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ںیم اتبےیئ! رضحت اعدص  ےن رفامای ہک ایک مت

افر  ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک االخؼ رقلؿ یہ وت اھت، رضحت دعس ےتہک ںی ہک ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم اھٹ ڑھکا وہ اجؤں

لای وت ںیم ےن رعض ایک ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ایقؾ ےک  رمےت دؾ کت یسک ےس ھچک ہن وپوھچں رھپ ےھجم ایخؽ

( ںیہن ڑپ ی؟ ںیم ےن رعض ایک یج ُ
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 اہں! ابرے ںیم اتبےیئ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ایک وت ےن )ب 

 اعتیل ےن اس وسرة یک ادتباء یہ ںیم رات ےک ایقؾ وک رفض رکدای اھت وت اہلل ےک یبن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک اہلل

ہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن ا ک اسؽ رات وک ایقؾ رفامای افر ا

لامسؿ ںیم رفک دای اہیں کت ہک اہلل اعتیل ےن اس وسرة ےک لرخ ںیم فیفخت اعتیل ےن اس وسرة ےک لرخی ہصح وک ابرہ ونیہمں کت 

انزؽ رفامیئ وت رھپ رات اک ایقؾ رفض وہےن ےک دعب لفن وہایگ، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن رعض ایک ہک اے اؾ 

ںیم اتبےیئ! وت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک مہ  اوملنینم ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز فرت ےک ابرے

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ وسماک افر فوض اک اپین ایتر رہ ےت ےھت وت اہلل اعتیل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رات وک بج 

فوض رفامےت افر ون راعکت امنز ڑپےتھ اؿ روتعکں ںیم ہن ےتھٹیب اچاتہ دیبار رک داتی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسماک رفامےت افر 

وساےئ لوھٹںی رتعک ےک دعب افر اہلل اعتیل وک اید رکےت افر اس یک دمح رکےت افر اس ےس داع امےتگن رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 فل ہ فملس ےتھٹیب اہلل اعتیل وک اید رکےت افر اس یک اےتھٹ افر السؾ ہن ریھپ ےت رھپ ڑھکے وہ رک ونںی رتعک ڑپےتھ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع

 دمح ایبؿ رفامےت افر اس ےس داع امےتگن رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس السؾ ریھپےت السؾ ریھپان ںیمہ انس دےتی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع

 وہںیئگ، اے ریمے ےٹیب! رھپ بج اہلل ےک یبن فل ہ فملس السؾ ریھپےن ےک دعب ےھٹیب ےھٹیب دف راعکت امنز ڑپےتھ وت  ہ ایگرہ رںیتعک



 

یک رمع ابمرک زایدہ وہیئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک مسج ابمرک رپ وگتش ل ایگ وت است رںیتعک فرت یک ڑپےنھ ےگل افر دف 

ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج رںیتعک ایس رطح ڑپےتھ سج رطح ہک ےلہپ ایبؿ ایک وت  ہ ون رںیتعک وہیئ اے ریمے ےٹیب! افر اہلل 

وکیئ  یھب وکیئ امنز ڑپےتھ وت اس ابت وک  دنس رفامےت ہک اس رپ دفاؾ ایک اجےئ افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ دنین اک ہبلغ وہات ای

 ابرہ رںیتعک ڑپےتھ افر ےھجم ںیہن درد فریغہ وہیت ہک سج یک فہج ےس رات وک ایقؾ ہن وہ اتکس وہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دؿ وک

 ولعمؾ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک یہ رات ںیم اسرا رقلؿ دیجم ڑپاھ وہ افر ہن یہ ےھجم  ہ ولعمؾ ےہ ہک لپ یلص اہلل

 ہک ںیم انب ابعس رفزے رےھک وہں وساےئ راضمؿ ےک، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہنیہم ہیلع فل ہ فملس ےن وپرا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ایگ افر اؿ ےس اس اسری دحثی وک ایبؿ ایک وت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک دیسہ 

اعدص  اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن چس رفامای افر ارگ ںیم اؿ ےک اپس وہات ای اؿ یک دختم ںیم احرضی داتی وت ںیم  ہ دحثی دیسہ 

دصہقی ریض اہلل اہنع ےس اباشملہف )رباہ راتس( اتنس، رافی ےتہک ںی ہک ارگ ےھجم ولعمؾ وہات ہک لپ اےکن اپس ںیہن اجےت وت ںیم ایکن 

 دحثی لپ وک ایبؿ ہن رکات۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب ایب دعی، دیعس نب اتقدہ، زرارہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب اشہؾ نب اعرم ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ
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٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، ٔتازہ، زرارہ ب٦ اوفی َف٠اےت ہيں ٘ہ حَّضت َىس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ہصا٣  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َُّط  َحسَّ ٕ أ٤َ ِىٔس ب٦ِٔ صَٔصا٣ ََ َتاَزَة َو٦ِ ُزَراَرَة ب٦ِٔ أَِوفَی َو٦ِ  َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  ٕ َحسَّ صَٔصا٣

ََِذََکَ ٤َِحَوظُ  اَرُظ  َٕ ١َِٜٔسی٥َةٔ َٜٔيبٔيَي َو ٔلَی ا َٖ إ َٝ َٖ ا٠َِزأََتُط ث٢َُّ ا٤َِف َّٝ َ  ـ

ہک رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اینپ دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، زرارہ نب افیف رفامےت ںی 



 

 ویبی وک قالؼ دے دی رھپ فہ اینپ اجدیئاد ےنچیب ےک  ےئ دمہنی ونمرہ یک رطػ پ ے ےئگ اس ےک دعب لےگ دحثی ایس رطح ذرک یک۔

 ت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، زرارہ نب افیف رفامےت ںی ہک رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 وتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمرات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک ر
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ بَّش، َىيس ب٦ ابی ُعوبہ، ٔتازہ، زرارہ ب٦ اوفی، َىس ب٦ ہصا٣ :  راوی

ث٥ََا ٠ُحَ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َتاَزةُ َو٦ِ ُزَراَرَة ب٦ِٔ أَِوفَی َو٦ِ َحسَّ َٔ ث٥ََا  وبََة َحسَّ ٔىيُس ب٦ُِ أَبٔی َُعُ ََ ث٥ََا  ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َحسَّ َّ١

َِٜحٔسی َٗ ا ا ََ ٔ َو ِٜؤِتز ُِٜتطُ َو٦ِ ا َ َسأ َِ ٔلَی َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوبَّإس  ُت إ ِٕ َٝ َٟ ا٤َِف ا َٔ َُّط  ٕ أ٤َ ِىٔس ب٦ِٔ صَٔصا٣ ََ َٔ تٔطٔ َو َِٜت َث بٕٔٔعَّ ا َٔ َٟ ِٔيطٔ  ا

َِ یَِو٣َ أُحُسٕ  ُِ کَا٧َ َوا٠ْٔز أُٔظي ١َِٜزِ َِٜت نِٔى٢َ ا ا َٔ  ٕ ُِٝت اب٦ُِ َوا٠ٔز ُٔ  ٦ِ٠َ صَٔصا٣ْ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾ رفامےت ںی ہک ںیم رضحت انب ابعس ریض 

س ایگ افر اؿ ےس فرت ےک ابرے ںیم وپاھچ افر وپری دحثی ایبؿ یک سج ںیم  ہ ےہ ہک رضحت اعدص  ریض اہلل اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپ

اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک اشہؾ وکؿ ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک انب اعرم، فہ ےنہک ںیگل فہ ےنتک اےھچ لدیم ےھت  ہ اعرم زغفہ ادح ںیم دیہش 

 وہےئ ےھت۔

 ، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 ت یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمرات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک را

     1736    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ٔتازہ، زرارہ ب٦ اوفی :  راوی

 ٔ ُس ب٦ُِ َراِ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٠َُح١َّ َح َِ ٔ ث٥ََا إ َتاَزَة َو٦ِ ُزَراَرَة ب٦ِٔ أَِوفَی أ٧ََّ َحسَّ َٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ  َ ٗٔ أَِخب ا ص١َُا َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّزَّ ٕي لَٔکَ

ٔىيسٕ  ََ َِٜحٔسیَث ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث  َتغَّ ا ِٔ َٖ ا٠َِزأََتطُ َوا َّٝ َ َُّط ـ َُْظ أ٤َ َ أَِخب َِ ُط  َٜ ِىَس ب٦َِ صَٔصا٣ٕ کَا٧َ َجاّرا  َِٜت ٦ِ٠َ ََ ا َٔ صَٔصا٣ْ  َؤِيطٔ 

٢ََّٝ َیِو٣َ أُحُ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِ ٠ََي َر ُِ کَا٧َ أُٔظي ١َزِ ِٜ َِٜت نِٔى٢َ ا ا َٔ  ٕ َٟ اب٦ُِ َوا٠ٔز ا َح َٔ َٝ ِِ ٙٔي٢ُ ب٦ُِ أَ َٟ َح ا َٕ َِ ٕس َؤِيطٔ 

َِٝيَضا ٠َا أ٤ََِبأِتَُک بَٔحٔسی ُٞ َو ََّک َِل َتِسُخ ِو َو١ُِٔٝت أ٤َ َٜ ِّی  ٔن  ثَٔضاأ٠ََا إ

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، زرارہ نب افیف رفامےت ںی ہک رضحت دعس نب اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ 

ےک اسمہےئ ےھت اوہنں ےن اتبای ہک اوہنں ےن اینپ ویبی وک قالؼ دے دی ےہ افر دیعس یک دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک، اس 

ں ےن اہک ہک اشہؾ وکؿ ےہ؟ فہ ےنہک ےگل ہک انب اعرم، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامےن ںیگل ہک فہ دحثی ںیم ےہ ہک اوہن

ایک یہ اےھچ لدیم ےھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت زغفہ ادح ںیم دیہش وہےئ ےھت، افر اس ںیم  ہ یھب ےہ ہک میکح 

 اجات ہک وت اؿ ےک اپس ںیہن اجات وت ںیم اؿ یک دحثی ریتے اسےنم ایبؿ ہن رکات۔ نب احلف ےن اہک ہک ارگ ےھجم ہتپ لچ

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، زرارہ نب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرفف :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1737    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، زرارہ ب٦ اوفی، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاَىيس ب٦ ٥٠عور، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابی ووا٤ہ، ٔتازہ :  راوی



 

ث٥ََا أَبُو َووَ  ٔىيْس َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ٔىيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی َوَوا٤ََة  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َو ََ ث٥ََا  َتاَزَة َو٦ِ ُزَراَرَة َحسَّ َٔ ا٤ََة َو٦ِ 

ٕ َو٦ِ َوا ِىٔس ب٦ِٔ صَٔصا٣ ََ ٞٔ ٦ِ٠ٔ ب٦ِٔ أَِوفَی َو٦ِ  ِي َّٝ ََلةُ ٦ِ٠ٔ اٜ اَتِتُط اٜعَّ َِ ٢ََّٝ کَا٧َ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ئَٔصَة أ٧ََّ َر

َىّة  ِ٘ َة َر َّی ٦ِ٠ٔ ا٥ََّٜضارٔ ث٥ًَِِٔي َوَِّشَ ٔ َظل ٌَئِْظ  َوَجٕي أَِو 

دص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، ایب وعاہن، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت اع

 ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یسک درد ای یسک افر فہج ےس وفت وہ اجیت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دؿ ںیم ابرہ راعکت ڑپھ ےتیل۔

 رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعدیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، ایب وعاہن، اتقدہ، زرارہ نب افیف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمرات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت 

     1738    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ولی ب٦ خَّش٣، ويسي، اب٦ یو٤س، شىبہ، ٔتازہ، زرارہ اب٦ اوفی، َىس ب٦ ہصا٣ انعاری، حَّضت وائصہ رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا

٤ََْا ؤيَسي َوصُوَ  َ ٣ٕ أَِخب ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ ٕ اِلَِنَعارٔیِّ  َحسَّ ِىٔس ب٦ِٔ صَٔصا٣ ََ َتاَزَة َو٦ِ ُزَراَرَة َو٦ِ  َٔ اب٦ُِ یُو٤َُس َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ 

َٞ َو١ََّل أَثِبََتُط َوکَا٧َ إَٔذا  ٢ََّٝ إَٔذا َو١ٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ٞٔ أَِو ٠َز ِي َّٝ َّی ٦ِ٠ٔ ٤َا٣َ ٦ِ٠ٔ اٜ َؿ َظل

َّٝة  ِي َٜ ا٣َ  َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت َو٠َا َرأَیُِت َر ا َٔ َىّة  ِ٘ َة َر َبأح َو٠َا َظا٣َ َشِضّزا  ا٥ََّٜضارٔ ث٥ًَِِٔي َوَِّشَ َّي اٜعَّ َحً

 ٠ُتََتابّٔىا إِٔلَّ َر٠ََؽا٧َ 

انب افیف، دعس نب اشہؾ ااصنری، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک  یلع نب رشخؾ، یسیع، انب ویسن، ہبعش، اتقدہ، زرارہ

ہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج یھب وکیئ اکؾ رکےت وت اس رپ دفاؾ رفامےت افر بج رات وک وس اجےت ای امیبر وہےت وت دؿ ںیم ابر

اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن ںیہن داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اسری راعکت امنز ڑپھ ےتیل ےھت، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل 



 

 رات دیبار رےہ وہں افر ہن یہ راضمؿ ےک العفہ وپرا ہنیہم رف زے رےھک وہں۔

 یلع نب رشخؾ، یسیع، انب ویسن، ہبعش، اتقدہ، زرارہ انب افیف، دعس نب اشہؾ ااصنری، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک روتعکں یک دعتاد افر فرت ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1739    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ابوـاہز، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س ب٦ یزیس، اب٦ شہاب، َائِ ب٦ یزیس،  :  راوی

 وبيساهَّلل ب٦ وبسهَّلل، وبساٜزح٦١، ب٦ وبساٜٕاری، حَّضت و١ز ب٦ خفاب

ٕٓ َحسَّ  ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو ِٕ َو٦ِ یُو٤َُس َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ ُة  َٝ ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ِٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ

َْاُظ َو٦ِ َوِبٔس ا َ ِٔ ب٦ِٔ یَزٔیَس َووُبَِيسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ أَِخب ٔ ائ َٟ ٜزَّحِ ب٦ِٔ َیزٔیَس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ اٜسَّ ا َٔ ارٔیِّ  َٕ ِٜ ٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِبٕس ا

٢َ ٦ِ٠َ ٤َا٣َ َو٦ِ حٔزِبٔطٔ أَ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ أب َي َِٜدفَّ ١ِٔىُت و١ََُز ب٦َِ ا أَُظ َِمَٔي بَيَِن ََ ََُِقَ ِو َو٦ِ َشِيٕئ ٥ِ٠ُٔط 

َٜطُ   َِ ٔ ت ُ٘  ٔ ِضز ٔ َوَظََلةٔ اٜمُّ ِحز َّ ِٜ ٞٔ  َظََلةٔ ا ِي َّٝ أَُظ ٦ِ٠ٔ اٜ ١ََّا َْقَ أ٤َ َ٘ 

اہرفؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ، اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، اسبئ نب سیدی، دیبع اہلل نب دبعہلل، 

 لدیم ف ہفی ےس ای دبعارلنمح، نب دبعااقلری، رضحت رمع نب اطخب رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج

اس ںیم ےس یسک ل ےس وس اجےئ وت رجف یک امنز افر رہظ یک امنز ےک درایمؿ رک ےل وت اس ےک  ےئ اس رطح ھکل دای اجات ےہ وگای ہک 

 اس ےن رات وک یہ ڑپھ ایل۔

 نب سیدی، دیبعاہلل نب اہرفؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ، اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، اسبئ :  رافی

 دبعہلل، دبعارلنمح، نب دبعااقلری، رضحت رمع نب اطخب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ...ہولة االفانیب اچتش یک امنز اک فتق فہ ےہ بج افٹن ےک وچبں ےک اپؤں ےنلج ںیگل

  امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک :   ابب

 ہولة االفانیب اچتش یک امنز اک فتق فہ ےہ بج افٹن ےک وچبں ےک اپؤں ےنلج ںیگل

     1740    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ١٤يْ، ا١َىيٞ اب٦ وٝيہ، ایوب، ٔا٢َ شيبانی :  راوی

ث٥ََا ُزَصيُِْ بِ  ِيَبانٔیِّ َحسَّ ٢ٔ اٜصَّ َٔ ا َٕ ِٜ َة َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ ا َٝيَّ ُٞ َوصَُو اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ٕب َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٢َ  ٦ُ َِحِ َٔ أ٧ََّ َزیَِس ب٦َِ أَِر

 ٔ ٔ َصٔذظ ٌَيِْ ََلَة فٔی  ِس َو١ُٔٝوا أ٧ََّ اٜعَّ َٕ َٜ َٟ أ٠ََا  ا َٕ َِ َهی  ُّٝو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜؽُّ ِو٠ّا ُيَع َٔ َِٝيطٔ  َرأَی  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٞ إ٧َّٔ َر َؽ ِِ اَوةٔ أَ اٜسَّ

 ُٟ َّٔعا ِٜ ابٔيَن حٔيَن َتز٠َُِؾ ا َٟ َظََلةُ اِلَوَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ  َو

زریہ نب رحب، انب ریمن، اامسلیع انب ہیلع، اویب، اقمس ابیشین رفامےت ںی ہک رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ارمق ریض اہلل 

 ہنع ےن ا ک امجتع وک داھکی ہک فہ ولگ اچتش یک امنز ڑپھ رےہ ںی اوہنں ےن رفامای ہک ولوگں وک ایھچ رطح ملع ےہ ہک امنز اعتٰیل

 اس فتق ےہ سج فتق افٹن
َ

 

 
ِ
ی

ای َ
ّ
ف
َ
 اس فتق ےک العفہ ںیم الضف ےہ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک َاَ ُة اْلْ 

  رگؾ وہ اجںیئ۔ےک وچبں ےک ریپ

 زریہ نب رحب، انب ریمن، الیعمس انب ہیلع، اویب، اقمس ابیشین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ےہ بج افٹن ےک وچبں ےک اپؤں ےنلج ںیگل ہولة االفانیب اچتش یک امنز اک فتق فہ

     1741    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس، ہصا٣ ب٦ ابی وبساهَّلل، ٔا٢َ شيبانی، زیس ب٦ ار٢ٔ :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ صَٔصا ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِيَبانٔیُّ َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ َحسَّ ٢ُ اٜصَّ َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا ا َٟ َحسَّ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ أَبٔی َوِبٔس اهَّللٔ  ٣

َٟ َظََلةُ  ا َٕ َِ و٧َ  ُّٝ َِ َوص٢ُِ ُيَع َُٔبا  ٔٞ ٢َ َولَی أَصِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َد َر َٟ َِخَ ا َٔ  ٢َ َٔ ُٟ أَِر َّٔعا ِٜ ابٔيَن إَٔذا َر٠َٔؽِت ا   اِلَوَّ

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب ایب دبع اہلل، اقمس ابیشین، زدی نب ارمق رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابق

 اک فتق اس فتق ےہ ہک بج ا
َ

 

 
ِ
ی

ای َ
ّ
ف
َ
 فٹنفاولں یک رطػ ےلکن ہک فہ امنز ڑپھ رےہ ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای َاَ ُة اْلْ 

 ےک وچبں ےک ریپ ےنلج پ  اجںیئ۔

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اشہؾ نب ایب دبعاہلل، اقمس ابیشین، زدی نب ارمق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہصح ںیم ےہرات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1742    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٤اِي، وبساهَّلل ب٦ زی٥ار، اب٦ و١ز :  راوی

أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َوَوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر َحسَّ  َٟ َْقَ ا َٔ َٟ اهَّللٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  و َُ َٟ َر
َ أ ََ ُجَّل 

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٔٞ ِي َّٝ ٔ اٜ ٢ََّٝ َو٦ِ َظََلة ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو إَٔذا َخٔشَي َظل َِ ٞٔ ٠َِثىَي ٠َِثىَي  ِي َّٝ ٢ََّٝ َظََلةُ اٜ ََ ِيطٔ َو

َّی ِس َظل َٔ َٜطُ ٠َا  َىّة َواحَٔسّة تُوتٔزُ  ِ٘ َّی َر ِبَح َظل ٢ِ اٜعُّ ُ٘  أََحُس

ات یک امنز ییحی نب ییحی، امکل، انعف، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ر

ر ےک ابرے ںیم وپاھچ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رات یک امنز دف رںیتعک ںی وت بج مت ںیم ےس یسک لدیم وک حبص وہےن اک ڈ



 

 وہ وت ا ک رتعک افر ڑپھ ےل اس اسری امنز وک وج اس ےن ڑپ ی ےہ اطؼ رک دے یگ۔

 دانیر، انب رمعییحی نب ییحی، امکل، انعف، دبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1743    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، َا٢ٜ :  راوی

َيا٧ُ بِ  ِّ َُ ث٥ََا  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ا٢ٕٜٔ ٦ُ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِ َحسَّ ََ زٔیِّ َو٦ِ 

 َٜ ُن  ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َوبَّازٕ َواٜ ث٥ََا ٠َُح١َّ ُٟ ح و َحسَّ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ ث٥ََا َو١ِْزو َو٦ِ َو٦ِ أَبٔيطٔ  َيا٧ُ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  طُ َحسَّ

ا ََ ث٥ََا اٜزُّصِزٔیُّ َو٦ِ  ٞٔ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز ح و َحسَّ ِي َّٝ ٢ََّٝ َو٦ِ َظََلةٔ اٜ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييَّ َظل
َ أ ََ ٢ٕٜٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َرُجَّل 

َىةٕ  ِ٘ أَِوتٔزِ بَٔز َِ ِبَح  إَٔذا َخٔصيَت اٜعُّ َِ َٟ ٠َِثىَي ٠َِثىَي  ا َٕ َِ 

رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک ا ک لدیم ےن یبن اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل رفاتی 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رات یک امنز ےک ابرے ںیم وپاھچ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رات یک امنز دف رںیتعک ےہ 

 بج حبص وہےن اک ڈر وہ وت ا ک رتعک ڑپھ رک لرخی دف روتعکں وک فرت انب ےل۔

 ، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسملاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 ےہرات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم 

     1744    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو، اب٦ شہاب، َا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل ب٦ و١زو، ح١يس ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ووٓ،  :  راوی

 اب٦ و١ز ب٦ خفاب

ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َو  ُة ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ا٢َٜٔ ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َحسَّ ََ ثَُط أ٧ََّ  َْنٔی َو١ِْزو أ٧ََّ اب٦َِ ٔشَضإب َحسَّ َ ِٕ أَِخب صِ

ا٣َ  َٔ  َٟ ا َٔ َُّط  أب أ٤َ َِٜدفَّ ثَاُظ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز ب٦ِٔ ا ٕٓ َحسَّ َٟ اَوح١َُِيَس ب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِو و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ  ْٞ هَّللٔ  َرُج

إَٔذا خٔ  َِ ٞٔ ٠َِثىَي ٠َِثىَي  ِي َّٝ ٢ََّٝ َظََلةُ اٜ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  ٔٞ ِي َّٝ َْ َظََلةُ اٜ ِي َ٘ ٕ أَِوتٔزِ بَٔواحَٔسة َِ ِبَح  َت اٜعُّ ِّ 

نمح نب وعػ، انب رمع نب اطخب رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل نب رمعف، دیمح نب دبعارل

رفامےت ںی ہک ا ک لدیم ڑھکا وہا افر اس ےن رعض ایک، اے اہلل ےک روسؽ! رات یک امنز سک رطح ےس ےہ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےل۔ ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رات یک امنز دف دف رںیتعک ںی بج ےھجت حبص وہےن اک ڈر وہ وت ا ک رتعک ےک ذرہعی ےس اےس فرت انب

رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل نب رمعف، دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ، انب رمع نب  :  رافی

 اطخب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1745    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي زہزانی، ح١از، ایوب، بسیٞ، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ، اب٦ و١ز :  راوی

 َ ث ثَىٔي أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ٖٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َرُجَّل َحسَّ ْٞ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي ث٥ََا أَیُّوُب َوبَُسیِ اْز َحسَّ ٥َا َح١َّ



 

َْ َظ  ِي َ٘ َٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ  ٔٞ ٔ ائ ٢َ َوأ٤ََا بَِي٥َطُ َوبَيَِن اٜسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييَّ َظل
َ أ َٟ ٠َِثىَي ٠َِثىَي ََلةُ اََ ا َٔ  ٔٞ ِي َّٝ ٜ

 َ ٟٔ َوأ َِٜحِو ْٞ َولَی َرأِٔس ا َٜطُ َرُج َ أ ََ ِٞ آِٔخَ َظََلتَٔک ؤِتّزا ث٢َُّ  َىّة َواِجَى ِ٘ ِّٞ َر َع َِ ِبَح  إَٔذا َخٔصيَت اٜعُّ ١َِٜکَا٧ٔ ٦ِ٠ٔ َِ ٤َا بَٔذَٜٔک ا

َََِل أَِزرٔی صَُو ذَ   ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َذَٜٔک َر َٜطُ ٠ِٔث  َٟ ا َٕ َِ ْٞ آَِخُ  ُٞ أَِو َرُج  َٜٔک اٜزَُّج

اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، دبلی، دبعاہلل نب قیقش، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ 

اس ےن رعض ایک، اے اہلل ےک روسؽ! رات یک امنز افر ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر وساؽ رکےن فاےل ےک درایمؿ ںیم اھت 

سک رطح ےس ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای= رات یک امنز دف دف رںیتعک ںی وت بج ےھجت حبص وہےن اک ڈر وہ وت ا ک رتعک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  افر ڑپھ ےل افر اینپ لرخی امنز فرت وک رک، رھپ ا ک لدیم ےن ا ک اسؽ ےک دعب وپاھچ افر ںیم روسؽ

 ای۔اسھت ایس ہگج اھت ںیم ںیہن اجاتن ہک  ہ فیہ لدیم اھت ای وکیئ افر لدیم رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس لدیم ےس ایس رطح رفام

 اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، دبلی، دبعاہلل نب قیقش، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1746    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ح١از، ایوب، بسیٞ، و١زا٧ ب٦ حسیز، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ، اب٦ و١ز۔ ٠ح١س ب٦ وبيس ٌببْی ح١از، ایوب،  ابوکا٠ٞ، :  راوی

 زبيْ ب٦ ِخیت، وبساهَّلل ب٦ شٕيٖ، حَّضت اب٦ و١ز

ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ْٞ َوو١َِٔزا٧ُ ب٦ُِ حَُسیِز ث٥ََا أَیُّوُب َوبَُسیِ اْز َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ٕٞ َحسَّ ثَىٔي أَبُو کَا٠ٔ ث٥ََا  َحسَّ ٖٕ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز ح و َحسَّ ب٦ِٔ َشٕٔي

یٔت َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ِْٜٔخِّ ث٥ََا أَیُّوُب َواٜزُّبَيُِْ ب٦ُِ ا اْز َحسَّ ث٥ََا َح١َّ بَْٔیُّ َحسَّ ٍُ ِٜ ُس ب٦ُِ وُبَِيٕس ا َٟ ٠َُح١َّ
َ أ ََ  َٟ ا َٔ ٖٕ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز   ب٦ِٔ َشٕٔي

 َٝ َّی اهَّللُ َو ْٞ ا٥َّٜٔييَّ َظل ٟٔ َو٠َا َبِىَسظُ َرُج َِٜحِو ْٞ َولَی َرأِٔس ا ُط َرُج َٜ َ أ ََ َِٜيَس فٔی َحٔسیثٔض١َٔا ث٢َُّ  ا ب١ِٔٔثٝٔطٔ َو ََِذََکَ  ٢َ َّٝ ََ  ِيطٔ َو

یردی امحد، اویب، زریب نب رختی، دبعاہلل نب 
بیب

 

ع

اوباکلم، امحد، اویب، دبلی، رمعاؿ نب دحری، دبعاہلل نب قیقش، انب رمع۔ دمحم نب دیبع 



 

انب رمع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ رھپ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ افر اس  قیقش، رضحت

 دحثی ںیم  ہ ںیہن ےہ ہک رھپ ایس لدیم ےن اسؽ ےک دعب وپاھچ۔

ی  :  رافی
بیب

 

ع

ردی امحد، اویب، زریب نب رختی، اوباکلم، امحد، اویب، دبلی، رمعاؿ نب دحری، دبعاہلل نب قیقش، انب رمع۔ دمحم نب دیبع 

 دبعاہلل نب قیقش، رضحت انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ےہرات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح 

     1747    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، َسیخ ب٦ یو٤س، ابوَکیِ، اب٦ ابی زائسہ، ہارو٧ اب٦ ابی زائسہ، واظ٢، حَّضت اب٦ و١ز رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ُ یُِخ ب٦ُِ یُو٤َُس َوأَب ٕٓ َوَُسَ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َحسَّ َٟ َصاُرو٧ُ َحسَّ ا َٔ ِٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة  یِ و َُکَ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ٖٕ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ُٟ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َشٕٔي َْنٔی َوأظ٢ْ اِلَِحَو َ ِبَح أَِخب َٟ بَازُٔروا اٜعُّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ ٔ ِٜؤِتز  بٔا

اہرفؿ نب رعمفػ، رسجی نب ویسن، اوبرکبی، انب ایب زادئہ، اہرفؿ انب ایب زادئہ، اعمص، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراش رفامای فرت یک امنز حبص وہےن ےک رقبی ڑپھ ایل رکف۔

 ویسن، اوبرکبی، انب ایب زادئہ، اہرفؿ انب ایب زادئہ، اعمص، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل اہرفؿ نب رعمفػ، رسجی نب :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہرات یک امنز دف دف رتعک ےہ 

     1748    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، اب٦ ر٠ح، ٤اِي َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی ٦ِ٠ٔ َحسَّ َٟ ٦ِ٠َ َظل ا َٔ َِّٝيُث َو٦ِ ٤َإِٔي أ٧ََّ اب٦َِ و١ََُز  ٤ََْا اٜ َ ٥َا اب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب

 ٔ ٢ََّٝ کَا٧َ َیأ٠ُِزُ بَٔذٜ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ إ٧َّٔ َر َِ ِٞ آِٔخَ َظََلتٔطٔ ؤِتّزا  َِٝيِحَى َِ  ٔٞ ِي َّٝ  َک اٜ

 ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک وج لدیم رات وک امنز ڑپےھ وت ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم، انعف

 اےس اچےیہ ہک اینپ امنز ےک لرخ ںیم فرت وک ڑپےھ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایس رطح مکح رفامےت ےھت۔

 ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم، انعف ےس رفاتی ےہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1749    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ، ابواَا٠ہ، اب٦ ١٤يْ، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ٠ثىي، یحٌي، وبيساهَّلل، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

ٕ َحسَّ  ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا٠ََة ح و َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ٕب َواب٦ُِ ا ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُض٢ِ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ُّٝ ُ ث٥ََا َیِحٌَي ک اَِل َحسَّ َٟ اِجَىُٝوا آِٔخَ َظََلت٢ُِٙٔ َٔ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ طٔ َو

ٞٔ ؤتِ  ِي َّٝ  ّزابٔاٜ

 فل ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، ، اوبااسہم، انب ریمن، زریہ نب رحب، انب ینثم، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع



 

 فملس ےن اراشد رفامای مت اینپ رات یک لرخی امنز فرت وک انبؤ۔

 رحب، انب ینثم، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمعاوبرکب نب ایب ہبیش، ، اوبااسہم، انب ریمن، زریہ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1750    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦ ٠ح١س، اب٦ جزیخ، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

َْنٔی ٤َأِْي أ٧ََّ  َ َٟ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس  ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ َّی  اب٦َِ وُ َحسَّ ُٟ ٦ِ٠َ َظل و ُٕ ١ََز کَا٧َ َي

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َذَٜٔک کَا٧َ َر َ٘ ِبٔح  َٞ اٜعُّ ِب َٔ ِٞ آِٔخَ َظََلتٔطٔ ؤِتّزا  َِٝيِحَى َِ  ٔٞ ِي َّٝ ٢ََّٝ َیأ٠ُِزُص٢ُِ ٦ِ٠ٔ اٜ ََ 

رات وک امنز ڑپےھ وت اےس اچےیہ ہک اینپ امنز ےک  اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، انعف، انب رمع رفامےت ںی ہک وج لدیم

 لرخ ںیم حبص وہےن ےس ےلہپ فرت ڑپھ ےل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اںیہن ایس رطح مکح رفامای رکےت ےھت۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1751    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ارث، اب٦ تياح، ابو٠حٝز، اب٦ و١زشيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜو :  راوی

ٕ َو٦ِ ا ز َٝ ثَىٔي أَبُو ٠ِٔح َٟ َحسَّ ا َٔ أح  َّيَّ َِٜوارٔٔث َو٦ِ أَبٔی اٜت ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ب٦ِٔ و١ََُز 

َىْة ٦ِ٠ٔ آ ِ٘ ِٜؤِتزُ َر ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٞٔ َظل ِي َّٝ  ِٔخٔ اٜ

د، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رات ےک 

 

ر
یل ج
م

ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، انب ایتح، اوب

 لرخ ںیم ا ک رتعک فرت یک امنز ےہ۔

د، انب رمع :  رافی

 

ر
یل ج
م

 ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، انب ایتح، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1752    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ٠ح١س ب٦ ٠ :  راوی

ث٥ََا  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ َٝز َتاَزَة َو٦ِ أَبٔی ٠ِٔح َٔ ُشِىَبُة َو٦ِ 

ُث َو٦ِ ا٥َّٜ  ١ِٔىُت اب٦َِ و١ََُز یَُحسِّ ََ  َٟ ا َٔ ٔٞ ِي َّٝ َىْة ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ اٜ ِ٘ ِٜؤِتزُ َر َٟ ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٔييِّ َظل

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس لقن رکےت وہےئ ایبؿ رکےت ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع

  ںیم ا ک رتعک یک فہج ےس ےہ۔فل ہ فملس ےن اراشد رفامای فرت رات ےک لرخ

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہرات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر ف

     1753    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہيْ ب٦ ِحب، وبساٜع١س، ہ١ا٣، ٔتازہ، ابی ٠حٝز :  راوی

َتاَزةُ َو٦ِ  َٔ ث٥ََا  ا٣ْ َحسَّ ث٥ََا َص١َّ ١َٔس َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔ َحسَّ ِٜؤِتز ُِٜت اب٦َِ َوبَّإس َو٦ِ ا َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕ ز َٝ أَبٔی ٠ِٔح

ُِٜت اب٦َِ و١َُ  َ أ ََ ٞٔ َو ِي َّٝ َىْة ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ اٜ ِ٘ ُٟ َر و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٕ َٟ اهَّللٔ َِ و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٕ َِ َز 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٞٔ َظل ِي َّٝ َىْة ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ اٜ ِ٘ ُٟ َر و ُٕ  َي

د رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس فرت یک امنز ےک 

 

ر
یل ج
م

زریہ نب رحب، دبعادمصل، امہؾ، اتقدہ، ایب 

فرت رات ےک لرخ ںیم ا ک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک 

رتعک یک فہج ےس ےہ افر ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک فرت رات ےک لرخ ںیم ا ک رتعک ےک المےن یک فہج ےس ےہ۔

د ریہ نب رحب، دبعادمصل :  رافی

 

ر
یل ج
م

 ، امہؾ، اتقدہ، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1754    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ابواَا٠ہ، وٜيس ب٦ ٘ثيْ :  راوی

 َٟ ا َٔ  ٕ ثٔيْ َ٘ َِٜؤٜيسٔ ب٦ِٔ  ا٠ََة َو٦ِ ا ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ ِٕ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ  یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ وَ  َحسَّ ِبٔس اهَّللٔ َحسَّ



 

٢ََّٝ َوصَُو فٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُض٢ِ أ٧ََّ َرُجَّل ٤َاَزی َر َْ ب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ اب٦َِ و١ََُز َحسَّ ِي َ٘ َٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔسٔ  ا

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٔٞ ِي َّٝ َحَس أُوتٔزُ َظََلَة اٜ ََ إ٧ِٔ أََحسَّ أ٧َِ يُِعبَٔح  َِ ِّٞ ٠َِثىَي ٠َِثىَي  ُِٝيَع َِ َّی  ٢َ ٦ِ٠َ َظل َّٝ ََ طٔ َو

ِٞ اب٦ِٔ و١َُزَ  ُٕ ٢َِٜ َي ِٕ وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو یِ َٟ أَبُو َُکَ ا َٔ َّی  ُط ٠َا َظل َٜ أَِوَتَزِت  َِ ِحَسّة  ََ 

 ریثک رفامےت ںی ہک ےھجم دیبع اہلل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ رفامای ہک اوبرکبی، اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبااسہم، فدیل نب

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ وک ایبؿ رفامای ہک روسؽ اہلل دجسم ںیم ےھت ہک ا ک لدیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

 امنز وک فرت ےسیک رکفں؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج لفاز دی افر رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم رات یک

لدیم امنز ڑپےھ وت اےس اچےیہ ہک دف دف رںیتعک ڑپےھ افر ارگ اےس ااسحس وہ ہک حبص ہن وہ اجےئ وت فہ لرخی دف روتعکں ےک اسھت ا ک 

 رتعک ڑپھ ےل وت  ہ اس ےک  ےئ فرت یک امنز وہ اجےئ یگ۔

 اوبرکبی، اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبااسہم، فدیل نب ریثک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1755    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 خْٝ ب٦ ہصا٣، ابوکا٠ٞ، ح١از ب٦ زیس، ا٤س ب٦ َيْی٦  :  راوی

ُِٜت  َ أ ََ  َٟ ا َٔ ئْی٦َ  َٔ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ  ث٥ََا َح١َّ اَِل َحسَّ َٔ  ٕٞ ٕ َوأَبُو کَا٠ٔ ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ َٝ ث٥ََا َخ ُِٝت أََرأَیَِت  اب٦َِ و١َُ َحسَّ ُٔ َز 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ائََة  ُِٜٔقَ ُٞ ِٔيض١َٔا ا ُُـٔي َساةٔ أَ ٍَ ِٜ َٞ َظََلةٔ ا ِب َٔ َىَتئِن  ِ٘ ٞٔ ٠َِثىَي  اٜزَّ ِي َّٝ ِّی ٦ِ٠ٔ اٜ ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َو

َِٜسُت َو٦ِ َصَذا ِّی  ٔن ُِٝت إ ُٔ  َٟ ا َٔ َىٕة  ِ٘ ُٟ  ٠َِثىَي َویُوتٔزُ بَٔز و َُ َِٜحٔسیَث کَا٧َ َر ََٜک ا  ُِ َتُِقٔ َِ ََٜؽِد٢ْ أََِل َتَسوُىٔي أَ ََّک  َٟ إ٤ٔ ا َٔ أََُٜک  َِ أَ

َىَتئِن  ِ٘ ِّی َر َىٕة َوُيَعل ِ٘ ٞٔ ٠َِثىَي ٠َِثىَي َویُوتٔزُ بَٔز ِي َّٝ ِّی ٦ِ٠ٔ اٜ ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أ٧ََّ اِلََذا٧َ اهَّللٔ َظل َ٘  ٔ َساة ٍَ ِٜ َٞ ا ِب َٔ   

 ٔ ٢َِٜ یَِذَُکِ َظََلة َساةٔ َو ٍَ ِٜ َٞ ا ِب َٔ َىَتئِن  ِ٘ ْْ أََرأَیَِت اٜزَّ َٝ َٟ َخ ا َٔ  بٔأُذ٤َُِيطٔ 



 

فلخ نب اشہؾ، اوباکلم، امحد نب زدی، اسن نب ریسنی رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ، ںیم ےن 

ےک ابرے ںیم لپ اک ایک ایخؽ ےہ؟ ایک ںیم اؿ ںیم یبمل رقات رکفں؟ اوہنں ےن رفامای ہک اہک ہک حبص یک امنز ےس ےلہپ یک دف روتعکں 

روسؽ اہلل رات وک دف دف راعکت امنز ڑپےتھ ےھت افر ا ک رتعک اسھت الم رک فرت ڑپھ ےتیل ےھت، انب ریسنی ےتہک ںی ہک ںیم ےن اہک ہک 

ٰیل ہنع ےن رفامای ہک وت ومیٹ لقع فاال ےہ ےھجم وت ےن اانت فتق یھب ہن دای ہک ںیم لپ ےس  ہ ںیہن وپھچ راہ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

ںیم ھجت ےس وپری دحثی ڑپھ رک انسات، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات یک امنز دف دف رتعک رک ےک ڑپےتھ ےھت افر ا ک رتعک 

پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےسی فتق ںیم ڑپےتھ وگای ہک اذاؿ یک لفاز اسھت الم رک فرت ڑپھ ےتیل افر دف راعکت حبص یک امنز ےس ےلہپ ل

ِ اہک افر اس ںیم ہولۃ اک ذرک ںیہن۔
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 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اکونں ںیم یہ وہیت، فلخ ےن أ

 فلخ نب اشہؾ، اوباکلم، امحد نب زدی، اسن نب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1756    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ا٤س ب٦ َيْی٦  :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا ُِٜت اب٦َِ و١َُزَ َحسَّ َ أ ََ  َٟ ا َٔ ئْی٦َ  َٔ

َىٕة  ِ٘ ََٜؽِد٢ْ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َوَزاَز َویُوتٔزُ بَٔز ََّک  َٟ بَِط بَِط إ٤ٔ ا َٕ َِ ٞٔ َؤِيطٔ  ِي َّٝ  ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ اٜ

انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اسن نب ریسنی رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ رھپ لےگ 

  ویکہکن وت وماٹ لدیم ےہ۔ایس رطح دحثی لقن یک افر اس ںیم  ہ ااضہف ےہ ہک اوہنں ےن رفامای رہھٹ رہھٹ

 انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اسن نب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر

     1757    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، وٕبہ ب٦ ِحیث :  راوی

 ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت اب٦َِ و١َُزَ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ یِٕث  َبَة ب٦َِ ُِحَ ِٕ ١ِٔىُت وُ

إَٔذا َرأَیَِت أَ  َِ ٞٔ ٠َِثىَي ٠َِثىَي  ِي َّٝ َٟ َظََلةُ اٜ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُث أ٧ََّ َر أَِوتٔزِ یَُحسِّ َِ َک  ُ٘ ِبَح یُِسرٔ ٧َّ اٜعُّ

َٞ ِٔلب٦ِٔ و١ََُز ٠َ  ٕٔي َِ َىَتئِن بَٔواحَٔسةٕ  ِ٘ ِّٞ َر ُ ٢َِّٝ فٔی ک َٟ أ٧َِ ُتَس ا َٔ  ا ٠َِثىَي ٠َِثىَي 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہبقع نب رحثی رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک

 ںی وت بج حبص وہےن ےک رقبی دےھکی وت ا ک رتعک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رات یک امنز دف دف رںیتعک

الم رک فرت ڑپھ ےل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ایگ ےہ دف دف روتعکں اک ایک بلطم ےہ اوہنں ےن رفامای ہک رہ دف 

 روتعکں ےک دعب السؾ ریھپ دے۔

 ثیدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہبقع نب رح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1758    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساِلولی، ٠ى١ز، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابی نَّضہ، حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

ٕ َو٦ِ یَِحٌَي بِ  ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی َو٦ِ ٠َِى١َز ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َ٘ َحسَّ َة َو٦ِ أَبٔی ٦ٔ أَبٔی  ٕ َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ ثٔيْ

َٞ أ٧َِ ُتِعبُٔحوا ِب َٔ َٟ أَِوتٔزُوا  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔىيٕس أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ 

اہلل ہیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، ییحی نب ایب ریثک، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص

 فل ہ فملس ےن رفامای ہک حبص وہےن ےس ےلہپ فرت ڑپھ ول۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، ییحی نب ایب ریثک، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز دف دف رتعک ےہ افر فرت ا ک رتعک رات ےک لرخی ہصح ںیم ےہ

     1759    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، وبساهَّلل، شيبا٧، یحٌي، ابونَّضہ ووقی، ابوَىيس :  راوی

ثَىٔ  ٔ َحسَّ َِٜىَوق َة ا َْنٔی أَبُو َنَِّضَ َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ َشِيَبا٧َ َو٦ِ َیِحٌَي  َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ َْص٢ُِ ي إ َ ٔىيٕس أَِخب ََ یُّ أ٧ََّ أَبَا 

 ٔ َٟ أَِوت ا َٕ َِ  ٔ ِٜؤِتز ٢ََّٝ َو٦ِ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أَُٜوا ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ َُّض٢ِ  ِبٔح أ٤َ َٞ اٜعُّ ِب َٔ  زُوا 

ااحسؼ نب وصنمر، دبع اہلل، ابیشؿ، ییحی، اوبرضنہ وعیق، اوبدیعس رفامےت ںی ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس فرت ےک 

 ابرے ںیم وپاھچ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت حبص وہےن ےس ےلہپ فرت ڑپھ ایل رکف۔

 ر، دبعاہلل، ابیشؿ، ییحی، اوبرضنہ وعیق، اوبدیعسااحسؼ نب وصنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج صخش ڈرے اس ابت ےس ہک فرت رات ےک لرخی ہصح ںیم ہن ڑپھ ےکس اگ فہ رات ےک ےلہپ ہصح



 

 ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک  :   ابب

 وج صخش ڈرے اس ابت ےس ہک فرت رات ےک لرخی ہصح ںیم ہن ڑپھ ےکس اگ فہ رات ےک ےلہپ ہصح ںیم ڑپھ ےل ۔

     1760    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابوَّيا٧، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

ث٥ََ  َٔ َحسَّ  ٕ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ْغ َوأَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  ِّ ث٥ََا َح ُٟ اهَّللٔ ا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا

َٜطُ  ُِٝيوتٔزِ أَوَّ َِ  ٔٞ ِي َّٝ و٣َ ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ اٜ ُٕ َٓ أ٧َِ َِل َي ٢ََّٝ ٦ِ٠َ َخا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٞٔ  َظل ِي َّٝ ِٝيُوتٔزِ آِٔخَ اٜ َِ ُظ  و٣َ آِٔخَ ُٕ َو٦ِ٠َ ـ١ََٔي أ٧َِ َي

َٟ أَبُو ٠َُىاؤیََة ٠َِحُؽوَرةْ  ا َٔ ُٞ و  َؽ ِِ ٞٔ ٠َِصُضوَزْة َوَذَٜٔک أَ ِي َّٝ إ٧َّٔ َظََلَة آِٔخٔ اٜ َِ 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل 

سج لدیم وک  ہ ڈر وہ ہک فہ رات ےک لرخی ہصح ںیم ںیہن اھٹ ےکس اگ وت اےس اچےئہ ہک فہ یرفع رات یہ ںیم فرت ڑپھ ےل افر سج 

 ویکہکن لدیم وک اس ابت یک انمت وہ ہک رات ےک لرخی ہصح ںیم ایقؾ رکے وت اےس اچےئہ ہک فہ رات ےک لرخی ہصح ںیم فرت ڑپےھ

رات ےک لرخی ہصح یک امنز ںیم رفےتش احرض وہےت ںی افر  ہ اس ےک  ےئ الضف ےہ افر اوباعمف ہ ےن وہشمدة یک ہگج وضحمرہ اک ظفل 

 اہک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ڈرے اس ابت ےس ہک فرت رات ےک لرخی ہصح ںیم ہن ڑپھ ےکس اگ فہ رات ےک ےلہپ ہصح ںیم ڑپھ ےل ۔

     1761    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١َٝہ ب٦ شبيِ، حس٦ ب٦ اوين، ٠ىٕٞ ب٦ وبيساهَّلل، ابوزبيْ، حَّضت جابز :  راوی



 

 َ ْٞ َوصَُو اب٦ُِ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ أ ٔ ث٥ََا ٠َِىٕ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ أَِويََن َحسَّ ث٥ََا ا ِٕ َحسَّ ١ََُٝة ب٦ُِ َشبٔي ََ ثَىٔي  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ٔ َو٦ِ َجابٔز بٔی اٜزُّبَيِْ

َّی اهَّللُ  ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ َٖ ٔ ُِٔس َو٦ِ٠َ َوث ُِٝيوتٔزِ ث٢َُّ ٜٔيَِْ َِ  ٔٞ ِي َّٝ و٣َ ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ اٜ ُٕ َٓ أ٧َِ َِل َي ُٟ أَی٢ُُِّٙ َخا و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  بَٕٔٔيا٣ٕ  َو

 ُٞ َؽ ِِ ٞٔ ٠َِحُؽوَرْة َوَذَٜٔک أَ ِي َّٝ ائََة آِٔخٔ اٜ إ٧َّٔ ْٔقَ َِ  ٔ ظ ُِٝيوتٔزِ ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ َِ  ٔٞ ِي َّٝ  ٦ِ٠ٔ اٜ

نسح نب انیع، لقعم نب دیبع اہلل، اوبزریب، رضحت اجرب رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت  ہملس نب بیبش،

وہےئ انس ہک مت ںیم ےس سج لدیم وک اس ابت اک ڈر وہ ہک فہ رات ےک لرخی ہصح ںیم ہن اھٹ ےکس اگ وت اےس اچےیہ ہک فرت ڑپھ ےل رھپ 

ت وک اےنھٹ اک نیقی وہ وت اےس اچےیہ ہک فہ فرت رات ےک لرخی ہصح ںیم ڑپےھ ویکہکن رات ےک لرخی وس اجےئ افر سج لدیم وک را

 ہصح ںیم رقات رکان ااسی ےہ ہک اس ںیم رفےتش احرض وہےت ںی افر  ہ الضف ےہ۔

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم نب دیبعاہلل، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بس ےس الضف امنز یبمل رقات فایل ےہ ۔

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس الضف امنز یبمل رقات فایل ےہ ۔

     1762    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، ابوواظ٢، اب٦ جزیخ، ابوزبيْ، حَّضت جابز :  یراو

 ٔ ٔ َو٦ِ َجاب َْنٔی أَبُو اٜزُّبَيِْ َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ٤ََْا أَبُو َوأظ٢ٕ أَِخب َ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ ز

ُٞ ا َؽ ِِ ٢ََّٝ أَ ََ َِٝيطٔ َو ٥ُؤت َو ُٕ ِٜ ُٟ ا ََلةٔ ـُو  ٜعَّ

دبع نب دیمح، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بس ےس 

 الضف امنز یبمل رقات فایل امنز ےہ۔



 

 دبع نب دیمح، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس الضف امنز یبمل رقات فایل ےہ ۔

     1763    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٠ىاویہ، او١ض، ابوَّيا٧، جابزابوبْک ب٦ ابی شبيہ، ابوَکیِ، اب :  راوی

ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َٞ َحسَّ ٔ ئ َُ  َٟ ا َٔ  ٕ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ أَبٔی 

٢َ أَیُّ اٜعَّ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َر َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ٥ُؤت  ُٕ ِٜ ُٟ ا َٟ ـُو ا َٔ  ُٞ َؽ ِِ  ََلةٔ أَ

 اوبرکب نب ایب ہیبش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ایگ ہک

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بس ےس یبمل رقات فایل امنز، اوبرکب ےن ان االشمع یک ہگج  وکیسن امنز بس ےس الضف ےہ؟

 نع االشمع اک ظفل اہک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہیبش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات یک اس ڑھگی ےک ایب ںیم سج ںیم داع رضفر وبقؽ یک اجیت ےہ ۔

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک اس ڑھگی ےک ایب ںیم سج ںیم داع رضفر وبقؽ یک اجیت ےہ ۔

     1764    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، او١ض، ابوَّيا٧، جابز :  راوی

١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ  ٕ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٢ََّٝ  َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٥َّٜٔييَّ َظل

 َٜ  ٔٞ ِي َّٝ ُٟ إ٧َّٔ فٔی اٜ و ُٕ ةٔ إِٔلَّ أَِوَفاُظ إٔیَّاَي ٤َِيا َواِْلِٔخَ ٔ اٜسُّ ّْا ٦ِ٠ٔ أ٠َِز ِ ُٟ اهَّلَل َخي
َ ْٞ ٠ُِس٢ْٔٝ َيِسأ َضا َرُج ُٕ ٔ َٝةٕ َساَوّة َِل یَُواِ ِي َٜ  َّٞ ُ َٔک ک  ُظ َوذَٜ

امےت وہےئ انس ہک رات امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رف

ںیم ا ک ڑھگی ایسی ےہ ہک اس فتق وج ناملسؿ لدیم اہلل اعتیل ےس داین افر لرخت یک الھبیئ امےگن اگ وت اہلل اعتیل اےس رضفر اطع رفام 

 دںی ےگ افر  ہ ڑھگی رہ رات ںیم وہیت ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک اس ڑھگی ےک ایب ںیم سج ںیم داع رضفر وبقؽ یک اجیت ےہ ۔

     1765    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ شبيِ، حس٦ ب٦ اوين، ٠ىٕٞ، ابی زبيْ، جابز ١َٝہ :  راوی

ٕ أَ  ٔ َو٦ِ َجابٔز ْٞ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ٔ ث٥ََا ٠َِىٕ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ أَِويََن َحسَّ ث٥ََا ا ِٕ َحسَّ ١ََُٝة ب٦ُِ َشبٔي ََ ثَىٔي  َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٧َّ َر

اوَ  ََ  ٔٞ ِي َّٝ َٟ إ٧َّٔ ٦ِ٠ٔ اٜ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ّْا إِٔلَّ أَِوَفاُظ إٔیَّاظُ َو ِ ُٟ اهَّلَل َخي
َ َضا َوِبْس ٠ُِس٢ْٔٝ َيِسأ ُٕ ٔ  ّة َِل یَُواِ

ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، ایب زریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رات ںیم 

 اہلل اعتیل ےس وج یھب الھبیئ امےگن اگ اہلل اعتیل اےس رضفر اطع رفامںیئ ےگ۔ا ک ڑھگی ایسی وہیت ےہ ہک اس فتق وج ناملسؿ دنبہ یھب 

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، ایب زریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ... ےک ایبؿ ںیمرات ےک لرخی ہصح ںیم داع افر ذرک یک رتبیغ

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک لرخی ہصح ںیم داع افر ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     1766    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦١، ابوہزیزہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ابی وبساهَّلل اَغ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح :  راوی

 َ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی َوِبسٔ اهَّللٔ اِلَََغِّ َوَو٦ِ أ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  ١َََٝة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ََ بٔی 

 َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٤َِيا حٔيَن َیِبَقی َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ِٔ اٜسُّ ١َا ٔلَی اٜسَّ ٕة إ َٝ ِي َٜ  َّٞ ُ ُٟ َرب٥َُّا َتَباَرَک َوَتَىالَی ک ٔ َٟ ی٥َِز ا

نٔی َٔفُ ٍِ أُِؤفَيطُ َو٦ِ٠َ َيِسَت َِ ُط َو٦ِ٠َ َيِسأَُٜىٔي  َٜ  َِ َتحٔي َِ
َ أ َِ ُٟ ٦ِ٠َ یَِسوُونٔی  و ُٕ َي َِ ٞٔ اِْلِٔخُ  ِي َّٝ َٜطُ  ثُُُٝث اٜ أٌََِٔفَ  َِ 

امکل، انب اہشب، ایب دبعاہلل ارغ، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ییحی نب ییحی، 

ےن رفامای ہک امہرا رب ابترک فاعتیل رہ رات لامسؿ داین یک رطػ زنفؽ رفامات ےہ، سج فتق رات ےک لرخ اک اہتیئ ہصح ابیق رہ اجات 

وج ھجم ےس داع رکے افر ںیم اس یک داع وک وبقؽ رکفں افر وکؿ ےہ وج ھجم ےس وساؽ رکے افر ںیم اےس اطع ےہ وت رفامات ےہ وکؿ ےہ 

 رکفں افر وکؿ ےہ وج ھجم ےس رفغمت امےگن افر ںیم اےس شخب دفں۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، ایب دبعاہلل ارغ، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک لرخی ہصح ںیم داع افر ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     1767    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ىيس، يىٕوب ب٦ وبساٜزح٦١، َہيٞ، ابوہزیزۂتيبہ ب٦ َ :  راوی

ٞٔ ب٦ِٔ أَبٔی  َضِي َُ ارٔیُّ َو٦ِ  َٕ ِٜ وُب َوصَُو اب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ َو٦ِ َر و ُٕ َي َِ  ُٟ ٞٔ اِلَوَّ ِي َّٝ َٕٝة حٔيَن ی١َِٔضي ثُُُٝث اٜ ِي َٜ  َّٞ ُ ٤َِيا ک ِٔ اٜسُّ ١َا ٔلَی اٜسَّ ُٟ اهَّللُ إ ٔ َٟ ی٥َِز ا َٔ  ٢ََّٝ

َِأُِؤفَيُط ٦ِ٠َ  َّٜٔذی َيِسأَُٜىٔي  َُٜط ٦ِ٠َ َذا ا  َِ َتحٔي َِ
َ أ َِ َّٜٔذی یَِسوُونٔی  ١َُِٜٝٔک ٦ِ٠َ ذَا ا ١َُِٜٝٔک أ٤ََا ا أٌََِٔفَ َذا ا أ٤ََا ا َِ نٔی  َٔفُ ٍِ َّٜٔذی َيِسَت

ِحزُ  َّ ِٜ َّي ُئؽيَئ ا َذَٜٔک َحً َ٘  ُٟ ََل َیزَا َِ ُط  َٜ 

ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، لیہس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل ابترک 

سج فتق رات اک ادتبایئ ہصح سگر اجات ےہ وت اہلل رفامات ےہ ںیم ابداشہ وہں وکؿ  فاعتیل رہ رات لامسؿ داین یک رطػ زنفؽ رفامات ےہ

ےہ وج ھجم ےس داع رکے افر ںیم ایکس داع وبقؽ رکفں، وکؿ ےہ وج ھجم ےس وساؽ رکے افر ںیم اےس اطع رکفں، وکؿ ےہ وج ھجم ےس 

  ےہ اہیں کت ہک حبص رفنش وہ اجیت ےہ۔رفغمت امےگن افر ںیم اےس اعمػ رک دفں، اہلل اعتیل ایس رطح رفامات راتہ

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، لیہس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 افر ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم رات ےک لرخی ہصح ںیم داع

     1768    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ابو٠ٍيْہ، اوزاعی، یحٌي، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا اِلَِو  ٔ َحسَّ َْة ١ٍُِٜٔي ٤ََْا أَبُو ا َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ََ ث٥ََا أَبُو  ث٥ََا َیِحٌَي َحسَّ َزاعٔیُّ َحسَّ

 ُٟ ٔ ٞٔ أَِو ثَُُٝثاُظ ی٥َِز ِي َّٝ ٢َ إَٔذا ٠ََضي َشِْطُ اٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ١َ  صَُزیَِزَة  ٔلَی اٜسَّ ِٔ اهَّللُ َتَباَرَک َوَتَىالَی إ ا

َّي یَ  ُط َحً َٜ ََفُ  ٍِ َٔفٕ ُي ٍِ ِٞ ٦ِ٠ٔ ٠ُِسَت ُط َص َٜ ًٕ ُيِسَتَحاُب  ِٞ ٦ِ٠ٔ َزا ٕٞ ُيِىَفی َص ٔ ائ ََ  ٦ِ٠ٔ ِٞ ُٟ َص و ُٕ َي َِ ٤َِيا  ِبُح اٜسُّ حَٔز اٜعُّ َّ ٥ِ 



 

 فل ہ فملس ےن ااحسؼ نب وصنمر، اوبریغمہ، افزایع، ییحی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ےہ رفامای ہک بج لد ی رات ای رات اک دف اہتیئ ہصح سگر اجات ےہ وت اہلل اعتیل لامسؿ داین یک رطػ زنفؽ رفامات ےہ افر رفامات ےہ ہک ایک 

امےنگن فاال ہک وکیئ وساؽ رکےن فاال ہک اےس اطع ایک اجےئ، ایک ےہ وکیئ داع رکےن فاال ہک ایکس داع وبقؽ یک اجےئ، ایک ےہ وکیئ رفغمت 

 اےس شخب دای اجےئ، اہیں کت ہک حبص وہ اجیت ےہ۔

 ااحسؼ نب وصنمر، اوبریغمہ، افزایع، ییحی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر  :   ابب

 رات ےک لرخی ہصح ںیم داع افر ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     1769    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ححاد ب٦ شاُع، ٠حاْض، ابو٠ورً، َىس ب٦ َىيس، اب٦ ٠زجا٤ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا  أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ١ِٔىُت أَبَا َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َْنٔی اب٦ُِ ٠َزَِجا٤ََة  َ َٟ أَِخب ا َٔ ٔىيٕس  ََ ِىُس ب٦ُِ  ََ ث٥ََا  ًٔ َحسَّ ١َُِٜورِّ ٠َُحأْضْ أَبُو ا

٤َِيا َٜٔصِْطٔ  ِٔ اٜسُّ ١َا ُٟ اهَّللُ فٔی اٜسَّ ٔ ٢ََّٝ ی٥َِز ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ٞٔ أَ صَُزیَِزَة َي ِي َّٝ ٞٔ اِْلِٔخٔ  اٜ ِي َّٝ ِو ُٜٔثُٝٔث اٜ

َْ َؤسی٢ٕ َوَِل َل  ِ ٌَي ُؿ  ُٟ ٦ِ٠َ ُيُِقٔ و ُٕ أُِؤفَيُط ث٢َُّ َي َِ ُط أَِو َيِسأَُٜىٔي  َٜ  َِ َتحٔي َِ
َ أ َِ ُٟ ٦ِ٠َ یَِسوُونٔی  و ُٕ َي َٟ ٠ُِس٢ٔٝ اب٦ُِ َِ ا َٔ  ٕ ُٝو٣

طُ  ٔىيُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٠َزَِجا٤َُة أ٠ُُّ ََ  ٠َزَِجا٤ََة صَُو 

نب اشرع، احمرض، اوبومرع، دعس نب دیعس، انب رماجہن، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اجحج 

ہک اہلل اعتیل لد ی رات ای رات ےک لرخی اہتیئ ہصح ںیم لامسؿ داین ںیم زنفؽ رفامات ےہ افر رفامات ےہ= وکؿ ےہ وج ھجم ےس داع رکے 

 وبقؽ رکفں ای فہ ھجم ےس وساؽ رکے وت ںیم اےس اطع رکفں، رھپ رفامات ےہ ہک وکؿ اےس )اہلل وک( رقض دے اگ وج افر ںیم اس یک داع

ملظ رکے اگ، اامؾ ملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک انب رم اجہن فہ دیعس نب دبعاہلل ےہ افر  یھبک سلفم ہن وہاگ افر ہن یہ یسک رپ

 رماجہن اؿ یک امں ےہ۔



 

 اجحج نب اشرع، احمرض، اوبومرع، دعس نب دیعس، انب رماجہن، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک لرخی ہصح ںیم داع افر ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     1770    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، َىس ب٦ َىيس :  راوی

ِىسٔ  ََ ٟٕ َو٦ِ  ٧ُ ب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ٔىيٕس بَٔضَذا اِْل ََ ب٦ِٔ 

 ٕ َْ َوُسو٣ٕ َوَِل َلُٝو٣ ِ ٌَي ُؿ  ُٟ ٦ِ٠َ ُيُِقٔ و ُٕ  َوَزاَز ث٢َُّ َیِبُسُق یََسیِطٔ َتَباَرَک َوَتَىالَی َي

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، دعس نب دیعس اس دنس ےک اسھت رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دیعس ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح  ہ دحثی لقن یک یئگ ےہ افر  ہ زادئ ےہ ہک رھپ اہلل ابترک فاعتیل اےنپ اہوھتں وک الیھپات ےہ افر رفامات ےہ ہک

 وکؿ ےہ وج اےس رقض داتی ےہ وج یھبک سلفم ہن وہاگ افر ہن یہ یسک رپ ملظ رکے اگ۔

 دعس نب دیعساہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک لرخی ہصح ںیم داع افر ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     1771    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وث١ا٧، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ ح٥ملی، جزیز، ٥٠عور، ابی اَحٖ، حَّضت ابوَىيس، حَّضت  :  راوی



 

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُن ِٔل  ِّ َّٝ َِٜح٥َِملٔیُّ َواٜ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ َوأَبُو بَِْکٔ اب٥َِا أَبٔی َشِيَبَة َوإ َٟ َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ بِىَِي أَبٔی َشِيَبَة 

ٔىيسٕ  ََ َٖ َو٦ِ اِلَََغِّ أَبٔی ٠ُِس٢ٕٔٝ َیزِؤیطٔ َو٦ِ أَبٔی  َح َِ ٔ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ أَبٔی إ ا٧ٔ َحسَّ ُٟ  اِْلَِخَ و َُ َٟ َر ا َٔ اَِل  َٔ َوأَبٔی صَُزیَِزَة 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و ُٕ َي َِ ٤َِيا  ِٔ اٜسُّ ١َا ٔلَی اٜسَّ َٟ إ َ ُٟ ٤َز ٞٔ اِلَوَّ ِي َّٝ َِ ثُُُٝث اٜ َّي إَٔذا ذََص ُٞ َحً ٔ ٢ََّٝ إ٧َّٔ اهَّللَ ی١ُِض ََ ِٞ ٦ِ٠ٔ  َو َص

ِحزُ  َّ ِٜ حَٔز ا َّ َّي ی٥َِ ًٕ َحً ِٞ ٦ِ٠ٔ َزا ٕٞ َص ٔ ائ ََ  ٦ِ٠ٔ ِٞ ِٕ َص ٔ ِٞ ٦ِ٠ٔ َتائ َٔفٕ َص ٍِ  ٠ُِسَت

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، وصنمر، ایب ااحسؼ ، رضحت اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع امثعؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، 

ات رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل تلہم اطع رفامات ےہ اہیں کت ہک رات اک اہتیئ ہصح سگ راج

امات ےہ افر رفامات ےہ ہک ایک وکیئ رفغمت امےنگن فاال ےہ؟ ایک وکیئ وتہب رکےن فاال ےہ؟ ایک وکیئ وساؽ ےہ وت لامسؿ داین یک رطػ زنفؽ رف

 رکےن فاال ےہ؟ ایک وکیئ داع رکےن فاال ےہ؟ اہیں کت ہک رجف وہ اجیت ےہ۔

دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل امثعؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، وصنمر، ایب اقحس، رضحت اوب :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات ےک لرخی ہصح ںیم داع افر ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     1772    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابواَحٖ :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ َٖ بَٔضَذا اِْل َح َِ ٔ َْ أ٧ََّ  بٔی إ ِ ٌَي

ثَُْ  ِ٘  َحٔسیَث ٥ِ٠َُعوٕر أََت٢ُّ َوأَ

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ےس اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ وساےئ اس ےک ہک 



 

 وصنمر یک دحثی وپری افر زادئ ےہ۔

 قحسدمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راضمؿ اابملرک ںیم ایقؾ ینعی رتافحی یک رتبیغ افر اس یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رتبیغ افر اس یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔ راضمؿ اابملرک ںیم ایقؾ ینعی رتافحی یک

     1773    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي ٠اٜک اب٦ شہاب، ح١يس ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ :  راوی

أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ح١َُِيسٔ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ اهَّللٔ  َحسَّ و َُ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ  سَّ َٕ َٜطُ ٠َا َت ا٣َ َر٠ََؽا٧َ إٔی١َا٤ّا َواِحتَٔسابّا ٌَُٔفَ  َٔ  ٦ِ٠َ َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک سج ییحی نب ییحی امکل انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےس رف

 لدیم ےن اامیؿ افر وثاب ھجمس رک راضمؿ یک رات وک ایقؾ ایک وت اس ےک اسرے ےلھچپ انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ۔

 ییحی نب ییحی امکل انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ںیم ایقؾ ینعی رتافحی یک رتبیغ افر اس یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔



 

     1774    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، ابو١َٝہ، ابوہزیزہو :  راوی

١َََٝة َو٦ِ  ََ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ  أَبٔی صَُزیَِزَة 

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ا٣َ َر٠ََؽا٧َ إٔی١َا٤ّا َو اهَّللُ َو َٔ  ٦ِ٠َ ُٟ و ُٕ َي َِ ٔ أ٧َِ یَأ٠َُِزص٢ُِ ِٔيطٔ بَٔىزٔی١َٕة  ٌَيِْ ُِ فٔی َٔٔيا٣ٔ َر٠ََؽا٧َ ٦ِ٠ٔ  اِحتَٔسابّا ٌَُٔفَ ٢َ یَُزٌِّ

 َ ٢َ َواِل٠َِزُ َول َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِّی َر ُتُوف َِ ٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ  سَّ َٕ ُط ٠َا َت ٔة أَبٔی بَِْکٕ َٜ َِ ی َذَٜٔک ث٢َُّ کَا٧َ اِل٠َِزُ َولَی َذَٜٔک فٔی خََٔل

َِةٔ و١ََُز َولَی َذَٜٔک   َوَظِسّرا ٦ِ٠ٔ خََٔل

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس راضمؿ ںیم ایقؾ یک 

وساےئ اس ےک ہک اس ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس تہب اتدیکی مکح رفامےت وہں افر رفامےت ہک وج لدیم رتبیغ دای رکےت ےھت 

راضمؿ ںیم اامیؿ افر وثاب ھجمس رک ایقؾ رکے وت اس ےک ےلھچپ اسرے انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ل ہ فملس اک  ہ مکح ایس رطح ابیق راہ رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف افر فملس فاصؽ رفام ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع ف

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف ےک لاغز ںیم ایس رطح  ہ مکح ابیق راہ۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ںیم ایقؾ ینعی رتافحی یک رتبیغ افر اس یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔

     1775    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِحب، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، ابوہزیزہ زہيْ ب٦ :  راوی

 َ ث َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ثٔيْ َ٘ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس َحسَّ ََ ٥َا أَبُو 



 

َٟ ٦ِ٠َ َظا٣َ َر٠ََؽا٧َ إٔی١َا٤ّا َواِحتَٔسابّا ٌُ اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ أَبَا صَُزیِ  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُض٢ِ أ٧ََّ َر َٜطُ ٠َا َزَة َحسَّ َٔفَ 

 ٔ ٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِب سَّ َٕ َٜطُ ٠َا َت ِسرٔ إٔی١َا٤ّا َواِحتَٔسابّا ٌَُٔفَ  َٕ ِٜ َة ا َٝ ِي َٜ ا٣َ  َٔ ٣َ ٦ِ٠ٔ َذ٤ِبٔطٔ َو٦ِ٠َ  سَّ َٕ  طٔ َت

 زریہ نب رحب، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ےن ایبؿ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ےن رفامای ہک سج لدیم ےن اامیؿ افر وثاب یک تین ےس راضمؿ ےک رفزے رےھک وت اس ےک اسرے ےلھچپ انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ 

 اامیؿ افر وثاب یک تین ےس بش دقر ںیم ایقؾ ایک وت اس ےک اسرے ےلھچپ انگہ اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ۔ ےگ افر سج ےن

 زریہ نب رحب، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ اابملرک ںیم ایقؾ ینعی رتافحی یک رتبیغ افر اس یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔

     1776    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، شبابہ، ورٔاء، ابوز٤از، اُعد، ابوہزیزہ :  راوی

ٔد َو٦ِ أَبٔی ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ ُِ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ا َٔ ثَىٔي َوِر ث٥ََا َشَبابَُة َحسَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ  َحسَّ صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ٔ َٟ إ ا َٔ َضا أَُراُظ  ُٕ ٔ ُيَواِ َِ ِسرٔ  َٕ ِٜ َة ا َٝ ِي َٜ  ٢ِ ُٕ َٟ ٦ِ٠َ َي ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٜطُ َو  ی١َا٤ّا َواِحتَٔسابّا ٌَُٔفَ 

دمحم نب راعف، ابشہب، فراقء، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک وج لدیم بش دقر ںیم ایقؾ رکات ےہ افر 

ؿ افر وثاب یک اس یک بش دقر ےس وماتقف وہ اجےئ رافی ےن اہک ہک ریما ایخؽ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اامی

 تین وہ وت اےس شخب دای اجات ےہ۔

 دمحم نب راعف، ابشہب، فراقء، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رک ںیم ایقؾ ینعی رتافحی یک رتبیغ افر اس یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔راضمؿ اابمل

     1777    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ُعوہ، وائصہ :  راوی

أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َر َو٦ِ ُُعِ

 ُ َْ ا٥َّٜاُس ث ُ َٙث َِ َٝةٔ  ٔ اب َٕ ِٜ َّی ٦ِ٠ٔ ا َّی بَٔعََلتٔطٔ ٤َاْس ث٢َُّ َظل ََِعل ٕة  َٝ ِي َٜ ١َِِٜسحٔسٔ ذَاَت  َّی فٔی ا ٢َ َظل َّٝ ََ َٝةٔ َو ِي َّٝ ٢َّ اِجَت١َُىوا ٦ِ٠ٔ اٜ

أَٜثٔة أَِو اٜزَّ  َّٜ اٜثَّ ِس َرأَیُِت ا َٔ  َٟ ا َٔ ا أَِظَبَح  َّ١َٝ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيض٢ِٔ َر ٔ ِد إ ٢ِ یَِْخُ َٝ َِ ٢َِٝ ابَٔىٔة  َِ ٔذی َظ٥َِىُت٢ِ 

َٟ َوَذَٜٔک فٔی َر  ا َٔ َِٝي٢ُِٙ  َؿ َو ِّی َخٔصيُت أ٧َِ ُتَِفَ َِٜي٢ُِٙ إِٔلَّ أَن ٔ ؤد إ ُِْٜخُ  ٠ََؽا٧َ َی٥َ١ِِىىٔي ٦ِ٠ٔ ا

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ، اعدص  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک رات دجسم ںیم امنز ڑپ ی، 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ھچک ولوگں ےن یھب امنز ڑپ ی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایلگ رات امنز ڑپ ی وت ولگ 

دہ وہ ےئگ رھپ ولگ رسیتی ای وچیھت رات یھب دجسم ںیم عمج وہ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرہ رشتفی ہن الےئ رھپ زای

بج حبص وہیئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ےن ںیہمت داھکی اھت وت ےھجم اہمتری رطػ ےنلکن ےک  ےئ یسک ےن ںیہن رفاک 

ہک ےھجم ڈر وہا ہک ںیہک  ہ امنز مت رپ رفض ہن رک دی اجےئ۔ رافی ےتہک ںی ہک  ہ فاہعق راضمؿ اابملرک یہ ےک ابرے ںیم وساےئ اےکس 

 اھت۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ، اعدص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   باب

 راضمؿ اابملرک ںیم ایقؾ ینعی رتافحی یک رتبیغ افر اس یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔



 

     1778    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، وبساهَّلل ب٦ وہِ، یو٤س ب٦ یزیس، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦  :  راوی

َْنٔی یُو٤ُُس ب٦ُِ َیزٔیَس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ٔ  َحسَّ َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ

َٟ اهَّللٔ  و َُ َِْتُط أ٧ََّ َر َ ْٟ بَٔعََلتٔطٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة أَِخب َّی رَٔجا ََِعل ١َِِٜسحٔٔس  َّی فٔی ا ََِعل  ٔٞ ِي َّٝ ٓٔ اٜ َد ٦ِ٠ٔ َجِو ٢ََّٝ َِخَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َد َر ََِْخَ ثَُْ ٥ِ٠ُٔض٢ِ  ِ٘ اِجَت١ََي أَ َِ ثُو٧َ بَٔذَٜٔک  أَِظَبَح ا٥َّٜاُس َیَتَحسَّ ٢َ فٔیَِ َّٝ ِوا  ََ َّٝ َع َِ ا٤َٔئة  ٔة اٜثَّ َٝ ِي َّٝ اٜ

 َّٝ َع َِ َد  ََِْخَ أَٜثٔة  َٝةٔ اٜثَّ ِي َّٝ ١َِِٜسحٔٔس ٦ِ٠ٔ اٜ ُٞ ا َْ أَصِ ُ َٙث َِ و٧َ َذَٜٔک  أَِظَبَح ا٥َّٜاُس یَِذَُکُ َِ ا کَا٤َِت بَٔعََلتٔطٔ  َّ١َٝ َِ ِوا بَٔعََلتٔطٔ 

 َٝ َِ ١َِِٜسحُٔس َو٦ِ أَصِٝٔطٔ  َ ا ُة اٜزَّابَٔىُة َوَحز َٝ ِي َّٝ وُٜو٧َ اٜ ُٕ ْٟ ٥ِ٠ُٔض٢ِ َي َٖ رَٔجا ّٔ َف َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيض٢ِٔ َر ٔ ِد إ ٢ِ یَِْخُ

 َٝ َِ  ٔ ِحز َّ ِٜ َد َٜٔعََلةٔ ا َّي َِخَ ٢َ َحً َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيض٢ِٔ َر ٔ ِد إ ٢ِ یَِْخُ َٝ َِ ََلَة  ِحزَ اٜعَّ َّ ِٜ َضي ا َٔ ا  َٞ َولَی ا٥َّٜأس ث٢َُّ  ١َّ َب ِٔ أَ

َِٝيُٙ  َؿ َو ٙٔىِّي َخٔصيُت أ٧َِ ُتَِفَ ََٝة َوَل ِي َّٝ َْ َولَیَّ َشأ٢ُُِٙ٤ِ اٜ ٢ِ یَِد َٜ َّطُ  إ٤ٔ َِ ا َبِىُس  َٟ أ٠ََّ ا َٕ َِ َس  ََِتِىحٔزُوا َو٥َِضاَتَصضَّ  ٔٞ ِي َّٝ  ٢ِ َظََلةُ اٜ

فہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع  رب دیتی ںی ہک روسؽ رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رع

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات ےک درایمین ہصح ںیم ےلکن، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسم ںیم امنز ڑپ ی وت ھچک لدویمں ےن 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دفرسی رات ےلکن وت یلہپ رات یھب لپ ےک اسھت امنز ڑپ ی وت حبص ولگ اس اک ذترکہ رکےن ےگل، روسؽ اہلل

ےس زایدہ ولگ عمج وہ ےئگ وت اوہنں ےن یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپ ی وت ولوگں ےن حبص وک اس ابت اک ذرک ایک، 

ےلکن، ولوگں ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رسیتی رات ںیم دجسم فاےل تہب زایدہ عمج وہ ےئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرہ 

 ےک اسھت امنز ڑپ ی رھپ بج وچیھت رات وہیئ وت دجسم احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےس رھب یئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسم

 ہیلع فل ہ فملس رھپ یھب اؿ یک رطػ ہن فاولں یک رطػ ہن ےلکن، دجسم فاولں ںیم ےس ھچک لدیم اکپر رک ےنہک ےگل امنز! روسؽ اہلل یلص اہلل

ےلکن اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رجف یک امنز ےک  ےئ ےلکن وت بج رجف یک امنز وپری وہیئگ وت احصہب رکاؾ یک رطػ لپ یلص 

 ےس ہ یپ وہیئ ہن یھت نکیل ےھجم ڈر اگل اہلل ہیلع فل ہ فملس وتمہج وہےئ رھپ دہشت ڑپاھ افر رفامای اام دعب ہک اہمتری لج یک رات یک احتل ھجم

 ہک ںیہک مت رپ رات یک امنز رفض ہن رک دی اجےئ رھپ مت اس ےک ڑپےنھ ےس اعزج لاجؤ۔

 رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ...بش دقر ںیم ایقؾ یک اتدیک افر اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک وج ےہک ہک بش دقر اتسئ

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

  ہک بش دقر اتسیوسیںی رات ےہ ۔بش دقر ںیم ایقؾ یک اتدیک افر اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک وج ےہک

     1779    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ہزا٧ رازی، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، وبسہ، زر :  راوی

ث٥ََا اِلَِوَز  َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ ٠ِٔضَزا٧َ اٜزَّازٔیُّ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت أُبَیَّ ب٦َِ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ثَىٔي َوِبَسةُ َو٦ِ زٓٔرٕ  اعٔیُّ َحسَّ

 َٕ َِ ِسرٔ  َٕ ِٜ ََٝة ا ِي َٜ ٥ََة أََظاَب  ا٣َ اٜسَّ َٔ وُِل ٦ِ٠َ  ُٕ ُط إ٧َّٔ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ ٠َِسُىوزٕ َي َٜ  َٞ وُِل َؤٔي ُٕ ِٕ َي ِى َط إِٔلَّ صَُو َ٘ َٜ ٔ َّٜٔذی َِل إ َٟ أُبَیٌّ َواهَّللٔ ا ا

 َٜ ََّضا  ًَّٜٔي أ٠َََز٤َا إ٤ٔ َُٝة ا ِي َّٝ َٕٝة هَٔی هَٔی اٜ ِي َٜ ٢َُٝ أَیُّ  ِّی َلَِو ٔن ُْ ٠َا َيِسَتِثىٔي َو َواهَّللٔ إ ٔ َِٝيطٔ فٔی َر٠ََؽا٧َ َیِحٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ بَٔضا َر

ی٦َ َوأ٠ََاَرتَُضا أ٧َِ  ِبٕي َوؤَِّشٔ ََ َُٝة َظبٔيَحٔة  ِي َٜ ٢ََّٝ بَٕٔٔيا٠َٔضا هَٔی  ََ ََٜضا َو  ًَ َِ َِل ُشَىا ١ُِس فٔی َظبٔيَحٔة یَِو٠َٔضا بَِيَؽا  َتِفَُٝي اٜصَّ

دمحم نب رہماؿ رازی، فدیل نب ملسم، افزایع، دبعہ، زر ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت ایب نب  بع وک  ہ رفامےت 

ِر وک چنہپ ایگ، رضحت  وہےئ انس افر اؿ ےس اہک ایگ ہک رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںی ہک وج ڈ ْ
ََ ْ َ ال

 

َلة
ْ
ب 
َ لدیم اسرا اسؽ ایقؾ رکے فہ ل

ایب رفامےن ےگل اس اہلل یک مسق ہک سج ےک وساوکیئ وبعمد ںیہن فہ بش دقر راضمؿ ںیم ےہ فہ ریغب اانثتسء ےک مسق اھکےت افر رفامےت 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایقؾ اک مکح رفامای اہلل یک مسق ےھجم ولعمؾ ےہ ہک فہ وکیسن رات ےہ فہ فیہ رات ےہ سج ےک ابرے ںیم

فہ رات ہک سج یک حبص اتس سی )اترخی( وہیت ےہ افر اس بش دقر یک العتم  ہ ےہ ہک اس دؿ یک حبص رفنش وہیت ےہ وت اس ںیم 

 اعشںیع ںیہن وہںیت۔

 دمحم نب رہماؿ رازی، فدیل نب ملسم، افزایع، دبعہ، زر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 بش دقر ںیم ایقؾ یک اتدیک افر اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک وج ےہک ہک بش دقر اتسیوسیںی رات ےہ ۔

     1780    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، وبسہ ب٦ ابی ٜبابہ، زر ب٦ حبيض :  راوی

 ٔ ١ِٔىُت َوِبَسَة ب٦َِ أَب ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ُث َو٦ِ زٔرِّ َحسَّ ب٦ِٔ  ی َُٜبابََة یَُحسِّ

ِِٝٔم  ٔ ثَُْ و ِ٘ ١ََُٝضا َوأَ ِّی َلَِو ٔن ِسرٔ َواهَّللٔ إ َٕ ِٜ َٝةٔ ا ِي َٜ َٟ أُبَیٌّ فٔی  ا َٔ  َٟ ا َٔ  ِٕ ِى َ٘ ُٟ اهَّللٔ حُبَِيٕض َو٦ِ أُبَیِّ ب٦ِٔ  و َُ ًَّٜٔي أ٠َََز٤َا َر َُٝة ا ِي َّٝ  هَٔی اٜ

 ٔ ِبٕي َوو ََ ُة  َٝ ِي َٜ ٢ََّٝ بَٕٔٔيا٠َٔضا هَٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ًَّٜٔي أ٠َََز٤َا بَٔضا َظل َُٝة ا ِي َّٝ ٓٔ هَٔی اٜ ََِٜحِ ١ََّا َشکَّ ُشِىَبُة فٔی صََذا ا ی٦َ َوإ٤ٔ َِّشٔ

ِْ لٔی َو٥ِطُ  ٔ ثَىٔي بَٔضا َظاح َٟ َوَحسَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت ایب نب  بع ےن  دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعہ نب ایب ابلہب، زر نب شیبح ےس

ےھجم بش دقر ےک ابرے ںیم رفامای= اہلل یک مسق ںیم اس رات وک اجاتن وہں افر ےھجم زایدہ ملع ےہ ہک فہ فیہ رات ےہ سج ںیم روسؽ 

ر ہبعش وک اس ابت ںیم کش ےہ ہک ایب نب  بع اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ ایقؾ اک مکح رفامای فہ اتسیوسیںی یک رات ےہ، اف

ےن رفامای ہک فہ رات سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ ایقؾ اک مکح رفامای ہبعش ےن اہک ہک  ہ دحثی ریمے ا ک 

 اسیھت ےن اؿ ےس لقن یک ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعہ نب ایب ابلہب، زر نب شیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 بش دقر ںیم ایقؾ یک اتدیک افر اس ابت یک دلیل ےک ایبؿ ںیم ہک وج ےہک ہک بش دقر اتسیوسیںی رات ےہ ۔

     1781    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ، شىبہ :  راوی



 

 ٔ ٢ِ یَِذَُکِ إ َٜ ٔ ٤َِحَوُظ َو ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة بَٔضَذا اِْل ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َحسَّ ١ََّا َشکَّ ُش َحسَّ  ِىَبُة َو٠َا َبِىَسظُ ٤

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ہبعش ےن اس دنس ےک اسھت ایس رطح دحثی لقن رفامیئ افر ہبعش اک 

 کش افر اس ےک دعب فاےل اافلظ ذرک ںیہن رفامےئ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع

     1782    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ہاش٢ ب٦ حيا٧ وبسی، وبساٜزح٦١ اب٦ ٠ہسی، َّيا٧، ١َٝہ ب٦ ٘ہيٞ، َکیِ، اب٦ وباس :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اٜ َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ا٧َ ا ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َصأش٢ٔ ب٦ِٔ َحيَّ ١ََة ب٦ِٔ َحسَّ َٝ ََ َيا٧ُ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  زَِّح٦ٔ١َ َيِىىٔي اب٦َِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ

َّی اهَّللُ  ا٣َ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٕ َِ ًَٜٔي ٠َِي١ُو٤ََة  َّٝة و٥َِٔس َخا ِي َٜ َٟ بٔتُّ  ا َٔ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  یِ ٕٞ َو٦ِ َُکَ َضِي َتَی  ُ٘ أ َِ  ٔٞ ِي َّٝ ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ اٜ ََ َِٝيطٔ َو َو

أَ ُوُؼوئّا بَيَِن  َحاَجَتُط ث٢َُّ  َضا ث٢َُّ َتَوؼَّ َٔ َٖ ٔش٥َا َٝ ِ أَـ َِ بََة  ُِٜٔقِ َتَی ا أ َِ ا٣َ  َٔ َٞ َوِجَضطُ َویََسیِطٔ ث٢َُّ ٤َا٣َ ث٢َُّ  ِس ٌََس َٔ ٢ِ یُِٙثِْٔ َو َٜ ُِٜوُؼوئَئِن َو ا

 َ ٥ُِت أ ُ٘ ِّی  اصَٔيَة أ٧َِ یََزی أَن ِيُت ََکَ َت١َفَّ َِ ١ُِت  ُٕ َِ َّی  ََِعل ا٣َ  َٔ ََ ث٢َُّ  َٝ أََخَذ أَبِ َِ  ٔ ١ُِت َو٦ِ َيَسارٔظ ُٕ َِ َّی  ََِعل ا٣َ  َٕ َِ أُِت  ََِتَوؼَّ َُٜط  ٤ِتَبُٔط 

ٞٔ ثَََل  ِي َّٝ ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ اٜ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِت َظََلةُ َر َِتََتا٠َّ أََزاَرنٔی َو٦ِ ی١َٔي٥ٔطٔ  َِ َىّة ث٢َُّ اِؼَفَحَي بَٔئسی  ِ٘ َة َر َث َوَِّشَ

 َّ ٥َا٣َ َحً ِ َوکَا٧َ فٔی َِ أ ٢َِٜ یََتَوؼَّ َّی َو ََِعل ا٣َ  َٕ َِ  ٔ ََلة َِآَذ٤َطُ بٔاٜعَّ  ْٟ أََتاُظ بََٔل َِ َذ  َّ َذ َوکَا٧َ إَٔذا ٤َا٣َ َن َّ ِٞ فٔی ي َن َُّٝض٢َّ اِجَى زَُوائٔطٔ اٜ

 ُ ١ِعٔی ٤ُوّرا َوَو٦ِ ی١َٔيىٔي ٤ُوّرا َوَو٦ِ َيَسارٔی ٤ ََ ی ٤ُوّرا َوفٔی  ِٝٔيي ٤ُوّرا َوفٔی َبََّصٔ ِوقٔی ٤ُوّرا َوَتِحًٔي ٤ُوّرا َوأ٠ََامٔی ٤ُوّرا َٔ َِ وّرا َو

ثَىٔ  َحسَّ َِ َِٜىبَّأس  َٜٔس ا َٕٝٔيُت َبِىَؾ َو َِ ابُؤت  ِبّىا فٔی اٜتَّ ََ ِْ َو یِ َٟ َُکَ ا َٔ ٢ِ لٔی ٤ُوّرا  ِٝفٔی ٤ُوّرا َوَومِّ ََِذََکَ َوَعٔيي َوَخ ي بٔض٦َّٔ 



 

ی َوَذََکَ  َِٜحِٔم َوَزمٔی َوَشِىزٔی َوَبََّشٔ ََٝتئِن  َو  َخِع

ل، رکبی، انب ابعس ےن رفامای ہک ںیم ا ک رات اینپ 
 ب 
کہ

دبع اہلل نب اہمش نب ایحؿ دبعی، دبعارلنمح انب دہمی، ایفسؿ، ہملس نب 

اخ ہ ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اہں رہھٹا وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک اھٹ ڑھکے وہےئ، اضقء احتج ےک  ےئ لےئ، رھپ 

اانپرہچہ اونر افر اےنپ ابمرک اہوھتں وک دوھای رھپ وس ےئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر زیکشمہ یک رطػ لرک اس اک 

 ہ ہنم وھکال رھپ فوض رفامای دف فوضؤں ےک درایمؿ فاال فوض ینعی رثکت ےس اپین ںیہن رگاای افر فوض وپرا رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل

 ڑھکے وہےئ افر امنز ڑپ ی رھپ ںیم یھب ااھٹ افر ااڑگایئ یل اتہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس وک  ہ ہن ںیھجمس ہک ںیم لپ یلص فملس

 اہلل ہیلع فل ہ فملس یک تیفیک وک دےنھکی ےک  ےئ دیبار اھت وت ںیم ےن فوض ایک افر امنز ڑپےنھ ےک  ےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک

ػ ڑھکا وہایگ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریما اہھت ڑکپا افر  امھ رک اینپ داںیئ رطػ ےل لےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ابںیئ رط

فل ہ فملس ےن ریتہ رتعک امنز ڑپاھیئ رھپ ٹیل رک وس ےئگ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رخاےٹ ےنیل ےگل افر  ہ لپ یلص 

فملس یک اعدت ابمرہک یھت ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسےت وت رخاےٹ ایل رکےت ےھت رھپ رضحت البؽ ریض اہلل ہیلع فل ہ 

 ی افر اہلل اعتٰیل ہنع لےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک امنز ےک  ےئ دیبار رفامای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےھٹ افر امنز ڑپ

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ داع یک اے اہلل ریما دؽ رفنش رفام افر ریمی لںیھکن رفنش رفام افر ریمے  فوض ںیہن رفامای افر لپ

اکونں ںیم ونر افر ریمے داںیئ ونر افر ریمے ابںیئ ونر افر ریمے افرپ ونر افر ریمے ےچین ونر افر ریمے لےگ ونر افر ریمے ےھچیپ 

رکبی ےن اہک ہک است اافلظ افر رفامےئ وج ہک ریمے اتوبت )دؽ( ںیم ںی ںیم ےن رضحت  ون افر ریمے  ےئ ونر وک ڑبا رفام، رافی

فر انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ضعب افالد ےس الماقت یک وت اوہنں ےن ھجم ےس اؿ اافلظ اک ذرک ایک افر فہ اافلظ  ہ ںی ریمے ےھٹپ ا

 ںیم ونر رفام دے افر دف )افر( زیچفں اک ذرک رفامای۔ ریمے وگتش افر ریمے وخؿ افر ریمے ابؽ افر ریمی اھکؽ

ل، رکبی، انب ابعس :  رافی
 ب 
کہ

 دبعاہلل نب اہمش نب ایحؿ دبعی، دبعارلنمح انب دہمی، ایفسؿ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امن :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1783    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٠ْخ٠ہ ب٦ ََٝمي٧، َکیِ ٠ولی اب٦ وباس :  راوی

َٟ َْقَ  ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َُْظ َحسَّ َ ِٕ ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ اب٦َِ َوبَّإس أَِخب یِ ٧َ َو٦ِ َُکَ َمِيَ َٝ َُ ٠ََة ب٦ِٔ  أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٠َِْخَ

ٔ َو  اَزة ََ ٔ ِٜو ٔؿ ا اِؼَفَحِىُت فٔی َُعِ َِ  َٟ ا َٔ َُٜتطُ  ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن َوهَٔی َخا َّٝة و٥َِٔس ٠َِي١ُو٤ََة أ٣ُِّ ا ِي َٜ َّطُ بَاَت  َّی اِؼَفحَ أ٤َ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َي َر

 َْ َّي ا٤َِتَع ٢ََّٝ َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َا٣َ َر َِ ٢ََّٝ َوأَصُُِٝط فٔی ـُؤَٜضا  ََ َِٝيطٔ َو ٕٞ أَِو َبِىَسُظ  اهَّللُ َو ٝٔي َٕ َٝطُ بٔ ِب َٔ ُٞ أَِو  ِي َّٝ اٜ

َّی اهَّللُ وَ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َن َر َٕ تَِي َِ ٕٞ ا ٝٔي َٕ َِٜدَوات٢َٔ بٔ َِٜىَِّشَ اِْلیَأت ا َ ا أ ٔ ث٢َُّ َْقَ َٞ ی١ََِسُح ا٥َِّٜو٣َ َو٦ِ َوِجضٔطٔ بَٔئسظ َحَى َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو

َّی  ََِعل ا٣َ  َٔ أَِحَس٦َ ُوُؼوئَُط ث٢َُّ  َِ َ ٥ِ٠َٔضا  أ ََِتَوؼَّ ٕة  َٕ َّٝ ٔلَی َش٦ٕٓ ٠َُى ا٣َ إ َٔ ٟٔ و١َِٔزا٧َ ث٢َُّ  ٔ آ وَرة َُ َٟ اب٦ُِ َوبَّ ٦ِ٠ٔ  ا ١ُِت َٔ ُٕ َِ إس 

َوَؼَي  َِ ٔلَی َج٥ِبٔطٔ  ١ُِت إ ُٕ َِ ٢َ ث٢َُّ َذَصِبُت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ ٠َا َظ٥ََي َر َِٝيطٔ ََِع٥َِىُت ٠ِٔث َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

 ِّ ُِٜي١ِىَي َي ُِٜي١ِىَي َولَی َرأِٔسي َوأََخَذ بٔأُذُنٔی ا ٢َ یََسُظ ا َّٝ ََ َىَتئِن ث٢َُّ َو ِ٘ َىَتئِن ث٢َُّ َر ِ٘ َىَتئِن ث٢َُّ َر ِ٘ َىَتئِن ث٢َُّ َر ِ٘ َّی َر ََِعل تَُٔٝضا 

 َّ ّٔي َىَتئِن َخ ِ٘ َّی َر ََِعل ا٣َ  َٕ َِ  ٧ُ ١َُِٜؤذِّ َِ ا َّي َجا َىَتئِن ث٢َُّ أَِوَتَز ث٢َُّ اِؼَفَحَي َحً ِ٘ َىَتئِن ث٢َُّ َر ِ٘ ِبَح َر َّی اٜعُّ ََِعل َد   َتئِن ث٢َُّ َِخَ

ییحی نب ییحی، امکل، رخمہم نب امیلسؿ، رکبی ومیل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک 

ا ک رات اوہنں ےن اینپ اخ ہ اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ےک اپس سگاری، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک 

  افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ا ہیل رتحمہم وھچبےن ےک وطؽ ںیم وھچبےن ےک رعض ںیم 

 

 
ٹ

ںیم ےٹیل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وس ےئگ اہیں کت ہک لد ی رات ای اس ےس ھچک ےلہپ ای اس ےک ھچک دعب دیبار وہےئگ افر 

فملس دنین یک فہج ےس اےنپ اہوھتں ےس اینپ لوھکنں وک لم رےہ ےھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

وسرة لؽ رمعاؿ یک لرخی دس لایت ڑپںیھ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک ےکٹل وہےئ زیکشمے یک رطػ ڑھکے وہےئگ، 

یھچ رطح فوض رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک امنز ڑپےنھ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ںیم فوض رفامای افر ا

ےگل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم یھب ڑھکا وہ افر ایس رطح ایک سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ںیم ڑھکا وہ ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ داایں فملس ےن ایک اھت رھپ ںیم ایگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ولہپ

اہھت ریمے رس رپ راھک افر ریمے داںیئ اکؿ وک ڑکپ رک رمفڑا رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف رںیتعک ڑپںیھ، رھپ دف رںیتعک، 

، رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فرت یک امنز ڑپ ی، رھپ لپ رھپ دف رںیتعک، رھپ دف رںیتعک، رھپ دف رںیتعک، رھپ دف رںیتعک ڑپںیھ

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ٹیل ےئگ اہیں کت ہک اذاؿ دےنی فاال لای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع 

 رشتفی الےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن حبص یک فل ہ فملس ےن دف رںیتعک یکلہ یس ڑپںیھ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرہ



 

 امنز ڑپاھیئ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، رخمہم نب امیلسؿ، رکبی ومیل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1784    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ١َٝہ ٠زازی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، وياؿ ب٦ وبساهَّلل ِہزی، ٠ْخ٠ہ ب٦ ََٝمي٧ :  راوی

١ََة  َٝ ََ ُس ب٦ُِ  ثَىٔي ٠َُح١َّ َمِيَ َحسَّ َٝ َُ ٠ََة ب٦ِٔ  ِّٔضزٔیِّ َو٦ِ ٠َِْخَ ِٜ ِٕ َو٦ِ ؤَيأؿ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ا ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ١َُِٜزازٔیُّ َحسَّ ٧َ ا

 ٔ ٢ِ یُِضز َٜ َِ َو ُِٜوُؼو ََ ا َب َِ َ َوأَ أ َک َوَتَوؼَّ ََِتَسوَّ  ِٕ ِٕ ٦ِ٠ٔ ٠َا ٔلَی َشِح ٔ َوَزاَز ث٢َُّ َو١ََس إ ٥َاز َِ ٔ ٝٔيَّل ث٢َُّ بَٔضَذا اِْل َٔ ِٔ إِٔلَّ  ١َِٜا ِٗ ٦ِ٠ٔ ا

َِٜحسٔیٔث ٤َِحُو َحٔسیٔث ٠َأٜٕک  ائٔزُ ا ََ ١ُِت َو ُٕ َِ ىٔي  َ٘  َِحَّ

دمحم نب ہملس رمادی، دبعاہلل نب فبہ، تداض نب دبعاہلل رہفی، رخمہم نب امیلسؿ ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر 

ہیلع فل ہ فملس ےن اپین یک ا ک رپاین کشم ےس اپین ایل رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ںیم  ہ زادئ ےہ ہک رھپ لپ یلص اہلل 

 ابیق وسماک رفامیئ رھپ فوض رفامای افر اپین زایدہ ںیہن ہکلب مک اہبای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم رحتک دی افر ںیم ڑھکا وہایگ

 دحثی ایس رطح ےہ۔

 رمادی، دبعاہلل نب فبہ، تداض نب دبعاہلل رہفی، رخمہم نب امیلسؿ دمحم نب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 ؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایب

     1785    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َٝمي٧، َکیِ، اب٦ وباس :  راوی  ہارو٧ ب٦ َىيس، ایلی، اب٦ وہِ، و١زو، وبس ربہ ب٦ َىيس، ، ٠ْخ٠ہ ب٦َ 

ث٥ََا َو١ِْزو وَ  ِٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٧َ َو٦ِ َحسَّ َمِيَ َٝ َُ ٠ََة ب٦ِٔ  ٔىيٕس َو٦ِ ٠َِْخَ ََ ٦ِ َوِبٔس َربِّطٔ ب٦ِٔ 

َّی اهَّللُ  َٟ ١ِٔ٤ُت و٥َِٔس ٠َِي١ُو٤ََة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٔ َُّط  ِٕ ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٤َ یِ َّی َُکَ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َ َوَر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

َِٝيطٔ َو  ١ِ اهَّللُ َو ُٕ َِ َّی  ََِعل ا٣َ  َٔ ٢َ ث٢َُّ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَ َر َتَوؼَّ َِ ََٝة  ِي َّٝ َِٝک اٜ ٔ ٢َ و٥َِٔسَصا ت َّٝ أََخَذنٔی ََ َِ ُت َو٦ِ َيَسارٔظٔ 

َىّة ث٢َُّ ٤َا٣َ َر  ِ٘ َة َر َٝةٔ ثَََلَث َوَِّشَ ِي َّٝ َِٝک اٜ ٔ َّی فٔی ت ََِعل َٝىٔي َو٦ِ ی١َٔي٥ٔطٔ  َحَى َذ َوکَا٧َ إَٔذا َِ َّ َّي َن ٢ََّٝ َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

 َ َْ ب٦َِ اِل ِ َٙي ُ ثُِت بٔطٔ ب َحسَّ َِ َٟ َو١ِْزو  ا َٔ  ِ أ ٢ِ یََتَوؼَّ َٜ َّی َو ََِعل َد  ََِْخَ  ٧ُ ١َُِٜؤذِّ َذ ث٢َُّ أََتاُظ ا َّ ِْ بَٔذَٜٔک ٤َا٣َ َن یِ ثَىٔي َُکَ َٟ َحسَّ ا َٕ َِ  َشخِّ 

، ایلی، انب فبہ، رمعف، دبع رہب نب دیعس، ، رخمہم نب امیلسؿ، رکبی، انب ابعس رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ اہرفؿ نب دیعس

فملس یک زفہج رہطمہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اہں ںیم وسای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس رات رضحت ومیمہن 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای رھپ ڑھکے وہ رک امنز ڑپ ی وت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےک اپس ےھت وت روس

ابںیئ رطػ ڑھکا وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم اکؿ ےس ڑکپا افر اینپ داںیئ رطػ رکایل، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

امنز ڑپ ی رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وس ےئگ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ےن اس رات ںیم ریتہ رںیتعک

رخاےٹ ےنیل ےگل افر بج یھب وسےت وت رخاےٹ ےتیل ےھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ؤمذؿ لای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض ںیہن رفامای رمع ےن اہک ہک ںیم ےن اس دحثی وک ریکب فملس ابرہ رشتفی الےئ افر امنز ڑپاھیئ ارگہچ

 نب اجش ےس ایبؿ ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک رکبی ےن اؿ ےس ایس رطح ایبؿ ایک ےہ۔

 اہرفؿ نب دیعس، ایلی، انب فبہ، رمعف، دبع رہب نب دیعس، ، رخمہم نب امیلسؿ، رکبی، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1786    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، اب٦ ابی ِسیک، ؼحاک، ٠ْخ٠ہ ب٦ ََٝمي٧، َکیِ ٠ولی اب٦ وباس :  راوی

٧َ وَ  ََٝمِيَ َُ ٠ََة ب٦ِٔ  اُک َو٦ِ ٠َِْخَ حَّ ٤ََْا اٜؽَّ َ َُِسیِٕک أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی  ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٕ ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ َحسَّ یِ ٦ِ َُکَ

َّی اب٦ِٔ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٔ ََٜضا إَٔذا  ُِٝت  ُٕ َِ َِٜحارٔٔث  ًَٜٔي ٠َِي١ُو٤ََة ب٥ِٔٔت ا ّة و٥َِٔس َخا َٝ ِي َٜ َٟ بٔتُّ  ا َٔ ٢ََّٝ  َوبَّإس  ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

 َ ٔلَی َج٥ِبٔطٔ اِل ١ُِت إ ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٕ َِ أَِئٕٔميىٔي  طٔ اِلَی٦ٔ١َِ َِ ِّٕ َٝىٔي ٦ِ٠ٔ ٔش َحَى َِ أََخَذ بَٔئسی  َِ ِيََسٔ 

ِّی ٔن َّي إ َىّة ث٢َُّ اِحَتَيي َحً ِ٘ َة َر َّی إِٔحَسی َوَِّشَ ََِعل  َٟ ا َٔ ِيُت َیأُِخُذ بَٔصِح١َٔة أُذُنٔی  َّ ُِٝت إَٔذا أٌَِ َحَى ا  َِ َّ١َٝ َِ َسطُ َرأّٔسا  َّ ١َُي َن َِ َ َل

َّی ِحزُ َظل َّ ِٜ َٜطُ ا ََّن  َتئِن  َتَبي َّ ّٔي َىَتئِن َخ ِ٘  َر

دمحم نب راعف، انب ایب دف ک، احضک، رخمہم نب امیلسؿ، رکبی ومیل انب ابعس، رفامےت ںی ہک ںیم ےن ا ک رات اینپ اخ ہ رضحت 

ملس ڑھکے ومیمہن تنب احرث ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اہں سگاری وت ںیم ےن اینپ اخ ہ ےس اہک ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

 وہں وت ےھجم اگج دںی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ وت ںیم یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ابںیئ ولہپ یک رطػ

 ڑھکا وہایگ وت لپ ےن ریمے اہھت ےس ڑکپ رک ےھجم اینپ داںیئ رطػ رکدای افر ےھجم بج یھب افھگن لےن یتگل وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

فملس ریمے اکؿ یک ول ڑکپےت۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایگرہ رںیتعک 

ڑپ ی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وس ےئگ اہیں کت ہک ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک وسےت وہےئ لفاز ینس رھپ بج رجف 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف یکلہ رںیتعک ڑپںیھ۔ اظرہ وہیئگ وت لپ

 دمحم نب راعف، انب ایب دف ک، احضک، رخمہم نب امیلسؿ، رکبی ومیل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ما :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم



 

     1787    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، ٠ح١س ب٦ حات٢، اب٦ ويي٥ہ، َّيا٧، و١زو اب٦ زی٥ار، َکیِ ٠ولی اب٦ وباس :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َو  َيا٧ُ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ َُکَ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  َٟ اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  ِٕ ٠َُح١َّ یِ

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٕ َِ َٜتٔطٔ ٠َِي١ُو٤ََة  َّطُ بَاَت و٥َِٔس َخا َ  ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٤َ أ َتَوؼَّ َِ  ٔٞ ِي َّٝ ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ اٜ ََ َِٝيطٔ َو َو

١ُِت  ُٕ َِ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس  ا َٔ ُُِّٝٝط  َٕ ُّطُ َوُي ِّّ َٞ یَُد َْ ُوُؼوئَُط َوَجَى َٟ َوَظ ا َٔ ا  ّّ ّٔي ٖٕ ُوُؼوئّا َخ َّٝ َٞ ٠َا ٦ِ٠ٔ َش٦ٕٓ ٠َُى ََِع٥َِىُت ٠ِٔث  

٢ََّٝ ث٢َُّ جٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َا٣َ َظ٥ََي ا٥َّٜٔييُّ َظل َِ َّی ث٢َُّ اِؼَفَحَي  ََِعل َٝىٔي َو٦ِ َی١ٔي٥ٔطٔ  َحَى َِ ىٔي  َّ َٝ أَِخ َِ  ٔ ١ُِت َو٦ِ َيَسارٔظ ُٕ َِ ئُِت 

َيا٧ُ َوصَ  ِّ َُ  َٟ ا َٔ أِ  ٢ِ یََتَوؼَّ َٜ ِبَح َو َّی اٜعُّ ََِعل َد  ََِْخَ ََلةٔ  َِآَذ٤َُط بٔاٜعَّ  ْٟ َذ ث٢َُّ أََتاُظ بََٔل َّ َّي َن َّی اهَّللَُحً ٢ََّٝ َذا ٥َّٜٝٔٔييِّ َظل ََ َِٝيطٔ َو  َو

ِٝبُطُ  َٔ ٢َ َت٥َا٣ُ َوِي٥َاُظ َوَِل ی٥ََا٣ُ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َا أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ٍَ َٝ َّطُ بَ ّة ٔل٤َ  َخاظَّ

اینپ اخ ہ انب ایب رمع، دمحم نب احمت، انب ہنییع، ایفسؿ، رمعف انب دانیر، رکبی ومیل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ا ک رات 

رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اہں سگاری وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک ڑھکے وہےئ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

فملس ےن ا ک ےکٹل وہےئ زیکشمے ےس اکلہ اس فوض رفامای، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ےکلہ فوض ےک ابرے ںیم رفامےت 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک فوض اکلہ اھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اپین یھب مک اامعتسؽ رفامای، انب ابعس ریض اہلل  ںی ہک

 اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک رھپ ںیم یھب ڑھکا وہا افر ایس رطح ےس ایک سج رطح یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایک افر ںیم لپ یلص اہلل

فل ہ فملس ےک ابںیئ رطػ ڑھکا وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم ےھچیپ رک ےک اےنپ داںیئ رطػ ڑھکا رک دای افر امنز ہیلع 

ڑپ ی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ٹیل رک وس ےئگ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رخاےٹ ےنیل ےگل رھپ رضحت البؽ 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لےئ افر امنز یک اقالع دی وت لپ یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ رشتفی الےئ افر  ریض اہلل اعتٰیل ہنع

حبص یک امنز ڑپاھیئ احالہکن لپ ےن فوض ںیہن رفامای ) رافی( ایفسؿ رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک  ےئ  ہ صوصتیص ےہ 

 ( لپ یک لںیھکن وسیت ںی افر لپ اک بلق ارہط ںیہن وسات۔ )اس  ےئ فوض ںیہن وٹاٹویکہکن ںیمہ  ہ ابت یچنہپ ےہ ہک 

 انب ایب رمع، دمحم نب احمت، انب ہنییع، ایفسؿ، رمعف انب دانیر، رکبی ومیل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1788    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ١َٝہ، َکیِ، اب٦ وباس :  راوی

ُس  ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َحسَّ یِ ١ََة َو٦ِ َُکَ َٝ ََ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ْس َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ َٟ بٔتُّ فٔی ب٦ُِ َبصَّ ا َٔ

 َٕ َِ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی َر َْ ُيَعل ِي َ٘ ِيُت  َٕ َب َِ ًَٜٔي ٠َِي١ُو٤ََة  ِيطٔ ث٢َُّ بَِئت َخا َّّ َ٘ َٞ َوِجَضطُ َو ٌََس َٟ ث٢َُّ  َبا َِ ا٣َ 

ٔ وَ  بَُّط بَٔئسظ َ٘ َ أ َِ ِعَىٔة  َٕ ِٜ ٥َٔة أَِو ا ِّ َِٜح َِّ فٔی ا َضا ث٢َُّ َظ َٔ َٖ ٔش٥َا َٝ ِ أَـ َِ بَٔة  ُِٜٔقِ ٔلَی ا ا٣َ إ َٔ َ ُوُؼوئّا َحَس٥ّا بَيَِن ٤َا٣َ ث٢َُّ  أ َِٝيَضا ث٢َُّ َتَوؼَّ

ا٣َ ُيَع  َٔ ُِٜوُؼوئَئِن ث٢َُّ  َِٝت َظََل ا ََِتکَا٠َ ا٠َىٔي َو٦ِ ی١َٔي٥ٔطٔ  َٔ َ أ َِ أََخَذنٔی  َِ  َٟ ا َٔ  ٔ ١ُِت َو٦ِ َيَسارٔظ ُٕ َِ ٔلَی َج٥ِبٔطٔ  ١ُِت إ ُٕ َِ حٔئُِت  َِ ِّی  ةُ ل

٥َّا َنِىزُُِٔط إٔذَ  ُ٘ َذ َو َّ َّي َن َىّة ث٢َُّ ٤َا٣َ َحً ِ٘ َة َر ٢َ ثَََلَث َوَِّشَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر ََلة ٔلَی اٜعَّ َد إ دٔطٔ ث٢َُّ َِخَ ِّ ا ٤َا٣َ ب٥َٔ

١ِعٔی ٤ُوّرا َوفٔی بَ  ََ ِٝٔيي ٤ُوّرا َوفٔی  َٔ ِٞ فٔی  َُّٝض٢َّ اِجَى ٔ اٜ حُوزٔظ َُ ُٟ فٔی َظََلتٔطٔ أَِو فٔی  و ُٕ َٞ َي َحَى َِ َّی  ی ٤ُوّرا َوَو٦ِ ی١َٔيىٔي ٤ُوّرا ََِعل ََّصٔ

ِٝىٔي ٤ُوّراَوَو٦ِ ٔش١َالٔی ٤ُوّرا َوأ٠ََامٔی ٤ُوّرا َوَخ  َٟ َواِجَى ا َٔ ِٞ لٔی ٤ُوّرا أَِو  ِوقٔی ٤ُوّرا َوَتِحًٔي ٤ُوّرا َواِجَى َِ  ِٝفٔی ٤ُوّرا َو

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس، رکبی، انب ابعس رفامےت ںی ہک ںیم ےن اینپ اخ ہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز یک تیفیک وک دےنھکی ےک  ےئ اج اتگ راہ، ےتہک ںی ہک لپ یلص اہلل ںیم ا ک رات سگاری وت ںیم روسؽ 

ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر اشیپب رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رہچہ ابمرک افر اہوھتں وک دوھای رھپ لپ یلص 

ے یک رطػ ےئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس اک ہنم وھکال افر اس اک اپین ا ک ڑبے اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک زیکشم

نلیگ ای ا ک ڑبے ایپےل ںیم ڈاال رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ربنت وک اےنپ اہوھتں ےس اےنپ افرپ اکھجای رھپ لپ یلص اہلل 

ےس فوض رفامای ای درایمہن فوض، رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ رک امنز ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر تہب اےھچ رطےقی 

 ڑپےنھ ےگل وت ںیم یھب لای افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ابںیئ ولہپ یک رطػ ڑھکا وہایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم ڑکپ

 فل ہ فملس ےن ریتہ رںیتعک امنز  لمک ڑپںیھ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رک اینپ داںیئ رطػ ڑھکا رکدای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

وس ےئگ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رخاےٹ ےنیل ےگل مہ ناچہےتن ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج وسےت وت 

فی الےئ افر اینپ امنزفں افر اےنپ دجسفں ںیم داع امےتگن وہےئ رخاےٹ ےتیل ںی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےک  ےئ ابرہ رشت
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ںیم ونر افر ي

 فل ہ ریمے داںیئ وک رفنش افر ریمے ابںیئ وک رفنش ریمے لےگ ےھچیپ افرپ ےچین وک رفنش رفام افر ےھجم رفنش رفامای لپ یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن رفامای ہک ےھجم رس ےس اپؤں کت رفنش رفام۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس، رکبی، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایب :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1789    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، نَّض ب٦ ش١يٞ، شىبہ، ١َٝہ ب٦ ٘ہيٞ، بٙيْ، َکیِ، اب٦ وباس :  راوی

ث٥ََا ا٥َّٜ  ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َحسَّ َح َِ ٔ ثَىٔي إ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ یِ ٕ َو٦ِ َُکَ َٙيِْ ُ ٕٞ َو٦ِ ب َضِي ُ٘ ١َُة ب٦ُِ  َٝ ََ ث٥ََا  ٤ََْا ُشِىَبُة َحسَّ َ ٕٞ أَِخب َِّضُ ب٦ُِ ُش١َِي

ُٟ ا و َُ َِ َر َحا َِ ًَٜٔي ٠َِي١ُو٤ََة  ٥ُِت و٥َِٔس َخا ُ٘ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس  ا َٔ  َٟ ا َٕ َِ یِّبا  َٕٝٔيُت َُکَ َِ ١َُة  َٝ ََ  َٟ ا َٔ َّی اهَّللَُوبَّإس  َِٝيطٔ هَّللٔ َظل  َو

٢ِ َيُصکَّ  َٜ ِٝىٔي ٤ُوّرا َو َٟ َواِجَى ا َٔ ٞٔ َحٔسیٔث ٥ٌَُِسٕر َو ٢َ ث٢َُّ َذََکَ ب١ِٔٔث َّٝ ََ  َو

ل، ریکب، رکبی، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع 
 ب 
کہ

ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب لیمش، ہبعش، ہملس نب 

اعتٰیل ہنع ےس الماقت یک وت اس ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس وک رفامےت انس ہک ںیم اینپ  رفامےت ںی ہک ںیم ےن رکبی ریض اہلل

اخ ہ اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اہں اھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ۔ رھپ لےگ ایس 

ا( اے اہلل  دحثی ذرک رفامیئ دنغر رافی ےتہک ںی ہک ریغب رطح
ً
ور
ُ
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َ
یسک کش ےک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن داع رفامیئ ) ف

 ےھجم رفنش رک دے۔

ل، ریکب، رکبی، انب ابعس :  رافی
 ب 
کہ

 ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب لیمش، ہبعش، ہملس نب 



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1790    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ ب٦ ٘ہيٞ، ابی رشسی٦ ٠ولی اب٦ وباسابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ہ٥از ب٦ َسی، ابواِلحوػ، َىيس ب٦ ٠َسوٗ، ١َٝ :  راوی

ٔىئس ب٦ِٔ  ََ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ  اَِل َحسَّ َٔ یِّ  ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَص٥َّازُ ب٦ُِ اَٜسَّ ٕٞ َحسَّ َضِي ُ٘ ١ََة ب٦ِٔ  َٝ ََ ٕٗ َو٦ِ  و ٠ََِسُ

َٞ َو٦ِ أَبٔی رِٔشٔسی٦ٕ ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّ  ٌَِس ٢ِ یَِذَُکِ  َٜ َِٜحٔسیَث َو َتغَّ ا ِٔ ًَٜٔي ٠َِي١ُو٤ََة َوا َٟ بٔتُّ و٥َِٔس َخا ا َٔ إس 

ُِٜوُؼو أَ ُوُؼوئّا بَيَِن ا ََِتَوؼَّ َضا  َٔ َّٞ ٔش٥َا َح َِ بََة  ُِٜٔقِ َٟ ث٢َُّ أَتَی ا ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ئِن ٌَي َّّ َٙ َِٜوِجطٔ َواِل ٥َا٣َ ث٢َُّ ا َِ اَشطُ  ِو٠َّة  ئَئِن ث٢َُّ أَتَی َٔفَ َٔ ا٣َ  َٔ

٢ِ یَ  َٜ َٟ أَِؤم٢ِ لٔی ٤ُوّرا َو ا َٔ ُِ َو ُِٜوُؼو أَ ُوُؼوئّا صَُو ا َضا ث٢َُّ َتَوؼَّ َٔ َّٞ ٔش٥َا َح َِ بََة  ُِٜٔقِ َتَی ا أ َِ ی  ِٝىٔي ٤ُوّراأُِِخَ  ِذَُکِ َواِجَى

ل، ایب ردشنی ومیل
 ب 
کہ

 انب ابعس رفامےت ںی ہک رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، انہد نب رسی، اوباالوحص، دیعس نب قورفؼ، ہملس نب 

انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن ا ک رات اینپ اخ ہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اہں سگاری افر لےگ 

 لپ یلص ایس رطح دحثی ایبؿ یک نکیل اس دحثی ںیم ہنم افر اہھت دوھےن اک ذرک ںیہن ےہ وساےئ اس ےک ہک اوہنں ےن اہک ہک رھپ

اہلل ہیلع فل ہ فملس زیکشمے ےک اپس لےئ افر اس اک ہنم وھکال افر دف فوضؤں ےک درایمؿ فاال فوض رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

فملس اےنپ رتسب رپ لرک وس ےئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دفرسی رمہبت اھٹ ڑھکے وہےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 اپس لےئ افر اس اک ہنم وھکال رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای ہک فہ یہ فوض اھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ زیکشمے ےک

ا( اک ذرک ںیہن ایک۔
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 فملس ےن رفامای اے اہلل ےھجم میظع رفک ی رفام ) ف

ل، ایب ردشنی ومیل انب ابعساوبرکب نب ایب ہبیش، انہد نب رسی، اوباالوحص، دیعس :  رافی
 ب 
کہ

  نب قورفؼ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1791    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، اب٦ وہِ، وبساٜزح٦١ ب٦ ١َٝا٧، وٕيٞ ب٦ خاٜس :  راوی

ٞٔ ب٦ِٔ َخ  ِي َٕ َِٜحِحزٔیِّ َو٦ِ وُ ١َِٝا٧َ ا ََ ِٕ َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ  ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ََ َحسَّ ٕٞ أٜٕس أ٧ََّ  َضِي ُ٘ ١َََٝة ب٦َِ 

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َّٝة و٥َِٔس َر ِي َٜ ثَُط أ٧ََّ اب٦َِ َوبَّإس بَاَت  یِّبا َحسَّ ثَُط أ٧ََّ َُکَ َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٕ َِ  َٟ ا َٔ  ٢َ

َتوَ  َِ َِ ٥ِ٠َٔضا  َٙ َس َِ بَٔة  ُِٜٔقِ ٔلَی ا ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو َٟ َوَزَوا َو ا َٔ َِٜحٔسیَث َؤِيطٔ  َٗ ا ا ََ ِٔ َو ُِٜوُؼو ِ فٔی ا َّصِّ َٕ ٢ِ ُي َٜ ِٔ َو ١َِٜا ٢ِ یُِٙثِْٔ ٦ِ٠ٔ ا َٜ أَ َو ؼَّ

 ِْ یِ ث٥َٔيَضا َُکَ ١َُة َحسَّ َٝ ََ  َٟ ا َٔ َة ک١ََّٔٝة  ََٝتئٕٔذ تِٔسَي َوَِّشَ ِي َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ  َر ِّٔمُت ٥ِ٠َٔضا ث َح َة َِ ٥ًَِِي َوَِّشَ

ِٝٔيي ٤ُوّرا َوفٔی  َٔ ِٞ لٔی فٔی  َُّٝض٢َّ اِجَى ٢ََّٝ اٜ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ١ِعٔی ٤ُوّرا َوفٔی َوَنٔسيُت ٠َا بَقَٔی  ََ َٜٔسانٔی ٤ُوّرا َوفٔی 

ِوقٔی ٤ُوّرا َو٦ِ٠ٔ َتِحًٔي ٤ُوّرا َوَو٦ِ َی١ٔيىٔ  َِ ی ٤ُوّرا َو٦ِ٠ٔ  ِٝفٔی ٤ُوّرا َبََّصٔ ي ٤ُوّرا َوَو٦ِ ٔش١َالٔی ٤ُوّرا َو٦ِ٠ٔ بَئِن یََسیَّ ٤ُوّرا َو٦ِ٠ٔ َخ

ٔسي ٤ُوّرا َوأَِؤم٢ِ لٔی ٤ُوّرا ِّ ِٞ فٔی َن  َواِجَى

ل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت 
 ب 
کہ

اوباطرہ، انب فبہ، دبعارلنمح نب املسؿ، لیقع نب اخدل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہملس نب 

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ا ک رات روسؽ اہلل ےک اہں سگاری فہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ںی ہک 

فملس زیکشمے یک رطػ ڑھکے وہےئ اس ےس اپین اہبای افر فوض رفامای افر اپین زایدہ اامعتسؽ ںیہن رفامای افر ہن یہ لپ یلص اہلل ہیلع 

 یمک رفامیئ افر لےگ دحثی ایس رطح ےس ےہ افر اس دحثی ںیم ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص فل ہ فملس ےن فوض ںیم

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رات ںیم اسین وملکں ےس داع رفامیئ، ہملس ےتہک ںی ہک رکبی ےن ےھجم فہ املکت ایبؿ ےئک ںی ےھجم اؿ ںیم 

ںیم وھبؽ ایگ وہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے اہلل ریمے دؽ ںیم ونر رفام ےس ابرہ املکت اید ںی افر ابیق املکت 

افر ریمی زابؿ وک رفنش رک افر ریمے اکونں وک رفنش رک افر ریمی لوھکنں وک رفنش رک افر ریمے افرپ رفک ی رک افر ریمے ےچین 

ک ی رک افر ریمے لےگ رفک ی رک افر ریمے ےھچیپ رفک ی رک افر ریمے سفن رفک ی رک افر ریمے داںیئ رفک ی رک افر ریمے ابںیئ رف

 وک رفنش رک افر ریمے  ےئ ڑبی رفک ی رفام۔

 اوباطرہ، انب فبہ، دبعارلنمح نب املسؿ، لیقع نب اخدل :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   باب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1792    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ اَحٖ، اب٦ ابی ٠زی٢، ٠ح١س ب٦ جىَف، َشیک ب٦ ابی ١٤ز، َکیِ، اب٦ وباس :  راوی

یُک  َْنٔی ََشٔ َ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ أَِخب ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی ٠َزِی٢ََ أَِخب َ َٖ أَِخب َح َِ ٔ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ یِ ٕ َو٦ِ َُکَ  ب٦ُِ أَبٔی ١َ٤ٔز

 َّ ََٝة کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ِي َٜ ِسُت فٔی بَِئت ٠َِي١ُو٤ََة  َٔ َٟ َر ا َٔ َّطُ  َّی اهَّللُ َوبَّإس أ٤َ َْ َظََلةُ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِي َ٘ ٢ََّٝ و٥َِٔسَصا ٔل٤َُِمَز  ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 َٔ اَوّة ث٢َُّ َر ََ ٢ََّٝ ٠ََي أَصِٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َث ا٥َّٜٔييُّ َظل ََِتَحسَّ  َٟ ا َٔ  ٔٞ ِي َّٝ ٢ََّٝ بٔاٜ ََ َِٝيطٔ َو َٔ َو َِٜحٔسیَث َؤِيطٔ ث٢َُّ  َٗ ا ا ََ ا٣َ َس َو

ََّنَّ  َِ َ َوا أ َتَوؼَّ َِ 

اوبرکب نب ااحسؼ ، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، یر ک نب ایب رمن، رکبی، انب ابعس رفامےت ںی ہک ا ک رات ںیم ےن رضحت ومیمہن 

اتہک ںیم یبن  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس سگاری سج رات ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ےھت

 ہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رات یک امنز یک تیفیک وک دھکی وکسں، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل

ح دحثی فملس ےن رات وک ھچک فتق اینپ ا ہیل رتحمہم ےک اسھت ابںیت رفامںیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وس ےئگ افر لےگ ایس رط

ایبؿ یک افر اس دحثی ںیم ےہ ہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای افر 

 وسماک اامعتسؽ رفامیئ۔

 اوبرکب نب اقحس، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، یر ک نب ایب رمن، رکبی، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1793    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ساِلولی، ٠ح١س ب٦ ِؽيٞ، حعين ب٦ وبساٜزح٦١، حبيِ ب٦ ابی ثابت، ٠ح١س ب٦ ولی ب٦ اب٦ وباسواظٞ ب٦ وب :  راوی

ٕٞ َو٦ِ حَُعئِن ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َحبٔي َُِؽِي ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ُٞ ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی َحسَّ ث٥ََا َوأظ ٔس َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو٦ِ ٠َُح١َّ

َّی ب٦ِٔ َولٔیِّ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َس و٥َِٔس َر َٔ َُّط َر ٢َ  ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوبَّإس أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

١ََوأت َواِلَِرٔؿ َواِخ  ٖٔ اٜسَّ ِٝ ُٟ إ٧َّٔ فٔی َخ و ُٕ َ َوصَُو َي أ َک َوَتَوؼَّ َتَسوَّ َِ َن  َٕ تَِي َِ ا َِٜبأب َِ َ ٞٔ َوا٥ََّٜضارٔ َْلیَإت ٔلُولٔی اِل ِي َّٝ ٓٔ اٜ تََٔل

َِٜٕٔيا٣َ َواٜزُّ  َٟ ِٔيض١َٔا ا أَـَا َِ َىَتئِن  ِ٘ َّی َر ََِعل ا٣َ  َٔ وَرَة ث٢َُّ  َّي َخَت٢َ اٜسُّ ِٔ اِْلَیأت َحً أَ َصُؤَِل َُقَ َِ َٓ ُحوَز ث٢َُّ اِنََّصَ ًَ َواٜسُّ و ُ٘

 َٞ َى َِ َذ ث٢َُّ  َّ َّي َن ٥َا٣َ َحً َِ  ٔ ِٔ اِْلَیأت ث٢َُّ أَِوَتَز ب أُ َصُؤَِل ُ َوَيُِقَ أ َّٞ َذَٜٔک َيِسَتاُک َویََتَوؼَّ ُ َىإت ک َ٘ تَّ َر َٔ َٔک ثَََلَث ٠َزَّإت  َثََلٕث ذَٜ

ِٝٔيي ٤ُوّرا َوفٔی َٜٔسانٔی ٤ُوّر  َٔ ِٞ فٔی  َُّٝض٢َّ اِجَى ُٟ اٜ و ُٕ ٔ َوصَُو َي ََلة ٔلَی اٜعَّ َد إ َْخَ َِ  ٧ُ ١َُِٜؤذِّ أَذ٧ََّ ا ِٞ فٔی َِ ١ِعٔی ٤ُوّرا َواِجَى ََ ِٞ فٔی  ا َواِجَى

 َّٝ ِوقٔی ٤ُوّرا َو٦ِ٠ٔ َتِحًٔي ٤ُوّرا اٜ َِ  ٦ِ٠ٔ ِٞ ِٝفٔی ٤ُوّرا َو٦ِ٠ٔ أ٠ََامٔی ٤ُوّرا َواِجَى ِٞ ٦ِ٠ٔ َخ ی ٤ُوّرا َواِجَى  ُض٢َّ أَِؤفىٔي ٤ُوّراَبََّصٔ

اثتب، دمحم نب یلع نب انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک  فالص نب دبعاالیلع، دمحم نب لیضف، نیصح نب دبعارلنمح، ، بی نب ایب

اوہنں ےن ا ک رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اہں سگاری وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیبار وہےئ افر لپ یلص اہلل 
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( ےب کش لامسونں افر زنیم ےک دیبا رکےن ںیم افر رات افر دؿ ےک لےن اجےن ںیم لقع فاولں ےک  ےئ اشناینں 
ِ
ْلیَ ب
َ
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ِلْ ُ

اؿ متخ وہیئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ لایت ڑپںیھ اہیں کت ہک وسرة لؽ رمع

ڑھکے وہےئ افر دف رتعک امنز ڑپ ی افر اؿ ںیم ایقؾ افر روکع افر دجسفں وک ابمل رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وس ےئگ اہیں 

امےت افر فوض رفامےت افر کت ہک رخاےٹ ےنیل ےگل رھپ لپ ےن نیت رمہبت ایس رطح رک ےک ھچ رںیتعک ڑپںیھ رہ رمہبت وسماک رف

یہی لایت ڑپےتھ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نیت راعکت امنز فرت ڑپ ی رھپ ؤمذؿ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اقالع 

ابؿ ںیم دی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےک  ےئ  ہ رفامےت وہےئ ابرہ رشتفی الےئ اے اہلل ریمے دؽ ںیم ونر افر ریمی ز

ونر افر ریمے اکونں ںیم افر ریمی لوھکنں وک رفنش افر ریمے ےھچیپ افر ریمے لےگ افر ریمے افرپ افر ریمے ےچین رفنش رفام 

 اے اہلل ےھجم رفک ی ےس وناز دے۔



 

 فالص نب دبعاالیلع، دمحم نب لیضف، نیصح نب دبعارلنمح، ، بی نب ایب اثتب، دمحم نب یلع نب انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1794    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، ٠ح١س ب٦ بْک، اب٦ جزیخ، وفاء، اب٦ وباس :  راوی

ِْ َو٦ِ اب٦ِٔ  َْنٔی َوَفا َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ُس ب٦ُِ بَِْکٕ أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٕٝة و٥َِٔس َحسَّ ِي َٜ َٟ بٔتُّ ذَاَت  ا َٔ َوبَّإس 

 َِ ًَٜٔي ٠َِي١ُو٤ََة  َٝ َخا َّی اهَّللُ َو ا٣َ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٕ َِ  ٔٞ ِي َّٝ ِّی ٠َُتَفوِّّوا ٦ِ٠ٔ اٜ ٢ََّٝ يَُعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٣َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ٔلَی َٕ ٢ََّٝ إ ََ ِيطٔ َو

ُِٜٔقِ  أُِت ٦ِ٠ٔ ا ََِتَوؼَّ ا َرأَیُِتطُ َظ٥ََي َذَٜٔک  َّ١َٜ ١ُِت  ُٕ َِ َّی  ََِعل ا٣َ  َٕ َِ أَ  ََِتَوؼَّ بَٔة  ُِٜٔقِ أََخَذ بَٔئسی ٦ِ٠ٔ ا َِ طٔ اِلَِيََسٔ  ِّٕ ٔلَی ٔش ١ُُِٔت إ بَةٔ ث٢َُّ 

َٔک  ًٔ کَا٧َ ذَٜ َفوُّ ُِٝت أَفٔی اٜتَّ ُٔ ِّٖ اِلَی٦ٔ١َِ  ٔلَی اٜصِّ ٔ إ ِٔ َلِضزٔظ َذَٜٔک ٦ِ٠ٔ َوَرا َ٘ ٔ َيِىٔسُٜىٔي  ِٔ َلِضزٔظ َٟ َنَى٢ِ  َوَرا ا َٔ 

رفامےت ںی ہک ںیم ےن ا ک رات اینپ اخ ہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع  دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رججی، اطعء، انب ابعس

ےک اہں سگاری وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک لفن ڑپےنھ ےک  ےئ اھٹ ڑھکے وہےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک 

 ڑھکے وہ رک امنز ڑپ ی وت ںیم یھب ڑھکا وہایگ افر زیکشمے یک رطػ ڑھکے وہےئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن فوض رفامای رھپ

ںیم ےن یھب ایس رطح ایک سج رطح ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رکےت داھکی افر زیکشمے ےس ںیم ےن فوض ایک افر ںیم 

 ےک ےھچیپ ےس داںیئ رطػ ڑھکا لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ابںیئ رطػ ڑھکا وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریمی تشپ

 رکدای ںیم ےن اہک ہک ایک  ہ اکؾ لفن ںیم ایک اھت وت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای یج اہں۔

 دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رججی، اطعء، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1795    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ َىس، وفاء، اب٦ وباس ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل ، ٠ح١س ب٦ راِي، وہِ ب٦ جزیز، ٔيس :  راوی

 َٟ ا َٔ َْنٔی أَبٔی  َ ٕ أَِخب ُِ ب٦ُِ َجزٔیز ث٥ََا َوصِ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي  ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٠َُح١َّ ِىٕس َحسَّ ََ ِيَس ب٦َِ  َٔ ١ِٔىُت  ََ  

ٔلَی  َِٜىبَّاُس إ َٟ َبَىَثىٔي ا ا َٔ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ُث َو٦ِ َوَفا بٔتُّ یَُحسِّ َِ ًَٜٔي ٠َِي١ُو٤ََة  ٢َ َوصَُو فٔی بَِئت َخا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٥َّٜٔييِّ َظل

 َٝ َحَى َِ  ٔ ْٔ َلِضزٔظ ِٝ َٜىٔي ٦ِ٠ٔ َخ َِت٥ََاَو  ٔ ١ُِت َو٦ِ َيَسارٔظ ُٕ َِ  ٔٞ ِي َّٝ ِّی ٦ِ٠ٔ اٜ ا٣َ يَُعل َٕ َِ َة  َٝ ِي َّٝ َِٝک اٜ ٔ  ىٔي َولَی َی١ٔي٥ٔطٔ ٠ََىُط ت

دمحم نب راعف، فبہ نب رجری، سیق نب دعس، اطعء، انب ابعس رفامےت ںی ہک ےھجم رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اہرفؿ نب دبعاہلل ،

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ اجیھب افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمی اخ ہ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ 

 فہ رات سگاری وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک اھٹ رک امنز ڑپےنھ ےگل وت ںیم یھب لپ یلص اہلل ںیم ےھت وت ںیم ےن اؿ ےک اسھت

 ہیلع فل ہ فملس ےک ابںیئ رطػ ڑھکا وہایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم اےنپ ےھچیپ ےس ڑکپ رک اینپ داںیئ رطػ رکدای۔

 بہ نب رجری، سیق نب دعس، اطعء، انب ابعساہرفؿ نب دبعاہلل ، دمحم نب راعف، ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1796    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، وبسا١ٜٝک، وفاء اب٦ وباس :  راوی

َٟ بٔتُّ و٥َِٔس َخ  ا َٔ ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ١َِٜٝٔٔک َو٦ِ َوَفا ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ثَىٔي اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ًَٜٔي ٠َِي١ُو٤ََة ٤َِحَو َحٔسیٔث اب٦ِٔ َحسَّ ا



 

ِىسٕ جُ  ََ ِئس ب٦ِٔ  َٔ  َزیِٕخ َو

 انب ریمن، دبعاکلمل، اطعء انب ابعس ےس  ہ دحثی ایس رطح اس دنس ےک اسھت لقن یک یئگ ےہ۔

 انب ریمن، دبعاکلمل، اطعء انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرفف :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1797    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٥ٌسر، شىبہ، اب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، ابوج١زة :  راوی

ث٥ََا أَ  اَِل َحسَّ َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ بُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ

ُٟ اهَّللٔ  و َُ وُِل کَا٧َ َر ُٕ ١ِٔىُت اب٦َِ َوبَّإس َي ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی َج١َِزَة  ٞٔ ثَََلَث  َحسَّ ِي َّٝ ِّی ٦ِ٠ٔ اٜ ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

َىّة  ِ٘ َة َر  َوَِّشَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، اوبرمجۃ رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

 ہیلع فل ہ فملس رات وک ریتہ راعکت امنز ڑپاھ رکےت ےھت۔ہنع وک رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، اوبرمجۃ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق  :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم



 

     1798    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، وبساهَّلل ب٦ ابی بْک، وبساهَّلل ب٦ ٔيس ب٦ ٠ْخ٠ہ، حَّضت زیس ب٦ خاٜس جہىي :  راوی

ث٥ََا ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ  َحسَّ ََ ٠ََة  ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ِئس ب٦ِٔ ٠َِْخَ َٔ

 َّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٦َّ َظََلَة َر َٕ َٟ َلَِر٠ُ ا َٔ َُّط  ُِٜحَضىٔيِّ أ٤َ َُْظ َو٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ َخأٜٕس ا َ َىَتئِن أَِخب ِ٘ َّی َر ََِعل ََٝة  ِي َّٝ ٢ََّٝ اٜ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 َّٝ َىَتئِن َوص١َُا زُو٧َ اٜ ِ٘ َّی َر َتئِن ث٢َُّ َظل َٝ ََٝتئِن ـَؤی ََٝتئِن ـَؤی َىَتئِن ـَؤی ِ٘ َّی َر َتئِن ث٢َُّ َظل َّ ّٔي َّی َخ َُٝض١َا ث٢َُّ َظل ِب َٔ َتئِن 

َّٝتَ  َىَتئِن َوص١َُا زُو٧َ اٜ ِ٘ َّٝ َر َىَتئِن َوص١َُا زُو٧َ اٜ ِ٘ َّی َر َُٝض١َا ث٢َُّ َظل ِب َٔ ََّٝتئِن  َىَتئِن َوص١َُا زُو٧َ اٜ ِ٘ َّی َر ُض١َا ث٢َُّ َظل َٝ ِب َٔ َتئِن ئِن 

َىّة  ِ٘ َة َر ََِذَٜٔک ثَََلَث َوَِّشَ َُٝض١َا ث٢َُّ أَِوَتَز  ِب َٔ 

 نب رخمہم، رضحت زدی نب اخدل ینہج ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاہلل نب سیق

دف  رفامای ہک ںیم ےن اہک ہک ںیم لج یک رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز وک دوھکیں اگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

، رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف رںیتعک ڑپںیھ افر یکلہ رںیتعک ڑپںیھ رھپ دف یبمل رںیتعک ڑپںیھ دف یبمل یبمل، دف یبمل ےس یبمل

 ہ دفونں یلہپ دفونں ڑپ ی یئگ ےس مک ڑپںیھ رھپ اس ےس مک افر رھپ اس ےس مک دف راعکت ڑپںیھ رھپ اس ےس مک دف راعکت ڑپںیھ 

 رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن نیت فرت ڑپےھ وت  ہ ریتہ رںیتعک وہ ںیئگ۔

  نب دیعس، امکل نب اسن، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاہلل نب سیق نب رخمہم، رضحت زدی نب اخدل ینہجہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ ف

     1799    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ححاد ب٦ شاُع، ٠ح١س ب٦ جىَف٠سائىي، ابوجىَف، ورٔاء، ٠ح١س ب٦ ٥٠ٙسر، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی



 

ُس ب٦ُِ َجِى  ثَىٔي ٠َُح١َّ أُعٔ َحسَّ ثَىٔي َححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ َٙٔسرٔ َو٦ِ َحسَّ ٥ِ١ُِٜ ٔس ب٦ِٔ ا ُِ َو٦ِ ٠َُح١َّ ا َٔ ث٥ََا َوِر ١ََِٜسائٔىٔيُّ أَبُو َجِىََفٕ َحسَّ ََفٕ ا

 َ ٔل َِا٤َِتَضِي٥َا إ ََفٕ  ََ ٢َ فٔی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ُِت ٠ََي َر ُ٘  َٟ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ  َٟ أََِل ُتَِّشٔ َجابٔز ا َٕ َِ َوٕة  ًُ یَا َجابٔزُ ی ٠ََِّشَ

َِ َٜٔحاَجتٔطٔ َوَو  َٟ ث٢َُّ َذَص ا َٔ ِوُت  ٢ََّٝ َوأََِشَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ٥َزَ َِ  َٟ ا َٔ ُِٝت بَلَی  ُٔ َِ َحا َِ  َٟ ا َٔ ُط َوُؼوئّا  َٜ َؼِىُت 

 َِ ِيطٔ  َِ َْ بَيَِن ََطَ َٜ َّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس َخا ََِعل ا٣َ  َٔ َ ث٢َُّ  أ َتَوؼَّ َٝىٔي َو٦ِ َی١ٔي٥ٔطٔ َِ َحَى َِ أََخَذ بٔأُذُنٔی  َِ ُط  َّ ِٝ ١ُِت َخ ُٕ 

اجحج نب اشرع، دمحم نب رفعجدماینئ، اوبرفعج، فراقء، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے اجرب! ایک وت اپر ںیہن فل ہ فملس ےک اسھت ا ک رفس ںیم اھت وت مہ ا ک ئاھیٹ یک رطػ ارتے، لپ یلص 

ارتات؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں! وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارتے افر ںیم یھب ارتا رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اضقء 

راھک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لےئ افر فوض  احتج ےک  ےئ پ ے ےئگ افر ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ فوض اک اپین

رفامای رھپ ڑھکے وہےئ ا ک یہ ڑپکا دفونں وتمسں یک رطػ اس ےک انکرے افڑےھ وہےئ لپ ےن امنز ڑپ ی وت ںیم یھب لپ ےک 

 ےھچیپ ڑھکا وہایگ افر لپ ےن ریمے اکؿ وک ڑکپا افر ےھجم اینپ داںیئ رطػ رکدای۔

  رفعجدماینئ، اوبرفعج، فراقء، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہللاجحج نب اشرع، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایب

     1800    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ہصي٢، ابوِحہ، حس٦، َىس ب٦ ہصا٣، وائصہ :  راوی

َٟ أَبُو بَِْکٕ  ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َج١ٔيّىا َو٦ِ صَُصِي٢ٕ  َِٜحَس٦ٔ  َحسَّ َة َو٦ِ ا ٤ََْا أَبُو ُِحَّ َ ث٥ََا صَُصِي٢ْ أَِخب َحسَّ

 َّٝ ا٣َ ٦ِ٠ٔ اٜ َٔ ٢ََّٝ إَٔذا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ٕ َو٦ِ َوائَٔصَة  ِىٔس ب٦ِٔ صَٔصا٣ ََ ِِتََتَح َظََلَتطُ َو٦ِ  َِّی ا ٞٔ ُٜٔيَعل ِي

َتئِن  َّ ّٔي َىَتئِن َخ ِ٘  بَٔز



 

وک   نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، میشہ، اوبرحہ، نسح، دعس نب اشہؾ، اعدص  رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج راتییحی

 امنز ڑپےنھ ےک  ےئ ڑھکے وہےت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ امنز وک دف یکلہ روتعکں ےس یرفع رفامےت۔

 رکب نب ایب ہبیش، میشہ، اوبرحہ، نسح، دعس نب اشہؾ، اعدص ییحی نب ییحی، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1801    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، ہصا٣، ٠ح١س، ابوہزیزہ :  راوی

ٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ  ا٠ََة َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ ٠َُح١َّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ  ا٥َّٜٔييِّ  َحسَّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

َتئِن  َّ ّٔي َىَتئِن َخ ِ٘ تَتِٔح َظََلَتُط بَٔز ِّ َِٝي َِ  ٔٞ ِي َّٝ ٢ِ ٦ِ٠ٔ اٜ ُ٘ ا٣َ أََحُس َٔ  إَٔذا 

یئ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وک

 رات وک ڑھکا وہ وت اےس اچےئہ ہک ہک فہ اینپ امنز وک دف یکلہ روتعکں ےس یرفع رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز اف :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1802    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ابوزبيْ، ـاُس، وباس :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ َر أ٤ََٕس َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ

١ََوأت  َِٜح١ُِس أ٤ََِت ٤ُوُر اٜسَّ ََٜک ا َُّٝض٢َّ  ٞٔ اٜ ِي َّٝ ٓٔ اٜ ٔ ٦ِ٠ٔ َجِو ََلة ٔلَی اٜعَّ ا٣َ إ َٔ ُٟ إَٔذا  و ُٕ ٢َ کَا٧َ َي َّٝ ََ ََٜک َو َِٜح١ُِس أ٤ََِت   َواِلَِرٔؿ َو ا

ُّٖ َوَو  َِٜح ١ََوأت َواِلَِرٔؿ َو٦ِ٠َ ِٔيض٦َّٔ أ٤ََِت ا َِٜح١ُِس أ٤ََِت َربُّ اٜسَّ ََٜک ا ١ََوأت َواِلَِرٔؿ َو ا٣ُ اٜسَّ يَّ ِوَُٜک َٔ َٔ ُّٖ َو َِٜح ِوُسَک ا

 َّٝ ٌّٖ اٜ اَوُة َح ٌّٖ َواٜسَّ ٌّٖ َوا٥َّٜاُر َح َِٜح٥َُّة َح ٌّٖ َوا َُُک َح ا َٕ ٔ ُّٖ َوٜ َِٜح َِٜيَک أ٤ََِبُت ا ٔ ُِٝت َوإ َّ َِٝيَک َتَوک ١َُِٝت َوبَٔک آ٥ِ٠َُت َوَو َِ ََٜک أَ ُض٢َّ 

 ٔ َٜهٔی َِل إ ٔ ٥ُِت أ٤ََِت إ َٝ ِرُت َوأَِو ُت َوأََِسَ ِ
٠ُِت َوأَِخَّ سَّ َٔ أٌَِفِ لٔی ٠َا  َِ ١ُِت  َ٘ َِٜيَک َحا ٔ  ََٜط إِٔلَّ أ٤ََِت َوبَٔک َخاَظ١ُِت َوإ

زریب، اطؤس، ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج لد ی رات وک امنز ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوب

ےک  ےئ ڑھکے وہےت وت  ہ داع رفامےت اے اہلل اسری رعتںیفی ریتے یہ  ےئ ںی وت لامسونں افر زنیم اک ونر ےہ افر اسری رعتںیفی 

 ںیم ںی، وت قح ےہ افر ریتا فدعہ ربقح ےہ افر ریتا رفامؿ قح ےہ افر ھجت ریتے یہ  ےئ ںی افر فہ زیچںی ہک وج اؿ لامسونں افر زنیم

ےس الماقت قح ےہ افر تنج قح ےہ افر دفزخ قح ےہ افر ایقتم قح ےہ اے اہلل ںیم ریتا یہ رفامربندار وہں افر یھجت رپ اامیؿ الای 

ات وہں افر ںیم ریتی اخرط افرفں ےس ڑگھجات وہں افر ھجت وہں افر یھجت رپ ںیم ےن رھبفہس ایک ےہ افر ںیم ریتی یہ رطػ وتمہج وہ

یہ ےس ہلصیف اچاتہ وہں سپ وت ریمے اےلگ ےلھچپ افر ابینط افر اظرہی انگہ شخب دے وت یہ ریما وبعمد ےہ ریتے وسا وکیئ ابعدت ےک 

 القئ ںیہن ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوبزریب، اطؤس، ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1803    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ٤أس، اب٦ ١٤يْ، اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ََٝمي٧ احوٟ ، ـاُس، حَّضت  :  راوی



 

 اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُس بِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َيا٧ُ ح و َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕ َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٦ُ َرإِٔي 

َّی اهَّللُ  ٟٔ َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٧َ اِلَِحَو َمِيَ َٝ َُ ص١َُا َو٦ِ  ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ لَٔکَ َ ا َحٔسیُث أَِخب ٢ََّٝ أ٠ََّ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ُمطُ ٠ََي َحسٔ  ِّ َٜ  َٖ َّ َِاتَّ ِرُت اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  َٟ َو٠َا أََِسَ ا َٔ ي٢ُِّ َو َٔ ا٣ُ  يَّ َٔ َٟ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ ٠َکَا٧َ  ا َٔ ئِن  َِ ا إِٔلَّ فٔی َِحِ َّ ٔ ٢ِ َیِدَتٝ َٜ یٔث ٠َأٜٕک 

 ٕٓ ُْ ٠َأٜکّا َواب٦َِ ُجَزیِٕخ فٔی أَِِحُ ٔ ّٔيطٔ َبِىُؾ زٔیَاَزةٕ َویَُداٜ َِ ا َحٔسیُث اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة   َوأ٠ََّ

ایب رمع، ایفسؿ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، امیلسؿ اوحؽ ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل  رمعف اندق، انب ریمن، انب

اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دحثی یک رطح لقن رفامای، ابیق انب رججی یک دحثی ےک اافلظ امکل یک دحثی ےک 

 اک ظفل اہک افر اسھت قفتم ںی افر وکیئ االتخػ ںیہن وساےئ 
ُ
ت
ْ
ر
َ
ْسد
َ
  أ
َ
دف رحوفں ےک انب رججی ےن ایقؾ یک ہگج میق اک ظفل اامعتسؽ ایک افر ا

 ابیق انب ہنییع یک دحثی ںیم ھچک ابںیت زادئ ںی افر امکل افر انب رججی یک رفاتی ےس ھچک ابوتں ںیم فلتخم ےہ۔

عف، دبعارلزاؼ، انب رججی، امیلسؿ اوحؽ ، اطؤس، رضحت انب ابعس رمعف اندق، انب ریمن، انب ایب رمع، ایفسؿ، دمحم نب را :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک داع ےک ایبؿ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر

     1804    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، ٠ہسی اب٦ ٠ي١و٧، و١زا٧ ٔعيْ، ٔيس ب٦ َىس، ـاُس، اب٦ وباس :  راوی

 ٔ ث٥ََا و ث٥ََا ٠َِضٔسیٌّ َوصَُو اب٦ُِ ٠َِي١ُو٧ٕ َحسَّ ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ ِىٕس َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ ََ ِئس ب٦ِٔ  َٔ ٔعيُْ َو٦ِ  َٕ ِٜ ١َِزا٧ُ ا

الٔض٢ِٔ  َّ ِٜ ِْ ٦ِ٠ٔ أَ ی ُن َْقٔ ِّ َّٝ َِٜحٔسیٔث َواٜ ٢ََّٝ بَٔضَذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َوبَّإس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح ابیشؿ نب رففخ، دہمی انب ومیمؿ، رمعاؿ ریصق، سیق نب دعس، اطؤس، انب ابعس ےن



 

 دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ابیشؿ نب رففخ، دہمی انب ومیمؿ، رمعاؿ ریصق، سیق نب دعس، اطؤس، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں یک امنز افر رصق :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1805    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ حات٢، وبس ب٦ ح١يس، ابو٠ى٦، و١ز ب٦ یو٤س، وْک٠ہ ب٦ و١ار، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ،  :  راوی

 ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ووٓابو١َٝہ 

اُٜوا حَ  َٔ أشيُّ  َٔ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َوأَبُو ٠َِى٦ٕ اٜزَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َحسَّ ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ سَّ

ثَىٔ  ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ٠َُة ب٦ُِ َو١َّ ُِٜت َوائَٔصَة أ٣َُّ ؤِْکٔ َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕٓ ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِو ََ ي أَبُو 

ا٣َ ٦ِ٠ٔ ا َٔ تَتُٔح َظََلَتُط إَٔذا  ِّ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن بٔأَیِّ َشِيٕئ کَا٧َ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ا٣َ ٦ِ٠ٔ ا َٔ َِٜت کَا٧َ إَٔذا  ا َٔ  ٔٞ ِي َّٝ ٜ

َّٝيِ  ١َاَوأت َواِلَِرٔؿ َوا٢َٜٔ ااٜ َِأَطَ اٜسَّ  َٞ أِي َٞ َوإَِٔسَ َٞ َو٠ٔيکَائٔي َْائٔي ِ َُّٝض٢َّ َربَّ َجب ِِتََتَح َظََلَتطُ اٜ َضاَزةٔ ٞٔ ا ِٔ َواٜصَّ ِي ٍَ ِٜ

 ِٜ َْ ِٔيطٔ ٦ِ٠ٔ ا ٔ ُّو٧َ اصِسٔنٔی ١َٜٔا اِخُتٝ ٔ ٔلَی أ٤ََِت َتِح٢ُُٙ بَيَِن ؤَبازَٔک َِمَٔي کَا٤ُوا ِٔيطٔ یَِدَتٝ ُِ إ ََّک َتِضٔسی ٦ِ٠َ َتَصا ِّٖ بٔإٔذ٤َِٔک إ٤ٔ َح

إك ٠ُِسَتٕٔي٢ٕ  َ ْٔ 

امےت دمحم نب ینثم، دمحم نب احمت، دبع نب دیمح، اوبنعم، رمع نب ویسن، مرکہم نب امعر، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ رف

اہنع ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج رات وک اینپ امنز یرفع ںی ہک ںیم ےن اؾ اوملنینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل 

رفامےت وت سک رطح یرفع رکےت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک بج یھب رات وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ 

الیف ےک رپفرداگر! لامسونں افر زنیم ےک دیپا رکےن فاےل! امنز یرفع رفامےت وت  ہ داع ڑپےتھ اے اہلل ربجالیئ افر اکیملیئ افر ارس

اظرہ افر ابیم ےک اجےنن فاےل! وت یہ اےنپ دنبفں ےک درایمؿ سج ںیم فہ االتخػ رکےت ںی ےھجم دیساھ راہتس داھک افر اے اہلل قح 



 

اتہ ےہ دیسےھ را ےت یک یداتی اطع یک پ  ابوتں ںیم االتخػ وہایگ ےہ وت ےھجم اؿ ںیم دیسےھ را ےت رپ رھک ےب کش وت یہ ےسج اچ

 رفامات ےہ۔

دمحم نب ینثم، دمحم نب احمت، دبع نب دیمح، اوبنعم، رمع نب ویسن، مرکہم نب امعر، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح نب  :  رافی

 وعػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1806    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابی راِي، حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی ٠ح١س ب٦ ابی بْک ٠ٕسامی، یوَْ ٠اجصو٧، وبساٜزح٦١ اُعد، وبيساهَّلل ب٦  :  راوی

 و٥ہ ب٦ ابی ـاِٜ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح١َ  ١َِٜأجُصو٧ُ َحسَّ ُْ ا َُ ث٥ََا یُو مٔیُّ َحسَّ سَّ َٕ ١ُِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔد َو٦ِ وُبَِيسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی َحسَّ ٦ٔ اِلَُِعَ

ََلةٔ  َرإِٔي َو٦ِ  ٔلَی اٜعَّ ا٣َ إ َٔ َُّط کَا٧َ إَٔذا  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِٕ َو٦ِ َر ٔ َّٝٔذی َولٔیِّ ب٦ِٔ أَبٔی ـَاٜ ٔ ِضُت َوِجهَٔی ٜ َٟ َوجَّ ا َٔ

٘ٔيَن إ٧َّٔ َظََلتٔی َونُُس  ١َُِِّٜشٔ ا َو٠َا أ٤ََا ٦ِ٠ٔ ا ّّ ١َاَوأت َواِلَِرَؿ َح٥ٔي َْطَ اٜسَّ یَک َِ ١َٜٔيَن َِل ََشٔ َِٜىا کٔی َو٠َِحَياَی َو١َ٠َاتٔی ِهَّلِل َربِّ ا

 َ ِّی َوأ٤َ َط إِٔلَّ أ٤ََِت أ٤ََِت َرب َٜ ٔ ١َُِٜٝٔک َِل إ َُّٝض٢َّ أ٤ََِت ا ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن اٜ ُط َوبَٔذَٜٔک أ٠ُٔزُِت َوأ٤ََا ٦ِ٠ٔ ا ُِِت َٜ َْ َ ٔسي َواِوَّ ِّ ١َُِٝت َن ا َوِبُسَک َل

 ٔ أٌَِفِ ل َِ ٗٔ َِل َیِضٔسی ٔلَِحَس٥ٔضَ بَٔذ٤ِٔيي  ٤ُوَب إِٔلَّ أ٤ََِت َواصِٔسنٔی ٔلَِحَس٦ٔ اِلَِخََل َٔفُ اٜذُّ ٍِ َُّط َِل َي ِٓ ی ذ٤ُُوبٔی َج١ٔيّىا إ٤ٔ ٔ ِْ ا إِٔلَّ أ٤ََِت َوا

ُّٝطُ  ُ َِٜديُِْ ک ِىَسیَِک َوا ََ َِّيَک َو َٜب يَِّئَضا إِٔلَّ أ٤ََِت  ََ ُٓ َوىِّي  َئَضا َِل َيَِّصٔ يِّ ََ َِٜيَک  َوىِّي  ٔ َِٜيَک أ٤ََا بَٔک َوإ ٔ َِٜيَس إ  ُّ
فٔی یََسیَِک َواَّٜشَّ

 َٜ ِىُت َوبَٔک آ٥ِ٠َُت َو َ٘ ََٜک َر َُّٝض٢َّ  َٟ اٜ ا َٔ َي  َ٘ َِٜيَک َوإَٔذا َر ٔ َک َوأَتُوُب إ َٔفُ ٍِ َت َِ َِٜيَت أَ َت َوَتَىا ِ٘ ََٜک َتَباَر ١َُِٝت َخَصَي  َِ َک أَ

ِّی َوَوِمِٔم َووَ  ی َو٠ُخ ١ِعٔی َوَبََّصٔ َِٝئ ٠َا ََ َِٝئ اِلَِرٔؿ َو٠ٔ ١َاَوأت َو٠ٔ َِٝئ اٜسَّ َِٜح١ُِس ٠ٔ ََٜک ا َُّٝض٢َّ َرب٥ََّا  َٟ اٜ ا َٔ َي  َِ َعٔيي َوإَٔذا َر

 َٝ َِ َ ََٜک أ َحِسُت َوبَٔک آ٥ِ٠َُت َو ََ ََٜک  َُّٝض٢َّ  َٟ اٜ ا َٔ َحَس  ََ َِٝئ ٠َا ٔشئَِت ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ َبِىُس َوإَٔذا  َحَس َوجِ بَِي٥َُض١َا َو٠ٔ ََ هٔی ١ُِت 



 

َِٜدأٜٕٔيَن ث٢َُّ یَُٙو٧ُ ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ ٠َ  ُظ َتَباَرَک اهَّللُ أَِحَس٦ُ ا ١َِىطُ َوَبََّصَ ََ  َّٖ َرُظ َوَش طُ َوَظوَّ َٕ َٝ َّٝٔذی َخ ٔ ٔس ٜ َصضُّ ُٟ بَيَِن اٜتَّ و ُٕ ا َي

 َٝ ِرُت َو٠َا أَِو ُت َو٠َا أََِسَ ِ
٠ُِت َو٠َا أَِخَّ سَّ َٔ َُّٝض٢َّ أٌَِفِ لٔی ٠َا  ِسٝٔي٢ٔ اٜ ٢ُ بٔطٔ ٠ٔىِّي أ٤ََِت َواٜتَّ َٝ ُِِت َو٠َا أ٤ََِت أَِو ٥ُِت َو٠َا أََِسَ

ََٜط إِٔلَّ أ٤ََِت  ٔ ُ َِل إ ١َُِٜؤِخِّ ٣ُ َوأ٤ََِت ا سِّ َٕ ١ُ ِٜ  ا

دمحم نب ایب رکب دقمایم، ویفس اموشجؿ، دبعارلنمح ارعج، دیبع اہلل نب ایب راعف، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ریض 
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ڈ
َ
ِّل  َ ل
ِ
یْ

ج
َ
ُ ف

 

ْھت
َ
ّ
جی

َ
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج امنز ےک  ےئ ڑھکے وہےت وت رفامےت )ف

ِ
َ
ِ  ّللِّ

 

ََمَ ن َ
 َ َق ف
ْ
ََم
َ
ی  ف
ِ
ک
ُ
ش
ُ

 

ت

َ
ِ  ف

 

 ِإّؿَ َاَ ن
َ

 
 

ِ

ک
ِ
رد
ْ

ث

ُش
م
ْ ل

َ  نِمْ ا

 

ب
َ
  أ
َ
ا
َ
ِی فًا  ف

 

ن
َ
خ
َض 
ْ
ر
َ
اْلْ 
َ
اِت ف
َ
مَا ف
َ
ّ
لش

 ا
َ
رد َ
غ
َ ف

 
َ
 اْْل
ِّ
ب
َ
َ   ر

 

ب
َ
أ
َ
 ف
ُ
ْْت
ُ
کِلَ أ َ 

 

ِ
تی
َ
 ف
ُ
َ لَة
  رَشِن 
َ
 ل
َ

 

ن
 
ِمن

َ ل

( ںیم اانپ رخ اس ذات یک رطػ رکات وہں سج ےن لامسونں افر زنیم وک کیھٹ کیھٹ دیپا رفامای افر ںیم یر ک رکےن 
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نِمْ ا

رمان بس اہلل رب ااعلنیم ےک  ےئ ےہ اس اک فاولں ںیم ےس ںیہن وہں ےب کش ریمی امنز افر ریمی رقابین افر ریما انیج افر ریما 

ا وکیئ یر ک ںیہن افر ےھجم ایس اک مکح دای ایگ افر ںیم ناملسونں ںیم ےس وہں اے اہلل وت ابداشہ ےہ ریتے وسا وکیئ وبعمد ںیہن وت یہ ریم

 سپ وت ریمے انگوہں وک شخب دے رب ےہ افر ںیم ریتا دنبہ وہں ںیم ےن اینپ اجؿ رپ ملظ ایک افر ےھجم اےنپ انگوہں اک ارتعاػ ےہ

ویکہکن ریتے وسا وکیئ انگوہں وک ےنشخب فاال ںیہن ےہ افر ےھجم اےھچ االخؼ یک یداتی اطع رفام ریتے وسا وکیئ اےھچ االخؼ یک یداتی 

وہں افر  ںیہن دے اتکس افر ربے االخؼ ھجم ےس دفر رفام ریتے وسا ھجم ےس وکیئ ربے االخؼ دفر رکےن فاال ںیہن ےہ ںیم احرض

رفامربندار وہں افر اسری الھبایئں ریتے دتس دقرت ںیم ںی افر یر یک ةسن ریتی رطػ ںیہن ےہ ںیم ریتی رطػ لات وہں وت 

ربتک فاال ےہ افر وت دنلب ےہ ںیم ھجت ےس رفغمت اچاتہ وہں افر ںیم ریتی رطػ روجع رکات وہں افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

رفامےت اے اہلل ریتے  ےئ ںیم ےن روکع ایک افر یھجت رپ اامیؿ الای افر ںیم ریتا یہ رفامربندار وہں ریما اکؿ  فملس روکع ںیم اجےت وت

افر ریمی لںیھکن افر ریما زغم افر ریمی  یایں افر ریمے ےھٹپ بس ھجت ےس ڈرےت ںی افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس روکع 

امہرے رپفرداگر ریتے یہ  ےئ اسری ایسی رعتںیفی ںی سج ےس اسرے لامسؿ رھب  ےس رس ااھٹےت وت  ہ رفامےت اے اہلل اے

اجںیئ افر زنیم رھب اجےئ افر وج ھچک اؿ ےک درایمؿ ےہ فہ رھب اجےئ افر وج وت اچےہ اس ےس فہ رھب اجےئ افر بج لپ یلص اہلل ہیلع 

افر یھجت رپ اامیؿ الای افر ریتا یہ رفامربندار وہں ریما رہچہ اس  فل ہ فملس دجسہ رکےت وت  ہ رفامےت اے اہلل ںیم ےن ریتے  ےئ دجسہ ایک

ذات وک دجسہ رک راہ ےہ سج ےن اےس دیپا ایک افر اس یک وصرت انبیئ افر اس ےک اکونں افر اس یک لوھکنں وک رتاش رک انبای اہلل رب ںوں 

فملس لرخ ںیم دہشت افر السؾ ےک درایمؿ  ہ رفامےت اے اہلل فاال ےہ افر بس ےس ااھچ دیپا رکےن فاال ےہ۔ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ریمے اؿ انگوہں یک رفغمت رفام وج ںیم ےن ےلہپ ےئک افر وج ںیم ےن دعب ںیم ےئک افر وج ںیم ےن پھچ رک ےئک افر وج ںیم ےن اظرہ 

ےہ افر وت یہ ےھچیپ رکےن فاال ےہ افر ریتے وسا ےئک افر وج ںیم ےن زایدیت یک افر پ  وک وت ھجم ےس زایدہ اجاتن ےہ وت یہ لےگ رکےن فاال 



 

 وکیئ  ثوعد ںیہن ےہ۔

دمحم نب ایب رکب دقمایم، ویفس اموشجؿ، دبعارلنمح ارعج، دیبعاہلل نب ایب راعف، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب  :  رافی

 اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز افر رات یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1807    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابونَّض، وبساٜىزیز ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی ١َٝہ، ٠اجصو٧  زہيْ ب٦ ِحب، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، :  راوی

 ب٦ ابی ١َٝہ اُعد

 َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ث٥ََاظ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ٤ََْا أَبُو ا٥ََِّّٜضٔ 

ٔ  َوِبُس  ٔد بَٔضَذا اِْل ١َََٝة َو٦ِ اِلَُِعَ ََ ١َِٜأجُصو٧ٔ ب٦ِٔ أَبٔی  طٔ ا ١َََٝة َو٦ِ َو١ِّ ََ ٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی  َِٜىزٔیز ُٟ اهَّللٔ ا و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ

َٟ َوجَّ  ا َٔ َْ ث٢َُّ  َّ ب َ٘ ََلَة  َتَح اٜعَّ ِّ َت َِ ٢ََّٝ إَٔذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو طُ َظل ََ ِ َي َرأ َِ َٟ َوإَٔذا َر ا َٔ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن َو ُٟ ا َٟ َوأ٤ََا أَوَّ ا َٔ ِضُت َوِجهٔی َو

 َٟ ا َٔ أَِحَس٦َ ُظَوَرُظ َو َِ َرُظ  َٟ َوَظوَّ ا َٔ َِٜح١ُِس َو ََٜک ا ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ َرب٥ََّا َو ََ  َٟ ا َٔ  ًٔ و ُ٘
َُّٝض٢َّ أٌَِفِ ٦ِ٠ٔ اٜزُّ َٟ اٜ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ  َوإَٔذا 

ِسٝٔي٢ٔ لٔی  ٔس َواٜتَّ َصضُّ ِٞ بَيَِن اٜتَّ ُٕ ٢ِ َي َٜ َِٜحٔسیٔث َو ٔلَی آِٔخٔ ا ٠ُِت إ سَّ َٔ  ٠َا 

زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرضن، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب ایب ہملس، اموشجؿ نب ایب ہملس ارعج ےس 

  اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر رفامای ہک
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 دحثی ےک لرخ کت افر دہشت افر السؾ ےک درایمؿ اک ذرک ںیہن رفامای۔



 

امیہ، اوبرضن، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب ایب ہملس، اموشجؿ نب ایب ہملس زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، ااحسؼ نب ارب :  رافی

 ارعج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات یک امنز ںیم یبمل رقات ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ایبؿ اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک :   ابب

 رات یک امنز ںیم یبمل رقات ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1808    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابو٠ىاویہ، زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، او١ض، ١٤يْ، َىس ب٦  :  راوی

 ب٦ زَف، حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ وبيسہ، ٠ستورز ب٦ اح٥ْ، ظٝہ

 ِ ث٥ََا ُزَصي ٕ َوأَبُو ٠َُىاؤَیَة ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َحسَّ َح َِ ٔ ٕب َوإ ُْ ب٦ُِ َِحِ

ُض٢ِ َو٦ِ اِلَِو١َٔض  ُّٝ ُ ٕ ک ِىسٔ ب٦ِٔ وُبَِيَسَة َو٦ِ  َو٦ِ َجزٔیز ََ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ٕ َواٜ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ح و َحسَّ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو َِّٝيُت ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ َظ ا َٔ َة  َّ ََٝة ب٦ِٔ ُزََفَ َو٦ِ حَُذِي ْٔ َو٦ِ ٔظ ١ُِِٜسَتِورٔزٔ ب٦ِٔ اِلَِح٥َ َّٝ ا ََ ِِتََتَح طٔ َو ا َِ ٕة  َٝ ِي َٜ ٢َ َذاَت 

 ٔ ُي ب َ٘ ُِٝت یَزِ ُٕ َِ ١ََضي  َِ َىٕة  ِ٘ ِّی بَٔضا فٔی َر ُِٝت ُيَعل ُٕ َِ ١ِٜٔائَٔة ث٢َُّ ٠ََضي  ُي و٥َِٔس ا َ٘ ُِٝت یَزِ ُٕ َِ َة  َِٜبَُقَ أََصا ث٢َُّ ا ََُِقَ  َِ ِِتََتَح ا٥َِّٜسا َضا ث٢َُّ ا

 َْ َ َّ٠ُ ُ أ أََصا َيُِقَ ََُِقَ َٟ و١َِٔزا٧َ  ِِتََتَح آ َذ ث٢َُّ ا ٕ َتَىوَّ ذ َٟ َوإَٔذا ٠َزَّ بَٔتَىوُّ
َ أ ََ  ٕٟ بََّح َوإَٔذا ٠َزَّ بُٔسَؤا ََ َّل إَٔذا ٠َزَّ بٔآیَٕة ِٔيَضا َتِسبٔيْح  َِّ

١َٔي اهَّللُ ١َٜٔ  ََ  َٟ ا َٔ ووُطُ ٤َِحّوا ٦ِ٠ٔ َٔٔيا٠ٔطٔ ث٢َُّ  ُ٘ َِکَا٧َ ُر َِٜىٔمي٢ٔ  َِّی ا ِبَحا٧َ َرب َُ  ُٟ و ُٕ َٞ َي َحَى َِ َي  َ٘ یّبا ٦ِ حَ َر ا٣َ ـَؤیَّل َْقٔ َٔ ١َٔسُظ ث٢َُّ 

َٟ َوفٔی َحٔسیٔث  ا َٔ یّبا ٦ِ٠ٔ َٔٔيا٠ٔطٔ  ُحوزُُظ َْقٔ َُ َِکَا٧َ  َِّی اِلَِولَی  ِبَحا٧َ َرب َُ  َٟ ا َٕ َِ َحَس  ََ َي ث٢َُّ  َ٘ ا َر َّ١٠ٔ  َٟ ا َٕ َِ  ٔ ٕ ٦ِ٠ٔ اٜزِّیَاَزة َجزٔیز

َِٜح١ُِس  ََٜک ا ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ َرب٥ََّا  ََ 

 نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوباعمف ہ، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، ریمن، دعس نب دیبعہ، وتسمرد نب اوبرکب

افنح، ہلص نب زرف، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن ا ک رات یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز 



 

 فل ہ فملس ےن وسرةارقبلہ یرفع رفام دی وت ںیم ےن اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وس لایت رپ روکع ڑپ ی لپ یلص اہلل ہیلع

رفامںیئ ےگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لےگ پ ے ںیم ےن دؽ ںیم اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس وسرة وک دف روتعکں ںیم 

دؽ ںیم اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ا ک وپری وسرت رپ روکع رفامںیئ ےگ رھپ  وپری رفامںیئ ےگ رھپ لےگ پ ے ںیم ےن

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرة اسنء یرفع رفام دی وپری وسرت ڑپ ی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرة لؽ رمعاؿ 

وخیب ےک اسھت ڑپاھ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس لتی ےس  یرفع رفام دی اس وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رتلیت افر

ِ ےتہک افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یسک اےسی وس
َ
ا َؿ اّللّ
َ
ج ْ
یی
ُ
ش
اؽ سگرےت ہک سج ںیم حیبست وہیت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ہیلع فل ہ فملس وعتذ فایل لتی رپ ےس سگرےت وت لپ  ےس سگرےت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وساؽ رفامےت افر بج لپ یلص اہلل
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 اہیں کت ہک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس انپہ امےتگن رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع رفامای افر )

ـُ( اہک رھپ اس ےک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک روکع یھب ایقؾ ےک ربارب وہایگ رھپ لپ یلص 
َ
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ْ
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اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ) 

فملس  دعب روکع ےک ربارب دری کت ابمل ایقؾ رفامای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسہ ایک افر لپ اک دجسہ یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

( یھب ےک ایقؾ ےک ربارب ابمل اھت افر رجری یک دحثی ںیم اانت زا ْڈ ُ
َم
ج
ْ ل
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َ
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َ  َل
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ِ م َ
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دئ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ) 

 اہک۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوباعمف ہ، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، ریمن، دعس نب دیبعہ، وتسمرد  :  رافی

 ت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنعنب افنح، ہلص نب زرف، رضح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز ںیم یبمل رقات ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1809    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ ث٥ََا َجز َٟ وُِث١َا٧ُ َحسَّ ا َٔ  ٕ ص١َُا َو٦ِ َجزٔیز ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ لَٔکَ َح َِ ٔ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ٕٞ  یْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َحسَّ ٔ أَبٔی َوائ



 

 ٔ َّي َص١ِ١َُت بٔأ٠َِز َٟ َحً أَـَا َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝيُت ٠ََي َر َٟ َوِبُس اهَّللٔ َظ ا َٔ  َٟ ا َٞ َو٠َا َص١ِ١ََت بٔطٔ َٔ َٟ ٔٔي ا َٔ  ِٕ ِو ََ  

َٟ َص١ِ١َُت أ٧َِ أَِجَٝٔس َوأََزَوطُ  ا َٔ 

، رجری، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ

فملس ےک اسھت امنز ڑپ ی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن تہب ابمل ایقؾ ایک اہیں کت ہک ںیم ےن ا ک ربے اکؾ اک ارادہ رکایل رافی 

ادہ ایک اھت؟ اس ےن اہک ہک ںیم ےن  ہ ارادہ ایک اھت ہک ںیم ھٹیب اجؤں افر لپ یلص اہلل ہیلع ےتہک ںی ہک ںیم ےن اہک ہک وت ےن سک اکؾ اک ار

 فل ہ فملس وک ایقؾ ںیم وھچڑ دفں۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز ںیم یبمل رقات ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1810    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا١َىيٞ ب٦ خٝيٞ، َویس ب٦ َىيس، ولی ب٦ ٠سہز، او١ض :  راوی

ٔ حَ  ٥َاز َِ ٔ ٕ َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ٔىيٕس َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ ٠ُِسضٔز ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ٞٔ َو َِٜدٝٔي ُٞ ب٦ُِ ا ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََاظ إ َٝطُ سَّ   ٠ِٔث

 الیعمس نب لیلخ، وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمع ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 دی نب دیعس، یلع نب رہسم، اشمعالیعمس نب لیلخ، وس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رات یک امنز یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم ارگہچ مک رںیتعک یہ وہں ۔



 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ارگہچ مک رںیتعک یہ وہں ۔رات یک امنز یک رتبیغ ےک ایب

     1811    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، اَحٖ، وث١ا٧، جزیز ٥٠عور، ابووائٞ، وبساهَّلل :  راوی

ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ٠َ  َٟ وُِث١َا٧ُ َحسَّ ا َٔ  ُٖ َح َِ ٔ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ َٟ ذَُٔکَ و٥َِٔس َحسَّ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ  ٔ ٥ُِعوٕر َو٦ِ أَبٔی َوائ

ِيَفا٧ُ  َٟ اٜصَّ ْٞ بَا َٟ َذاَک َرُج ا َٔ َّي أَِظَبَح  َّٝة َحً ِي َٜ ْٞ ٤َا٣َ  ٢َ َرُج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ فٔی أُذ٤ُٔطٔ  َر ا َٔ  فٔی أُذ٤َُِيطٔ أَِو 

ؼ ، امثعؿ، رجری وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ا ک لدیم امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحس

اک ذرک ایک ایگ ہک رات وسای راتہ ےہ اہیں کت ہک حبص وہ اجیت ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس لدیم ےک دفونں اکونں ںیم 

  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس ےک اکؿ ںیم۔اطیشؿ اشیپب رکات ےہ ای لپ یلص

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اقحس، امثعؿ، رجری وصنمر، اوبفالئ، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ات یک امنز یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم ارگہچ مک رںیتعک یہ وہں ۔ر

     1812    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، وٕيٞ، زہزی، ولی ب٦ حسين، حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ابی ـاِٜ :  راوی

 َ ث ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ثَُط َو٦ِ َولٔیِّ َحسَّ ُِٜحَسيَِن ب٦َِ َولٓٔیٕ َحسَّ ٕٞ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ حَُسيِٕن أ٧ََّ ا ِي َٕ َِٜيْث َو٦ِ وُ ٥َا 

ُِٝت  ُٕ َِ ُّٝو٧َ  َٟ أََِل ُتَع ا َٕ َِ اـ١ََٔة  َِ طُ َو َٔ ٢ََّٝ ََطَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٕ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ٔ َُ ب٦ِٔ أَبٔی ـَاٜ ُُّس٥َا بَٔيسٔ اهَّللٔ یَا َر ١ََّا أَِن َٟ اهَّللٔ إ٤ٔ و

 ٔ ُط َذٜ َٜ ُِٝت  ُٔ ٢ََّٝ حٔيَن  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٓ َر َِاِنََّصَ َِ أ٧َِ یَِبَىَث٥َا َبَىَث٥َا  إَٔذا َشا ١ِٔىُتُط َوصَُو ٠ُِسبْٔز َِ ََ َک ث٢َُّ 



 

ُٟ َوکَا٧َ اِْلِٔنَسا و ُٕ دَٔذُظ َوَي َِ ُب  َْ َشِيٕئ َجَسِّل َيَِّضٔ َ ث ِ٘  ٧ُ أَ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، یلع نب نیسح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 ےک روسؽ فل ہ فملس ےن ا ک رمہبت اںیہن افر رضحت افہمط وک اگجای افر رفامای ایک مت امنز ںیہن ڑپےتھ وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل

امہری اجںین وت اہلل ےک ہضبق فدقرت ںیم ںی فہ بج ںیمہ ااھٹان اچےہ ںیمہ ااھٹ داتی ےہ سج فتق ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

فملس ےس  ہ اہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی ےل ےئگ رھپ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اجےت وہےئ انس 

 اونں رپ اہھت امر رےہ ےھت افر رفام رےہ ےھت ہک ااسنؿ تہب زایدہ ڑگھجاول ےہ۔اینپ ر

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، یلع نب نیسح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 رات یک امنز یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم ارگہچ مک رںیتعک یہ وہں ۔

     1813    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، و١زو، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابوز٤از، اُعد، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََ  َ َحسَّ ٔ َو٦ِ اِل َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ِّ َُ ث٥ََا  َٟ َو١ِْزو َحسَّ ا َٔ ٕب  َُ ا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َیِبُٝ ُِعَ

أَِئة َر  َٔ ِيَفا٧ُ َولَی  ٢َ َيِىُٕٔس اٜصَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيَک بٔطٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل ُب َو َسةٕ َيَِّضٔ ِٕ ِّٞ وُ ُ ٕس إَٔذا ٤َا٣َ بٔک َٕ ٢ِ ثَََلَث وُ ُ٘ أِٔس أََحٔس

 ٔ إ َِ َسَتا٧ٔ  ِٕ َِّٝت َو٥ُِط وُ َ ا٤َِح أ َسْة َوإَٔذا َتَوؼَّ ِٕ َِّٝت وُ ََِذََکَ اهَّللَ ا٤َِح َن  َٕ تَِي َِ إَٔذا ا َِ أَِظَبَح َِٜيَّل ـَؤیَّل  َِ ُس  َٕ ُِٜى َِّٝت ا َّی ا٤َِح َذا َظل

ِسََل٧َ َنٔصيّفا  َ٘ ٔس  ِّ ٔس َوإِٔلَّ أَِظَبَح َخبٔيَث ا٥َّٜ ِّ َِ ا٥َّٜ  ـَيِّ

رمعف اندق، زریہ نب رحب، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ کت  ہ ابت یچنہپ ےہ ہک یبن یلص اہلل 

فہ وساجات ےہ نیت رگںی اگل داتی ےہ رہ ا ک رگہ رپ  ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اطیشؿ مت ںیم ےس رہ ا ک لدیم یک رگدؿ رپ بج

وھپکن امرات ےہ ہک ایھب رات ڑبی یبمل ےہ وت بج وکیئ دیبار وہات ےہ افر اہلل اک ذرک رکات ےہ وت ا ک رگہ لھک اجیت ےہ افر بج فوض 



 

 اجیت ںی رھپ فہ حبص وک اشہش اشبش وخش رکات ےہ وت اس رپ ےس دف رگںی لھک اجیت ںی افر بج فہ امنز ڑپھ اتیل ےہ وت اسری رگںی لھک

 زماج ااتھٹ ےہ فرہن اس یک حبص سفن یک ابختث افر یتسس ےک اسھت وہیت ےہ۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لفن امنز اےنپ رھگ ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب افر دجسم ںیم وجاز ےک ایبؿ ںیم

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز اےنپ رھگ ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب افر دجسم ںیم وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1814    سیثح                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي، وبيساهَّلل، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

َْنٔی ٤َأِْي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز وَ  َ َٟ أَِخب ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٢َ َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

َٟ اِجَىُٝوا ا ُٔبُوّرا َٔ دُٔذوَصا   ٦ِ٠ٔ َظََلت٢ُِٙٔ فٔی بُُيوت٢ُِٙٔ َوَِل َتتَّ

فں ںیم دمحم نب ینثم، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اینپ امنزفں وک اےنپ رھگ

 ڑپاھ رکف افر اےنپ رھگفں وک ربقاتسؿ ہن انبؤ۔

 ینثم، ییحی، دیبعاہلل، انعف، انب رمع دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز اےنپ رھگ ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب افر دجسم ںیم وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

     1815    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس

 اب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب، ایوب، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

٤ََْا أَیُّوُب َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ  َ َِٜوصَّأب أَِخب ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا َّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُّٝوا  َظل َٟ َظ ا َٔ  ٢َ

ُٔبُوّرا دُٔذوَصا   فٔی بُُيوت٢ُِٙٔ َوَِل َتتَّ

انب ینثم، دبعاولاہب، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اےنپ رھگفں ںیم لفن امنز 

 ڑپوھ افر رھگفں وک ربقاتسؿ ہن انبؤ۔

 ، انعف، انب رمعانب ینثم، دبعاولاہب، اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز اےنپ رھگ ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب افر دجسم ںیم وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1816    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابوَّيا٧، جابز :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ اَحسَّ َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ُٟ و َُ َٟ َر

ِٞ ٜٔبَِيتٔطٔ َنٔعيّبا ٠ٔ  َِٝيِحَى َِ  ٔ ََلَة فٔی ٠َِسحٔٔسظ ٢ِ اٜعَّ ُ٘ َضي أََحُس َٔ ٢َ إَٔذا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْٞ فٔی اهَّللٔ َظل ٔ إ٧َّٔ اهَّلَل َجاو َِ ٦ِ َظََلتٔطٔ 

ّْا ِ  بَِيتٔطٔ ٦ِ٠ٔ َظََلتٔطٔ َخي

اوبایفسؿ، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، 

بج مت ںیم ےس وکیئ لدیم اینپ دجسم ںیم اینپ امنز وپری رک ےل وت اےس اچےیہ ہک اینپ امنز اک ھچک ہصح اےنپ رھگ ےک  ےئ رھک ےل ویکہکن 

 اگ۔ اہلل اس ےک رھگ ںیم اس یک امنزفں یک ربتک ےس ریخ رفام دے



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

  ںیم وجاز ےک ایبؿ ںیملفن امنز اےنپ رھگ ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب افر دجسم

     1817    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ بزاز اشىزی، ٠ح١س ب٦ وَلء، ابواَا٠ہ، بزیس، ابوبززہ، ابو٠وسي :  راوی

اَِل  َٔ  ِٔ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَزَّازٕ اِلَِشَىزٔیُّ َو٠َُح١َّ ا٠ََة َو٦ِ بَُزیِٕس َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي َو٦ِ َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ َحسَّ

َّٜٔذی َِل یُ  ِٜبَِئت ا َّٜٔذی یُِذََکُ اهَّللُ ِٔيطٔ َوا ِٜبَِئت ا ُٞ ا َٟ ٠ََث ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َِٜيِّ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜهیِّ َوا ُٞ ا  ٔت ِذََکُ اهَّللُ ِٔيطٔ ٠ََث

 دبع اہلل نب رباد ارعشی، دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک

 اس رھگ یک اثمؽ سج ںیم اہلل وک اید ایک اجات ےہ افر اس رھگ یک اثمؽ سج ںیم اہلل وک اید ںیہن ایک اجات زدنہ افر رمدہ یک رطح ےہ۔

 دبعاہلل نب رباد ارعشی، دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، اوبومیس :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم وجاز ےک ایبؿ ںیملفن امنز اےنپ رھگ ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب افر 

     1818    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، يىٕوب ب٦ وبساٜزح٦١، َہيٞ، ابوہزیزہ :  راوی

ضَ  َُ ارٔیُّ َو٦ِ  َٕ ِٜ وُب َوصَُو اب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ِي



 

َّٜذٔ  ِٜبَِئت ا ِيَفا٧َ َی٥َِٔفُ ٦ِ٠ٔ ا ابَٔز إ٧َّٔ اٜصَّ َٕ َٟ َِل َتِحَىُٝوا بُُيوَت٢ُِٙ ٠َ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َظل ة َِٜبَُقَ وَرةُ ا َُ أُ ِٔيطٔ   ی ُتُِقَ

، لیہس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای= مت اےنپ ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح

 رھگفں وک ربقاتسؿ ہن انبؤ ویکہکن اطیشؿ اس رھگ ےس اھبگ اجات ےہ سج رھگ ںیم وسرة ارقبلہ یک التفت یک اجیت ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، لیہس، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 لفن امنز اےنپ رھگ ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب افر دجسم ںیم وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1819    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، وبساهَّلل ب٦ َىيس، َا٢ٜ ابونَّض، و١ز ب٦ وبيساهَّلل، بَس ب٦ َىيس، حَّضت زیس  :  راوی

 ب٦ ثابت رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٔىي ََ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ا٢ْٜٔ أَبُو ا٥ََِّّٜضٔ ٠َِولَی و١ََُز ب٦ِٔ َحسَّ ََ ث٥ََا  ٕس َحسَّ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ اِحَتَحَز َر ا َٔ ٔىيٕس َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ ثَابٕٔت  ََ ٕ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ  ٕة أَِو َحٔعيْ َّ َّْة بَٔدَع ِ ٢ََّٝ حَُحي ََ

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َد َر َْخَ َٟ ث٢َُّ َِ ا َٔ ُّٝو٧َ بَٔعََلتٔطٔ  ُُا ُيَع ْٟ َوَجا َِٜيطٔ رَٔجا ٔ َِتَتَبََّي إ  َٟ ا َٔ ِّی ِٔيَضا  ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّٝة ی اهَّللُ َو ِي َٜ ُُا  َجا

َِٜيض٢ِٔ  ٔ ِد إ ٢ِ َیِْخُ َٝ َِ  َٟ ا َٔ ٢ََّٝ َو٥ُِض٢ِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َ َر وا َوأَبَِفأ َحََّضُ َد َِ َْخَ َِ َِٜباَب  ُىوا أَِظَواَتُض٢ِ َوَحَعبُوا ا َِ ََفَ

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُٜض٢ِ َر  َٟ ا َٕ َِ َؽّبا  ٍِ ٢ََّٝ ٠ُ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيض٢ِٔ َر ٔ َّي  إ َٟ ب٢ُِٙٔ َظ٥ٔيُى٢ُِٙ َحً ٢ََّٝ ٠َا َزا ََ َو

ُِ وَ  ُيَِٙت ََ َُّط  ١َُِِٜٙتوَل٥ِ٥َُت أ٤َ ََلَة ا ِٔ فٔی بَِيتٔطٔ إِٔلَّ اٜعَّ ١َِٜزِ َْ َظََلةٔ ا ِ إ٧َّٔ َخي َِ ََلةٔ فٔی بُُيوت٢ُِٙٔ  َِٝي٢ُِٙ بٔاٜعَّ َى َِ  بَةَ َِٝي٢ُِٙ 

ےس  دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دبعاہلل نب دیعس، اسمل اوبرضن، رمع نب دیبع اہلل، رسب نب دیعس، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وجھکر ےک وتپں ای اٹچیئ ےس ا ک رجحہ انبای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ںیم امنز ڑپےنھ ےک  ےئ ابرہ رشتفی الےئ تہب ےس لدویمں ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ادتقاء یک افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 



 

 یک امنز ےک اسھت امنز ڑپےنھ ےگل رھپ ا ک رات بس ولگ لےئ افر روسؽ اہلل ےن دری رفامیئ افر اؿ یک رطػ لپ یلص اہلل ہیلع فملس

فل ہ فملس ابرہ رشتفی ہن الےئ وت اؿ ولوگں ےن اینپ لفازفں وک دنلب ایک افر درفازے رپ رکنکایں امرںی رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

رطػ ہصغ یک احتل ںیم ابرہ رشتفی الےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک مت اس رطح فل ہ فملس اؿ یک 

رکےت رےہ وت ریما ایخؽ ےہ ہک  ہ امنز مت رپ رفض رک دی اجےئ یگ افر مت اےنپ رھگفں ںیم امنز ڑپوھ ویکہکن رفض امنز ےک العفہ لدیم یک 

 رھگ ںیم ادا رکے۔ رتہبنی امنز فہ ےہ وج فہ اےنپ

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دبعاہلل نب دیعس، اسمل اوبرضن، رمع نب دیبعاہلل، رسب نب دیعس، رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿاسمرففں  :   ابب

 لفن امنز اےنپ رھگ ںیم ڑپےنھ ےک اابحتسب افر دجسم ںیم وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1820    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، بہز، وہيِ، ٠وسٰي ب٦ وٕبہ، ابونَّض، بَس ب٦ َىيس، زیس ب٦ ثابت :  راوی

ثَىٔي ١ِٔىُت أَبَا ا٥ََِّّٜضٔ وَ  َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َبَة  ِٕ ث٥ََا ٠ُوَسي ب٦ُِ وُ ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوَصِي ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ٔىيٕس ٠َُح١َّ ََ ٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ 

 ٔ ١َِِٜسح ٢ََّٝ اتََّدَذ حُِحَزّة فٔی ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيطٔ َو٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ ثَابٕٔت أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ََِعل  ٕ سٔ ٦ِ٠ٔ َحٔعيْ

١ُِٔتُ  َِٝي٢ُِٙ ٠َا  َِ َو ٔ ت ُ٘ ِو  َٜ ََِذََکَ ٤َِحَوُظ َوَزاَز ِٔيطٔ َو َِٜيطٔ ٤َاْس  ٔ َّي اِجَت١ََي إ َيالَٔی َحً َٜ ٢َ ِٔيَضا  َّٝ ََ  ٢ِ بٔطٔ َو

، زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسم دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، ومٰیس نب ہبقع، اوبرضن، رسب نب دیعس

ںیم ا ک اٹچیئ ےس ا ک رجحہ انبای وت روسؽ اہلل ےن اس رجحہ ںیم یئک راںیت امنز ڑپ ی اہیں کت ہک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع 

 ہک افر ارگ مت رپ رفض رک دی اجیت وت مت اےس اقمئ ہن رھک اےھٹک وہ ےئگ رھپ لےگ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ افر اس ںیم  ہ زادئ ےہ

 ےتکس۔



 

 دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، ومٰیس نب ہبقع، اوبرضن، رسب نب دیعس، زدی نب اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ ںیمل رپ دفاؾ یک تلیضف ےک 

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ل رپ دفاؾ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1821    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٥ہا٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب، وبيساهَّلل ب٦ َىيس ب٦ ابوَىيس، ابو١َٝہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و :  راوی

ىٔ  ََ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ  فٔیَّ َحسَّ َٕ َِٜوصَّأب َيِىىٔي اٜثَّ ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١َََٝة َحسَّ ََ ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی  ََ يسٔ ب٦ِٔ أَبٔی 

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت کَا٧َ َٜٔز ا َٔ ََّضا  َٞ ا٥َّٜاُس َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ َحَى َِ ِّی ِٔيطٔ  ُيَعل َِ  ٔٞ ِي َّٝ زُُظ ٦ِ٠ٔ اٜ ْْ َوکَا٧َ یَُححِّ ٢َ َحٔعي َّٝ

 َ َِٝي٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ اِل َٟ یَا أَیَُّضا ا٥َّٜاُس َو ا َٕ َِ ٕة  َٝ ِي َٜ ََِثابُوا َذاَت  و٧َ بَٔعََلتٔطٔ َویَِبُسُفطُ بٔا٥ََّٜضارٔ  ُّٝ َِإ٧َّٔ اهَّلَل َِل ُيَع و٧َ  ُٕ ٟٔ ٠َا تُٔفي ِو١َا

َّ َی١َ  ٕس َظل ُٟ ٠َُح١َّ َّٞ َوکَا٧َ آ َٔ َِٝيطٔ َوإ٧ِٔ  ٔلَی اهَّللٔ ٠َا زُوو٣َٔ َو ٟٔ إ َِّ اِلَِو١َا ُّٝوا َوإ٧َّٔ أََح َّي َت١َ ٢َ إَٔذا َو١ُٔٝوا َو١ََّل ُّٞ َحً َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 أَثِبَُتوظُ 

ت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںی ہک دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، دیبع اہلل نب دیعس نب اوبدیعس، اوبہملس، رضح

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ا ک اٹچیئ یھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک اس اک ا ک رجحہ اس انب ےتیل ےھت رھپ

اسھت امنز ڑپےنھ ےگل افر دؿ وک اس اٹچیئ وک اھچب ےتیل ا ک اس ںیم امنز ڑپےتھ وت احصہب یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنز ےک 

رات احصہب اک وجہؾ وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ولوگں مت رپ اانت ل رکان الزؾ ےہ سج یک مت اطتق رہ ےت وہ 

ےک زند ک اامعؽ ںیم بس ےس زایدہ  دنسدیہ فہ  ویکہکن اہلل وثاب دےنی ےس ںیہن اتکھت ہکبج مت ل رکےن ےس کھت اجےت وہ افر اہلل

 ل ےہ سج رپ دفاؾ وہ افر ارگہچ فہ ل وھتڑا وہ افر لؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک یھب یہی لومعؽ اھت ہک بج وکیئ ل رکےت وت

 (اےس لقتسم زمایج ےس رکےت۔ )ینعی ہشیمہ رکےت



 

  دیعس نب اوبدیعس، اوبہملس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب ینثم، دبعاولاہب، دیبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ل رپ دفاؾ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1822    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، َىس ب٦ ابزاہي٢، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َ ِىٔس ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ أ ََ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َّ َحسَّ ُث َو٦ِ ٤ ١ََة یَُحسِّ َٝ ََ ١َٔي أَبَا  ََ طُ 

َٟ أَِزَو٠ُ  ا َٔ ٔلَی اهَّللٔ  ُِّ إ ٞٔ أََح َِٜى١َ َٞ أَیُّ ا ٔ ئ َُ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّٞ َوائَٔصَة أ٧ََّ َر َٔ  ُط َوإ٧ِٔ 

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ  دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب اربامیہ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل

فملس ےس وپاھچ ایگ ہک اہلل ےک زند ک بس ےس زایدہ  دنسدیہ وکاسن ل ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج ہشیمہ وہ ارگہچ 

 وھتڑا یہ وہ۔

 ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب اربامیہ، رضحت اعدص   :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ل رپ دفاؾ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1823    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ٥٠عور، ابزاہي٢، و١ٕٝہ :  اویر



 

ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ إٔبَِزاصٔي ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٕب َوإ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُِٜت أ٣َُّ َحسَّ َ أ ََ  َٟ ا َٔ ١ََة  َٕ ِٝ ٢َ َو٦ِ َو

١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن َوائَٔصَة  ِٞ کَا٧َ یَُدغُّ ا ٢ََّٝ َص ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُٞ َر َْ کَا٧َ َو١َ ِي َ٘ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن  ُِٝت یَا أ٣َُّ ا ُٔ  َٟ ا  َشِيّئا ٦ِ٠ٔ َٔ

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت َِل کَا٧َ َو١َُُٝط زٔی١َّة َوأَی٢ُُِّٙ َيِسَتٔفيُي ٠َا کَا٧َ َر ا َٔ ٢َ َيِسَتٔفييُ اِلَیَّا٣ٔ  َّٝ ََ  ِيطٔ َو

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع رفامےت ںی ہک ںیم ےن اؾ اوملنینم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

رفامای ںیہن!  ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل ےک ل اک رطہقی ایک اھت ایک دونں ںیم یسک دؿ ںیم وکیئ وصخمص ل رفامےت ےھت؟ اوہنں ےن

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وت ہشیمہ ل رفامےت ےھت افر مت ںیم ےس وکؿ ایسی اطتق راتھک ےہ سج یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 فملس اطتق رہ ےت ےھت۔

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ل رپ دفاؾ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1824    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 صہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہااب٦ ١٤يْ، َىس ب٦ َىيس، ٔا٢َ ب٦ ٠ح١س، حَّضت وائ :  راوی

ٕس َو٦ِ َوائَٔصةَ  ٢ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َٔ ا َٕ ِٜ َْنٔی ا َ ٔىيٕس أَِخب ََ ِىُس ب٦ُِ  ََ ث٥ََا  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت  ا َٔ  

 َ ٔلَی اهَّللٔ َتَىال ٟٔ إ ُِّ اِلَِو١َا ٢ََّٝ أََح ََ َِٝيطٔ َو َٜز٠َِٔتطُ اهَّللُ َو  َٞ َِٜى١َ َِٝت ا َٟ َوکَا٤َِت َوائَٔصُة إَٔذا َو١ٔ ا َٔ  َّٞ َٔ  ی أَِزَو٠َُضا َوإ٧ِٔ 

 ہک انب ریمن، دعس نب دیعس، اقمس نب دمحم، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

فہ ل ےہ ہک وج ہشیمہ وہ ارگہچ وھتڑا یہ وہ افر رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع بج یھب  اہلل وک اامعؽ ںیم بس ےس  دنسدیہ رتنی

 وکیئ ل رکیت ںیھت وت رھپ اےس اےنپ  ےئ الزؾ رک یتیل ںیھت۔



 

 انب ریمن، دعس نب دیعس، اقمس نب دمحم، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ل رپ دفاؾ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1825    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٞ، وبساٜىزیز ب٦ ظہيِ، ا٤سابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ وٝيہ، زہيْ ب٦ ِحب، ا١َىي :  راوی

١َىٔ  َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َة ح و َحسَّ َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِٕ َحسَّ ٔ ب٦ِٔ ُظَضِي َِٜىزٔیز ُٞ َو٦ِ َوِبسٔ ا ي

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َٟ َزَخ ا َٔ اُٜوا  َو٦ِ أ٤ََٕس  َٔ َٟ ٠َا َصَذا  ا َٕ َِ ارٔیََتئِن  ََ ْٞ ١ِ٠َُسوْز بَيَِن  ١َِِٜسحَٔس َوَحِب ٢َ ا َّٝ ََ َو

 َ٘ إَٔذا  َِ ٢ِ َنَصاـَُط  ُ٘ ِّٞ أََحُس ُّٝوُظ ُٜٔيَع َٟ حُ ا َٕ َِ َِٙت بٔطٔ  َِْت أ٠ََِس َ َّ َِ َِٝت أَِو  ٔس َ٘ إَٔذا  َِ ِّی  َِ ُتَعل َىَس َوفٔی َحٔسیٔث ٜٔزَی٥َِ َٔ  َْ َ َّ َِ َٞ أَِو  ٔس

ُىِس ُزصَ  ِٕ َي ِٝ َِ  ٕ  يِْ

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، زریہ نب رحب، اامسلیع، دبعازعلسی نب بیہص، اسن رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

؟ احصہب دجسم ںیم داہ  وہےئ افر ا ک ریس دف وتسونں ےک درایمؿ یکٹل وہیئ دیھکی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ ایک ےہ

رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک ہک رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک ےہ فہ امنز ڑپیتھ ریتہ ںی وت بج اںیہن یتسس وہیت 

ےہ ای فہ کھت اجیت ںی وت اس ریس وک ڑکپ یتیل ںی لپ ےن رفامای اس وک وھکؽ دف مت ںیم ےس رہ ا ک وک امنز اےنپ اتزہ دؾ وہےن ےک فتق 

 ینھ اچےیہ رھپ بج یتسس ای واکھفٹ وہ اجےئ وت فہ ھٹیب اجےئ افر زریہ یک دحثی ںیم ےہ ہک اےس اچےیہ ہک فہ ھٹیب اجےئ۔ڑپ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، زریہ نب رحب، الیعمس، دبعازعلسی نب بیہص، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 ل رپ دفاؾ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1826    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜوارث، وبساٜىزیز، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََاظ َٝيِ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو ٔ َو٦ِ أ٤ََٕس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜىزٔیز َِٜوارٔٔث َو٦ِ َوِبٔس ا ث٥ََا َوِبُس ا َٝطُ َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ ٢َ ٠ِٔث َّٝ ََ  طٔ َو

یک رطح  ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دحثی

 لقن رفامیئ۔

 ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، دبعازعلسی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمل رپ دفاؾ یک تلیضف ےک 

     1827    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، ٠ح١س ب٦ ١َٝہ ٠زازی، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ُعوہ ب٦ زبيْ :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ  اَِل َحسَّ َٔ ١َُِٜزازٔیُّ  ١ََة ا َٝ ََ ُس ب٦ُِ  ُة ب٦ُِ یَِحٌَي َو٠َُح١َّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ َْنٔی َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ ِٕ َو٦ِ یُو٤َُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب 

 َِ َِٜحِوَِل َِْتطُ أ٧ََّ ا َ ٢َ أَِخب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ ٔس ب٦ِٔ  ُُعِ ََ َ ِٔ ب٦ِٔ أ ب٥َِٔت تَُویِٔت ب٦ِٔ َحبٔي

ُِٜىزَّی ٠َزَِّت بَٔضا  َّضَ َوِبٔس ا ُِ ب٥ُِٔت تَُویِٕت َوَزَو١ُوا أ٤َ َِٜحِوَِل ٔ ا ُِٝت صَٔذظ ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا َِل َت٥َا٣ُ َوو٥َِٔسَصا َر

ٞٔ ٠َا تُ  َِٜى١َ َٞ ُخُذوا ٦ِ٠ٔ ا ِي َّٝ ٢َ َِل َت٥َا٣ُ اٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َٞ ِي َّٝ َّي اٜ ََِواهَّللٔ َِل َيِسأ٣َُ اهَّللُ َحً و٧َ  ُٕ ٔفي

 َتِسأ٠َُوا



 

رحہلم نب ییحی، دمحم نب ہملس رمادی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زفہج 

نب ادس نب دبعازعلی ریض اہلل اعتٰیل اہنع اؿ ےک  رہطمہ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن  رب دی ہک وحال تنب وثبی نب ، بی

اپس ےس سگرںی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یھب اؿ ےک اپس رشتفی رفام ےھت، ںیم ےن رعض ایک ہک اس وحال تنب وثبی 

 اانت ل رکف سج یک مت اطتق ےک قلعتم ولوگں اک ایخؽ ےہ ہک فہ رات وک ںیہن وسںیت وت روسؽ اہلل ےن رفامای رات وک ںیہن وسںیت؟ مت

 ریتھک وہ اہلل یک مسق اہلل وثاب اطع رفامےن ےس ںیہن ےکھت اگ، اہیں کت ہک مت کھت اجؤ یگ۔

 رحہلم نب ییحی، دمحم نب ہملس رمادی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

 ل رپ دفاؾ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1828    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىيس، ہصا٣، حَّضت وائصہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َ :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َوَة ح و ا٠ََة َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ن  َحسَّ ِّ َّٝ ٕب َواٜ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َحسَّ

 ٔ ٔىيٕس َو٦ِ ص ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ُط َحسَّ َٜ ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َولَیَّ َر َِٜت َزَخ ا َٔ َْنٔی أَبٔی َو٦ِ َوائَٔصَة  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ٕ َصا٣

و٧َ  ُٕ ٞٔ ٠َا تُٔفي َِٜى١َ َِٝي٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ ا َٟ َو ا َٔ ِّی  ُِٝت ا٠َِزأَْة َِل َت٥َا٣ُ ُتَعل ُٕ َِ  ٔ َٟ ٦ِ٠َ صَٔذظ ا َٕ َِ َواهَّللٔ َوو٥ِٔٔسی ا٠َِزأَْة  َِ َّي    ُّٞ اهَّللُ َحً َِل ی١ََ

ََّضا ا٠َِزأَْة ٠ٔ  ا٠ََة أ٤َ ََ ُ َِٝيطٔ َظاحٔبُُط َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی أ َِٜيطٔ ٠َا َزاَو٣َ َو ٔ ی٦ٔ إ َِّ اٜسِّ وا َوکَا٧َ أََح ُّٝ سٕ َت١َ ََ  ٦ِ بَىٔي أَ

رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اشہؾ، 

ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے اپس رشتفی الےئ افر ا ک وعرت ریمے اپس ت یھٹ وہیئ یھت وت لپ یلص اہلل ہیلع 

ےہ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ وعرت وکؿ ےہ؟ ںیم ےن اہک  ہ ا ک ایسی وعرت ےہ وج وسیت ںیہن ےہ امنز ڑپیتھ ریتہ 

ں فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت رپ اانت ل الزؾ ےہ سج یک مت اطتق ریتھک وہ، اہلل یک مسق اہلل اعتیل وثاب اطع رفامےن ےس ںیہن اتکھت اہی



 

ؾ وہ افر ہشیمہ وہ کت ہک مت کھت اجیت وہ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دنی ںیم بس ےس زایدہ  دنسدیہ فیہ ل اھت ہک سج رپ دفا

 افر اوبااسہم یک دحثی ںیم ےہ ہک فہ وعرت ہلیبق ینب ادس یک وعرت یھت۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ای رقلؿ دیجم یک التفت ای ذرک ےک دفراؿ افےنھگن ای یتسس اغبل لےن رپ اس ےک اجؿ

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   ابب

  کت وسےن ای ےھٹیب رےنہ ےک مکح ےک ایبؿ ںیمامنز ای رقلؿ دیجم یک التفت ای ذرک ےک دفراؿ افےنھگن ای یتسس اغبل لےن رپ اس ےک اجےن

     1829    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ۔ ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س،  :  راوی

 اہصا٣ ب٦ ُعوہ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا أَبُو َحسَّ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ أَبٔی ح و َحسَّ

ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َوَة ح و َحسَّ ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ا٠ََة َج١ٔيّىا َو٦ِ صَٔصا٣ ََ ُ َوَة  أ ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ٚٔ ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ صَٔصا٣ ٔ َُٜط َو٦ِ ٠َاٜ ُن  ِّ َّٝ ٔىيٕس َواٜ ََ

 َِ  ٔ ََلة ٢ِ فٔی اٜعَّ ُ٘ َٟ إَٔذا َنَىَس أََحُس ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو َِ َو٥ُِط ا٥َِّٜو٣ُ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َّي یَِذَص ُِٔس َحً ِٝيَِْ

إ٧َّٔ  َسطُ َِ ِّ ُِّ َن َيُس َِ َٔفُ  ٍِ ُِ َيِسَت ُط یَِذَص َّٝ َى َٜ َّى َوصَُو ٤َاؤْس  ٢ِ إَٔذا َظل ُ٘  أََحَس

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ۔ ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اشہؾ نب رعفہ، رضحت 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک لدیم وک افھگن لاجےئ وت اےس اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک یبن یلص 

اچےیہ ہک فہ وس اجےئ اہیں کت ہک اس یک دنین اس ےس اجیت رےہ، اس  ےئ ہک بج مت ںیم ےس یسک وک امنز یک احتل ںیم افھگن لیت ےہ 

  پ  اجےئ۔وت وہ اتکس ےہ ہک فہ اافغتسر رکےن یک اجبےئ اےنپ لپ یہ وک ربا ےنہک



 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ۔ ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اشہؾ نب رعفہ،  :  رافی

 رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرففں یک امنز افر رصق ےک ا ماؾ اک ایبؿ :   باب

 امنز ای رقلؿ دیجم یک التفت ای ذرک ےک دفراؿ افےنھگن ای یتسس اغبل لےن رپ اس ےک اجےن کت وسےن ای ےھٹیب رےنہ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     1830    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، ابوہزیزہ، حَّضت ابوہزیزہ٠ح١س ب٦ راِي، و :  راوی

َٟ َصَذا  ا َٔ طٕ  ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕس َحسَّ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ ٠َُح١َّ ٠َا َحسَّ

َّی اهَّللُ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُ٘  َر ا٣َ أََحُس َٔ ٢َ إَٔذا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٢ِ ٦ِ٠ٔ َو

َِٝيِؽَفحِٔي  َِ  ُٟ و ُٕ ٢ِ یَِسرٔ ٠َا َي َٝ َِ آ٧ُ َولَی َٜٔسا٤ٔطٔ  ُُِٜقِ َتِىَح٢َ ا َِ ا َِ  ٔٞ ِي َّٝ  اٜ

امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس لقن رکےت وہےئ  دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم،

رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ لدیم رات وک امنز ےک  ےئ ڑھکا وہ وت اس یک زابؿ 

 ھجمس راہ وہ ہک فہ ایک ڑپھ راہ ےہ وت اےس اچےئہ ہک فہ ٹیل اجےئ۔رقلؿ دیجم ڑپےنھ ںیم اکٹ ریہ وہ افر فہ ہن 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ : ابب



 

 ...ؿ دیجم اید رےنھک ےک مکح افر  ہ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک ںیم الفں لتی وھبرقل

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقلؿ دیجم اید رےنھک ےک مکح افر  ہ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک ںیم الفں لتی وھبؽ ایگ افر لتی الھب دی یئگ ےنہک ےک وجاز ںیم

     1831    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ہصا٣، اپ٥ے واٜس َے، حَّضت وائصہ :  راوی

ا٠ََة َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َِٝيطٔ  َوائَٔصَة أ٧ََّ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو ا٥َّٜٔييَّ َظل

 َِ ٥ُِت أَ ُ٘ َذا آیَّة  َ٘ َذا َو َ٘ نٔی  ِس أَذََِکَ َٕ َٜ َٟ یَزَِح١ُُط اهَّللُ  ا َٕ َِ  ٔٞ ِي َّٝ أُ ٦ِ٠ٔ اٜ ١َٔي َرُجَّل َيُِقَ ََ  ٢َ َّٝ ََ َذاَو َ٘ َذا َو َ٘ وَرةٔ  َُ ِفُتَضا ٦ِ٠ٔ  َٕ 

، رضحت اعدص  ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات وک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، اےنپ فادل ےس

ا ک لدیم اک رقلؿ دیجم ڑپانھ انس رکےت ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اعتیل اس رپ رمح رفامےئ ہک اس ےن ےھجم الفں 

 الفں لتی اید دال دی ہک ےسج ںیم الفں وسرت ےس وھچڑ داتی اھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، اےنپ فادل ےس، رضحت اعدص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ں لتی وھبؽ ایگ افر لتی الھب دی یئگ ےنہک ےک وجاز ںیمرقلؿ دیجم اید رےنھک ےک مکح افر  ہ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک ںیم الف

     1832    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، وبسہ، ابو٠ىاویہ، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا َوِبَسةُ َوأَبُو ٠َُىاؤیََة وَ  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٢َ َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ٦ِ صَٔصا٣



 

٥ُِت أُِنٔسيُتَضا ُ٘ نٔی آیَّة  ِس أَذََِکَ َٕ َٜ َٟ َرح١َٔطُ اهَّللُ  ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ٕٞ فٔی ا ائََة َرُج  َيِسَت١ُٔي ْٔقَ

ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسم ںیم ا ک لدیم اک  انب ریمن، دبعہ، اوباعمف ہ، اشہؾ، رضحت اعدص 

رقلؿ ڑپانھ انس رکےت ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل اس رپ رمح رفامےئ ہک اس ےن ےھجم ا ک لتی اید دال دی 

 ےسج ےھجم الھب دای ایگ اھت۔

 ہ، اوباعمف ہ، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعانب ریمن، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر لتی الھب دی یئگ ےنہک ےک وجاز ںیمرقلؿ دیجم اید رےنھک ےک مکح افر  ہ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک ںیم الفں لتی وھبؽ ایگ 

     1833    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ َحسَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ

َضا ذَ  َٕ َٝ ِ ََٙضا َوإ٧ِٔ أَـ َِٝيَضا أ٠ََِس َٝٔة إ٧ِٔ َواصََس َو َّٕ ١َُِٜى ٞٔ ا ٔ ٞٔ اِْلٔب ١ََث َ٘ آ٧ٔ  ُُِٜقِ ِٔ ا ٔ ُٞ َظاح ١ََّا ٠ََث  َصَبِت إ٤ٔ

 فل ہ فملس ےن رفامای ہک رقلؿ دیجم ڑپےنھ فاےل یک اثمؽ ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اس افٹن یک رطح ےہ وج دنباھ وہا وہ ہک ارگ اس ےک امکل ےن اس اک ایخؽ راھک وہ وت فہ رک اجےئ افر ارگ اےس وھچڑ دے وت فہ الچ 

 اجےئ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 رقلؿ دیجم اید رےنھک ےک مکح افر  ہ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک ںیم الفں لتی وھبؽ ایگ افر لتی الھب دی یئگ ےنہک ےک وجاز ںیم

     1834    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبيساهَّلل ب٦ َىيس، یحٌي، ح، ابوبْک اب٦ ابی شيہ، ابوخاٜس اح١ز، ح، اب٦ ١٤يْ،  :  راوی

وبيساهَّلل، ح، اب٦ ابی و١ز، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ایوب، ح، ٔتيبہ ب٦ َىيس، يىٕوب، ح، ٠ح١س ب٦ اَحاٗ ٠سييي، اب٦ وياؿ، 

 ٠وسٰي ب٦ وٕبہ، ٤اِي، اب٦ و١ز

ث٥ََا َیِحٌَي َوصُوَ  اُٜوا َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ َّي َووُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٕب َو٠َُح١َّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ َحسَّ ا٧ُ ح و َحسَّ فَّ َٕ ِٜ  ا

ٕ حَ  ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ُض٢ِ َو٦ِ وُبَِيسٔ اهَّللٔ ح و َحسَّ ُّٝ ُ ث٥ََا أَبٔی ک سَّ

وُب َيِىىٔي اب٦َِ َوبِ  ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ أَیُّوَب ح و َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا ٠ُ اٜزَّزَّ ُس سٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ح و َحسَّ َح١َّ

ِٔ َو٦ِ  ُّٞ َصُؤَِل ُ َبَة ک ِٕ ث٥ََا أ٤ََْس َيِىىٔي اب٦َِ ؤَيإؿ َج١ٔيّىا َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ وُ ٔييُّ َحسَّ ١َُِٜسيَّ َٖ ا َح َِ ٔ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ  ب٦ُِ إ

٢ََّٝ ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث ٠َأٜٕک َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أَُظ  ا٥َّٜٔييِّ َظل ََُِقَ آ٧ٔ  ُُِٜقِ ُِ ا ٔ ا٣َ َظاح َٔ َبَة َوإَٔذا  ِٕ ٠ُوَسي ب٦ِٔ وُ

٢ِ بٔطٔ َنٔسَيطُ  ُٕ ٢ِ َي َٜ ُظ َوإَٔذا  ٞٔ َوا٥ََّٜضارٔ َذََکَ ِي َّٝ  بٔاٜ

 رمع، زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، ح، اوبرکب انب ایب ہیش، اوباخدل ارمح، ح، انب ریمن، دیبع اہلل، ح، انب ایب

ی، انب تداض، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع اس دنس ےک  ی

شن ی
م

دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، ح، ہبیتق نب دیعس، وقعیب، ح، دمحم نب ااحسؼ 

ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم اانت زادئ ےہ ہک بج رقلؿ ڑپےنھ فاال اےس رات دؿ ڑپاتھ رےہ وت اےس  اسھت  ہ رفاتی یھب

 فر بج اےس ہن ڑپےھ وت فہ اےس وھبؽ اجات ےہ۔اید راتہ ےہ ا

زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، ح، اوبرکب انب ایب ہیش، اوباخدل ارمح، ح، انب ریمن، دیبعاہلل، ح، انب ایب  :  رافی

ی، انب تدا ی

شن ی
م

 ض، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمعرمع، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، ح، ہبیتق نب دیعس، وقعیب، ح، دمحم نب ااحسؼ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب



 

  ےک وجاز ںیمرقلؿ دیجم اید رےنھک ےک مکح افر  ہ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک ںیم الفں لتی وھبؽ ایگ افر لتی الھب دی یئگ ےنہک

     1835    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ٥٠عور، ابووائٞ، حَّضت وبساهَّلل :  راوی

ُٖ ب٦ُِ إٔبِزَ  َح َِ ٔ ٕب َووُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ اصٔي٢َ 

 َ ٢َ بٔئَِس١َا ٔل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ٔ ِيَت ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ أَبٔی َوائ َ٘ ُٟ َنٔسيُت آیََة  و ُٕ َحٔسص٢ِٔ َي

 ِٞ ِيَت بَ َ٘ َٝٔضاَو ُٕ ٟٔ ٦ِ٠ٔ ا٥ََّٜى٢ٔ بُٔى ّيا ٦ِ٠ٔ ُظُسورٔ اٜزَِّجا عِّ َّ َُٝضَو أََشسُّ َت َِ آ٧َ  ُُِٜقِ وا ا َتِذَٔکُ َِ َي ا  صَُو ٤ُسِّ

زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ای ہک ربا وہ اس اک مت ںیم ےس وج وکیئ  ہ ےہک ہک ںیم الفں الفں وھبؽ ایگ ہکلب فہ الھب دای ایگ رقلؿ دیجم وک اید روھک افر اس فل ہ فملس ےن رفام

 اک ایخؽ روھک ویکہکن فہ ولوگں ےک ونیسں ںیم ےس اؿ اچر اپویں ےس زایدہ دفڑےن فاال ےہ پ  اک ا ک اپؤں دنباھ وہا ےہ۔

 ؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رضحت دبعاہللزریہ نب رحب، امثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 لتی وھبؽ ایگ افر لتی الھب دی یئگ ےنہک ےک وجاز ںیم رقلؿ دیجم اید رےنھک ےک مکح افر  ہ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک ںیم الفں

     1836    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ابو٠ىاویہ، ح، یحٌي ب٦ یحٌي، ابو٠ىاویہ، او١ض، شٕيٖ :  راوی

 َ ث ث٥ََا أَبٔی َوأَبُو ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٤ََْا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ َٜطُ  ُن  ِّ َّٝ ٥َا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َواٜ

ّيا ٠ٔ  عِّ َّ ُضَو أََشسُّ َت َٝ َِ آ٧َ  ُُِٜقِ َٟ ا ا َٔ َْ َوُرب١ََّا  ٔ ١ََِٜعاح ٔ ا َٟ َوِبُس اهَّللٔ َتَىاَصُسوا َصٔذظ ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕٖ ٟٔ ٦ِ٠ٔ َشٕٔي ٦ِ ُظُسورٔ اٜزَِّجا



 

ِيَت ا٥َّٜ  َ٘ ٢ِ َنٔسيُت آیََة  ُ٘ ِٞ أََحُس ُٕ ٢َ َِل َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َٟ َو ا َٔ ٝٔطٔ  ُٕ يَ  َى٢ٔ ٦ِ٠ٔ وُ ِٞ صَُو ٤ُسِّ ِيَت بَ َ٘  َو

ہنع ےن رفامای ہک رقلؿ  انب ریمن، اوباعمف ہ، ح، ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش رفامےت ںی ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل

 دیجم اک ایخؽ روھک ویکہکن فہ ولوگں ےک ونیسں ںیم ےس اؿ وچاپویں ےس زایدہ اھب ےن فاال ےہ پ  اک ا ک اپؤں دنباھ وہا وہ افر روسؽ اہلل

 ہ ےہک ہک ےھجم الھب دای  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ  ہ ہن ےہک ہک ںیم الفں الفں لتی وک تہب وھبؽ ایگ ہکلب فہ

 ایگ۔

 انب ریمن، اوباعمف ہ، ح، ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک ںیم الفں لتی وھبؽ ایگ افر لتی الھب دی یئگ ےنہک ےک وجاز ںیمرقلؿ دیجم اید رےنھک ےک مکح افر  ہ ےنہک یک 

     1837    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، ٠ح١س ب٦ بْک، اب٦ جزیخ، وبسة اب٦ ابی ٜبابہ، شٕيٖ ب٦ ١َٝہ :  راوی

ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ  ثَىٔي ٠َُح١َّ ١ََٝ َحسَّ ََ ٖٔ ب٦ِٔ  ثَىٔي َوِبَسةُ ب٦ُِ أَبٔی َُٜبابََة َو٦ِ َشٕٔي ُس ب٦ُِ بَِْکٕ أَِخب٤َََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ َة 

 ٔٞ ُج ُٟ بٔئَِس١َا ٜرٔلَّ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت اب٦َِ ٠َِسُىوزٕ َي ِيَت ََ َ٘ وَرَة  َُ َٟ َنٔسيُت  و ُٕ أ٧َِ َي

يَ  ِٞ صَُو ٤ُسِّ ِيَت بَ َ٘ ِيَت َو َ٘ ِيَت أَِو َنٔسيُت آیََة  َ٘  َو

دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رججی، دبعة انب ایب ابلہب، قیقش نب ہملس رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل 

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک یسک لدیم ےک  ےئ  ہ انہک ربا ےہ اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںی ہک ںیم

 ہک ںیم الفں الفں وسرت وھبؽ ایگ ای الفں الفں لتی وھبؽ ایگ ہکلب فہ  ہ ےہک ہک ےھجم الھب دای ایگ۔

  نب ہملسدمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رججی، دبعة انب ایب ابلہب، قیقش :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقلؿ دیجم اید رےنھک ےک مکح افر  ہ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک ںیم الفں لتی وھبؽ ایگ افر لتی الھب دی یئگ ےنہک ےک وجاز ںیم

     1838    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ بزاز اشىزی، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، بزیس، ابوبززہ، حَّضت ابو٠وسي :  راوی

ا٠ََة َو٦ِ بَُزیِٕس  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ٕ اِلَِشَىزٔیُّ َوأَبُو َُکَ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَزَّاز َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ

 َّ َُٜضَو أََشسُّ َت  ٔ ٕس بَٔئسظ ُس ٠َُح١َّ ِّ َّٜٔذی َن َوا َِ آ٧َ  ُُِٜقِ َٟ َتَىاَصُسوا َصَذا ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٝٔضا َظل ُٕ ٞٔ فٔی وُ ٔ ّتا ٦ِ٠ٔ اِْلٔب ُّٝ

 ٕ َِٜحٔسیٔث ِٔلب٦ِٔ بَزَّاز ُن ا ِّ َٜ  َو

اہلل نب رباد ارعشی، اوبرکبی، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد  دبع

رفامای ہک رقلؿ دیجم اک ایخؽ روھک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ف دقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اجؿ ےہ  ہ رقلؿ دیجم 

 اھب ےن فاال ےہ اےنپ ابدنےنھ ےس۔ افٹن ےس زایدہ

 دبعاہلل نب رباد ارعشی، اوبرکبی، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخش ااحلین ےک اسھت رقلؿ دیجم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخش ااحلین ےک اسھت رقلؿ دیجم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1839    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، ابو١َٝہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث ١ََٝ َحسَّ ََ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ ٕب  َُ بٔطٔ ىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َیِبُٝ

 ٔ َٟ ٠َا أَذ٧َٔ اهَّللُ َٜٔصِيٕئ ٠َا أَذ٧َٔ ٜ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو آ٧ٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل ُُِٜقِ َّي بٔا ى ٍَ  ٥َٔيٓيٕ َیَت

رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ز وک ہک وج وخش ااحلین ےک اسھت فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل یسک زیچ وک اےسی ایپر افر تبحم ےس ںیہن اتنس انتج ہک فہ اس یبن یک لفا

 رقلؿ ڑپےھ۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ش ااحلین ےک اسھت رقلؿ دیجم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیموخ

     1840    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، ح، یو٤س، وبساِلولی، اب٦ وہِ، و١زو، حَّضت اب٦ شہاب :  راوی

٤ََْا ابِ  َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ َْنٔی َحسَّ َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ثَىٔي یُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی أَِخب َْنٔی یُو٤ُُس ح و َحسَّ َ ِٕ أَِخب ٦ُ َوصِ

آ٧ٔ  ُُِٜقِ َّي بٔا ى ٍَ ١َا یَأَِذ٧ُ ٥َٜٔٔيٓيٕ َیَت َ٘  َٟ ا َٔ  ٔ ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب بَٔضَذا اِْل  َو١ِْزو لَٔکَ

ح، ویسن، دبعاالیلع، انب فبہ، رمعف، رضحت انب اہشب یک دنس ےک اسھت اس دحثی ںیم ےہ ہک  رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن،

 سج رطح اس یبن ےس اتنس ےہ ہک وج وخش ااحلین ےک اسھت رقلؿ ڑپےھ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، ح، ویسن، دبعاالیلع، انب فبہ، رمعف، رضحت انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخش ااحلین ےک اسھت رقلؿ دیجم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1841    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ا٩ٜاز، ٠ح١س ب٦ ابزاہي٢، ابو١َٝہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہبَّش ب٦ ح٢ٙ، وبساٜىزیز ب٦ ٠ح١س، یزیس  :  راوی

َِٜضازٔ َو٦ِ ٠ُ  ث٥ََا یَزٔیُس َوصَُو اب٦ُِ ا ٕس َحسَّ ٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٢َٔٙ َحسَّ َِٜح ثَىٔي بَِّٔشُ ب٦ُِ ا ١ََة َحسَّ َٝ ََ ٔس ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ أَبٔی  َح١َّ

ُٟ ٠َا أَذ٧َٔ اهَّللُ َٜٔصِيٕئ ٠َا أَذ٧َٔ ٥َٜٔئ َو٦ِ أَبٔی صُزَ  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َٔي َر ََ َّطُ  َّي یَِزَة أ٤َ ى ٍَ ِؤت یََت ٓيٕ َحَس٦ٔ اٜعَّ

آ٧ٔ یَِحَضزُ بٔطٔ  ُُِٜقِ  بٔا

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رشب نب مکح، دبعازعلسی نب دمحم، سیدی نب ااھلد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، 

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل اس رطح یسک زیچ وک ںیہن اتنس سج رطح ہک اس یبن یک لفاز

 وک وج وخش ااحلین افر دنلب لفاز ےس ڑپےھ۔

 ، سیدی نب ااھلد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرشب نب مکح، دبعازعلسی نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخش ااحلین ےک اسھت رقلؿ دیجم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1842    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ اخی اب٦ وہِ، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١ز وب٦ ٠اٜک وحيوة ب٦ َشیح، اب٦ اٜہاز :  راوی

َْنٔی و١َُزُ ب٦ُِ ٠َأٜٕک َوَحيِ  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا َوِمِّ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ِٕ َحسَّ ثَىٔي اب٦ُِ أَخٔی اب٦ِٔ َوصِ ٔ بَٔضَذا َحسَّ َِٜضاز یِٕح َو٦ِ اب٦ِٔ ا َوةُ ب٦ُِ َُشَ



 

١َٔي  ََ  ِٞ ُٕ ٢ِ َي َٜ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ إ٧َّٔ َر ا َٔ ِّ َو َوا ََ َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  اِْل

ایس رطح لقن یک یئگ ےہ انب ایخ انب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، رمع فنب امکل فویحة نب یرحی، انب ااہلد اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی 

 نکیل اس ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن عمس اک ظفل ںیہن رفامای۔

 انب ایخ انب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، رمع فنب امکل فویحة نب یرحی، انب ااہلد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخش ااحلین ےک اسھت رقلؿ دیجم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1843    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ح٢ٙ ب٦ ٠وسي، ہٕٞ، اوزاعی، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

٢َُٙ ب٦ُِ ٠ُوَسي  َِٜح ث٥ََا ا َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ١َََٝة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ََ ٕ َو٦ِ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ ْٞ َو٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ِٕ ٔ ث٥ََا ص ُٟ َحسَّ و َُ َر

آ٧ٔ یَِحَضزُ  ُُِٜقِ َّي بٔا ى ٍَ أََذ٤ٔطٔ ٥َٜٔٔيٓيٕ َیَت َ٘ ٢َ ٠َا أَذ٧َٔ اهَّللُ َٜٔصِيٕئ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  بٔطٔ  اهَّللٔ َظل

ل، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 
 َ ہ
ہک مکح نب ومیس، 

 ۔اہلل اعتیل یسک زیچ رپ اانت ارج اطع ںیہن رفامےت انتج ہک یبن ےک وخش ااحلین افر دنلب لفاز ےس رقلؿ دیجم ڑپےنھ رپ اطع رفامےت ںی

ل، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی
 َ ہ
 مکح نب ومیس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخش ااحلین ےک اسھت رقلؿ دیجم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم



 

     1844    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایو ب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، اب٦ ححز، اب٦ جىَف، ٠ح١س ب٦ و١زو، ابو١َٝہ، ابوہزیزہ :  راوی

ُٞ َوصُ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ٔىيٕس َواب٦ُِ حُِحز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو سٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو َو٦ِ أَبٔی َحسَّ َو اب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ ٠َُح١َّ

 ٌَ  ٕ ثٔيْ َ٘ َٞ َحٔسیٔث َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ٢َ ٠ِٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ََة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٝ َٟ فٔی رَٔواَیتٔطٔ ََ ا َٔ َْ أ٧ََّ اب٦َِ أَیُّوَب  ِ ي

إٔذ٤ِٔطٔ  َ٘ 

ہبیتق نب دیعس، انب رجح، انب رفعج، دمحم نب رمعف، اوبہملس، اوبرہریہ اس دنس ےک اسھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  ییحی نب اوی ب،

 ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح لقن ایک ےہ۔

 ہییحی نب اوی ب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، انب رفعج، دمحم نب رمعف، اوبہملس، اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخش ااحلین ےک اسھت رقلؿ دیجم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1845    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ح، اب٦ ١٤يْ، ٠ٍوٟ، وبساهَّلل ب٦ بزیسہابوبْک ب :  راوی

ث٥ََا  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٟٕ َو٦ِ َحسَّ َو ٍِ ث٥ََا ٠َأْٜک َوصَُو اب٦ُِ ٠ٔ أَبٔی َحسَّ

ِيٕس أَ  َوِبٔس اهَّللٔ  َٔ ٢ََّٝ إ٧َّٔ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِو اِلَِشَىزٔیَّ أُِؤفَی ب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ 

ٟٔ َزاُوزَ  ٔ آ  ٠ٔز٠َِاّرا ٦ِ٠ٔ ٠َزَا٠ٔيْ

نب ربدیہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک روسؽ  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ح، انب ریمن، وغمؽ، دبعاہلل

د اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رضحت دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ای رضحت ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک لؽ داؤ



 

 یک وخش ااحلین ےس ہصح اطع رفامای ایگ ےہ۔

 اہلل نب ریمن، ح، انب ریمن، وغمؽ، دبعاہلل نب ربدیہاوبرکب نب ایب ہبیش، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخش ااحلین ےک اسھت رقلؿ دیجم ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1846    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زاُز ب٦ رشيس، یحٌي ب٦ َىيس، ـٝحہ ب٦ ابی بززہ، حَّضت ابو٠وسي :  راوی

 َٔ َِٝحُة َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي  َ ث٥ََا ـ ٔىيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ث٥ََا َزاُوزُ ب٦ُِ ُرَشِيٕس َحسَّ َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ اهَّللُ ا

ِس أُوتٔيَت ٠ٔز٠َِاّرا ٠ٔ  َٕ َٜ َِٜبارَٔحَة  ائَتَٔک ا َت١ُٔي ُٜٔٔقَ َِ َ ِو َرأَیَِتىٔي َوأ٤ََا أ َٜ ٢ََّٝ ٔلَبٔی ٠ُوَسي  ََ َِٝيطٔ َو ٟٔ َزاُوزَ َو ٔ آ  ٦ِ ٠َزَا٠ٔيْ

 فل ہ فملس ےن رضحت داؤد نب ردیش، ییحی نب دیعس، ہحلط نب ایب ربدہ، رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

یک اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک ارگ مت ےھجم سگہتش رات دےتھکی بج ںیم اہمترا رقلؿ دیجم نس راہ اھت انیقی ںیہمت لؽ داؤد 

 وخش ااحلین ےس ہصح الم ےہ۔

 داؤد نب ردیش، ییحی نب دیعس، ہحلط نب ایب ربدہ، رضحت اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن اک حتف ہکم ےک دؿ وسرة احتفل ڑپانھ

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن اک حتف ہکم ےک دؿ وسرة احتفل ڑپانھ



 

     1847    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، و٘يي، شىبہ، ٠ىاویہ ب٦ ْقة، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠ٍّٞ ٠زنیابوبْک :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َوَو٘ٔيْي َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ ٠َُىاؤیَةَ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ  َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َة  ب٦ِٔ ُْقَّ

وَر بِ  َُ َٜطُ   ٕ ِتٔح فٔی ٠َٔسيْ َّ ِٜ ٢َ َوا٣َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َ ا٥َّٜٔييُّ َظل أ وُِل َْقَ ُٕ ١ُِٜزَنٔیَّ َي ٕٞ ا َّّ ٍَ َي فٔی ٦َ ٠ُ جَّ َٝتٔطٔ ََفَ ٔ ِتٔح َولَی َراح َّ ِٜ َة ا

ُٓ أ٧َِ یَِحَت١َٔي َولَیَّ ا٥َّٜاُس  ِّی أََخا َِٜوَِل أَن َٟ ٠َُىاؤَیُة  ا َٔ ائَتٔطٔ  ائََتطُ  ْٔقَ َِٙيُت َل٢ُِٙ ْٔقَ  ََٜح

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، فعیک، ہبعش، اعمف ہ نب رقة، رضحت دبعاہلل نب لفغم زمین رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 اینپ رقات وک فل ہ فملس حتف ہکم فاےل اسؽ اینپ وساری رپ وسرة احتفل ڑپےتھ وہےئ اج رےہ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

درہاےت ےھت اعمف ہ ےتہک ںی ہک ےھجم ولوگں ےس  ہ ڈر ہن وہات ہک ےھجم ریھگ ںیل ےگ وت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رقات ایبؿ 

 رکات۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، فعیک، ہبعش، اعمف ہ نب رقة، رضحت دبعاہلل نب لفغم زمین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن اک حتف ہکم ےک دؿ وسرة احتفل ڑپانھ

     1848    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شىبہ، ٠ىاویہ ب٦ ْقة، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠ٍّٞ ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، :  راوی

ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ حَ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٠َُىاؤیََة ب٦ِٔ َحسَّ سَّ

 َّّ ٍَ ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ ٠ُ ََ  َٟ ا َٔ َة  وَرَة ُْقَّ َُ أُ  تٔطٔ َيُِقَ َٔ ََّٙة َولَی ٤َا ِتٔح ٠َ َِ ٢ََّٝ یَِو٣َ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َرأَیُِت َر ا َٔ  ٕٞ

َّٜٔذی ذَ  َِٜوَِل ا٥َّٜاُس َلََخِذُت َل٢ُِٙ بَٔذَٜٔک ا َٟ ٠َُىاؤیَُة  ا َٕ َِ َي  ٕٞ َوَرجَّ َّّ ٍَ أَ اب٦ُِ ٠ُ َُقَ َِ  َٟ ا َٔ ِتٔح  َّ ِٜ ظُ ا ٕٞ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ  ََکَ َّّ ٍَ اب٦ُِ ٠ُ



 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اعمف ہ نب رقة، رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک حتف 

ہک رضحت انب لفغم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رقلؿ ڑپاھ افر ہکم ےک دؿ اینپ افینٹن رپ وسرة احتفل ڑپےتھ وہےئ داھکی، رافی ےن اہک 

اےس درہاای اعمف ہ ےن اہک ہک ارگ ےھجم ولوگں اک دخہش ہن وہات وت ںیم ںیہمت ایس رطح ایبؿ رکات سج رطح رضحت انب لفغم ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ذرک ایک۔

  اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اعمف ہ نب رقة، رضحت دبعاہلل نب لفغمدمحم نب ینثم، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 یبن اک حتف ہکم ےک دؿ وسرة احتفل ڑپانھ

     1849    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، خاٜس ب٦ حارث، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ :  راوی

 ٕ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ َِٜحارٔٔث ح و َحسَّ ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ث٥ََاظ َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ث٥ََا َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبٔی   َحسَّ

وَرةَ ُشِى  َُ أُ  َٕٝة َئسيُْ َوصَُو َيُِقَ ٔ َٟ َولَی َراح ا َٔ َِٜحارٔٔث  ٔ ٤َِحَوُظ َوفٔی َحٔسیٔث َخأٜسٔ ب٦ِٔ ا ٥َاز َِ ٔ ِتٔح َبُة بَٔضَذا اِْل َّ ِٜ   ا

 ییحی نب ، بی احریث، اخدل نب احرث، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

  نب ، بی احریث، اخدل نب احرث، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعشییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رقلؿ دیجم ڑپےنھ یک ربتک ےس تنیکس انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 تنیکس انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیمرقلؿ دیجم ڑپےنھ یک ربتک ےس 

     1850    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، ابواَحاٗ، بزاء :  راوی

ْٞ يَ  َٟ کَا٧َ َرُج ا َٔ  ِٔ َْا َ ِٜب َٖ َو٦ِ ا َح َِ ٔ ٤ََْا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ أَبٔی إ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ْٔ َوو٥َِٔسُظ ََفَْس َحسَّ َِٙض وَرَة اِل َُ  ُ أ ُِقَ

ا أَِظبَ  َّ١َٝ َِ ُط َی٥َِٔفُ ٥ِ٠َٔضا  َُ َٞ ََفَ َِٝت َتُسوُر َوَتِس٤ُو َوَجَى َحَى َِ َحابَْة  ََ ِتُط  صَّ ٍَ َت َِ َِٝيطٔ ٠َزِبُوْك بَٔصَف٥َئِن  َّی اهَّللُ َو َح أَتَی ا٥َّٜٔييَّ َظل

 ِٝ ٔ َٟ ت ا َٕ َِ ُط  َٜ ََِذََکَ َذَٜٔک   ٢َ َّٝ ََ آ٧ٔ َو ُُِٝقِ ٔ َِٜت ٜ ٙٔي٥َُة َت٥َزَّ  َک اٜسَّ

ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبااحسؼ، رباء رفامےت ںی ہک ا ک لدیم وسرة فہک ڑپھ راہ اھت افر اس ےک اپس ا ک وھگڑا دف رویسں ےس دنباھ 

 وہےن اگل افر اس اک وھگڑا دبےنک وہا اھت ہک ااچکن اس وک ا ک ابدؽ ےن ڈاھپن ایل افر فہ ابدؽ اس ےک رگد وھگےنم اگل افر اس ےک رقبی

 ہ ہنیکس  اگل رھپ بج حبص وہیئ وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لای افر اس اک ذرک ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک

 ےہ وج رقلؿ دیجم یک فہج ےس انزؽ وہا۔

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبااحسؼ، رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقلؿ دیجم ڑپےنھ یک ربتک ےس تنیکس انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1851    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابواَحٖ، حَّضت بزاء اب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، :  راوی

ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ  ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُِٜثى ُن ِٔلب٦ِٔ ا ِّ َّٝ إر َواٜ َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا َٟ َحسَّ ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی إ



 

َٙضِ  ْٞ اِل أَ َرُج وُِل َْقَ ُٕ َِ َي َْا َ ِٜب ١ِٔىُت ا ََ َٟ ا َٔ ٌَٔصَيِتُط  ِس  َٔ َحابَْة  ََ إَٔذا َؼَبابَْة أَِو  َِ ٥ََمَز  َِ َِٝت َت٥َِٔفُ  َحَى َِ ارٔ َزابَّْة  َْ َوفٔی اٜسَّ

َِٜت و٥ِٔ  ٙٔي٥َُة َت٥َزَّ ََّضا اٜسَّ إ٤ٔ َِ أِ ََُِل٧ُ  َٟ اِْقَ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو آ٧ٔ أَِو ََِذََکَ َذَٜٔک ٥َّٜٝٔٔييِّ َظل ُُِٜقِ آ٧ٔ َس ا ُُِٝقِ ٔ َِٜت ٜ  َت٥َزَّ

 انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء رفامےت ںی ہک ا ک لدیم وسرة افہکل ڑپھ راہ اھت افر اس ےک رھگ ںیم

ہیلع فل ہ فملس ےس  ا ک اجونر اھت ااچکن فہ اجونر دبےنک اگل اس ےن داھکی ہک ا ک ابدؽ ےن اس ڈاھاپن وہا ےہ اس لدیم ےن یبن یلص اہلل

 اس اک ذرک ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رقلؿ ڑپوھ ویکہکن  ہ ہنیکس ےہ وج رقلؿ یک التفت ےک فتق انزؽ وہیت ےہ۔

 انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، رضحت رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقلؿ دیجم ڑپےنھ یک ربتک ےس تنیکس انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1852    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، ابوزاز، شىبہ، ابواَحاٗ، بزاء :  راوی

ٔ َحسَّ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی إ اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضسٔٓیٕ َوأَبُو َزاُوَز  َّي َحسَّ ١َُِٜثى َِ ث٥ََا اب٦ُِ ا َْا َ ِٜب ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٔ  َٖ َح َِ

 ُ ز ُٕ اَِل َت٥ِ َٔ َُّض١َا  َْ أ٤َ ِ ا ٤َِحَوُظ ٌَي ََِذََکَ وُِل  ُٕ  َي

ہبعش، اوبااحسؼ، رباء اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  انب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، اوبداد،

 ایس رطح رفاتی یک۔

 انب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، اوبداد، ہبعش، اوبااحسؼ، رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   باب

 رقلؿ دیجم ڑپےنھ یک ربتک ےس تنیکس انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1853    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، ححاد شاُع، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، یزیس ب٦ اٜہاز، وبساهَّلل ب٦ خباب، ابوَىيس خسری :  راوی

ثَىٔي  ٔ َحسَّ وُب ب٦ُِ إ ُٕ ث٥ََا َيِى اَِل َحسَّ َٔ ٔن  ِّ َّٝ اَربَا فٔی اٜ َٕ أُعٔ َوَت َوانٔیُّ َوَححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ ِٝ ُِٜح ث٥ََا أَبٔی َحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا بَِزاصٔي٢َ َحسَّ

ِٜدُ  ٔىيٕس ا ََ ثَُط أ٧ََّ أَبَا  ٔ أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َخبَّإب َحسَّ َِٜضاز ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ ا َّٝة َحسَّ ِي َٜ ٕ بَِي١َ٥َا صَُو  ِيَس ب٦َِ حَُؽيِْ ََ ُ ثَُط أ٧ََّ أ ِسرٔیَّ َحسَّ

 َِ ِيْس  ََ ُ َٟ أ ا َٔ َِٜت أَِيّؽا  أَ ث٢َُّ َجا ََُِقَ ی  َِٜت أُِِخَ أَ ث٢َُّ َجا ََُِقَ ُط  َُ َِٜت ََفَ ٔ إٔذِ َجا أُ فٔی ٠ٔزِبَٔسظ َِٜيَضا َيُِقَ ٔ ١ُِت إ ُٕ َِ َدٔصيُت أ٧َِ َتَفأَ َیِحٌَي 

 ُٞ إَٔذا ٠ِٔث َِ  ٟٔ و َُ َسِوُت َولَی َر ٍَ َِ  َٟ ا َٔ َّي ٠َا أََراَصا  َِٜحوِّ َحً َجِت فٔی ا ٔد َُعَ ُ ُٟ اَٜسُّ َٗ َرأِٔسي ِٔيَضا أ٠ََِثا ِو َِ َّٝةٔ  َّی اهَّللُ  اٜمُّ اهَّللٔ َظل

ٞٔ أَِْقَ  ِي َّٝ ٓٔ اٜ َِٜبارَٔحَة ٦ِ٠ٔ َجِو َٟ اهَّللٔ بَِي١َ٥َا أ٤ََا ا و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُٟ اهَّللٔ َو و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ٔسي  َِٜت ََفَ ُ فٔی ٠ٔزِبَٔسی إٔذِ َجا أ

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َِٜت أَِيّؽا  أُِت ث٢َُّ َجا ََُِقَ  َٟ ا َٔ  ٕ أِ اب٦َِ حَُؽيِْ ٢َ اِْقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕ َظل أِ اب٦َِ حَُؽيِْ ٢َ اِْقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

أُِت  ََُِقَ  َٟ ا ُِِت َو َٔ َِاِنََّصَ  َٟ ا َٔ  ٕ ِ اب٦َِ حَُؽيِْ أ ٢ََّٝ اِْقَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َِٜت أَِيّؽا  یّبا ث٢َُّ َجا کَا٧َ َیِحٌَي َْقٔ

َِٜحوِّ  َجِت فٔی ا ٔد َُعَ ُ ُٟ اَٜسُّ َّٝةٔ ِٔيَضا أ٠ََِثا َٞ اٜمُّ أَیُِت ٠ِٔث َّی اهَّللُ ٥ِ٠َٔضا َخٔصيُت أ٧َِ َتَفأَُظ ََفَ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َّي ٠َا أََراَصا  َحً

 ُْ
ٔ

أَِت َلَِظَبَحِت َیَزاَصا ا٥َّٜاُس ٠َا َتِسَتَّ ِو َْقَ َٜ ََٜک َو َُٙة کَا٤َِت َتِسَت١ُٔي  ٔ ١َََِٜلئ َِٝک ا ٔ ٢ََّٝ ت ََ َِٝيطٔ َو   ٥ِ٠ُٔض٢ِ َو

، دبعاہلل نب ابخب، اوبدیعس دخری ایبؿ رکےت ںی ہک رضحت ادیس نسح نب یلع ولحاین، اجحج اشرع، وقعیب نب اربامیہ، سیدی نب ااہلد

نب ریضح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ک رات اینپ وجھکرفں ےک ایلھکؿ ںیم رقلؿ دیجم ڑپھ رےہ ےھت ہک ااکن وھگڑا دبےنک اگل، لپ ریض اہلل 

 ںی ہک ںیم ڈرا ہک ںیہک فہ ییحی وک  لچ ہن ڈاےل ںیم اس ہنع ےن رھپ ڑپاھ فہ رھپ دبےنک اگل لپ ےن ڑپاھ فہ رھپ دبےنک اگل، رضحت ادیس ےتہک

ےک اپس اج رک ڑھکا وہایگ ںیم ایک داتھکی وہں ہک ا ک اسابئؿ یک رطح ریمے رس رپ ےہ فہ رچاوغں ےس رفنش ےہ فہ افرپ یک رطػ 

 ہ فملس ےک اپس لای افر رعض ایک اے اہیں کت ہک ںیم اےس رھپ ہن دھکی اکس، حبص ےک فتق ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ڑچےنھ اگل

 ہ اہلل ےک روسؽ ںیم رات ےک فتق اےنپ ایلھکؿ ںیم رقلؿ دیجم ڑپھ راہ اھت ہک ااچکن ریما وھگڑا دبےنک اگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فملس ےن رفامای انب ریضح ڑپےتھ روہ اوہنں ےن رعض ایک ہک ںیم ڑپاتھ راہ فہ رھپ ایس رطح دبےنک اگل ر

ےن ےن رفامای انب ریضح ڑپےتھ روہ اوہنں ےن رعض ایک ہک ںیم ڑپاتھ راہ فہ رھپ ایس رطح دبےنک اگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 



 

ڈر اگل ہک ںیہک فہ اےس  لچ ہن دے رفامای انب ریضح ڑپےتھ روہ انب ریضح ےتہک ںی ہک ںیم ڑپھ رک افرغ وہا وت ییحی اس ےک رقبی اھت ےھجم 

افر ںیم ےن ا ک اسابئؿ یک رطح داھکی ہک اس ںیم رچاغ ےس رفنش ےھت افر افرپ یک رطػ ڑچاھ اہیں کت ہک اےس ںیم ہن دھکی اکس وت 

 ولگ اؿ وک دےتھکی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہ رفےتش ےھت وج اہمترا رقلؿ  ےتن ےھت افر ارگ مت ڑپےتھ رےتہ وت حبص

 فہ ولوگں ےس وپدیشہ ہن وہےت۔

 نسح نب یلع ولحاین، اجحج اشرع، وقعیب نب اربامیہ، سیدی نب ااہلد، دبعاہلل نب ابخب، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیمرقلؿ دیجم ظفح 

 

لی ت

 

ض
ف
 ...رکےن فاولں یک 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم ظفح رکےن فاولں یک 

     1854    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 لٰی و٥ہ اشىزیٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوکا٠ٞ جحسری، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، ا٤س، حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىا :  راوی

ث٥ََا ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ ص١َُا َو٦ِ أَبٔی َوَوا٤ََة  َِٜحِحَسرٔیُّ لَٔکَ ٕٞ ا ٔىيٕس َوأَبُو کَا٠ٔ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس  َحسَّ َٔ أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ 

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔة َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي اِلَِشَىزٔیِّ  ُٞ اِلُِتزُجَّ آ٧َ ٠ََث ُُِٜقِ ُ ا أ َّٜٔذی َيُِقَ ١ُِِٜؤ٦ٔ٠ٔ ا ُٞ ا ٢َ ٠ََث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ََٜضا  ١ِزَةٔ َِل رٔیَح  ُٞ اٜتَّ آ٧َ ٠ََث ُُِٜقِ أُ ا َّٜٔذی َِل َيُِقَ ١ُِِٜؤ٦ٔ٠ٔ ا ُٞ ا ِْ َو٠ََث ِْ َوـَِى١َُضا ـَيِّ ٖٔ رٔیُحَضا ـَيِّ ٔ ٥َ١ُِٜاِ ُٞ ا ِْٝو َو٠ََث  َوـَِى١َُضا حُ

َّٜٔذی َِل َيُِقَ  ٖٔ ا ٔ ٥َ١ُِٜاِ ُٞ ا ِْ َوـَِى١َُضا ٠ُزٌّ َو٠ََث ُٞ اٜزَّیَِحا٤َٔة رٔیُحَضا ـَيِّ آ٧َ ٠ََث ُُِٜقِ ُ ا أ َّٜٔذی َيُِقَ َٝةٔ ا َِٜح٥َِم ٞٔ ا ١ََث َ٘ آ٧َ  ُُِٜقِ ُ ا أ

ََٜضا رٔیْح َوـَِى١َُضا ٠ُزٌّ   َِٜيَس 

جڈ ری، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن، رضحت
جی

اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  ہبیتق نب دیعس، اوباکلم 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای= ومنم ےک رقلؿ دیجم ڑپےنھ یک اثمؽ رتجن یک رطح ےہ ہک اس یک وخوبش اپزیکہ افر ذاہقئ وخوگشار 

ںیم وخوبش ںیہن نکیل اس اک ذاہقئ اھٹیم ےہ افر انمقف  ےہ افر رقلؿ دیجم ہن ڑپےنھ فاےل ومنم یک اثمؽ اس وجھکر یک رطح ےہ ہک سج



 

ےک رقلؿ ڑپےنھ یک اثمؽ رناحؿ یک رطح ےہ ہک اس یک وخوبش وت ایھچ ےہ افر اس اک ذاہقئ ڑکفا ےہ افر انمقف ےک رقلؿ ہن ڑپےنھ یک 

 اثمؽ ہلظنح یک رطح ےہ ہک سج ںیم وخوبش ںیہن افر اس اک ذاہقئ ڑکفا ےہ۔

جڈ ری، اوبوعاہن، اتقدہ، اسن، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ارعشیہبیتق نب دیعس :  رافی
جی

 ، اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم ظفح رکےن فاولں یک 

     1855    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

 ہساب ب٦ خاٜس، ہ١ا٣، ح، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦ َىيس، ٔتازہ :  راوی

ٔىيسٕ  ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ا٣ْ ح و َحسَّ ث٥ََا َص١َّ اُب ب٦ُِ َخأٜٕس َحسَّ ث٥ََا َصسَّ ص١َُا َو٦ِ  َو٦ِ ُشِىَبَة لَٔکَ َحسَّ

 ٔ أجز َّ ِٜ ٖٔ ا ٔ ٥َ١ُِٜاِ َٟ ا ا٣ٕ بََس َْ أ٧ََّ فٔی َحٔسیٔث َص١َّ ِ ٌَي َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٔ 

یداب نب اخدل، امہؾ، ح، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اتقدہ اس دنس ےک اسھت رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہ دحثی یھب ایس 

 ےہ نکیل اس ںیم انمقف یک ہگج افرج اک ظفل ےہ۔ رطح لقن یک یئگ

 یداب نب اخدل، امہؾ، ح، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

لی  

 

ض
ف
 ےک ایبؿ ںیمرقلؿ دیجم ےک امرہ افر اس وک اکٹ اکٹ رک ڑپےنھ فاےل یک 

 

 ...ت

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم ےک امرہ افر اس وک اکٹ اکٹ رک ڑپےنھ فاےل یک 



 

     1856    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠ح١س ب٦ وبيس ٌبْی، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، زرارہ ب٦ اوفی، َىس  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

َٟ اب٦ُِ وُبَِيٕس  ا َٔ بَْٔیُّ َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی َوَوا٤ََة  ٍُ ِٜ ُس ب٦ُِ وُبَِيٕس ا ٔىيٕس َو٠َُح١َّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َتاَزَة َو٦ِ َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ  َحسَّ

ِىٔس ب٦ِٔ صَٔص  ََ آ٧ٔ ٠ََي ُزَراَرَة ب٦ِٔ أَِوفَی َو٦ِ  ُُِٜقِ ١َِٜاصٔزُ بٔا ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت  ا َٔ ٕ َو٦ِ َوائَٔصَة  ا٣

َُٜط أَِجَزا٧ٔ   ٌّٗ َِٝيطٔ َشا آ٧َ َویَتََتِىَتُي ِٔيطٔ َوصَُو َو ُُِٜقِ أُ ا َّٜٔذی َيُِقَ ََْرةٔ َوا َ ِٜب ا٣ٔ ا ةٔ اِلْٔکَ ََفَ  اٜسَّ

نب دیبع ربغی، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک  ہبیتق نب دیعس، دمحم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک وج لدیم رقلؿ دیجم ںیم امرہ وہ فہ اؿ رفںوتں ےک اسھت ےہ وج زعمز افر رزریگ 

 اکٹ اکٹ رک ڑپاتھ ےہ افر اےس ڑپےنھ ںیم دوشاری شیپ لیت ےہ وت اس ےک  ےئ دفرہا ارج ےہ۔ فاےل ںی افر وج رقلؿ دیجم

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب دیبع ربغی، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارہ نب افیف، دعس نب اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم ےک امرہ افر اس وک اکٹ اکٹ رک ڑپےنھ فاےل یک 

     1857    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

يبہ، و٘يي، ہصا٣ زَتوائی، حَّضت ٔتازہ رِضي اهَّلل ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، َىيس، ح، ابوبْک ب٦ ابی ش :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشيِ  ٔىيٕس ح و َحسَّ ََ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ َبَة َحسَّ

تَ  َٔ ص١َُا َو٦ِ  َتَوائٔیِّ لَٔکَ َِ َٜطُ أَِجَزا٧ٔ اٜسَّ َِٝيطٔ  أُ َوصَُو َيِصَتسُّ َو َّٜٔذی َيُِقَ َٟ فٔی َحٔسیٔث َو٘ٔيٕي َوا ا َٔ ٔ و  ٥َاز َِ ٔ  اَزَة بَٔضَذا اِْل



 

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ دوتسایئ، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت 

 رطح لقن یک یئگ ےہ۔  ہ رفاتی یھب ایس

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ دوتسایئ، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنپ ےس مک درہج فاولں ےک اسےنم رقلؿ دیجم ڑپےنھ فابس ےس رتہب رقلؿ ڑپےنھ فاولں اک ا

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس رتہب رقلؿ ڑپےنھ فاولں اک اےنپ ےس مک درہج فاولں ےک اسےنم رقلؿ دیجم ڑپےنھ فاولں ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1858    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہساب ب٦ خاٜس، ہ١ا٣، ٔتازہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َتاَزةُ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َر َٔ ث٥ََا  ا٣ْ َحسَّ ث٥ََا َص١َّ اُب ب٦ُِ َخأٜٕس َحسَّ ث٥ََا صَسَّ َٟ ٔلُبَٓیٕ َحسَّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

َٞ أُبَیٌّ َیِبکٔیإ٧َّٔ اهَّلَل أ٠ََزَ  َحَى َِ  َٟ ا َٔ اَک لٔی  َّ١ ََ َٟ اهَّللُ  ا َٔ ََٜک  انٔی  َّ١ ََ َٟ آهَّللُ  ا َٔ َِٝيَک  أَ َو  نٔی أ٧َِ أَِْقَ

یداب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

ٰیل ہنع ےس رفامای ہک اہلل اعتیل ےن ےھجم مکح دای ےہ ہک ںیم ںیہمت رقلؿ دیجم ڑپھ رک انسؤں اوہنں ےن رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعت

 رفامای رعض ایک ہک ایک اہلل اعتیل ےن ریما انؾ ےل رک رفامای ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےن ریتا انؾ ےل رک ےھجم

 ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ہ نس رک رفےن پ  ڑپے۔ےہ رافی ےن اہک ہک رضحت 

 یداب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 فاولں اک اےنپ ےس مک درہج فاولں ےک اسےنم رقلؿ دیجم ڑپےنھ فاولں ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمبس ےس رتہب رقلؿ ڑپےنھ 

     1859    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس  ث٥ََا ٠َُح١َّ َتاَزَة یُحَ  َحسَّ َٔ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُث َو٦ِ أ٤ََٕس ب٦ُِ ا سِّ

ِٕ إ٧َّٔ اهَّللَ أ٠َََزنٔی أ٧َِ  ِى َ٘ ٢ََّٝ ٔلُبَیِّ ب٦ِٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا انٔی  َٔ َّ١ ََ َٟ َو ا َٔ وا  ََفُ َ٘ َّٜٔذی٦َ  ٢َِٜ َی٦ُِٙ ا َِٝيَک  أَ َو أَِْقَ

َبکَی َِ  َٟ ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ  ََٜک 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

فا( ڑپھ رک  فملس ےن رضحت ایب نب  بع ریض اہلل
ُ
رد
َ َکف
 
َ

 

 ِي 

 

َ
 اّل
ْ

 

ن

ُک
َ
ی 

اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک اہلل اعتیل ےن ےھجم مکح دای ہک ںیم ےھجت )مَلْ 

انسؤں رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ایک اہلل اعتیل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ریما انؾ ایل ےہ لپ یلص 

  اہں رضحت ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ہ نس رک رف ڑپے۔اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 بس ےس رتہب رقلؿ ڑپےنھ فاولں اک اےنپ ےس مک درہج فاولں ےک اسےنم رقلؿ دیجم ڑپےنھ فاولں ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1860    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، اب٦ اٜحارث، شىبہ، حَّضت ٔتازہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََ  ١ٔ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َتاَزَة  َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا وُِل ا یَِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ُٕ ِىُت أََنّسا َي



 

٢ََّٝ ٔلُبَٓیٕ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ 

ہبعش، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل  ییحی نب ، بی احریث، انب ااحلرث،

 ہنع ےس انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ابیق دحثی ایس رطح ےہ۔

  اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ، بی احریث، انب ااحلرث، ہبعش، رضحت اتقدہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احظف رقلؿ ےس رقلؿ ےننس یک دروخاتس رکےن افر رقلؿ دیجم  ےتن وہےئ رفےن افر اس ےک عم

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم احظف رقلؿ ےس رقلؿ ےننس یک دروخاتس رکےن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 افر رقلؿ دیجم  ےتن وہےئ رفےن افر اس ےک ینعم رپ وغر رکےن یک 

     1861    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، حّغ ب٦ ٌياث، او١ض، ابزاہي٢، وبيسہ، حَّضت وبساهَّلل :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَ  ُِّغ ب٦ُِ ٌَٔيإث َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َحسَّ ث٥ََا َح َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ٕغ  ِّ ِٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ َح یِ بٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ

 َ ِ َول أ ٢ََّٝ اِْقَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ لٔی َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِٜ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َوبٔيَسَة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  َٟ یَّ ا و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ  َٟ ا َٔ آ٧َ  ُُقِ

 َّ َِ َحً أُِت ا٥َِّٜسا ََُِقَ ٌَئِْی  ١ََىُط ٦ِ٠ٔ  َِ َ ِّی أَِشَتهٔی أ٧َِ أ ٔن َٟ إ ا َٔ  َٟ ٔ َِٝيَک أ٤ُِز َِٝيَک َوَو أُ َو َْ إَٔذا ٔجئ٥َِا ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ أَِْقَ َِٙي َِ ُت  ٍِ َٝ ي إَٔذا بَ

ٕة بَٔصضٔيٕس َؤجئ٥َِا بَٔک َولَی َصُؤَِل  ِّٞ أ٠َُّ ُ أَیُِت ز٠ُُوَوطُ ک ِىُت َرأِٔسي ََفَ َِ ٔلَی َج٥ِٔيي ََفَ ْٞ إ ِىُت َرأِٔسي أَِو ١ٌََزَنٔی َرُج َِ ِٔ َشضٔيّسا َر

 ُٞ  َتٔسي

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، رضحت دبعاہلل رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ےھجم رقلؿ ڑپھ رک انسؤ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رقلؿ ڑپھ فملس ےن ےھجم رفامای ہک

ہک  رک انسؤں، احالہکن رقلؿ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ انزؽ ایک ایگ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اچاتہ وہں



 

َ  نِْم ںیم اےنپ العفہ یسک افر ےس رق
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 ںی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیماحظف رقلؿ ےس رقلؿ ےننس یک دروخاتس رکےن افر رقلؿ 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دیجم  ےتن وہےئ رفےن افر اس ےک ینعم رپ وغر رکےن یک 

     1862    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ٥از ب٦ َسی، ٥٠حاب ب٦ حارث ت١يِم، ولی ب٦ ٠سہز، او١ض :  راوی

َِٜحارٔٔث ا یِّ َو٥ِ٠َٔحاُب ب٦ُِ ا ٔ ث٥ََا ص٥ََّازُ ب٦ُِ اَٜسَّ ٔ َوَزاَز َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ٕ َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ١ٔئِمُّ َج١ٔيّىا َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ ٠ُِسضٔز ٜتَّ

أِ َولَیَّ  ٔ اِْقَ ٥ِٔ١ِٜبَْ ٢ََّٝ َوصَُو َولَی ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ لٔی َر ا َٔ  َص٥َّاْز فٔی رَٔوایَتٔطٔ 

 نب رہسم، اشمع اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ نکیل اس انہد نب رسی، اجنمب نب احرث یمیمت، یلع

 رفاتی ںیم اانت زادئ ےہ ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم رفامای وت اس فتق لپ ربنم رپ ےھت۔

 انہد نب رسی، اجنمب نب احرث یمیمت، یلع نب رہسم، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 احظف رقلؿ ےس رقلؿ ےننس یک دروخاتس رکےن افر رقلؿ دیجم  ےتن وہےئ رفےن افر اس ےک ینعم رپ وغر رکےن یک 



 

     1863    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ٠سىز، و١زو ب٦ ٠زة، حَّضت ابزاہي٢ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ أَ  ا َٔ ثَىٔي ٠ِٔسَىْز َو ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ِٕ َو٦ِ َحسَّ یِ ٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ بُو َُکَ ٠ِٔسَىز

أِ وَ  ٕ اِْقَ ٢ََّٝ َٜٔىِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوز ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ  َٟ ا َٔ َٟ ٠ُزََّة َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ  ا َٔ  َٟ ٔ َِٝيَک أ٤ُِز َِٝيَک َوَو أُ َو َٟ أَِْقَ ا َٔ لَیَّ 

 َٟ ا َٔ ١ََىُط ٦ِ٠ٔ ٌَئِْی  َِ َ ُِّ أ٧َِ أ ٔ ِّی أُح ٔن ٕة بَٔصضٔيٕس  إ ِّٞ أ٠َُّ ُ َْ إَٔذا ٔجئ٥َِا ٦ِ٠ٔ ک َِٙي َِ ِؤٜطٔ  َٔ ٔلَی  ِٔ إ ٔ ا٥َِّٜسا وَرة َُ  ٟٔ َِٝيطٔ ٦ِ٠ٔ أَوَّ أَ َو َُقَ َِ

یِٕث وَ  ثَىٔي ٠َِى٦ْ َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ُِحَ ََِحسَّ َٟ ٠ِٔسَىْز  ا َٔ َبکَی  َِ ِٔ َشضٔيّسا  َو٦ِ اب٦ِٔ ٦ِ أَبٔيطٔ َؤجئ٥َِا بَٔک َولَی َصُؤَِل

٥ُِت ِٔي ُ٘ َِٝيض٢ِٔ ٠َا ز٠ُُِت ِٔيض٢ِٔ أَِو ٠َا  ٢ََّٝ َشضٔيّسا َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ  ض٢ِٔ َشکَّ ٠ِٔسَىزْ ٠َِسُىوز

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، رعسم، رمعف نب رمة، رضحت اربامیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک ےھجم رقلؿ دیجم ڑپھ رک انسؤ! ںیم ےن رعض ایک ہک 

ےہ، لپ یلص ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رقلؿ ڑپھ رک انسؤں؟ احالہکن رقلؿ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ انزؽ ایک ایگ 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اس ابت وک  دنس رکات وہں ہک ںیم اےنپ العفہ یسک افر ےس رقلؿ دیجم ونسں، ںیم ےن لپ یلص اہلل 
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ُ رفامای۔

  

ُ
 ای ک

 اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، رعسم، رمعف نب رمة، رضحت اربامیہ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 احظف رقلؿ ےس رقلؿ ےننس یک دروخاتس رکےن افر رقلؿ دیجم  ےتن وہےئ رفےن افر اس ےک ینعم رپ وغر رکےن یک 



 

     1864    حسیث                               وٟجٝس ا  :  جٝس

 وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، او١ض، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

١ََة َو٦ِ وَ  َٕ ِٝ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ لٔی َحسَّ ا َٕ َِ ٥ُِت بٔٔح١َِغ  ُ٘  َٟ ا َٔ ِبسٔ اهَّللٔ 

ِو٣ٔ َواهَّللٔ ٠َا صَ  َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َٟ َرُج ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ  َْ َُ وَرَة یُو َُ َِٝيض٢ِٔ  أُِت َو ََُِقَ َِٝي٥َا  أِ َو ِو٣ٔ اِْقَ َٕ ِٜ ُِٝت َویَِحَک َبِىُؾ ا ُٔ  َٟ ا َٔ َِٜت  ٔ ََٙذا أ٤ُِز

ٟٔ اهَّللٔ و َُ أِتَُضا َولَی َر ِس َْقَ َٕ َٜ ِٜدَ َواهَّللٔ  ١ُُِّٝط إٔذِ َوَجِسُت ٥ِ٠ٔطُ رٔیَح ا َ بَِي١َ٥َا أ٤ََا أُک َِ َٟ لٔی أَِحَس٥َِت  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ  َظل ١ِز

َِٜحسَّ  َِٝستُطُ ا َح َِ  َٟ ا َٔ َّي أَِجَٝٔسَک  َُْح َحً ِ َٙٔتأب َِل َتب ُب بٔاِل َٙذِّ َِٜد١َِز َوتُ ُب ا ُِٝت أََتَِّشَ ُٕ َِ  َٟ ا َٔ 

نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم صمح ںیم اھت وت ھچک ولوگں ےن امثعؿ 

اہک ہک ںیمہ رقلؿ دیجم ڑپھ رک انسںیئ ںیم ےن اںیہن وسرة ویفس ڑپھ رک انسیئ، اؿ ولوگں ںیم ےس ا ک لدیم ےن اہک ہک  ہ وسرة اس 

 ںیم ےن اہک ہک ھجت رپ اوسفس ےہ اہلل یک مسق ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ وسرت ایس رطح رطح انزؽ ںیہن وہیئ

انسیئ اھت اس لدیم ےن اہک ہک ااھچ کیھٹ ےہ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک بج ںیم اس ےس ابت رک راہ اھت وت ںیم 

وسحمس یک، ںیم ےن اہک وت وت یراب اتیپ ےہ افر اہلل اعتیل یک اتکب وک الٹھجات ےہ ںیم ےھجت اہیں ےس  ےن اس ےک ہنم ےس یراب یک دبوب

ںیہن اجےن دفں اگ اہیں کت ہک ںیم ےھجت وکڑے اگلؤں رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک رھپ ںیم ےن )اےس یراب یک 

 دح ںیم( وکڑے اگلےئ۔

 ، رجری، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیماحظف رقلؿ ےس رقلؿ ےننس یک دروخاتس رکےن افر رقلؿ دیجم  ےتن وہےئ رفےن افر اس 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ےک ینعم رپ وغر رکےن یک 

     1865    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ولی ب٦ خَّش٣، ويسٰي ب٦ یو٤س، ح، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، حَّضت او١ض  :  راوی



 

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُٖ ب٦ُِ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو َحسَّ ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس ح و َحسَّ َ اَِل أَِخب َٔ  ٕ ٣ ِٕ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ یِ أَبُو َُکَ

َِٜيَس فٔی َحٔسیٔث أَبٔی ٠َُىا ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َج١ٔيّىا َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل اَِل َحسَّ َٟ لٔی أَِحَس٥َِت َٔ ا َٕ َِ  ؤَیَة 

ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، رضحت اشمع ریض اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن،  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...امنز ںیم رقلؿ دیجم ڑپےنھ افر اےس ےنھکیس یک 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمامن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ز ںیم رقلؿ دیجم ڑپےنھ افر اےس ےنھکیس یک 

     1866    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَىيس اشخ، و٘يي، او١ض، ابوظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشيِ  اَحسَّ َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلََشخُّ  ََ َٟ َبَة َوأَبُو 

ٔلَی أَصِٝٔطٔ أ٧َِ َیحَٔس ِٔيطٔ ثَََلَث  ٢ِ إَٔذا َرَجَي إ ُ٘ ُِّ أََحُس ٢َ أَیُٔح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر َٟ َخٝ ا َٔ ٥َِٝا َنَى٢ِ  ُٔ ١َا٧ٕ  َٔ إت ؤَما٣ٕ  َّ

١َا٧ٕ  َٔ إت ؤَما٣ٕ  َّ ٔ َُٜط ٦ِ٠ٔ ثَََلٔث َخٝ  ْْ ِ ٢ِ فٔی َظََلتٔطٔ َخي ُ٘ أُ بٔض٦َّٔ أََحُس َثََلُث آَیإت َيُِقَ َِ 

روسؽ اہلل یلص اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک مت ںیم ےس وکیئ اس وک  دنس رکات ےہ ہک بج فہ اےنپ رھگ فاولں یک رطػ فاسپ اجےئ وت فاہں نیت احہلم 



 

ںیم ےس وج افاینٹنں وموجد وہں افر فہ تہب ڑبی افر ومیٹ وہں مہ ےن رعض ایک ہک یج اہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت 

 وکیئ اینپ امنز ںیم نیت لایت ڑپاتھ ےہ فہ نیت ڑبی ڑبی ومیٹ افوینٹنں ےس اس ےک  ےئ رتہب ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 امنز ںیم رقلؿ دیجم ڑپےنھ افر اےس ےنھکیس یک 

     1867    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 هَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ِؽٞ ب٦ ز٘ين، ٠وسٰي ب٦ ولی، حَّضت وٕبہ ب٦ وا٠ز رِضي ا :  راوی

١ِٔىُت أَبٔی  ََ  َٟ ا َٔ يِٕن َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ وُلَٓیٕ  َ٘ ُٞ ب٦ُِ زُ ِؽ َّ ِٜ ث٥ََا ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٕ َحسَّ َبَة ب٦ِٔ َوا٠ٔز ِٕ ُث َو٦ِ وُ یَُحسِّ

٢َ َو٤َِح٦ُ فٔی اٜعُّ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َد َر َٟ َِخَ ا َٔ ٖٔ َِٜىٕٔي ٔلَی ا ٔلَی بُِفَحا٧َ أَِو إ َّٞ َیِو٣ٕ إ ُ ُسَو ک ٍِ ُِّ أ٧َِ َي َٟ أَی٢ُُِّٙ یُٔح ا َٕ َِ ٔة  َّّ

 ٔ ُِّ َذٜ َٟ اهَّللٔ ٤ُٔح و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٕ َِ ِفٔي َرح٢ٕٔ  َٔ ٔ إٔث٢ِٕ َوَِل  ٌَيِْ ِو٠َاَوی٦ِٔ فٔی  َ٘ َتئِن  َٔ ِتَٔی ٥ِ٠ُٔط ب٥َٔا َيأ ُسو أََحُس َِ ٍِ ََل َي َِ َٟ أَ ا َٔ ٔلَی َک  ٢ِ إ ُ٘

 ِ َتئِن َوثَََلْث َخي َٔ ُط ٦ِ٠ٔ ٤َا َٜ  ْْ ِ َّٞ َخي أُ آیََتئِن ٦ِ٠ٔ َ٘ٔتأب اهَّللٔ َوزَّ َوَج ٢ُ أَِو َيُِقَ َٝ َيِى َِ ١َِِٜسحٔٔس  ُط ٦ِ٠ٔ ا َٜ  ْْ ِ ُط ٦ِ٠ٔ ثَََلٕث َوأَِربَْي َخي َٜ  ْْ

 ٔٞ ٔ  أَِربَٕي َو٦ِ٠ٔ أَِوَسازٔص٦َّٔ ٦ِ٠ٔ اِْلٔب

 دنیک، ومٰیس نب یلع، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اس احؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب

ںیم رشتفی الےئ ہک مہ ہفص ںیم ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ایک مت ںیم ےس وکیئ  ہ  دنس رکات ےہ ہک فہ رفزاہن 

فہ فاہں ےس ریغب یسک انگہ افر ریغب یسک عطق ریمح ےک دف ڑبے ڑبے وکاہؿ فایل افاینٹنں  حبص احطبؿ یک رطػ ای قیقع یک رطػ اجےئ افر

ےل لےئ؟ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ بس اس وک  دنس رکےت ںی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت ںیم ےس 

دف لںیتی وخد ےھکیس ای اھکسےئ  ہ اس ےک  ےئ دف افوینٹنں ےس رتہب ےہ افر وکیئ حبص دجسم یک رطػ ںیہن اجات ےہ ہک فہ اہلل یک اتکب یک 

 نیت نیت ےس رتہب ےہ افر اچر اچر ےس رتہب ےہ اس رطح لوتیں یک دعتاد افوینٹنں یک دعتاد ےس رتہب ےہ۔



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، ومٰیس نب یلع، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...رقلؿ دیجم افر وسرة ارقبلہ ڑپےنھ یک 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم افر وسرة ارقبلہ ڑپےنھ یک 

     1868    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، ابوتوبہ )ربيي ب٦ ٤اِي( ، اب٦ ََل٣، زیس، حَّضت ابوا٠ا٠ہ باہلی :  راوی

 ٔ ث٥ََا ٠َُىاو ث٥ََا أَبُو َتِوبََة َوصَُو اٜزَّبٔيُي ب٦ُِ ٤َإِٔي َحسَّ َوانٔیُّ َحسَّ ِٝ ُِٜح َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ثَىٔي ا َّطُ  یَُة َيِىىٔيَحسَّ ٕ َو٦ِ َزیِٕس أ٤َ ٣ َلَّ ََ اب٦َِ 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ َِٜباصٔلٔیُّ  ثَىٔي أَبُو أ٠َُا٠ََة ا ُٟ َحسَّ و ُٕ ٕ َي ٣ َلَّ ََ ١َٔي أَبَا  آ٧َ  ََ ُُِٜقِ ُُا ا ُٟ اِْقَ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َو

ّٔيّىا ٔلَِظحَ  َِٜٕٔيا٠َةٔ َش ِتٔی یَِو٣َ ا َُّط َیأ إ٤ٔ َُّض١َ َِ أ٤َ َ٘ َِٜٕٔيا٠َٔة  َُّض١َا َتأِتَٔيا٧ٔ َیِو٣َ ا إ٤ٔ َِ ٟٔ و١ِٔزَا٧َ  وَرَة آ َُ َة َو َِٜبَُقَ ُُا اٜزَّصَِزاَوی٦ِٔ ا ا ابٔطٔ اِْقَ

ا٧ٔ َو٦ِ أَِظَحابٔض١َٔا  َّٓ تَُحاجَّ ٕ َظَوا ا٧ٔ ٦ِ٠ٔ ـَيِْ َٔ َُّض١َا َٔفِ أ٤َ َ٘ َُّض١َا ٌََيایََتا٧ٔ أَِو  أ٤َ َ٘ إ٧َّٔ اِْقَ ١ٌََا٠ََتا٧ٔ أَِو  َِ  ٔ ة َِٜبَُقَ وَرَة ا َُ ُُا 

ََحَ  ََٝة اٜسَّ َِٜبَف ىٔي أ٧ََّ ا ٍَ َٝ َٟ ٠َُىاؤیَُة بَ ا َٔ ُة  َٝ َِٜبَف ْة َوَِل َتِسَتٔفيُىَضا ا َضا َحَِسَ َ٘ ْة َوَتزِ َ٘  ةُ أَِخَذَصا بََز

 ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ نسح نب یلع ولحاین، اوبوتہب )رعیب نب انعف( ، انب السؾ، زدی، رضحت اوباامہم ابیلہ رفامےت ںی ہک

فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ںی ہک رقلؿ دیجم ڑپاھ رکف ویکہکن  ہ ایقتم ےک دؿ اےنپ ڑپےنھ 

ہکن  ہ ایقتم ےک دؿ اس فاولں ےک  ےئ افسر ی نب رک لےئ اگ افر دف رفنش وسروتں وک ڑپاھ رکف وسرة ارقبلہ افر وسرة لؽ رمعاؿ ویک

رطح لںیئ یگ ےسیج ہک دف ابدؽ وہں ای دف اسابئؿ وہں ای دف اڑےت وہےئ رپدنفں یک اطقرںی وہں افر فہ اےنپ ڑپےنھ فاولں ےک ابرے 

س وک ںیم ڑگھجا رکںی یگ، وسرة ارقبلہ ڑپاھ رکف ویکہکن اس اک ڑپانھ ابثع ربتک ےہ افر اس اک وھچڑان ابثع رسحت ےہ افر اجدفرگ ا

 احلص رکےن یک اطتق ںیہن رہ ےت۔

 نسح نب یلع ولحاین، اوبوتہب )رعیب نب انعف( ، انب السؾ، زدی، رضحت اوباامہم ابیلہ :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم رقلؿ دیجم افر وسرة

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ارقبلہ ڑپےنھ یک 

     1869    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، یحٌي ب٦ حسا٧، ٠ىاویہ :  راوی

٤ََْا َیِحٌَي َيِىىٔي اب٦َِ َحسَّ  َ ارٔمٔیُّ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ َّطُ َحسَّ َْ أ٤َ ِ ٌَي ُط  َٝ ٥َازٔ ٠ِٔث َِ ٔ ث٥ََا ٠َُىاؤَیُة بَٔضَذا اِْل ا٧َ َحسَّ

ىٔي ٍَ َٝ َٟ ٠َُىاؤیََة بَ ِو َٔ ٢َِٜ یَِذَُکِ  َِٝيض١َٔا َو ٔ َُّض١َا فٔی ک أ٤َ َ٘ َٟ َو ا َٔ 

 دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمف ہ اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمف ہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم افر وسرة ارقبلہ ڑپےنھ یک 

     1870    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، یزیس ب٦ وبسربہ، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، ٠ح١س ب٦ ٠ہاجز، وٜيسب٦ وبساٜزح٦١ جزشي، جبيْ ب٦ نّيْ :  راوی

َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ٠ُ  ث٥ََا ا ٤ََْا یَزٔیُس ب٦ُِ َوِبسٔ َربِّطٔ َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ َِٜؤٜئس ب٦ِٔ َحسَّ ٕ َو٦ِ ا سٔ ب٦ِٔ ٠َُضأجز َح١َّ

وُِل  ُٕ ِٜکََٔلبٔیَّ َي ١َِىا٧َ ا ََ ١ِٔىُت ا٥َّٜوَّاَس ب٦َِ  ََ  َٟ ا َٔ  ٕ يِْ َّ ٔ ب٦ِٔ نُ ُِٜحَزٔشيِّ َو٦ِ ُجَبيِْ َِٝيطٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ

آ٧ٔ َیوِ  ُُِٜقِ ُٟ یُِؤتَی بٔا و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َُٜض١َاَو َب  ُٟ و١َِٔزا٧َ َوَْضَ ةٔ َوآ َِٜبَُقَ وَرةُ ا َُ ُس٠ُطُ  ِٕ َّٜٔذی٦َ کَا٤ُوا َيِى١َُٝو٧َ بٔطٔ َت َِٜٕٔيا٠َةٔ َوأَصِٝٔطٔ ا  ٣َ ا



 

َُّض١َا ١ٌََا٠ََتا٧ٔ  أ٤َ َ٘  َٟ ا َٔ ٟٕ ٠َا َنٔسيُتُض٦َّ َبِىُس  ٢َ ثَََلثََة أ٠ََِثا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِوَزاَوا٧ٔ بَِي٥َُض١َا  أَِو  َر ََ ََّٝتا٧ٔ  ُل

ا٧ٔ َو٦ِ َظاحٔبٔض١َٔا َّٓ تَُحاجَّ ٕ َظَوا ا٧ٔ ٦ِ٠ٔ ـَيِْ َٔ ِ َُّض١َا حٔز أ٤َ َ٘ ْٗ أَِو   ََشِ

ااحسؼ نب وصنمر، سیدی نب دبعرہب، فدیل نب ملسم، دمحم نب اہمرج، فدیلنب دبعارلنمح رج ی، ریبج نب ریفن رفامےت ںی ہک ںیم ےن 

ہلل اعتٰیل ہنع نب اعمسؿ الکیب ےس انس فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس رضحت وناس ریض ا

ہک ایقتم ےک دؿ رقلؿ دیجم افر اؿ ولوگں وک وج اس رپ ل رکےن فاےل ےھت الای اجےئ اگ اؿ ےک لےگ وسرة ارقبلہ افر وسرة لؽ 

 ہیلع فل ہ فملس اینؿ وسروتں ےک  ےئ نیت اثمںیل اراشد رفامیئ ںی  ںیہن ںیم اب کت ںیہن وھبال فہ رمعاؿ وہں یگ روسؽ اہلل یلص اہلل

اس رطح ےس ںی سج رطح ہک دف ابدؽ وہں ای دف ایسہ اسابئؿ وہں افر اؿ دفونں ےک درایمؿ رفک ی وہ ای فص دنب ی وہیئ رپدنفں 

 ڑگھجا رکںی یگ۔ یک دف اطقرںی وہں فہ اےنپ ڑپےنھ فاولں ےک ابرے ںیم

 ااحسؼ نب وصنمر، سیدی نب دبعرہب، فدیل نب ملسم، دمحم نب اہمرج، فدیلنب دبعارلنمح رج ی، ریبج نب ریفن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 ... افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت ڑپےنھ وسرة افہحت افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت یک 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت ڑپےنھ یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم وسرة افہحت افر وسرة رقبہ یک لرخی

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 لایت یک 

     1871    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٦ جواس ح٥فی، ابواِلحوػ، و١ار ب٦ رزیٖ، وبساهَّلل ب٦ ويسي، َىس ب٦ جبيْ، حَّضت اب٦ حس٦ ب٦ ربيي، اح١س ب :  راوی

 وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ارٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ َو١َّ اَِل َحسَّ َٔ َِٜح٥ِفٔیُّ  إس ا ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي َوأَِح١َُس ب٦ُِ َجوَّ ٖٕ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ ب٦ِٔ ؤيَسي   ُرَزیِ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو اؤْس و٥َِٔس ا٥َّٜٔييِّ َظل َٔ  ُٞ َٟ بَِي١َ٥َا ٔجبِْٔی ا َٔ ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ٔىيسٔ ب٦ِٔ ُجَبيِْ ََ ِؤٔطٔ َو٦ِ  َِ ١َٔي َنٕٔيّؽا ٦ِ٠ٔ  ََ  ٢ََّٝ ََ

 ِّ ٢ِ ُي َٜ َِٜيِو٣َ  ُِتَٔح ا  ِٔ ١َا َٟ صََذا بَاْب ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ا َٕ َِ ُط  ََ ِ َي َرأ َِ ٔلَی ََفَ َٟ إ َ َْٝک ٤َز َٟ َصَذا ٠َ ا َٕ َِ َْٝک  َٟ ٥ِ٠ٔطُ ٠َ ٥َزَ َِ َِٜيِو٣َ  قُّ إِٔلَّ ا َٔ َتِح 



 

٢َِٜ یُِؤَتُض١َا ٤َٔييٌّ  َٟ أَبَِّٔشِ ب٥ُٔوَری٦ِٔ أُوتٔيَتُض١َا  ا َٔ ٢َ َو َّٝ َس َِ َِٜيِو٣َ  قُّ إِٔلَّ ا َٔ  ِٟ ٔ ٢ِ َی٥ِز َٜ َُ اِلَِرٔؿ  َٙٔتأب َوَخَواتٔي٢ُ  اتَٔحُة اِل َِ ََٝک  ِب َٔ ٔ وَرة

ٕٓ ٥ِ٠ُٔض١َا إِٔلَّ أُِؤفيَتطُ  أَ بََٔحِ ٦َِٜ َتُِقَ ةٔ  َِٜبَُقَ  ا

نسح نب رعیب، ادمح نب وج اس یفنح، اوباالوحص، امعر نب رزقی، دبعاہلل نب یسیع، دعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک ااچکن افرپ ےس  رفامےت ںی ہک امہرے درایمؿ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ یبن یلص اہلل

 ا ک لفاز ینس وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ رس ابمرک ااھٹای رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن رفامای ہک  ہ درفازہ لامسؿ اک ےہ

ہتش ارتا رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن رفامای ہک ےسج رصػ لج ےک دؿ وھکال ایگ اس ےس ےلہپ یھبک ںیہن وھکال ایگ رھپ اس ےس ا ک رف

  ہ رفہتش وج زنیم یک رطػ ارتا ےہ  ہ لج ےس ےلہپ یھبک ںیہن ارتا اس رفےتش ےن السؾ ایک افر اہک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اؿ

 دف ونرفں یک وخربخشی وہ وج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دےی ےئگ وج ہک لپ یلص اہلل ہیلع

ے

 فل ہ فملس ےس ےلہپ یسک یبن وک ںیہن دی 

ےئگ ا ک وسرة اافلہحت افر دفرسی وسرة ارقبلہ یک لرخی لایت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ ںیم ےس وج رحػ یھب ڑپںیھ ےگ لپ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس ےک  قبقم دای اجےئ اگ۔

وحص، امعر نب رزقی، دبعاہلل نب یسیع، دعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل نسح نب رعیب، ادمح نب وجاس یفنح، اوباال :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر وسرة 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقبہ یک لرخی لایت ڑپےنھ یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیموسرة افہحت افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت یک 

     1872    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ یو٤س، زہيْ، ٥٠عور، ابزاہي٢، وبساٜزح٦١ ب٦ یزیس :  راوی

ث٥ََا ٥ِ٠َُعوْر َو٦ِ إٔبَِزا ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َٜٕٔيُت أَبَا ٠َِسُىوزٕ و٥َِٔس َحسَّ  َٟ ا َٔ صٔي٢َ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َیزٔیَس 

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٕ َِ ةٔ  َِٜبَُقَ وَرةٔ ا َُ ىٔي َو٥َِک فٔی اِْلیََتئِن فٔی  ٍَ َٝ ُِٝت َحٔسیْث بَ ُٕ َِ ِٜبَِئت  ٢َ اِْلیََتا٧ٔ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو



 

َتاظُ ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ  َّ َ٘ ٕة  َٝ ِي َٜ أَص١َُا فٔی  ةٔ ٦ِ٠َ َْقَ َِٜبَُقَ وَرةٔ ا َُ   

ادمح نب ویسن، زریہ، وصنمر، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس تیب اہلل 

ہلل ہیلع فل ہ فملس یک دحثی ھجم کت یچنہپ ےہ اوہنں ےک اپس الم وت ںیم ےن اہک ہک وسرة ارقبلہ یک دف لوتیں ےک ابرے ںیم لپ یلص ا

ےن رفامای ہک اہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرة ارقبلہ یک لرخی دف لوتیں ےک ابرے ںیم رفامای ہک وج اےس رات وک ڑپےھ 

 اگ فہ اےس اکیف وہں یگ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، وصنمر، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت ڑپےنھ یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 وسرة افہحت افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت یک 

     1873    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ح، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، حَّضت ٥٠عور رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

 َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٤ََْا َجزٔیْز ح و َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ث٥ََا َحسَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بَٔضَذا اِْل  ُشِىَبُة لَٔکَ

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ح، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  ہ 

  ےہ۔رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ح، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت ڑپےنھ یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیموسرة افہحت افر وسرة رقب

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہ یک لرخی لایت یک 

     1874    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٥٠حاب ب٦ حارث ت١يِم، اب٦ ٠سہز، او١ض، ابزاہي٢، وبساٜزح٦١ ب٦ یزیس، و١ٕٝہ ب٦ ٔيس، حَّضت ابو٠سىوز  :  راوی

 انعاری

 َ ث ٕ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّحِ َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ١ٔئِمُّ أَِخب َِٜحارٔٔث اٜتَّ ١ََة ٥َا ٥ِ٠َٔحاُب ب٦ُِ ا َٕ ِٝ ٦ٔ١َ ب٦ِٔ َیزٔیَس َو٦ِ َو

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕ اِلَِنَعارٔیِّ  ِيٕس َو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوز َٔ َ َصاَتئِن اِْلیََتئِن ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ ب٦ِٔ  أ ٢َ ٦ِ٠َ َْقَ َّٝ ََ طٔ َو

َس  َِ ِٜبَِئت  ُٓ بٔا ٕ َوصَُو یَُفو َٕٝٔيُت أَبَا ٠َِسُىوز َِ َٟ َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ  ا َٔ َتاُظ  َّ َ٘ ٕة  َٝ ِي َٜ ٔ فٔی  ة َِٜبَُقَ ٔ ا وَرة ثَىٔي بٔطٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َُ َحسَّ َِ ُِٜتُط  َ أ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٢ََّٝ َظل

اجنمب نب احرث یمیمت، انب رہسم، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، ہمقلع نب سیق، رضحت اوبوعسمد ااصنری ےس رفاتی ےہ 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج لدیم وسرة ارقبلہ یک لرخی دف لںیتی رات ےک فتق ڑپےھ اگ فہ اےس اکیف وہ 

ارلنمح ےن اہک ںیم رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس تیب اہلل ےک وطاػ ےک دفراؿ الم ںیم ےن اؿ ےس اجںیئ یگ رافی دبع

 وپاھچ وت اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس لقن رک ےک یہی دحثی ایبؿ یک۔

 سیق، رضحت اوبوعسمد ااصنری اجنمب نب احرث یمیمت، انب رہسم، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، ہمقلع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت ڑپےنھ یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 وسرة افہحت افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت یک 

     1875    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس



 

لی ب٦ خَّش٣، اب٦ یو٤س، ح، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، او١ض، ابزاہي٢، و١ٕٝہ، وبساٜزح٦١ ب٦ یزیس،  :  راوی

 ابو٠سىوز

 َ ث ٤ََْا ؤيَسي َيِىىٔي اب٦َِ یُو٤َُس ح و َحسَّ َ ٣ٕ أَِخب ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ ٕ َج١ٔيّىا َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٥َا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ

 َّ ٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١ََة َوَوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َیزٔیَس َو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوز َٕ ِٝ َٝطُ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو ٢َ ٠ِٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

 رشخؾ، انب ویسن، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، دبعارلنمح نب سیدی، اوبوعسمد ریض اہلل یلع نب

 اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس یہی رفاتی لقن یک ےہ۔

 ، اربامیہ، ہمقلع، دبعارلنمح نب سیدی، اوبوعسمدیل نب رشخؾ، انب ویسن، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت ڑپےنھ یک رتبیغ ےک ایب

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ؿ ںیموسرة افہحت افر وسرة رقبہ یک لرخی لایت یک 

     1876    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابزاہي٢، وبساٜزح٦١ ب٦ یزیس، ابو٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِّْغ َوأَبُو ٠َُىاؤیَ  ث٥ََا َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ یَزٔیَس َو٦ِ أَبٔی َحسَّ

َٝطُ  ٢َ ٠ِٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل  ٠َِسُىوز

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

 فملس ےس ایس رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ےک ایبؿ ںیموس

 

لی ت

 

ض
ف
 ارکلیس یک 

 

ة
ی 
 ...رة افہکل افر ل

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ارکلیس یک 

 

ة
ی 
 وسرة افہکل افر ل

     1877    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ىسا٧، ابوـٝحہ يى١زی، ابوزرزاء٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، ابؤتازہ، َا٢ٜ، ابی اٜحىس ٌفّانی، ٠ :  راوی

ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ أَبٔی ََ َتاَزَة َو٦ِ  َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ انٔیِّ َو٦ِ ٠َِىَسا٧َ  َحسَّ َّ َف ٍَ ِٜ َِٜحِىسٔ ا ا

 ِٔ ِرَزا َِٜيِى١َزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی اٜسَّ َِٝحَة ا َ ٔ ب٦ِٔ أَبٔی ـ وَرة َُ  ٟٔ َن َوَِّشَ آَیإت ٦ِ٠ٔ أَوَّ ّٔ َٟ ٦ِ٠َ َح ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

 ٟٔ ا جَّ َِٙضْ ؤُع٢َ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ  اِل

 ہیلع فل ہ دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اوباتقدہ، اسمل، ایب ادعجل افطغین، دعماؿ، اوبہحلط  رمعی، اوبدرداء ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

 فملس ےن رفامای وج لدیم وسرة فہک یک ادتبایئ دس لایت اید رک ےل اگ فہ داجؽ ےک ہنتف ےس وفحمظ رےہ اگ۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اوباتقدہ، اسمل، ایب ادعجل افطغین، دعماؿ، اوبہحلط  رمعی، اوبدرداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ارکلیس یک 

 

ة
ی 
 وسرة افہکل افر ل

     1878    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہسی، ہ١ا٣، ٔتازہ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، ح، زہيْ ب٦ ِحب، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ :  راوی



 

ث٥ََا ُشِىَبُة ح و َحسَّ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

َتازَ  َٔ ا٣ْ َج١ٔيّىا َو٦ِ  ث٥ََا َص١َّ ا٣ْ ٦ِ٠ٔ َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ َٟ َص١َّ ا َٔ ْٔ و  َِٙض َٟ ُشِىَبُة ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ اِل ا َٔ  ٔ ٥َاز َِ ٔ َة بَٔضَذا اِْل

َٟ صَٔصا٣ْ  ا َٔ ١َا  َ٘ َِٙضْ  ٟٔ اِل  أَوَّ

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ح، زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، امہؾ، اتقدہ ےس اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی ایس رطح 

 اس ںیم ہبعش یک رفاتی ںیم وسرہ فہک یک لرخی لایت افر امہؾ یک رفاتی ںیم وسرہ فہک یک ادتبایئ لایت اک رفاتی یک یئگ ےہ نکیل

 ذرک ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ح، زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، امہؾ، اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ارکلیس یک 

 

ة
ی 
 وسرة افہکل افر ل

     1879    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 انعاری، ابی ب٦ ٘ىِ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساِلولی ب٦ وبساِلولی، جزیزی، ابواٜسٝيٞ، وبساهَّلل ب٦ رباح :  راوی

 ٔ ُِٜحَزیِزٔیِّ َو٦ِ أَب ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی َو٦ِ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٞٔ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َربَإح َحسَّ ٝٔي ی اٜسَّ

ُٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ِٕ ِى َ٘ ُِٝت اِلَِنَعارٔیِّ َو٦ِ أُبَیِّ ب٦ِٔ  ُٔ  َٟ ا َٔ ٥ِ١ُِٜٔذرٔ أََتِسرٔی أَیُّ آیَٕة ٦ِ٠ٔ َ٘ٔتأب اهَّللٔ ٠ََىَک أَِوَم٢ُ   یَا أَبَا ا

 ِٝ ُٔ  َٟ ا َٔ ٥ِ١ُِٜٔذرٔ أََتِسرٔی أَیُّ آَیٕة ٦ِ٠ٔ َ٘ٔتأب اهَّللٔ ٠ََىَک أَِوَم٢ُ  َٟ یَا أَبَا ا ا َٔ  ٢َُٝ وُٜطُ أَِو َُ َط إِٔلَّ صُوَ اهَّللُ َوَر َٜ ٔ و٣ُ  ُت اهَّللُ َِل إ يُّ َٕ ِٜ َِٜهیُّ ا ا

٥ِ١ُِٜٔذرٔ  ٢ُِٝ أَبَا ا ٔى ِٜ َٟ َواهَّللٔ َٜٔيِض٥َٔک ا ا َٔ َب فٔی َظِسرٔی َو َََِّضَ  َٟ ا َٔ 

ل، دبعاہلل نب رابح ااصنری، ایب نب  بع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 
ب 
شل
ل

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، رجریی، اوبا

رفامای اے اوباذنملر ایک ےھجت ولعمؾ ےہ ہک ریتے زند ک اہلل یک اتکب ںیم ےس بس ےس ڑبی لتی وکیسن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل افر اس ےک روسؽ یہ زایدہ اجےتن ںی، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک ےھجت ولعمؾ ےہ ہک ریتے 



 

ووُؾ( لرخ کت لپ یلص اہلل ہیلع زند ک اہلل اعتیل یک اتکب ںیم بس ےس میظع لتی
ُ
ّ
َْیی 
ل
 ا
ُ
ّ
ی 
َ
ج
ْ ل

  ُهوَ ا
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
ُ ل
َ
 وکیسن ےہ ںیم ےن اہک ) اّللّ

 فل ہ فملس ےن ریمے ہنیس رپ اہھت امرا افر رفامای اے اوباذنملر  ہ ملع ےھجت ابمرک وہ۔

ل، دبع :  رافی
ب 
شل
ل

 اہلل نب رابح ااصنری، ایب نب  بعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، رجریی، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...لق وہ اہلل ادح ڑپےنھ یک 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 لق وہ اہلل ادح ڑپےنھ یک 

     1880    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ بصار، یحٌي ب٦ َىيس، شىبہ، ٔتازہ، َا٢ٜ ب٦ ابی اٜحىس، ٠ىسا٧ ب٦ ابی ـٝحہ، حَّضت  :  راوی

 ابواٜسرزاء رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ْْ َحسَّ  ِ َٟ ُزَصي ا َٔ إر  ُس ب٦ُِ َبصَّ ٕب َو٠َُح١َّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ أَبٔی َحسَّ ََ َتاَزَة َو٦ِ  َٔ ٔىيٕس َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ  ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ 

 َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِرَزا َِٝحَة َو٦ِ أَبٔی اٜسَّ َ َِٜحِىٔس َو٦ِ ٠َِىَسا٧َ ب٦ِٔ أَبٔی ـ َٕٝة ا ِي َٜ أَ فٔی  ٢ِ أ٧َِ َيُِقَ ُ٘ أََيِىحٔزُ أََحُس

 ُ آ٧ٔ ث ُُِٜقِ ُٟ ثَُُٝث ا ِٞ صَُو اهَّللُ أََحْس َتِىٔس ُٔ  َٟ ا َٔ آ٧ٔ  ُُِٜقِ أِ ثَُُٝث ا َْ َيُِقَ ِي َ٘ اُٜوا َو َٔ آ٧ٔ  ُُِٜقِ  َُٝث ا

 زریہ نب رحب، دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدہ، اسمل نب ایب ادعجل، دعماؿ نب ایب ہحلط، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک مت ںیم ےس وکیئ لدیم رات ںیم اہتیئ رقلؿ دیجم ڑپھ اتکس ےہ؟ احصہب ےس رفاتی ےہ

ُ
َ
ْ ُهوَ اّللّ

ُ

 

( رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک ہک فہ ےسیک ڑپاھ اج اتکس ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وسرۃ ) ق
ٌ
 
َ
ح
َ
 أ

 رقلؿ دیجم ےک ربارب ےہ۔ اہتیئ

زریہ نب رحب، دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدہ، اسمل نب ایب ادعجل، دعماؿ نب ایب ہحلط، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل  :  رافی



 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 لق وہ اہلل ادح ڑپےنھ یک 

     1881    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ بْک، َىيس ب٦ ابی ُعوبہ، ح، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وّا٧، ابا٧ وفار، حَّضت ٔتازہ :  راوی

ُٖ بِ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَ َحسَّ وبََة ح و َحسَّ ٔىيُس ب٦ُِ أَبٔی َُعُ ََ ث٥ََا  ُس ب٦ُِ بَِْکٕ َحسَّ ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ث٥ََا ٦ُ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب بٔی َشِيَبَة َحسَّ

٥َازٔ َوفٔی َحٔسیثٔض١َٔا ٦ِ٠ٔ  َِ ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٔ اُر َج١ٔيّىا َو٦ِ  َِٜىفَّ ث٥ََا أَبَا٧ُ ا ا٧ُ َحسَّ َّّ َٟ إ٧َّٔ  َو ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِو َٔ

آ٧ٔ  ُُِٜقِ ِٔ ا ِٞ صَُو اهَّللُ أََحْس ُجزِئّا ٦ِ٠ٔ أَِجزَا ُٔ  َٞ َحَى َِ  ِٕ آ٧َ ثَََلثََة أَِجزَا ُُِٜقِ  اهَّلَل َجزَّأَ ا

ؿ، اابؿ اطعر، رضحت اتقدہ ےس اس دنس ےک اسھت ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، دیعس نب ایب رعفہب، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، افع

 ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک  ہ رفامؿ لقن ایک ایگ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اہلل اعتیل ےن رقلؿ دیجم

( وک 
ٌ
 
َ
ح
َ
ُ أ
َ
ْ ُهوَ اّللّ

ُ

 

 ا ک ہصح رقمر رفامای ےہ۔نیت  ےص رفامےئ ںی افر رقلؿ ےک اؿ نیت وصحں ںیم ےس ) ق

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، دیعس نب ایب رعفہب، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، اابؿ اطعر، رضحت اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیملق وہ ا

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہلل ادح ڑپےنھ یک 

     1882    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٠ح١س ب٦ حات٢، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، یحٌي، اب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، یزیس ب٦ ٘يسا٧، ابوحاز٣، ابوہزیزہ :  راوی

وُب ب٦ُِ إٔبِ  ُٕ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َوَيِى ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  َٟ اب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ا َٔ َزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ َیِحٌَي 

٢ََّٝ اِحُصُس  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ث٥ََا أَبُو َحاز٣ٔ ِيَسا٧َ َحسَّ َ٘ ُ أ أَِْقَ ََ ِّی  إٔن َِ َِٝي٢ُِٙ ثَُُٝث وا  َو

ِٞ صَُو اهَّللُ أَحَ  ُٔ أَ  َُقَ َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َد ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َحَصَس ٦ِ٠َ َحَصَس ث٢َُّ َِخَ َِ آ٧ٔ  ُُِٜقِ ِّی ا ٔن َٟ َبِىُؽ٥َا َٜٔبِىٕؾ إ ا َٕ َِ  َٞ ْس ث٢َُّ َزَخ

َّٜٔذی أَزِ  ََِذاَک ا  ِٔ ١َا ْْ َجائَُط ٦ِ٠ٔ اٜسَّ َ ُ أَُری صََذا َخب أ أَِْقَ ََ ُِٝت َل٢ُِٙ  ُٔ ِّی  ٔن َٟ إ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َد ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل َُٝط ث٢َُّ َِخَ َخ

آ٧ٔ  ُُِٜقِ ُٟ ثَُُٝث ا ََّضا َتِىسٔ آ٧ٔ أََِل إ٤ٔ ُُِٜقِ َِٝي٢ُِٙ ثَُُٝث ا  َو

ؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحم نب احمت، وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب احمت، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسیک

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت بس اےھٹک وہاجؤ اتہک ںیم اہمترے اسےنم اہتیئ رقلؿ دیجم ڑپوھں رھپ وہنجں ےن ااھٹک وہان اھت فہ

ےن وسرة لق وہ اہلل ادح ڑپ ی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع  اےھٹک وہ ےئگ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےلکن افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

فل ہ فملس رشتفی ےل ےئگ مہ لسپ ںیم ا ک دفرسے ےس ےنہک ےگل ہک اشدی لامسؿ ےس وکیئ  رب لیئ ےہ سج یک فہج ےس لپ یلص 

 ںیم اہمترے اسےنم اہتیئ اہلل ہیلع فل ہ فملس ادنر رشتفی ےل ےئگ ںی رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرہ رشتفی الےئ وترفامای

( اہتیئ رقلؿ ےک ربارب ےہ۔
ٌ
 
َ
ح
َ
ُ أ
َ
ْ ُهوَ اّللّ

ُ

 

 رقلؿ دیجم ڑپاتھ وہں ونس لاگہ روہ  ہ وسرة ) ق

 دمحم نب احمت، وقعیب نب اربامیہ، ییحی، انب احمت، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 لق وہ اہلل ادح ڑپےنھ یک 

     1883    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہواظٞ ب٦ وبساِلولی، اب٦ ِؽيٞ، بصيْ ابوا١َاويٞ، ابوحاز٣، حَّضت اب :  راوی

 َ ٕ َو٦ِ أ َٞ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ ١َٔىي َِ ٔ ٕ أَبٔی إ ٕٞ َو٦ِ َبٔصيْ َُِؽِي ث٥ََا اب٦ُِ  ُٞ ب٦ُِ َوِبسٔ اِلَِولَی َحسَّ ث٥ََا َوأظ َِٜي٥َا َحسَّ ٔ َد إ َٟ َِخَ ا َٔ بٔی صَُزیَِزَة 



 

 ُ أ َٟ أَِْقَ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّي َخَت١ََضا َر ١َُس َحً ِٞ صَُو اهَّللُ أََحْس اهَّللُ اٜعَّ ُٔ أَ  َُقَ َِ آ٧ٔ  ُُِٜقِ َِٝي٢ُِٙ ثَُُٝث ا  َو

فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف،  ریش اوباامسلیع، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ُ اہلل ہیلع فل ہ فملس امہری رطػ رشتفی الےئ
َ
ْ ُهوَ اّللّ

ُ

 

 وت رفامای ہک ںیم اہمترے افرپ اہتیئ رقلؿ دیجم ڑپاتھ وہں رھپ لپ ےن ) ق

( اس ےک متخ کت ڑپ ی۔
ٌ
 
َ
ح
َ
 أ

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف،  ریش اوباامسلیع، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 لق وہ اہلل ادح ڑپےنھ یک 

     1884    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، ابواٜزجاٟ ٠ح١س ب٦ اح١س ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ وہِ، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، َىيس ب٦ ابی ہَلٟ :  راوی

 وبساٜزح٦١، و١زة ب٥ت وبساٜزح٦١، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ  ِٕ َحسَّ ث٥ََا َوِمِّ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ِٕ َحسَّ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوصِ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی َحسَّ ََ َِٜحارٔٔث َو٦ِ  ا

ٟٕ أ٧ََّ  طٔ َو١َِزَة ب٥ِٔٔت َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َوکَا٤َِت فٔی حَ  صََٔل ثَُط َو٦ِ أ٠ُِّ َس ب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ٟٔ ٠َُح١َّ ٔ َوائَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ أَبَا اٜزَِّجا ِحز

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُ ٔلَِظَحابٔطٔ فٔی َظل أ یَّٕة َوکَا٧َ َيُِقَ ٢َ َبَىَث َرُجَّل َولَی ََسٔ َّٝ ََ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٔک َٜٔز ا َرَجُىوا ذَُٔکَ ذَٜ َّ١َٝ َِ ِٞ صَُو اهَّللُ أََحْس  ُٕ َيِدت٢ُٔ بٔ َِ ُٝوُظ ٔلَیِّ َشِيٕئ َيِع٥َُي َظََلتٔض٢ِٔ  ََ  َٟ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ

 َِ َّی اهَّللُ وَ َذَٜٔک  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َ بَٔضا  أ ُِّ أ٧َِ أَِْقَ ٔ أ٤ََا أُح َِ ُة اٜزَِّح٦ٔ١َ  َّ ََّضا ٔظ َٟ ٔل٤َ ا َٕ َِ ٢ََّٝ أَِخبُْٔوُظ أ٧ََّ اهَّللَ َسأَُٜوُظ  ََ َِٝيطٔ َو

 یُٔحبُّطُ 

ارلاجؽ دمحم نب دبعارلنمح، رمعة تنب ادمح نب دبعارلنمح نب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب ایب الہؽ، اوب

دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک لدیم وک ا ک رس ہ ںیم 



 

 ُ
َ
ْ ُهوَ اّللّ

ُ

 

( یھب ڑپےتھ ےھت بج فہ ولگ اریم انب رک اجیھب فہ اےنپ اسویھتں وک امنز ڑپاھےت ےھت افر امنز ںیم رقات متخ رک ےک ) ق
ٌ
 
َ
ح
َ
أ

اس فاسپ لےئ وت اس اک ذرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایک ایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اس ےس وپوھچ ہک فہ 

 )اہلل لج الج ہ( یک رطح ویکں رکات اھت وت ولوگں ےن اس ےس وپاھچ ہک فہ ارطسح ویکں رکات اھت وت اس ےن اہک اس وسرة ںیم رنمح

افصت ایبؿ یک یئگ ںی اس  ےئ ںیم  دنس رکات وہں ہک ںیم اےس ڑپوھں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اس لدیم ےس 

 ہہک دف ہک اہلل اعتیل یھب اس ےس تبحم رکات ےہ۔

نب ایب الہؽ، اوبارلاجؽ دمحم نب دبعارلنمح، رمعة ادمح نب دبعارلنمح نب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس  :  رافی

 تنب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم ۔

 

لی ت

 

ض
ف
 ...وعمذنیت ڑپےنھ یک 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ۔وعمذنیت

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  ڑپےنھ یک 

     1885    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، جزیز، بيا٧، ٔيس ب٦ ابی حاز٣، وٕبہ ب٦ وا٠ز :  راوی

 ٕ ِئس ب٦ِٔ أَبٔی َحاز٣ٔ َٔ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ بََيا٧ٕ َو٦ِ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی  َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ َبَة ب٦ِٔ َوا٠ٔز ِٕ َو٦ِ وُ

 َٝ َّ ِٜ ِٞ أَوُوذُ بَٔزبِّ ا ُٔ قُّ  َٔ ٢ِ یَُز ٠ِٔثُُٝض٦َّ  َٜ َة  َٝ ِي َّٝ َِٜت اٜ ٔ ٢ِ َتَز آیَإت أ٤ُِز َٜ ٢ََّٝ أَ ََ َِٝيطٔ َو ِٞ أَوُوذُ بَٔزبِّ ا٥َّٜاسٔ اهَّللُ َو ُٔ  ٖٔ َو

ایب احزؾ، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ایک وت  ہبیتق نب دیعس، رجری، ایبؿ، سیق نب

 ْ

ُ

 

ق
َ
 ف
ِ
ق

لْفَلَ

 ا
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ

 

ُعوُذ ےن ںیہن داھکی ہک رات ایسی لایت انزؽ یک یئگ ںی ہک اؿ یک رطح ےلہپ یھبک ںیہن دیھکی ںیئگ )ق
َ
أ

 ِس( ۔
َ
ّ

 

 ال
ِّ
 رِبَب

  نب دیعس، رجری، ایبؿ، سیق نب ایب احزؾ، ہبقع نب اعرمہبیتق :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 وعمذنیت ڑپےنھ یک 

     1886    یثحس                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ا١َاويٞ، ٔيس، حَّضت وٕبہ ب٦ وا٠ز :  راوی

َبَة ب٦ِٔ  ِٕ ِيٕس َو٦ِ وُ َٔ ُٞ َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ثَىٔي ٠َُح١َّ ُٟ اهَّللٔ  َحسَّ و َُ َٟ لٔی َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ َوا٠ٔز

َّی اهَّللُ  ١َُِٜىوِّذََتئِن َظل قُّ ا َٔ ٢َِٜ یَُز ٠ِٔثُُٝض٦َّ  َِٜت َولَیَّ آَیاْت  ٔ َٟ أَِو أ٤ُِز ٔ ٢َ أ٤ُِز َّٝ ََ َِٝيطٔ َو   َو

 رپ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع، سیق، رضحت ہبقع نب اعرم رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم رفامای ہک ھجم

 سِ )ایسی لایت( ان
َ
ّ

 

 ال
ِّ
ُعوُذ رِبَب

َ
ْ أ

ُ
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َ
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 (زؽ یک یئگ ںی ہک اؿ یک رطح ےلہپ یھبک ںیہن دیھکی ںیئگ )ق

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع، سیق، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 وعمذنیت ڑپےنھ یک 

     1887    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ح، ٠ح١س ب٦ راِي، ابواَا٠ہ، ا١َاويٞ :  راوی

ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيبَ  َٞ بَٔضَذا َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ إ ا٠ََة لَٔکَ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ َة َحسَّ

ِٔ أَِظَحأب  َىا َِ ُِٜحَضىٔيِّ َوکَا٧َ ٦ِ٠ٔ ُر ٕ ا َبَة ب٦ِٔ َوا٠ٔز ِٕ ا٠ََة َو٦ِ وُ ََ ُ ُط َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی أ َٝ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ َِٝيطٔ  ٠َُح١َّ اِْل َّی اهَّللُ َو ٕس َظل



 

 ٢َ َّٝ ََ  َو

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ح، دمحم نب راعف، اوبااسہم، اامسلیع ےس اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ح، دمحم نب راعف، اوبااسہم، اامسلیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...رقلؿ دیجم رپ ل رکےن فاولں افر اےکس اھکسےن فاولں یک 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم رپ ل رکےن فاولں افر اےکس اھکسےن فاولں یک 

     1888    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ويي٥ہ، زہيْ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، حَّضت َا٢ٜ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ ٕب ک ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة  َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة 

 ٔ َٟ َِل َحَسَس إِٔلَّ ف ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٢ٕٜٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ث٥ََا اٜزُّصِزٔیُّ َو٦ِ  آ٧َ َحسَّ ُُِٜقِ ْٞ آَتاُظ اهَّللُ ا ی اث٥ََِتئِن َرُج

و ُٕ ُضَو َي َِ ا٥َّٜ َِ ٞٔ َوآ٤َا ِي َّٝ َِ اٜ ُط آ٤َا ُٕ ّٔ ُضَو ی٥ُِ َِ ْٞ آَتاُظ اهَّللُ ٠َاِّل  َِ ا٥ََّٜضارٔ َوَرُج ٞٔ َوآ٤َا ِي َّٝ َِ اٜ  َضارٔ ٣ُ بٔطٔ آ٤َا

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ 

رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک دف لدویمں ےک وسا یسک رپ دسح رکان اجزئ ںیہن ا ک فہ ےس 

لدیم ہک ےسج اہلل اعتیل ےن رقلؿ دیجم اطع رفامای وہ افر فہ رات دؿ اس رپ ل رکےن ےک اسھت اس یک التفت رکات وہ افر فہ لدیم ہک 

  ےن امؽ اطع رفامای وہ افر فہ رات افر دؿ اےس اہلل ےک راہتس ںیم رخچ رکات وہ۔ےسج اہلل اعتیل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم رپ ل رکےن فاولں افر اےکس اھکسےن فاولں یک 

     1889    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، حَّضت َا٢ٜ ب٦ اب٦  :  راوی

ا٢ُٜٔ  ََ َْنٔی  َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ َحسَّ

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َِ أَبٔيطٔ  ا٣َ بٔطٔ آ٤َا َٕ َِ َٙٔتاَب  ْٞ آَتاُظ اهَّللُ َصَذا اِل َِل َحَسَس إِٔلَّ َولَی اث٥ََِتئِن َرُج

َِ ا٥ََّٜضارٔ ٞٔ َوآ٤َا ِي َّٝ َِ اٜ َٗ بٔطٔ آ٤َا ََِتَعسَّ ْٞ آَتاُظ اهَّللُ ٠َاِّل  َِ ا٥ََّٜضارٔ َوَرُج ٞٔ َوآ٤َا ِي َّٝ  اٜ

مل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اس

اتکب ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک دف لدویمں ےک وسا یسک رپ دسح رکان اجزئ ںیہن ا ک فہ ہک ےسج اہلل اعتیل ےن 

 یھب رکات وہ افر دفرسا فہ لدیم ہک ےسج اہلل اعتیل ےن امؽ اطع رفامای افر اطع رفامیئ وہ افر فہ رات دؿ اس یک التفت ےک اسھت اس رپ ل

 فہ اس امؽ ےس رات دؿ دصہق رکات راتہ وہ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اسمل نب انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم رپ ل رکےن فاولں افر اےکس اھکسےن فاولں یک 

     1890    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٦ ٠سىوزابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ا١َاويٞ، ٔيس، حَّضت وبساهَّلل ب :  راوی

َٟ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َ  ا َٔ  َٟ ا َٔ ِيٕس  َٔ َٞ َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ إ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ِسُىوزٕ ح و َحسَّ

 َٔ ِيٕس  َٔ ُٞ َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ  ث٥ََا أَبٔی َو٠َُح١َّ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ٕ َي ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ ٠َِسُىوز ََ  َٟ ا

َٙتٔطٔ  َٝ ََّٝفطُ َولَی َص َس َِ ْٞ آَتاُظ اهَّللُ ٠َاِّل  ٢َ َِل َحَسَس إِٔلَّ فٔی اث٥ََِتئِن َرُج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْٞ آَتاُظ اهَّللُ ح١َِّٙٔة  َظل ِّٖ َوَرُج َِٜح فٔی ا

ُضَو يَ  ١َُِّٝضاَِ ٔضي بَٔضا َويَُى ِٕ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع، سیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای

 ےک را ےت ںیم رخچ رکات دف لدویمں ےک وسا یسک رپ دسح رکان اجزئ ںیہن ا ک فہ لدیم ےسج اہلل اعتیل ےن امؽ اطع رفامای وہ افر فہ اےس قح

 وہ افر دفرسا فہ لدیم ےسج اہلل اعتیل ےن داانیئ اطع رفامیئ افر فہ اس ےک  قبقم ہلصیف رکات وہ افر اےس ولوگں وک اھکسات وہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اامسلیع، سیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم رپ ل رکےن فاولں افر اےکس اھکسےن فاولں یک 

     1891    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َّضت وا٠ز ب٦ واثٝہزہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ شہاب، ح :  راوی

ٔ ب٦ِٔ  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َوا٠ٔز وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َة أ٧ََّ ٤َأَِي ب٦َِ َوِبٔس َحسَّ َٝ ٔ َواث

 َّٙ ا٧َ َوکَا٧َ و١َُزُ َيِسَتِى١ُٔٝطُ َولَی ٠َ َّ َٜقَٔی و١ََُز بُٔىِس َِٜحارٔٔث  َٟ ا ا َٔ َٟ اب٦َِ أَبِزَی  ا َٕ َِ َِٜوازٔی  ٞٔ ا َِٝت َولَی أَصِ َتِى١َ َِ َٟ ٦ِ٠َ ا ا َٕ َِ َة 

َٙٔتأب  ٔ ِْ ل ارٔ َٔ َّطُ  َٟ إ٤ٔ ا َٔ َِٝيض٢ِٔ ٠َِولّی  َت َو ِّ َٝ َتِد َِ ا َِ  َٟ ا َٔ َٟ ٠َِولّی ٦ِ٠ٔ ٠ََوأٜي٥َا  ا َٔ َّطُ َوا٢ْٜٔ َو٦ِ٠َ اب٦ُِ أَبِزَی  َّٞ َوإ٤ٔ َّ َوَج اهَّللٔ َوز

ََِٜفَ  ٙٔتَ بٔا َُِي بَٔضَذا اِل َٟ إ٧َّٔ اهَّلَل َیزِ ا َٔ ِس  َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ُِٙ َظل َٟ و١َُزُ أ٠ََا إ٧َّٔ ٤َبٔيَّ ا َٔ ی٦َ ائٔٔؾ  َوا٠ّا َوَيَؽُي بٔطٔ آَِخٔ ِٔ  أب أَ



 

ت رمع ریض اہلل زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، رضحت اعرم نب فاہلث ےس رفاتی ےہ ہک انعف نب احرث ےن رضح

ہک  اعتٰیل ہنع ےس افسعؿ ںیم الماقت یک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اںیہن ہکم اک اریم رقمر رکےن اک مکح دای وہا اھت لپ ےن رفامای

ںیم اہک مت ےن ہکم ںیم ےسک اریم انبای ےہ؟ وت اس ےن رعض ایک ہک انب ارزی وک، لپ ےن وپاھچ ہک ارزی وکؿ لدیم ےہ؟ اس ےن وجاب 

ہک امہرے الغومں ںیم ےس ا ک الغؾ ےہ لپ ےن رفامای ہک وت ےن ا ک الغؾ وک اؿ اک اریم انب دای ےہ؟ اس ےن اہک ہک فہ اہلل یک اتکب اک 

اقری ےہ افر اس ےک ا ماامت رپ ل یھب رکات ےہ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

  رفامای ہک اہلل اعتیل ایس اتکب ےک ذرہعی ولوگں وک دنلب رکات ےہ افر ایس اتکب ےک ذرہعی ولوگں وک  تس ف ذلیل رکات ےہ۔ےن

 زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، رضحت اعرم نب فاہلث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقلؿ دیجم رپ ل رکےن فاولں افر اےکس اھکسےن فاولں یک 

     1892    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہوبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، ابوبْک ب٦ اَحاٗ، ابواَٜمي٧، شىيِ، حَّضت زہزی  :  راوی

َِٜمَيَ  ٤ََْا أَبُو ا َ اَِل أَِخب َٔ  َٖ َح َِ ٔ ارٔمٔیُّ َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ِْ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  ٤ََْا ُشَىِي َ ٧ٔ أَِخب

َِّٝيثٔيُّ أ٧ََّ ٤َأَِي بِ  ََٝة اٜ ٔ ثَىٔي َوا٠ٔزُ ب٦ُِ َواث ٞٔ َحٔسیٔث َحسَّ ا٧َ ب١ِٔٔث َّ أب بُٔىِس َِٜدفَّ َٜقَٔی و١ََُز ب٦َِ ا ُِٜدزَاعٔیَّ  َِٜحارٔٔث ا ٦َ َوِبسٔ ا

ِىٕس َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ  ََ  إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ 

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبرکب نب ااحسؼ، اوباامیلؿ، بیعش، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  ہ 

 تی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔رفا

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبرکب نب ااحسؼ، اوباامیلؿ، بیعش، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ...انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیمرقلؿ دیجم اک است رحوفں )رقاوتئں( ںیم 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقلؿ دیجم اک است رحوفں )رقاوتئں( ںیم انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم

     1893    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساٜزح٦١ ب٦ وبساٜٕاری، و١ز ب٦ خفابیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ شہاب، ُعوة ب٦ زبيْ،  :  راوی

ٔ َو٦ِ َوِبسٔ اٜ َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ُُعِ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ارٔیِّ َحسَّ َٕ ِٜ زَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِبٕس ا

١ِٔىُت صَٔص  ََ وُِل  ُٕ أب َي َِٜدفَّ ١ِٔىُت و١ََُز ب٦َِ ا ََ  َٟ ا َُُصا َوکَا٧َ َٔ ٔ ٠َا أَِْقَ ٌَيِْ ا٧ٔ َولَی  َٔ َُِٜفِ وَرَة ا َُ  ُ أ ٕ َيُِقَ ٙٔي٢ٔ ب٦ِٔ حٔزَا٣ ا٣َ ب٦َِ َح

َّي انِ  ُِٝتطُ َحً َِٝيطٔ ث٢َُّ أ٠ََِض َٞ َو ِٙٔسُت أ٧َِ أَِوَح َِ أ٤َٔيَضا  ٢َ أَِْقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر َّبُِتطُ بٔزَٔزائ َٜب َٓ ث٢َُّ  حٔئُِت بٔطٔ ََّصَ َِ طٔ 

َُِٜفِ  وَرَة ا َُ أُ  ١ِٔىُت َصَذا َيُِقَ ََ ِّی  ٔن َٟ اهَّللٔ إ و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ أَِت٥ٔيَضا  ٔ ٠َا أَِْقَ ٌَيِْ ا٧ٔ َولَی  َٔ

ُِٝط اِْقَ  َٔ ٢َ أَِر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢ََّٝ َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ُ أ ١ِٔىُتُط َيُِقَ ََ ًَّٜٔي  ائََة ا ُِٜٔقَ أَ ا َُقَ َِ  ِ أ

ِبَى  ََ َٟ َولَی  ٔ آ٧َ أ٤ُِز ُُِٜقِ َِٜت إ٧َّٔ َصَذا ا ٔ ََٙذا أ٤ُِز َٟ َص ا َٕ َِ أُِت  ََُِقَ أِ  َٟ لٔی اِْقَ ا َٔ َِٜت ث٢َُّ  ٔ ََٙذا أ٤ُِز َِاِْقَ َص  ٕٓ َ ٥ِ٠ٔطُ ةٔ أَِِحُ  ُُا ٠َا َتَيَسَّ

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفة نب زریب، دبعارلنمح نب دبعااقلری، رمع نب اطخب رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اشہؾ ریض 

ےک  اہلل اعتٰیل ہنع نب میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک فہ وسرة ارفلاقؿ وک اس رقات رپ ںیہن ڑپھ رےہ ہک سج رقات

اسھت روسؽ اہلل ےن ےھجم ڑپاھیئ رقبی اھت ہک ںیم اؿ رپ دلجی رکات نکیل ںیم ےن اںیہن تلہم دی اتہک فہ امنز ےس افرغ وہ اجںیئ رھپ 

ںیم اؿ وک اچدر ےس اتچنیھک وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےل لای ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ںیم ےن اؿ وک 

اقؿ اس رطح ڑپےتھ انس ےہ سج رطح لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم ںیہن ڑپاھای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسرة ارفل

 ےن رفامای اےس وھچڑ دف مت ڑپوھ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ وسرة ایس رطح انزؽ یک یئگ ےہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع

 امای ہک  ہ رقلؿ است رحوفں رپ انزؽ ایک ایگ ےہ ںیہمت سج رطح لاسین وہ ڑپوھ۔فل ہ فملس ےن رف

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفة نب زریب، دبعارلنمح نب دبعااقلری، رمع نب اطخب :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقلؿ دیجم اک است رحوفں )رقاوتئں( ںیم انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم

     1894    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ُعوة ب٦ زبيْ، ٠سورب٦ ٠ْخ٠ہ، وبساٜزح٦١ ب٦ وبساٜٕاری :  راوی

 حَّضت و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ خفاب

َوةُ ب٦ُِ  َْنٔی ُُعِ َ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ١ِِٜٔسَوَر ب٦َِ َحسَّ ٔ أ٧ََّ ا اٜزُّبَيِْ

ارٔیَّ أَ  َٕ ِٜ ٠ََة َوَوِبَس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦َِ َوِبٕس ا وَرَة ٠ََْخَ َُ أُ  ٙٔي٢ٕ َيُِقَ ١ِٔىُت صَٔصا٣َ ب٦َِ َح ََ وُِل  ُٕ أب َي َِٜدفَّ ١َٔىا و١ََُز ب٦َِ ا ََ َُّض١َا  َْاُظ أ٤َ َ ِخب

 ََ ُ ِٙٔسُت أ َِ َِٜحٔسیَث ب١ِٔٔثٝٔطٔ َوَزاَز  َٗ ا ا ََ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر ا٧ٔ فٔی َحَياة َٔ َُِٜفِ ََل ا ُِت اؤُرُظ فٔی اٜعَّ َّْ َتَعب َِ  ٔ ة

 ٢ََّٝ ََ َّي   َحً

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة نب زریب، وسمرنب رخمہم، دبعارلنمح نب دبعااقلری، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل 

یلص اہلل  ہنع نب اطخب رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اشہؾ نب میکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وسرة ارفلاقؿ ڑپےتھ وہےئ روسؽ اہلل

ہیلع فل ہ فملس یک زدنیگ ابمرک یہ ںیم ینس اس ےس لےگ دحثی ذموکرہ دحثی یک رطح ےہ افر اس ںیم اانت زادئ ےہ ہک رفامای رقبی 

اھت ہک ںیم اےس امنز یہ ںیم ٹیسھگ رک ےل لات نکیل ںیم ےن اس ےک السؾ ریھپےن کت ربص ایک۔ رضحت زرہی ےس اس دنس ےک 

 رطح لقن یک یئگ ےہ ۔اسھت  ہ رفاتی یھب اس 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة نب زریب، وسمرنب رخمہم، دبعارلنمح نب دبعااقلری، رضحت رمع ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لئ رقلؿ اک ایبؿاضف :   ابب



 

 رقلؿ دیجم اک است رحوفں )رقاوتئں( ںیم انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم

     1895    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، حَّضت زہزی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

حَ  َِ ٔ ث٥ََا إ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ ََکٔ َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ اَِل أَِخب َٔ ٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ٥َازٔظ َِ ٔ  َوایَةٔ یُو٤َُس بٔإ

فاتی یھب ایس رطح ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  ہ ر

 لقن یک یئگ ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 )رقاوتئں( ںیم انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم رقلؿ دیجم اک است رحوفں

     1896    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ وٕبہ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

َُٝة ب٦ُِ َیحِ  ٠َ ثَىٔي َِحِ ِ َحسَّ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ وُت َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َحسَّ َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َبَة أ٧ََّ ٌَي أَِخب

َِٝيطٔ ا ُٞ َو أَنٔی ٔجبِْٔی َٟ أَِْقَ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُط أ٧ََّ َر ِٟ اب٦َِ َوبَّإس َحسَّ ٢ِ أََز َٝ َِ اَجِىُتُط  ٕٓ ََفَ ََل٣ َولَی َِحِ ٜسَّ

 َ ِبَىَة اِل َِٝک اٜسَّ ٔ ىٔي أ٧ََّ ت ٍَ َٝ َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب بَ ا َٔ  ٕٓ ِبَىٔة أَِِحُ ََ ٔلَی  َّي ا٤َِتَهی إ َيزٔیُسنٔی َحً َِ َتزٔیُسُظ  َِ ٔ أَ ١ََّا هَٔی فٔی اِل٠َِز َٓ إ٤ٔ ِِحُ

ُْ فٔی  ٔ َّٜٔذی یَُٙو٧ُ َواحّٔسا َِل َیِدَتٝ ٕ ا ا٣ ٟٕ َوَِل َِحَ  َحََل



 

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبقع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ رکےت 

اہک ںی ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن ےھجم ا ک رحػ رپ رقلؿ دیجم ڑپاھای ںیم ےن اںیہن زایدہ ےک  ےئ 

اہیں کت ہک است رحوفں کت رقلؿ دیجم یک رقات وہیئگ انب اشہؾ رافی ےتہک ںی ہک ےھجم  ہ ابت اید ںیہن ےہ ہک است رحوفں اک 

 ینعم ا ک وہات ےہ سج ںیم الحؽ افر رحاؾ ںیم وکیئ االتخػ ںیہن وہات ۔

 ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقلؿ دیجم اک است رحوفں )رقاوتئں( ںیم انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم

     1897    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، حَّضت زہزی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ث٥ََاظ َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب  َحسَّ

 ، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاضفلئ رقلؿ اک ایب :   ابب

 رقلؿ دیجم اک است رحوفں )رقاوتئں( ںیم انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم

     1898    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ا١َاويٞ ب٦ ابی خاٜس، وبساهَّلل ب٦ ويسٰي ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ابی ٜيلی اپ٥ے زازا َے،  :  راوی

 بی ب٦ ٘ىِ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہحَّضت ا

ُٞ ب٦ُِ أَبٔی َخأٜٕس َو٦ِ َوِبسٔ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ اهَّللٔ ب٦ِٔ ؤيَسي ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ  َحسَّ

 ِٕ ِى َ٘ ظٔ َو٦ِ أُبَیِّ ب٦ِٔ  َِٜيلَی َو٦ِ َجسِّ َٞ آَِخُ  أَبٔی  َِٝيطٔ ث٢َُّ َزَخ تَُضا َو ائَّة أ٤ََِْکِ أَ ْٔقَ ََُِقَ ِّی  ْٞ ُيَعل َٞ َرُج َسَخ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ٥ُِت فٔی ا ُ٘  َٟ ا َٔ

َّی اهَّللُ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َِٝا َج١ٔيّىا َولَی َر ََلَة َزَخ َؽِي٥َا اٜعَّ َٔ ا  َّ١َٝ َِ ائَةٔ َظاحٔبٔطٔ  َوی َْقَ َٔ ائَّة  أَ ْٔقَ َُقَ َِٝيطٔ َِ ُِٝت إ٧َّٔ َصَذا  َو ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َو

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أ٠َََزص١َُا َر َِ ائَةٔ َظاحٔبٔطٔ  َوی ْٔقَ َٔ أَ  َُقَ َِ َٞ آَِخُ  َِٝيطٔ َوَزَخ تَُضا َو ائَّة أ٤ََِْکِ أَ ْٔقَ ٦َ َْقَ َحسَّ َِ أَا  ََُِقَ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 َ ٢ََّٝ َشأ٤ِ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی ا٥َّٜٔييُّ َظل ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا َرأَی َر َّ١َٝ َِ َِٜحاصٔٝٔيَّةٔ  ٥ُِت فٔی ا ُ٘ ِٔ َوَِل إٔذِ  ِٙٔذی ٔسي ٦ِ٠ٔ اٜتَّ ِّ َق فٔی َن َٕ َس َِ ُض١َا 

ٔلَی اهَّللٔ َوزَّ َو  ١ََّا أ٤َُِمزُ إ أ٤َ َ٘ ا َو ّٔ ِّٔؽُت َُعَ َِ َب فٔی َظِسرٔی  ِس ٌَٔصَيىٔي َْضَ َٔ ٢َ ٠َا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّٞ ََفَ اهَّللُ َو ٔلَیَّ َج َٞ إ َٔ َٟ لٔی یَا أُبَیُّ أُِر ا َٕ َِ ا  ّٔ

أُِظ وَ  ا٤َٔيَة اِْقَ ٔلَیَّ اٜثَّ زَّ إ ًٔي ََفَ َِٜيطٔ أ٧َِ َصو٧ِِّ َولَی أ٠َُّ ٔ َزِزُت إ ٕٓ ََفَ آ٧َ َولَی َِحِ ُُِٜقِ أِ ا َِٜيطٔ أ٧َِ َصو٧ِِّ َولَی أ٧َِ اِْقَ ٔ َزِزُت إ ئِن ََفَ َِ لَی َِحِ

ٔلَیَّ اٜثَّ  زَّ إ ًٔي ََفَ َُّٝض٢َّ أ٠َُّ ُِٝت اٜ ُٕ َِ َْٜة َتِسأ٥َُٜٔيَضا  َ ََٙضا ٠َِسأ ٕ َرَزِزتُ ِّٞ َرزَّة ُ ََٝک بٔک َِ  ٕٓ ِبَىٔة أَِِحُ ََ أُِظ َولَی  ًٔي أَٜثَة اِْقَ أٌَِفِ ٔل٠َُّ

َّي إٔبِ  ُض٢ِ َحً ُّٝ ُ ُٖ ک ِٝ َد ِٜ ٔلَیَّ ا ُِ إ ٌَ أَٜثَة َٜٔيِو٣ٕ َیزِ ُت اٜثَّ ِ
ًٔي َوأَِخَّ َُّٝض٢َّ أٌَِفِ ٔل٠َُّ ٢ََّٝ اٜ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َزاصٔي٢ُ َظل

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع نب ایب اخدل، دبعاہلل نب ٰیسیع نب دبعارلنمح نب ایب ، یل اےنپ دادا ےس، رضحت ایب نب  بع ریض اہلل

اگل افر فہ ایسی رقات ڑپےنھ اگل ہک وج ریمے  اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم دجسم ںیم اھت ہک ا ک لدیم دجسم ںیم داہ  وہا افر امنز ڑپےنھ

ملع ںیم ںیہن یھت رھپ ا ک دفرسا لدیم دجسم ںیم داہ  وہا افر فہ اس ےک العفہ وکیئ افر رقات ڑپےنھ اگل رھپ بج مہ ےن امنز وپری 

ایسی رقات ڑپ ی ہک سج رکیل وت مہ بس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم لےئ ںیم ےن رعض ایک ہک اس لدیم ےن 

رپ ےھجم بجعت وہا افر رھپ ا ک دفرسا لدیم لای وت اس ےن اس ےک العفہ وکیئ افر رقات ڑپ ی، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ 

ے دؽ ںیم ایسی دفونں وک مکح رفامای وت اوہنں ےن ڑپاھ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ دفونں ےک ڑپےنھ وک ااھچ رفامای افر ریم

ذکتبی یس لیئ وج زامہن اجتیلہ ںیم یھت وت بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریمی اس تیفیک وک داھکی وج ھجم رپ اظرہ وہ ریہ 

 راہ وہں رھپ یھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریمے ےنیس رپ اہھت امرا سج ےس ںیم ہنیسپ ہنیسپ وہایگ وگ ای ہک ںیم اہلل یک رطػ دھکی

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھجم ےس رفامای اے ایب ےلہپ ےھجم مکح اھت ہک ںیم رقلؿ وک ا ک رحػ رپ ڑپوھں وت ںیم ےن اہلل اعتیل یک 

 ابراگہ ںیم ابراگہ ںیم رعض ایک ہک ریمی اتم رپ لاسین رفام دفرسی رمہبت ےھجم دف رحوفں رپ ڑپےنھ اک مکح الم وت ںیم ےن رھپ اہلل اعتیل یک

رعض ایک ہک ریمی اتم رپ لاسین رفام وت رسیتی رمہبت ےھجم است رحوفں رپ ڑپےنھ اک مکح الم ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ینتج 



 

رمہبت اتم یک لاسین ےک ےیل ھجم ےس وساؽ ایک ےہ اینت یہ رمہبت ےک دب ہ ںیم ھجم ےس اموگن، ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ریمی اتم 

ت رفام اے اہلل ریمی اتم یک رفغمت رفام افر رسیتی داع ںیم ےن اس دؿ ےک  ےئ وفحمظ رکیل سج دؿ اسری ولخمؼ یتح ہک یک رفغم

 رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ یھب ریمی رطػ لںیئ ےگ۔

 دادا ےس، رضحت ایب نب  بع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اامسلیع نب ایب اخدل، دبعاہلل نب ٰیسیع نب دبعارلنمح نب ایب ، یل اےنپ :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقلؿ دیجم اک است رحوفں )رقاوتئں( ںیم انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم

     1899    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ بَّش، ا١َاويٞ ب٦ ابی خاٜس، وبساهَّلل ب٦ ويسي، وبساٜزح٦١ اب٦ ابی ٜيلٰی، حَّضت ابی  :  راوی

 ب٦ ٘ىِ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُس ب٦ُِ بٔ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ؤيَسي َو٦ِ َوِبسٔ َحسَّ ُٞ ب٦ُِ أَبٔی َخأٜٕس َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ثَىٔي إ َِّشٕ َحسَّ

َع  َِ  ْٞ َٞ َرُج ١َِِٜسحٔٔس إٔذِ َزَخ َّطُ کَا٧َ َجأّٜسا فٔی ا ِٕ أ٤َ ِى َ٘ َْنٔی أُبَیُّ ب٦ُِ  َ َِٜيلَی أَِخب َتغَّ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی  ِٔ ائَّة َوا أَ ْٔقَ ََُِقَ َّی  َِٜحٔسیَث  ل ا

 ٕ ٞٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ ١َُ٤يِْ  ب١ِٔٔث

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، دبعاہلل نب یسیع، دبعارلنمح انب ایب ٰیلیل، رضحت ایب نب  بع ریض اہلل اعتٰیل

ؿ دیجم ڑپاھ لےگ ذموکرہ دحثی یک رطح ہنع رفامےت ںی ہک ںیم دجسم ںیم اھٹیب وہا اھت ہک ا ک لدیم داہ  وہ اس ےن امنز ڑپ ی رقل

 ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اامسلیع نب ایب اخدل، دبعاہلل نب یسیع، دبعارلنمح انب ایب ٰیلیل، رضحت ایب نب  بع ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقلؿ دیجم اک است رحوفں )رقاوتئں( ںیم انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم

     1900    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہ، ح٢ٙ، ٠حاہس، اب٦ ابی ٜيلٰی، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٥ٌسر، شىبہ، ح، اب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىب :  راوی

 حَّضت ابی ب٦ ٘ىِ

َّي َواب٦ُِ َبصَّ  ١َُِٜثى ث٥ََاظ اب٦ُِ ا ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر 

ث٥ََا ُشِىَبُة وَ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ َِٝيطٔ ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ َو ِٕ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ِى َ٘ َِٜيلَی َو٦ِ أُبَیِّ ب٦ِٔ  ٢َٔٙ َو٦ِ ٠َُحاصٕٔس َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی  َِٜح ٦ِ ا

َٟ إ٧َّٔ اهَّلَل َیأ٠ُِزَُک أَ  ا َٕ َِ ََل٣  َِٝيطٔ اٜسَّ ُٞ َو أََتاُظ ٔجبِْٔی َِ  َٟ ا َٔ إر  َّ ٔ بَىٔي ٌٔ ٢َ کَا٧َ و٥َِٔس أََؼاة َّٝ ََ أَ َو آ٧َ َولَی ٧ِ َتُِقَ ُُِٜقِ ُتَک ا أ٠َُّ

 َِ ُٖ َذَٜٔک ث٢َُّ أََتاُظ اٜثَّا٤َٔيَة  ًٔي َِل تُٔفي َتُط َوإ٧َّٔ أ٠َُّ َٔفَ ٍِ اَتُط َو٠َ َِ ُٟ اهَّلَل ٠َُىا
َ أ َِ َ َٟ أ ا َٕ َِ  ٕٓ ُتَک َِحِ أَ أ٠َُّ َٟ إ٧َّٔ اهَّللَ َیأ٠ُِزَُک أ٧َِ َتُِقَ ا َٕ

ُٟ اهَّللَ 
َ أ َِ َ َٟ أ ا َٕ َِ ئِن  َِ آ٧َ َولَی َِحِ ُُِٜقِ َٟ إ٧َّٔ اهَّلَل َیأ٠ُِزَُک ا ا َٕ َِ أَٜثَة  ُٖ َذَٜٔک ث٢َُّ َجائَطُ اٜثَّ ًٔي َِل تُٔفي َتُط َوإ٧َّٔ أ٠َُّ َٔفَ ٍِ اَتطُ َو٠َ َِ   ٠َُىا

َتُط َوإ٧َّٔ أ٠َُّ  َٔفَ ٍِ اَتُط َو٠َ َِ ُٟ اهَّلَل ٠َُىا
َ أ َِ َٟ أَ ا َٕ َِ  ٕٓ آ٧َ َولَی ثَََلثَٔة أَِِحُ ُُِٜقِ ُتَک ا أَ أ٠َُّ َٔک ث٢َُّ َجائَطُ ًٔ أ٧َِ َتُِقَ ُٖ ذَٜ ي َِل تُٔفي

ٕٓ َْقَ  أَی١َُّا َِحِ َِ  ٕٓ ِبَىٔة أَِِحُ ََ آ٧َ َولَی  ُُِٜقِ ُتَک ا أَ أ٠َُّ َٟ إ٧َّٔ اهَّللَ َیأ٠ُِزَُک أ٧َِ َتُِقَ ا َٕ َِ ِس أََظابُوااٜزَّابَٔىَة  َٕ َِ َِٝيطٔ   ُُا َو

رفعج، ہبعش، مکح، اجمید، انب ایب ٰیلیل، رضحت ایب نب  بع ےس رفاتی اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، ح، انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب 

ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہلیبق افغر ےک اتالب رپ ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ 

ںی ہک اینپ اتم وک ا ک رحػ رپ رقلؿ ڑپاھےیئ، لپ یلص  لےئ افر رفامای ہک اہلل اعتیل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مکح رفامےت

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اہلل اعتیل ےس اس یک اعمیف افر رفغمت اک وساؽ رکات وہں افر  ہ ہک ریمی اتم اس یک اطتق 

س لےئ افر رفامای ہک اہلل اعتیل ےن لپ ںیہن ریتھک رھپ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ دفرسی رمہبت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپ

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مکح دای ےہ ہک اینپ اتم وک دف رحوفں رپ رقلؿ دیجم ڑپاھےیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم

 رضحت ربجالیئ ہیلع اہلل اعتیل ےس اس یک اعمیف افر رفغمت اک وساؽ رکات وہں ہک ریمی اتم اس یک یھب اطتق ںیہن ریتھک رھپ



 

االسلؾ رسیتی رمہبت لےئ افر رفامای ہک اہلل اعتیل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مکح دای ےہ ہک اینپ اتم وک نیت رحوفں رپ رقلؿ 

ہک ریمی اتم دیجم ڑپاھےیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم اہلل اعتیل ےس اس یک اعمیف افر رفغمت اک وساؽ رکات وہں 

اس یک یھب اطتق ںیہن ریتھک رھپ رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ وچیھت رمہتب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لےئ افر رفامای ہک 

اہلل اعتیل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مکح دای ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ اتم وک است رحوفں رپ رقلؿ دیجم 

  افر اؿ رحوفں ںیم ےس سج رحػ رپ رقلؿ دیجم ڑپںیھ ےگ فہ حیحص وہاگ۔ڑپاھںیئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، ح، انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، اجمید، انب ایب ٰیلیل، رضحت ایب نب  بع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقلؿ دیجم اک است رحوفں )رقاوتئں( ںیم انزؽ وہےن افر اس ےک ینعم ےک ایبؿ ںیم

     1901    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ اپ٥ے واٜس َے، شىبہ :  راوی

ث٥ََاظ وُبَِيُس اهَّللٔ َٝطُ َحسَّ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة بَٔضَذا اِْل ث٥ََا أَبٔی َحسَّ   ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َحسَّ

 دیبع اہلل نب اعمذ اےنپ فادل ےس، ہبعش اس دنس ےک اسھت  ہ رفاتی یھب ایس رطح ےس لقن یک یئگ ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ اےنپ فادل ےس، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رقلؿ دیجم رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ افر تہب دلجی دلجی ڑپےنھ ےس ےنچب افر ا ک رتعک ںیم دف

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب



 

 اس ےس زایدہ ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمرقلؿ دیجم رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ افر تہب دلجی دلجی ڑپےنھ ےس ےنچب افر ا ک رتعک ںیم دف وسرںیت ای 

     1902    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، و٘يي، ابوبْک، و٘يي، او١ض، حَّضت ابووائٞ :  راوی

 ٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ َو٘ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ َِ َحسَّ َٟ َجا ا َٔ  ٕٞ ٔ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َوائ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ يٕي 

ََِٜحِ  ُ َصَذا ا أ َْ َتُِقَ ِي َ٘ َٟ یَا أَبَا َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  ا َٕ َِ ٔلَی َوِبٔس اهَّللٔ  ٥َا٧ٕ إ َٔ َٜطُ ٤َضٔيُک ب٦ُِ   ُٟ ا َٕ ْٞ ُي ِّ ٦ِ٠ٔ َرُج ا َتحُٔسُظ أ٣َِ َیا ّّ ٔ َٓ أَٜ

َْ َصَذا ٠َ  ِ ٌَي ِس أَِحَعِيَت  َٔ آ٧ٔ  ُُِٜقِ َّٞ ا ُ َٟ َوِبُس اهَّللٔ َوک ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ  ٦ٕ َٔ ٔ یَا ٌَيِْ  ِٕ ٦ٕ أَِو ٦ِ٠ٔ ٠َا َٔ ٔ آ ِٕ ٌَيِْ َٞ فٔی ا عَّ َّ ١ُِٜ ُ ا أ ِّی َلَِْقَ ٔن َٟ إ ا َٔ

 ِٜ ٧َُُ ا َوا٠ّا َيُِقَ ِٔ ٔ إ٧َّٔ أَ ِىز َضذِّ اٜصِّ َ٘ ا  َٟ َوِبُس اهَّللٔ َصذًّ ا َٕ َِ َىٕة  ِ٘ َذ ِٔيطٔ َر ََ ِٔ ََفَ ِٝ َٕ ِٜ َي فٔی ا َٔ ٦ِٔٙ إَٔذا َو آ٧َ َِل یَُحاؤُز َتَزأَٔيُض٢ِ َوَل ُُقِ

َّی  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ًَّٜٔي کَا٧َ َر ٢ُ ا٥ََّٜمائَٔز ا َٝ ِّی َلَِو ٔن ُحوزُ إ ًُ َواٜسُّ و ُ٘
ٔ اٜزُّ ََلة َٞ اٜعَّ َؽ ِِ َي إ٧َّٔ أَ َّ ٧ُ بَِي٥َضُ َن ٢ََّٝ َيُِقُ ََ َِٝيطٔ َو ٦َّ اهَّللُ َو

 َْ َ ِس أَِخب َٔ  َٟ ا َٕ َِ َد  ١َُة فٔی إٔثِزٔظٔ ث٢َُّ َِخَ َٕ ِٝ َٞ َو َسَخ َِ ا٣َ َوِبُس اهَّللٔ  َٔ َىٕة ث٢َُّ  ِ٘ ِّٞ َر ُ وَرَتئِن فٔی ک َُ َِ ٕ فٔی رَٔواَیتٔطٔ َجا َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ نٔی بَٔضا 

ِٞ ٤َضٔيُک ب٦ُِ  ُٕ ٢َِٜ َي ٔلَی َوِبٔس اهَّللٔ َو َة إ َٝ ْٞ ٦ِ٠ٔ بَىٔي بَحٔي ٥َا٧ٕ  َرُج َٔ 

  نب انسؿ اہک اجات 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، فعیک، اوبرکب، فعیک، اشمع، رضحت اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم ےسج ھن

ےہ رضحت دبعاہلل ےک اپس لای افر اس ےن رعض ایک اے اوبدبعارلنٰمح! لپ اس رحػ وک ےسیک ڑپےتھ ںی افل ےک اسھت ای ای ےک 

 ءٍ 
َ
ٍ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای وت ےن اس رحػ ےک العفہ وپرا رقلؿ اید ایک اسھت؟ نِْم ا
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 س
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ےہ؟ اس ےن رعض ایک ہک ںیم لصفم یک اسری وسرںیت ا ک یہ رتعک ںیم ڑپاتھ وہں، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای 

ح وت دلجی دلجی ڑپاتھ وہاگ تہب ےس ولگ اےسی رقلؿ ڑپےتھ ںی ہک اؿ ےک ےلگ ےس ےچین ںیہن ارتات نکیل رقلؿ دؽ ہک رعش یک رط

ںیم ارت اجےئ افر اس ںیم راخس وہ اجےئ وت رھپ عفن داتی ےہ امنز ںیم بس ےس الضف اراکؿ روکع افر وجسد ںی افر ںیم اؿ اظنرئ ںیم ےس 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس رہ رتعک ںیم دف دف وسرںیت الم رک ڑپاھ رکےت ےھت رھپ رضحت دبعاہلل ڑھکے اجاتن وہں ہک پ  وک روسؽ اہلل یلص

وہےئ رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےک ےھچیپ ےئگ رھپ فہ رشتفی الےئ افر رفامای ہک ےھجم اوہنں ےن اس زیچ یک  رب دی ےہ، انب 

یب لہ اک
یح
ت

  نب انسؿ ںیہن اہک۔ رینم ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ہک یبن 

 

 ا ک لدیم رضحت دبعاہلل یک دختم ںیم لای افر ھن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، فعیک، اوبرکب، فعیک، اشمع، رضحت اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ؿاضفلئ رقلؿ اک ایب :   ابب

 ںیمرقلؿ دیجم رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ افر تہب دلجی دلجی ڑپےنھ ےس ےنچب افر ا ک رتعک ںیم دف وسرںیت ای اس ےس زایدہ ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ 

     1903    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، حَّضت ابووائٞ :  راوی

 ُ ث٥ََا أَب َٜ َحسَّ  ُٟ ا َٕ ٔلَی َوِبسٔ اهَّللٔ يُ ْٞ إ َِ َرُج َٟ َجا ا َٔ  ٕٞ ٔ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َوائ ِٕ َحسَّ یِ ٥َا٧ٕ و َُکَ َٔ طُ ٤َضٔيُک ب٦ُِ 

ِٝطُ  ََ ُط  َٜ ٥َِٝا  ُٕ َِ َِٝيطٔ  َٞ َو ١َُة َٜٔيِسُخ َٕ ِٝ َِ َو َحا َِ  َٟ ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٞٔ َحٔسیٔث َو٘ٔيٕي ٌَي َّی اهَّللُ  ب١ِٔٔث ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ًَّٜٔي کَا٧َ َر ٔ ا َو٦ِ ا٥ََّٜمائٔز

وَرّة  َُ و٧َ  َٟ ؤَِّشُ ا َٕ َِ َِٝي٥َا  َد َو ُط ث٢َُّ َِخَ َٜ َ َسأ َِ َِٝيطٔ  َٞ َو َسَخ َِ َىٕة  ِ٘ أُ بَٔضا فٔی َر ٢ََّٝ َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو ْٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َو ٞٔ فٔی َتأِٜٔي عَّ َّ ١ُِٜ  ٦ِ٠ٔ ا

اشمع، رضحت اوبفالئ رفامےت ںی ہک ا ک لدیم رضحت دبعاہلل یک رطػ لای ےسج کیہن نب انسؿ اہک اجات ےہ  اوبرکبی، اوباعمف ہ،

ابیق دحثی فعیک یک دحثی یک رطح لقن یک اس دحثی ںیم ےہ ہک رھپ رضحت ہمقلع لےئ افر فہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رئ ےک ابرے ںیم وپھچ ول ہک پ  وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک یک دختم ںیم ےئگ مہ ےن اؿ ےس اہک ہک اؿ ےس اؿ اظن

رتعک ںیم ڑپےتھ ےھت وت فہ ےئگ افر اؿ ےس اج رک وپاھچ رھپ لرک اتبای ہک فہ لصفم ںیم ےس سیت وسرںیت ںی ہک اؿ وک دس روتعکں ںیم 

  ےس ںی۔ڑپاھ اجات اھت افر فہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اتفیل ںیم

 اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، رضحت اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رںیت ای اس ےس زایدہ ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمرقلؿ دیجم رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ افر تہب دلجی دلجی ڑپےنھ ےس ےنچب افر ا ک رتعک ںیم دف وس

     1904    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، او١ض :  راوی

ث٥ََا اِلَِو١َُض فٔی صَ  ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ُٓ َحسَّ ِّی َلَُِعٔ ٔن َٟ إ ا َٔ ٔ َحٔسیثٔض١َٔا َو ٔ ب٥َِٔحو ٥َاز َِ ٔ َذا اِْل

َىٕة ؤَِّشٔ  ِ٘ ٢َ اث٥ََِتئِن فٔی َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أُ بٔض٦َّٔ َر ًَّٜٔي کَا٧َ َيُِقَ َىإت ا٥ََّٜمائَٔز ا َ٘ وَرّة فٔی َوَِّشٔ َر َُ  ی٦َ 

اشمع اس دنس یک دحثی ںیم ےہ ہک رضحت دبعاہلل ےن رفامای ہک ںیم اؿ وسروتں وک ناچہاتن وہں وج ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، 

امشلئ ںیم ںی پ  ںیم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دف دف وک الم رک ا ک رتعک ںیم ڑپےتھ دس روتعکں ںیم سیب وسرںیت 

 ڑپےتھ ےھت۔

 ، اشمعااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیمرقلؿ دیجم رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ افر تہب دلجی دلجی ڑپےنھ ےس ےنچب افر ا ک رتعک ںیم دف وسرںیت ای اس ےس زایدہ ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ 

     1905    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، ٠ہسی ب٦ ٠ي١و٧، واظٞ احسب، حَّضت ابووائٞ :  راوی

 َٟ ا َٔ  ٕٞ ٔ ْٞ اِلَِحَسُب َو٦ِ أَبٔی َوائ ث٥ََا َوأظ ث٥ََا ٠َِضٔسیُّ ب٦ُِ ٠َِي١ُو٧ٕ َحسَّ ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َ َحسَّ ا َولَی َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ٌََسِو٤

َِٜبأب ص٥َُيَّ  َِٙث٥َا بٔا ١َ َِ  َٟ ا َٔ ٥ََٜا  أَذ٧َٔ  َِ َِٜبأب  ٥َ١َِّٝا بٔا َس َِ َساَة  ٍَ ِٜ َِّٝي٥َا ا ٕ َیِو٠ّا َبِىَس ٠َا َظ َِٜحارٔیَُة ٠َِسُىوز َجِت ا َْخَ َِ  َٟ ا َٔ ّة 

ُح  إَٔذا صَُو َجأْٜس يَُسبِّ َِ ٥َِٝا  َسَخ َِ َِٜت أََِل َتِسُخُٝو٧َ  ا َٕ َّا َل٥٥ََّا أ٧ََّ  َِ ٥َِٝا َِل إِٔلَّ أ٤َ ُٕ َِ ِس أُذ٧َٔ َل٢ُِٙ  َٔ َٟ ٠َا ٥َ٠ََى٢ُِٙ أ٧َِ َتِسُخُٝوا َو ا َٕ َِ

َّي َل٦َّ  ُح َحً َٞ ُيَسبِّ َب ِٔ َٟ ث٢َُّ أَ ا َٔ ّة  َٝ ِّ ٌَ ٟٔ اب٦ِٔ أ٣ُِّ َوِبٕس  َٟ َل٥ِ٥َُت٢ِ بٔآ ا َٔ ِٜبَِئت ٤َائ٢ْٔ  ٞٔ ا َٝ َبِىَؾ أَصِ َ ِس ـ َٔ ١َِس  َٟ  أ٧ََّ اٜصَّ ا َٕ َِ َىِت 

َّي إَٔذا َل٦َّ أ٧ََّ  ُح َحً َٞ ُيَسبِّ َب ِٔ َ أ َِ ٢ِ َتِفُِٝي  َٜ إَٔذا هَٔی  َِ ٥ََمَزِت  َِ  َٟ ا َٔ ََٝىِت  َ ِٞ ـ َٟ یَا َیا َجارَٔیُة ا٤ُِمزٔی َص ا َٔ ََٝىِت  َ ِس ـ َٔ ١َِس   اٜصَّ

 ِٜ َٟ ا ا َٕ َِ ََٝىِت  َ ِس ـ َٔ إَٔذا هَٔی  َِ ٥ََمَزِت  َِ َىِت  َٝ َ ِٞ ـ َٟ ٠َِضٔسیٌّ َوأَِحٔسبُطُ َجارَٔیُة ا٤ُِمزٔی َص ا َٕ َِ ٥ََٜا َیِو٥َ٠َا َصَذا  ا َٔ َّٜٔذی أَ َح١ُِس ِهَّلِل ا

 َِ  َٟ ا َٔ ُط  َّٝ ُ َِٜبارَٔحَة ک َٞ ا عَّ َّ ١ُِٜ أُِت ا ِو٣ٔ َْقَ َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َٟ َرُج ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ٢َِٜ یُِض٥َِٙٔٝا بُٔذ٤ُوب٥َٔا  َٟ َو ا َٔ ٔ ِىز َضذِّ اٜصِّ َ٘ ا  َٟ َوِبُس اهَّللٔ َصذًّ ا َٕ



 

 َّ َّی اهَّللُ وَ إ٤ٔ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُُص٦َُّ َر ًَّٜٔي کَا٧َ َيُِقَ ائ٦َٔ ا َُِٜقَ ُن ا َّ ِّی َلَِح ٔن ائ٦َٔ َوإ َُِٜقَ ١ِٔى٥َا ا ََ ِس  َٕ َٜ ٢َ ث١ََا٤َٔيَة َوََّشَ ٦ِ٠ٔ ا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو

ٟٔ ح٢ وَرَتئِن ٦ِ٠ٔ آ َُ ٞٔ َو عَّ َّ ١ُ ِٜ  ا

فالئ رفامےت ںی ہک مہ اےلگ دؿ حبص یک امنز ڑپےنھ ےک دعب رضحت ابیشؿ نب رففخ، دہمی نب ومیمؿ، فالص ادحب، رضحت اوب

دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ےئگ افر درفازے ےس السؾ ایک وت اوہنں ےن ںیمہ ااجزت ددیی رگم مہ وھتڑی دری 

ہ  وہ رےہ وہ؟ وت رھپ مہ ادنر داہ  درفازے ےک اسھت رہھٹے رےہ وت ا ک ابدنی لیئ افر اس ےن اہک ہک مت ادنر ویکں ںیہن دا

وہےئ وت رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھٹیب حیبست ڑپھ رےہ ںی اوہنں ےن رفامای ہک ںیہمت سک زیچ ےن ادنر داہ  وہےن ےس رفاک 

 فاولں ںیم ےس وکیئ ےہ ہکبج ںیہمت ااجزت ددیی یئگ یھت! وت مہ ےن اہک ہک وکیئ ابت ںیہن وساےئ اس ےک ہک مہ ےن ایخؽ ایک ہک رھگ

ہک  وس راہ وہ وت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک مت ےن انب اؾ دبع ےک رھگ فاولں ےک ابرے ںیم  تلف اک امگؿ ایک؟ رافی ےن اہک

 ایک وسرج رھپ رضحت دبعاہلل ےن حیبست ڑپینھ یرفع رکدی اہیں کت ہک رھپ ایخؽ وہا ہک وسرج لکن ایگ ےہ وت ابدنی ےس رفامای دوھکی

لکن لای ےہ اس ےن داھکی افر اہک ہک ایھب کت وسرج ںیہن الکن وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رھپ حیبست ڑپینھ یرفع رک دی اہیں کت 

وت  ہک رھپ ایخؽ وہا ہک وسرج لکن راہ ےہ وت رھپ ابدنی ےس رفامای ہک دوھکی وسرج لکن ایگ ےہ؟ رھپ اس ےن داھکی وت وسرج لکن اکچ اھت

ا( رافی دہمی ےن اہک ہک ریما ایخؽ ےہ ہک َ 
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 لپ ےن  ہ ہن ہ یھب رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن )ا

 ( افر مہ وک امہرے انگوہں یک فہج ےس الہک ںیہن رفامای امجتع ںیم ےس ا ک
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لدیم ےن اہک ںیم ےن لج یک  رفامای )ف

رات لصفم یک اسری وسرںیت ڑپ ی ںی وت رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای وت ےن اس رطح ڑپاھ وہاگ ہک سج رطح رعش 

ل ہ فملس زیتی ےک اسھت ڑپاتھ ےہ ےب کش مہ ےن رقلؿ دیجم انس افر ےھجم فہ اسری وسرںیت اید ںی ہک پ  وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 ڑپاھ رکےت ےھت افر لصفم یک فہ ااھٹرہ وسرںیت ںی افر دف وسرںیت متخ ےک ظفل ےس یرفع وہیت ںی۔

 ابیشؿ نب رففخ، دہمی نب ومیمؿ، فالص ادحب، رضحت اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیمرقلؿ دیجم رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ افر تہب دلجی دلجی ڑپےنھ ےس ےنچب افر ا ک رتعک ںیم دف وسرںیت ای اس ےس زایدہ ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ 



 

     1906    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ، ٥٠عور، حَّضت شٕيٖ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہوبس ب٦ ح١يس، حسين ب٦ ولی جىفی، زائس :  راوی

 َٟ ا َٔ  ٕٖ ُِٜحِىفٔیُّ َو٦ِ َزائَٔسَة َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ َشٕٔي ث٥ََا حَُسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ ْٞ ٦ِ٠ٔ بَىٔي َحسَّ َِ َرُج  َجا

ٔلَی َوِبسٔ اهَّللٔ  ٥َا٧ٕ إ َٔ ُط ٤َضٔيُک ب٦ُِ  َٜ  ُٟ ا َٕ َة ُي َٝ ِس َو١ُِٔٝت بَحٔي َٕ َٜ  ٔ ِىز َضذِّ اٜصِّ َ٘ ا  َٟ َوِبُس اهَّللٔ َصذًّ ا َٕ َِ َىٕة  ِ٘ َٞ فٔی َر عَّ َّ ١ُ ِٜ أُ ا ِّی أَِْقَ ٔن َٟ إ ا َٕ َِ

َىةٕ  ِ٘ وَرَتئِن فٔی َر َُ أُ بٔض٦َّٔ  ٢َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ًَّٜٔي کَا٧َ َر  ا٥ََّٜمائَٔز ا

  دبع نب دیمح، نیسح نب یلع

 

یب لہ اک ا ک لدیم ےسج ھن
یح
ت

 یفعج، زادئہ، وصنمر، رضحت قیقش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینب 

نب انسؿ اہک اجات ےہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ لای افر ےنہک اگل ہک ںیم ا ک رتعک ںیم لصفم ڑپاتھ وہں رضحت 

مت رعش یک رطح زیتی ےس ڑپےھت وہ ےگ، ںیم اؿ امشلئ وسروتں وک اجاتن وہں پ  ےس روسؽ دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک رتعک ںیم دف وسرںیت ڑپاھ رکےت ےھت۔

 دبع نب دیمح، نیسح نب یلع یفعج، زادئہ، وصنمر، رضحت قیقش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ںیمرقلؿ دیجم رہھٹ رہھٹ رک ڑپےنھ افر تہب دلجی دلجی ڑپےنھ ےس ےنچب افر ا ک رتعک ںیم دف وسرںیت ای اس ےس زایدہ ڑپےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ 

     1907    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ ٠زة، حَّضت ابووائٞ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َّطُ  ُشِىَبةُ َحسَّ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة أ٤َ

 َّٝ ُ َة ک َٝ ِي َّٝ َٞ اٜ عَّ َّ ١ُِٜ أُِت ا ِّی َْقَ ٔن َٟ إ ا َٕ َِ  ٕ ٔلَی اب٦ِٔ ٠َِسُىوز َِ إ ُث أ٧ََّ َرُجَّل َجا ٕٞ یَُحسِّ ٔ ١َٔي أَبَا َوائ ا ََ َٟ َوِبُس اهَّللٔ صَذًّ ا َٕ َِ َىٕة  ِ٘ ُط فٔی َر

ِس  َٕ َٜ َٟ َوِبُس اهَّللٔ  ا َٕ َِ  ٔ ِىز َضذِّ اٜصِّ ََِذََکَ َ٘  َٟ ا َٔ ٧ُ بَِي٥َُض٦َّ  ٢َ َيُِقُ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ًَّٜٔي کَا٧َ َر ُِِت ا٥ََّٜمائَٔز ا َُعَ



 

َىةٕ  ِ٘ ِّٞ َر ُ وَرَتئِن فٔی ک َُ وَرَتئِن  َُ  ٔٞ عَّ َّ ١ُِٜ وَرّة ٦ِ٠ٔ ا َُ ی٦َ   ؤَِّشٔ

، رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںی ہک ا ک لدیم رضحت دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة

انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ لای افر ےنہک اگل ہک ںیم ےن رات ا ک رتعک ںیم وپری لصفم ڑپ ی ںی وت رضحت دبعاہلل 

اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم اؿ امشلئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک وت ےن رعش یک رطح زیتی ےس ڑپاھ وہاگ رضحت دبع

 وسروتں وک اجاتن وہں ہک پ  وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس الم رک ڑپاھ رکےت ےھت رھپ رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

 ( وسروتں اک ذرک ایک ا ک رتعک ںیم دف دف وسرںیت۔53لصفم ںیم ےس سیب )

  نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رقات ےس قلعتم زیچفں ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ں ےک ایبؿ ںیمرقات ےس قلعتم زیچف

     1908    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ یو٤س، زہيْ، حَّضت ابو اَحاٗ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َٟ ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو إ ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ یُو٤َُس َحسَّ ٢ُِّٝ َحسَّ َوَز ب٦َِ یَزٔیَس َوصَُو ُيَى َِ َ َٟ اِل
َ أ ََ َرأَیُِت َرُجَّل 

ِٞ َزاِّل  َٟ بَ ا َٔ َٔکٕ أََزاِّل أ٣َِ َذاِّل  ِٞ ٦ِ٠ٔ ٠ُسَّ َض َِ ٔ اِْلَیَة  ُ صَٔذظ أ َْ َتُِقَ ِي َ٘  َٟ ا َٕ َِ ١َِِٜسحٔسٔ  آ٧َ فٔی ا ُُِٜقِ ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ ا ََ  

 َٟ و َُ ١ِٔىُت َر ََ  ُٟ و ُٕ ٕ َي َٔکٕ َزاِّل  ٠َِسُىوز ُٟ ٠ُسَّ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک ںیم ےن ا ک لدیم وک داھکی ہک فہ اوسد نب سیدی ےس 

رِک( وک ےسیک ڑپےتھ ںی ایک  وپھچ راہ اھت اس احؽ ںیم ہک فہ دجسم ںیم رقلؿ اھکس رےہ ےھت اس ےن َ
ّ
 ُ
ّ
ل نِم م

َھ

فَ

اہک ہک لپ اس لتی )

داؽ ڑپےتھ ںی اہک ای ذاؽ رپےتھ ںی اوہنں ےن رفامای ہک داؽ، ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت وہےئ 



 

 ۔انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دَُمرِک داؽ ےک اسھت ڑپےتھ ےھت

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقات ےس قلعتم زیچفں ےک ایبؿ ںیم

     1909    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، اَحاٗ، اَوز، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠سىوز :  راوی

ث٥ََا  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٖ َو٦ِ  ُشِىَبُة َو٦ِ َحسَّ َح َِ ٔ أَبٔی إ

َِضَ   َٓ ََِٜحِ أُ َصَذا ا َُّط کَا٧َ َيُِقَ ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َوز َِ َ َٔکٕ اِل  ِٞ ٦ِ٠ٔ ٠ُسَّ

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ااحسؼ، اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک

رِک( ڑپاھ رکےت ےھت۔ َ
ّ
 ُ
ّ
ل نِم م

َھ

فَ

 رحػ وک )

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ااحسؼ، اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقات ےس قلعتم زیچفں ےک ایبؿ ںیم

     1910    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابزاہي٢، و١ٕٝہ :  راوی

 َّٝ ِٕ َواٜ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ١ََة َحسَّ َٕ ِٝ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َو اَِل َحسَّ َٔ ُن ٔلَبٔی بَِْکٕ  ِّ

 ِٝ ُٕ َِ ائَةٔ َوِبسٔ اهَّللٔ  ُ َولَی ْٔقَ أ َٟ أَِٔي٢ُِٙ أََحْس َيُِقَ ا َٕ َِ  ِٔ ِرَزا أََتا٤َا أَبُو اٜسَّ َِ ا٣َ  س٥َ٠ِٔا اٜصَّ َٔ  َٟ ا َٔ َِ  َٟ ا َٔ ١ِٔىَت ُت َنَى٢ِ أ٤ََا  ََ  َْ َِٙي

َشي َواٜذَّ  ٍِ ٞٔ إَٔذا َي ِي َّٝ أُ َواٜ ١ِٔىُتُط َيُِقَ ََ  َٟ ا َٔ َشي  ٍِ ٞٔ إَٔذا َي ِي َّٝ أُ صَٔذظٔ اِْلَیَة َواٜ ََٙذا َوِبَس اهَّللٔ َيُِقَ َٟ َوأ٤ََا َواهَّللٔ َص ا َٔ ََکٔ َواِل٤ُِثَي 

٢َ َيُِقَ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر َََِل أَُتابُٔىُض٢ِ ََ  َٖ َٝ أَ َو٠َا َخ ِٔ یُزٔیُسو٧َ أ٧َِ أَِْقَ ٦ِٔٙ َصُؤَِل  َُُصا َوَل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اربامیہ، ہمقلع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںی ہک )کلم( اشؾ ےئگ وت امہرے اپس 

امای ہک مت ںیم وکیئ رضحت دبعاہلل یک رقات رپ ڑپےنھ فاال ےہ؟ ںیم ےن رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ افر رف

ی( وت ںیم ےن

َ

ث

ْش

 

ت َع

 ِإَذا 
ِ
ْل
ب 

َ
ّ لل

ا
َ
 اہک رعض ایک اہں ںیم وہں اوہنں ےن رفامای ہک وت ےن اس لتی وک رضحت دبعاہلل وک یھبک ڑپےتھ انس ےہ )ف

 
َ

ث

ْ

 

ن اْلْ ُ
َ
ِ ف د
َ
اذلََ
َ
ی ف

َ

ث

ْش

 

ت َع

 ِإَذا 
ِ
ْل
ب 

َ
للّ

ا
َ
( ڑپےتھ وہےئ انس ےہ وت اوہنں ےن رفامای ہک اہلل یک مسق ںیم ےن یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہک ںیم ےن )ف

( ڑپوھں نکیل ںیم اؿ یک ابت ںیہن 
َ
ق

لَ َ

 

خ

  
َ
ا
َ
ہیلع فل ہ فملس وک ایس رطح ڑپےتھ وہےئ انس ےہ نکیل  ہ اسرے ولگ اچےتہ ںی ہک ںیم )ف

 اماتن۔

 اعمف ہ، اشمع، اربامیہ، ہمقلعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقات ےس قلعتم زیچفں ےک ایبؿ ںیم

     1911    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ َىيس، جزیز، ٠ٍيْہ، ابزاہي٢ٔتيبہ ب :  راوی

َسَخ  َِ ا٣َ  ١َُة اٜصَّ َٕ ِٝ َٟ أَتَی َو ا َٔ ََْة َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ  ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ ٠ٍُٔي ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ا٣َ َحسَّ َٔ َّی ِٔيطٔ ث٢َُّ  ََِعل َٞ ٠َِسحّٔسا 

ُِِت  َىَز َِ  ْٞ َِ َرُج َحا َِ  َٟ ا َٔ ََٝس ِٔيَضا  َح َِ ٕة  َٕ ِٝ ٔلَی َح ١َا  إ َ٘ ُن  َّ َٟ أََتِح ا َٔ ٔلَی َج٥ِٔيي ث٢َُّ  ََٝس إ َح َِ  َٟ ا َٔ ِو٣ٔ َوَصِيَئَتُض٢ِ  َٕ ِٜ َط ا ِٔيطٔ َتَحوُّ



 

ََِذََکَ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  أُ   کَا٧َ َوِبُس اهَّللٔ َيُِقَ

وہےئ اوہنں ےن ہبیتق نب دیعس، رجری، ریغمہ، اربامیہ رفامےت ںی ہک رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشؾ لےئ فہ دجسم ںیم داہ  

اس ںیم امنز ڑپ ی رھپ ا ک ہقلح یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر اس ںیم ھٹیب ےئگ رھپ ا ک لدیم لای ںیم ےن وسحمس ایک ہک اےس اؿ 

ولوگں ےس انرایگض افر فتشح ےہ فہ ریمے ولہپ ںیم لرک ھٹیب ےئگ رھپ اوہنں ےن اہک ایک ںیہمت اید ےہ ہک رضحت دبعاہلل ریض اہلل 

 ےسیک ڑپےتھ ےھت؟۔ اعتٰیل ہنع

 ہبیتق نب دیعس، رجری، ریغمہ، اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رقات ےس قلعتم زیچفں ےک ایبؿ ںیم

     1912    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ ححز َىسی، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢، زاٗوز ب٦ ابی ہ٥س، شىيي، حَّضت و١ٕٝہ :  راوی

ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َزاُوَز ب٦ِٔ أَبٔی ص٥ِٕٔس َو٦ِ اٜصَّ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ٔ َحسَّ َٕٜ  َٟ ا َٔ ١ََة  َٕ ِٝ يُت أَبَا ِىٔييِّ َو٦ِ َو

 َٟ ا َٔ ٔة  َِ ٞٔ اِلُٙو ُِٝت ٦ِ٠ٔ أَصِ ُٔ َٟ ٦ِ٠ٔ أَیِّض٢ِٔ  ا َٔ  ٔٗ ِٜٔىَزا ٞٔ ا ُِٝت ٦ِ٠ٔ أَصِ ُٔ ٦ِ أ٤ََِت  َٟ لٔی ١٠َّٔ ا َٕ َِ  ِٔ ِرَزا ائَةٔ َوِبسٔ اٜسَّ أُ َولَی ْٔقَ ِٞ َتُِقَ  َص

 ٍِ ٞٔ إَٔذا َي ِي َّٝ أِ َواٜ َِاِْقَ  َٟ ا َٔ ُِٝت َنَى٢ِ  ُٔ  َٟ ا َٔ ََکٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِسُىوزٕ  َّی َواٜذَّ َشي َوا٥ََّٜضارٔ إَٔذا َتَحل ٍِ ٞٔ إَٔذا َي ِي َّٝ أُِت َواٜ ََُِقَ  َٟ ا َٔ َشي 

َُُصا ٢َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ََٙذا  َٟ َص ا َٔ َؽٔحَک ث٢َُّ  َِ  َٟ ا َٔ  َواِل٤ُِثَي 

دنہ، یبعش، رضحت ہمقلع رفامےت ںی ہک ںیم رضحت اوبادلردا ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب رجح دعسی، اامسلیع نب اربامیہ، دافٗد نب ایب 

ےس الم اوہنں ےن ھجم ےس رفامای ہک وت اہکں اک رےنہ فاال ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیم رعاؼ فاولں ںیم ےس وہں اوہنں ےن رفامای ہک 

وت ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک  سک رہش ےک؟ ںیم ےن رعض ایک وکہف فاولں ںیم ےس، اوہنں ےن رفامای ہک
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 رھپ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ایس رطح ڑپےتھ وہےئ انس ےہ۔ ِإَذا َت

 یلع نب رجح دعسی، اامسلیع نب اربامیہ، دافٗد نب ایب دنہ، یبعش، رضحت ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   باب

 رقات ےس قلعتم زیچفں ےک ایبؿ ںیم

     1913    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساِلولی، زاٗوز، وا٠ز، حَّضت و١ٕٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ثَىٔي َوِبُس اِل َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٕٝٔيُت أَبَا َحسَّ َِ ا٣َ  َٟ أََتِيُت اٜصَّ ا َٔ ١ََة  َٕ ِٝ ٕ َو٦ِ َو ث٥ََا َزاُوزُ َو٦ِ َوا٠ٔز ِولَی َحسَّ

َٝيَّةَ  ٞٔ َحسٔیٔث اب٦ِٔ وُ ََِذََکَ ب١ِٔٔث  ِٔ ِرَزا  اٜسَّ

 رضحت اوبادلردا ریض دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، داٗفد، اعرم، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم اشؾ لای افر ںیم ےن

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس الماقت یک رھپ انب ہیلع یک دحثی یک رطح ذرک ایک۔

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، داٗفد، اعرم، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک ایگ ےہاؿ 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک ایگ ےہ



 

     1914    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٧، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٠ح١س ب٦ یحٌي ب٦ حب :  راوی

ٔد َو٦ِ  ٔس ب٦ِٔ َیِحٌَي ب٦ِٔ َحبَّا٧َ َو٦ِ اِلَُِعَ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٠َُح١َّ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

٢َ ٤ََهی َو٦ِ اٜعَّ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ُِس َظل َّي َتِفَُٝي اٜصَّ ِبٔح َحً ََلةٔ َبِىَس اٜعُّ ١ُِس َوَو٦ِ اٜعَّ زَُب اٜصَّ ٍِ َّي َت َِٜىَِّصٔ َحً  ََلةٔ َبِىَس ا

 ییحی نب ییحی، امکل، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

 وسرج ےک رغفب وہےن کت افر حبص یک امنز ےک دعب وسرج ےک ےنلکن کت امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای ےہ۔ فملس ےن رصع ےک دعب

 ییحی نب ییحی، امکل، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک ایگ ےہ

     1915    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

  تىالٰی و٥ہزاُز ب٦ رشيس، ا١َاويٞ ب٦ َا٢ٜ، ہصي٢، ٥٠عور، ٔتازہ، ابواٜىاٜيہ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل :  راوی

 َْ َ ث٥ََا صَُصِي٢ْ أَِخب َٟ َزاُوزُ َحسَّ ا َٔ ا٢ٕٜٔ َج١ٔيّىا َو٦ِ صَُصِي٢ٕ  ََ ُٞ ب٦ُِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا َزاُوزُ ب٦ُِ ُرَشِيٕس َوإ َٟ َحسَّ ا َٔ َتاَزَة  َٔ ٤َا ٥ِ٠َُعوْر َو٦ِ 

َْ َواحٕٔس ٠ٔ  ِ ١ِٔىُت ٌَي ََ  َٟ ا َٔ َِٜىأَٜئة َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  ٤ََْا أَبُو ا َ ٢ََّٝ ٥ِ٠ُٔض٢ِ و١َُزُ ب٦ُِ أَِخب ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ِ أَِظَحأب َر

ٔ َبِىَس  ََلة ٢ََّٝ ٤ََهی َو٦ِ اٜعَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَیَّ أ٧ََّ َر أب َوکَا٧َ أََحبَُّض٢ِ إ َِٜدفَّ ١ُِس َوَبِىَس ا َّي َتِفَُٝي اٜصَّ ٔ َحً ِحز َّ ِٜ ا

 ِٜ ١ُِس ا زَُب اٜصَّ ٍِ َّي َت  َىَِّصٔ َحً

 داؤٗد نب ردیش، اامسلیع نب اسمل، میشہ، وصنمر، اتقدہ، اوبااعلہیل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص

ہنع وج ےھجم تہب وبحمب  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس ا ک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل



 

ےھت فہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رجف یک امنز ےک دعب وسرج ےک ےنلکن کت افر رصع یک امنز ےک دعب وسرج ےک 

 رغفب وہےن کت امنز ڑپےنھ ےس عنم رفامای ےہ۔

 ہیل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعداؤد نب ردیش، اامسلیع نب اسمل، میشہ، وصنمر، اتقدہ، اوبااعل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک ایگ ےہ

     1916    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس، شىبہ، ح، ابوٌسا٧ ٠س١عی، وبساِلولی، َىيس، ح، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ىاذ ب٦  :  راوی

 ہصا٣، ٔتازہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي أَ  ٔىيٕس َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ٕب َحسَّ ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی َحسَّ ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َحسَّ ا٧َ ا بُو ٌَسَّ

َتاَزَة  َٔ ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ ثَىٔي أَبٔی ک ٕ َحسَّ ٤ََْا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٔىيْس ح و َحسَّ َْ أ٧ََّ فٔی ََ ِ ٌَي  ٔ ٥َاز َِ ٔ بَٔضَذا اِْل

 ٕ ٔىيٕس َوصَٔصا٣ ََ ١ُِس  َحٔسیٔث  َٗ اٜصَّ َّي َتَِّشُ ِبٔح َحً  َبِىَس اٜعُّ

ی، دبعاالیلع، دیعس، ح، ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل 

مع
مش

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، ہبعش، ح، اوباسغؿ 

 یک امنز ےک دعب وسرج ےک ہنع ےس  ہ دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ وساےئ اس ےک ہک دبعم افر اشہؾ یک رفاتی ںیم ےہ ہک حبص

 ےنکمچ کت۔

ی، دبعاالیلع، دیعس، ح، ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ ریض  :  رافی

مع
مش

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، ہبعش، ح، اوباسغؿ 

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک ایگ ےہ

     1917    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٥ہ ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، وفاء ب٦ یزیس ٜيثي، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 َْ َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس أ٧ََّ اب٦َِ ٔشَضإب أَِخبََُْظ  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ َُّط َحسَّ َِّٝيثٔيُّ أ٤َ ُِ ب٦ُِ َیزٔیَس اٜ نٔی َوَفا

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ُِٜدِسرٔیَّ َي ٔىيٕس ا ََ ١َٔي أَبَا  ١ُِس ََ زَُب اٜصَّ ٍِ َّي َت َِٜىَِّصٔ َحً ٢ََّٝ َِل َظََلَة َبِىَس َظََلةٔ ا ََ َِٝيطٔ َو َو

١ُِس  َّي َتِفَُٝي اٜصَّ ٔ َحً ِحز َّ ِٜ  َوَِل َظََلَة َبِىَس َظََلةٔ ا

 روسؽ اہلل رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رصع یک امنز ےک دعب وسرج ےک رغفب وہےن کت وکیئ امنز ںیہن افر رجف یک امنز ےک دعب وسرج ےک 

 ےنلکن کت وکیئ امنز ںیہن۔

 ٰیل ہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک ایگ ےہ

     1918    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َّی اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ی َحسَّ َٟ َِل یََتََحَّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو



 

َِّی و٥َِٔس  ُيَعل َِ  ٢ِ ُ٘ وبَٔضا أََحُس ١ِٔس َوَِل و٥َِٔس َُغُ ًٔ اٜصَّ  ـُُٝو

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ںیم

 کت امنز ڑپےنھ اک ارادہ رکے۔ ےس وکیئ لدیم وسرج ےک ےنلکن کت امنز ڑپےنھ اک ارادہ ہن رکے افر ہن یہ وسرج ےک رغفب وہےن

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 عنم ایک ایگ ےہ اؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس

     1919    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ح، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ بَّش، ہصا٣، حَّضت اب٦ و١ز :  راوی

ث٥ََا ٠َُح١َّ  ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ  ث٥ََا أَبٔی َو٠َُح١َّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ

٢ََّٝ َِل  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ًَ َج١ٔيّىا َحسَّ ِوا بَٔعََلت٢ُِٙٔ ـُُٝو َتََحَّ

١ِٔس َو  نَِی َشِيَفا٧ٕ اٜصَّ ََّضا َتِفُُٝي بَُٔقِ إ٤ٔ َِ وبََضا   َِل َُغُ

ل ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ح، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اشہؾ، رضحت انب رمع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ےک رغفب وہےن کت امنز ڑپےنھ اک ارادہ رکف ویکہکن وسرج  فملس ےن رفامای مت وسرج ےک ےنلکن کت امنز اک ارادہ ہن رکف افر ہن یہ وسرج

 اطیشؿ ےک دف وگنیسں ےک درایمؿ ےس اتلکن ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ح، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اشہؾ، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک ایگ ےہ

     1920    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١زابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، اب٦ بَّش، ہصا٣، حَّضت اب٦ و :  راوی

ٕ َحسَّ  ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ اُٜوا َج١ٔيّىا َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبٔی َواب٦ُِ بَِّٔشٕ 

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ََلَة َحسَّ وا اٜعَّ ُ أَِخِّ َِ ١ِٔس  ُِ اٜصَّ ٢ََّٝ إَٔذا بََسا َحأج ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 َِ َّي َتٍٔي ََلَة َحً وا اٜعَّ ُ أَِخِّ َِ ١ِٔس  ُِ اٜصَّ ٌَاَب َحأج َّي َتبَُِْز َوإَٔذا   َحً

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب رشب، اشہؾ، رضحت انب رمع ےس رفاتی

فملس ےن رفامای ہک بج وسرج یک اعشںیع اظرہ وہ اجںیئ وت امنز وک اس فتق کت رفےک روھک بج کت وسرج ایھچ رطح اظرہ ہن وہ 

 ۔اجےئ افر بج وسرج یک رکؿ اغبئ وہ اجےئ وت امنز وک اس فتق کت رفےک روھک بج کت ہک وسرج  لمک وطر رپ اغبئ ہن وہ اجےئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب رشب، اشہؾ، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

  ایگ ےہاؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک

     1921    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، خيْ ب٦ نىي٢ حَّضمی، وبساهَّلل ب٦ ہبيْہ، ابوت١ي٢ جيصانی، حَّضت ابوبَّصہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ ٌّاری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ةَ َحسَّ َِٜحِيَصانٔیِّ َو٦ِ أَبٔی َبَِّصَ ََْة َو٦ِ أَبٔی َت١ٔي٢ٕ ا ِ مٔیِّ َو٦ِ اب٦ِٔ صَُبي َِٜحَِّضَ ٔ ب٦ِٔ نَُىِي٢ٕ ا َِٜيْث َو٦ِ َخيِْ  ا 



 

َٟ إ٧َّٔ صَذٔ  ا َٕ َِ ٔغ  ١َُِٜد١َّ َِٜىَِّصَ بٔا ٢ََّٝ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی ب٥َٔا َر َٟ َظل ا َٔ ارٔیِّ  َّ ٍِٜٔ ٔ ا َؼِت َولَی ٦ِ٠َ کَا٧َ  ظ ََلَة ُُعٔ اٜعَّ

َّي یَِفَُٝي اٜصَّ  ُط أَِجزُُظ ٠َزََّتئِن َوَِل َظََلَة َبِىَسَصا َحً َٜ َِٝيَضا کَا٧َ  َن َو َِ ٦ِ١َ َحا َِ ُىوَصا  َؽيَّ َِ  ٢َُِٙٝ ِب اصُٔس ا٥َِّٜح٢ُ َٔ  اصُٔس َواٜصَّ

 ین، رضحت اوبرصبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افغری ریض اہلل اعتٰیل ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریخ نب میعن رضحیم، دبعاہلل نب ریبہہ، اوبمیمت

ث

 شی 

  ںیم رصع یک امنز ڑپ ی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

م

 

ج
م

ہنع رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امہرے اسھت 

 رکدای وت وج لدیم اس یک افحتظ رکے اگ اےس دفرہا ارج  ےل اگ رفامای  ہ امنز مت ےس یلہپ اوتمں رپ یھب شیپ یک یئگ اوہنں ےن اس وک اضعئ

 افر اس ےک دعب وکیئ امنز ںیہن بج کت ہک اتسرے اظرہ ہن وہ اجںیئ۔

 ین، رضحت اوبرصبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افغری ریض  :  رافی

ث

ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریخ نب میعن رضحیم، دبعاہلل نب ریبہہ، اوبمیمت شی 

 ہنع اہلل اعتٰیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک ایگ ےہ

     1922    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ اَحٖ، بزیس ب٦ ابی حبيِ، خيْب٦ نىي٢ حَّضمی، وبساهَّلل ب٦ ہبيْ َبائی،  زہيْ :  راوی

 ابوت١ي٢ جيصانی، ابوبَّصة ٌّاری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٔ  َٖ َح َِ ٔ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ اب٦ِٔ إ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔ َحسَّ ِٕ َو٦ِ َخيِْ ثَىٔي یَزٔیُس ب٦ُِ أَبٔی َحبٔي َٟ َحسَّ ا

 ٔ َِٜحِيَصان ّة َو٦ِ أَبٔی َت١ٔي٢ٕ ا َٕ َبائٔیِّ َوکَا٧َ ٔث ََْة اٜسَّ ِ مٔیِّ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ صَُبي َِٜحَِّضَ َّی ب٦ِٔ نَُىِي٢ٕ ا َٟ َظل ا َٔ ارٔیِّ  َّ ٍِٜٔ َة ا یِّ َو٦ِ أَبٔی َبَِّصَ

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜىَِّصَ ب١ِٔٔثٝٔطٔ ب٥َٔا َر ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

 ین، 

ث

زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب ااحسؼ ، ربدی نب ایب ، بی، ریخنب میعن رضحیم، دبعاہلل نب ریبہ ابسیئ، اوبمیمت شی 

رے اسھت رصع یک امنز ادا رفامیئ ابیق اوبرصبة افغری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امہ



 

 دحثی ابمرہک ایس رطح ےہ۔

 ین،  :  رافی

ث

زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اقحس، ربدی نب ایب ، بی، ریخنب میعن رضحیم، دبعاہلل نب ریبہ ابسیئ، اوبمیمت شی 

 اوبرصبة افغری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ افاقت ےک ایبؿ ںیم ہک پ  ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم ایک ایگ ےہ

     1923    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َّضت وٕبہ ب٦ وا٠ز جہىيیحٌي ب٦ یحٌي، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ٠وسٰي ب٦ ولی، ح :  راوی

١ِٔىُت وُ  ََ  َٟ ا َٔ ِٕ َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ وُلَٓیٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ وُِل َحسَّ ُٕ ِٜحَُضىٔيَّ َي ٕ ا َبَة ب٦َِ َوا٠ٔز ِٕ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ اَوإت کَا٧َ َر ََ َْ ِٔيض٦َّٔ ٠َِوَتا٤َا حٔيَن َتِفُُٝي ثَََلُث  ُ ب ِٕ َِّی ِٔيض٦َّٔ أَِو أ٧َِ َن ٢ََّٝ َی٥َِضا٤َا أ٧َِ نَُعل

 ِ١ ُْ اٜصَّ ١ُِس َوحٔيَن َتَؽيَّ َٞ اٜصَّ َّي َت١ٔي ٔ َحً َْة ضٔي ائ٢ُٔ اٜمَّ َٔ و٣ُ  ُٕ َّٔي َوحٔيَن َي َّي َتزَِت ١ُِس بَازٌَّٔة َحً َّي اٜصَّ زُؤب َحً ٍُ ِٝ ٔ ُس ٜ

زَُب  ٍِ  َت

نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ومٰیس نب یلع، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ نیت ییحی 

افاقت ےس عنم رفامای رکےت ےھت ہک امنز ہن ڑپںیھ ای اؿ ںیم اےنپ رمدفں وک دنف رکںی ا ک  ہ ہک وسرج ےک ےنلکن کت بج کت ہک 

فرسے  ہ ہک کیھٹ دفرہپ ےک فتق بج کت زفاؽ ہن وہ اجےئ افر رسیتے وسرج ےک رغفب وہےن کت وسرج دنلب ہن وہ اجےئ د

 بج کت ہک فہ ایھچ رطح ہن رغفب وہ اجےئ۔

 ییحی نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، ومٰیس نب یلع، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ...رمع ف نب ہسبع ےک االسؾ الےن اک ایبؿ

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رمع ف نب ہسبع ےک االسؾ الےن اک ایبؿ

     1924    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساهَّلل، ابوو١ار، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ،  اح١س ب٦ جىَف ٠ىُقی، نَّض ب٦ ٠ح١س، وْک٠ہ ب٦ و١ار، شساز ب٦ :  راوی

 ابوا٠ا٠ہ، واثٝہ، ا٤س، و١زو ب٦ وبسہ

إر َحسَّ  ٠َُة ب٦ُِ َو١َّ ث٥ََا ؤِْکٔ ٕس َحسَّ ث٥ََا ا٥ََِّّٜضُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ یُّ َحسَّ ١َِِٜىُٔقٔ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ َجِىََفٕ ا ازُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ أَبُو َحسَّ ث٥ََا َشسَّ

 َ إر َویَِحٌ َ َو١َّ ٔل َِ أََنّسا إ َة َوَظٔح َٝ ٔ اْز أَبَا أ٠َُا٠ََة َوَواث َٜقَٔی َشسَّ ٠َُة َو َٟ ؤِْکٔ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی أ٠َُا٠ََة  ثٔيْ َ٘ ٔ َوأَثِىَي ي ب٦ُِ أَبٔی  ا٣ ی اٜصَّ

٥ُِت َوأ٤ََا ُ٘ َِٝٔمُّ  َٟ َو١ِزُو ب٦ُِ َوَبَسَة اٜسُّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ّْا َو٦ِ أَبٔی أ٠َُا٠ََة  ِ ِؽَّل َوَخي َِ َِٝيطٔ  ٕة  َو َٜ ٔة أَُل٦ُّ أ٧ََّ ا٥َّٜاَس َولَی َؼََل َِٜحاصٔٝٔيَّ فٔی ا

َىِسُت  َٕ َِ ََّٙة یُِدبُْٔ أَِخَباّرا  ٕٞ ب١َٔ َس١ِٔىُت بَٔزُج َِ َِٜيُسوا َولَی َشِيٕئ َوص٢ُِ َيِىبُُسو٧َ اِلَِوثَا٧َ  َُّض٢ِ  َِٝيطٔ َوأ٤َ س٠ُِٔت َو َٕ َِ ًَٝٔي  ٔ  َولَی َراح

َّی ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ إَٔذا َر ُِٝت َِ ُٕ َِ َِٝيطٔ ب١َََّٔٙة  ُِٝت َو َّي َزَخ ُت َحً ِّ َٝفَّ َت َِ ِو٠ُطُ  َٔ َِٝيطٔ  ُِ َو ّّٔيا ُجَزئَا ٢ََّٝ ٠ُِسَتِد ََ َِٝيطٔ َو َٜطُ ٠َا  هَّللُ َو

َٟ أَ  ا َٔ ََٝک  ََ ُِٝت َوبٔأَیِّ َشِيٕئ أَِر ُٕ َِ َٝىٔي اهَّللُ  ََ َٟ أَِر ا َٔ ُِٝت َو٠َا ٤َٔييٌّ  ُٕ َِ َٟ أ٤ََا ٤َٔييٌّ  ا َٔ َِسٔ أ٤ََِت  َ٘ ٔ َو ٔة اِلَِرَحا٣ َٝ َٝىٔي بٔٔع ََ ِر

ا َٔ َٟ ُِحٌّ َوَوِبْس  ا َٔ ٦ِ١َ ٠ََىَک َولَی صََذا  َِ ُط  َٜ ُِٝت  ُٔ ُک بٔطٔ َشِيْئ  ْٟ اِلَِوثَا٧ٔ َوأ٧َِ یَُوحََّس اهَّللُ َِل يَُِّشَ َٟ َو٠ََىطُ َیِو٠َئٕٔذ أَبُو بَِْکٕ َوبََٔل

َّبٔىُ  ِّی ٠ُت ٔن ُِٝت إ ُٕ َِ ٦ِ آ٦َ٠َ بٔطٔ  ٔلَی ١٠َّٔ ٦ِٔٙ اِرٔجِي إ َٟ ا٥َّٜأس َوَل َٔک یَِو٠ََک َصَذا أََِل َتَزی َحالٔی َوَحا ََّک َِل َتِسَتٔفيُي ذَٜ َٟ إ٤ٔ ا َٔ َک 

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔس٣َ َر َٔ ٔلَی أَصِلٔی َو ََِذَصِبُت إ  َٟ ا َٔ أِتٔىٔي  َِ ِس َلَضزُِت  َٔ ١ِٔىَت بٔی  ََ إَٔذا  َِ ٢َ أَصَِٝٔک  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٥ُِت فٔی  َو ُ٘ ١َِٜٔسی٥ََة َو ا

ٔس٣َ َولَیَّ َنََفْ ٦ِ٠ٔ أَ  َٔ َّي  ١َِٜٔسی٥ََة َحً ٔس٣َ ا َٔ ُٟ ا٥َّٜاَس حٔيَن 
َ أ َِ ُ اِلَِخَباَر َوأَ َّْ ُِٝت أََتَدب َحَى َِ ١َِٜٔسی٥ََة أَصِلٔی  ٞٔ ا ٞٔ َیثَِْٔب ٦ِ٠ٔ أَصِ صِ

١َِٜٔسی٥َةَ  ٔس٣َ ا َٔ َّٜٔذی  ُٞ ا َٞ َصَذا اٜزَُّج َى َِ ُِٝت ٠َا  ُٕ ٢َِٝ َيِسَتٔفيُىوا َذَٜٔک  َِ َِ َٝطُ  ِت َٔ ِو٠ُطُ  َٔ ِس أََراَز  َٔ ًْ َو ا َِٜيطٔ َٔسَ ٔ اُٜوا ا٥َّٜاُس إ َٕ َِ

َٜٕٔيَتىٔي َّٜٔذی  َٟ َنَى٢ِ أ٤ََِت ا ا َٔ ُِىٔي  ٔ َٟ اهَّللٔ أََتِىز و َُ ُِٝت َیا َر ُٕ َِ َِٝيطٔ  ُِٝت َو ََِسَخ ١َِٜٔسی٥ََة  ٔس٠ُِت ا َٕ ُِٝت بَلَی  َِ ُٕ َِ  َٟ ا َٔ ََّٙة  ب١َٔ

ِّٞ َظََلَة َِ  َٟ َظ ا َٔ  ٔ ََلة ١َََّٝک اهَّللُ َوأَِجَضُٝطُ أَِخبِْٔنٔی َو٦ِ اٜعَّ ا َو ُِٝت یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ أَِخبِْٔنٔی َو١َّ َّي ُٕ ٔ َحً ََلة َّٔصِ َو٦ِ اٜعَّ ِٔ ِبٔح ث٢َُّ أَ اٜعُّ

ََّضا َتِفُُٝي حٔيَن َتِفُُٝي بَيَِن َْقِ  إ٤ٔ َِ َّٔي  َّي َتزَِت ١ُِس َحً ََلَة َتِفَُٝي اٜصَّ إ٧َّٔ اٜعَّ َِ  ِّٞ اُر ث٢َُّ َظ َّّ َضا اِلُٙ َٜ نَِی َشِيَفا٧ٕ َوحٔي٥َئٕٔذ َيِسُحُس 



 

إ٧َّٔ حٔي٥َئٕٔذ ُتِسَحزُ َجضَ  َِ  ٔ ََلة َّٔصِ َو٦ِ اٜعَّ ِٔ ُّٞ بٔاٜز٠ُِّٔح ث٢َُّ أَ َّٞ اٜمِّ ٔ َّي َيِسَتٕ ِّٞ ٠َِصُضوَزْة ٠َِحُؽوَرْة َحً َع َِ ِيُئ  َّ ِٜ َٞ ا َب ِٔ إَٔذا أَ َِ  ٢َُّ٥

 ٔ إ َِ َِ ١ُِس  زَُب اٜصَّ ٍِ َّي َت ٔ َحً ََلة َّٔصِ َو٦ِ اٜعَّ ِٔ َِٜىَِّصَ ث٢َُّ أَ َِّی ا َّي ُتَعل ََلَة ٠َِصُضوَزْة ٠َِحُؽوَرْة َحً نَِی ٧َّ اٜعَّ زُُب بَيَِن َْقِ ٍِ ََّضا َت إ٤ٔ

 َِ ُِٜوُؼو ا َِ ُِٝت یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ  ُٕ َِ  َٟ ا َٔ اُر  َّّ ََٜضا اِلُٙ ُب َوُؼوئَُط  َشِيَفا٧ٕ َوحٔي٥َئٕٔذ َيِسحُُس  ْٞ يَُُقِّ َٟ ٠َا ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ َرُج ا َٔ ثِىٔي َو٥ِطُ  َحسِّ

َٞ َوِجَضطُ  ٌََس ِت َخَفایَا َوِجضٔطٔ َؤِيطٔ َوَخَيأشي١ٔطٔ ث٢َُّ إَٔذا  َي٥َِتثُْٔ إِٔلَّ َِخَّ َِ  ُٖ َيَت١َِؽ١َُؾ َوَيِست٥َِٔص ِت َِ ١َا أ٠َََزُظ اهَّللُ إِٔلَّ َِخَّ َ٘  

ِت َخَفایَا یََسیِطٔ ٦ِ٠ٔ أ٤ََا٠ٔٝٔطٔ َخَفایَا َوِجضٔطٔ ٦ِ٠ٔ أََِطَ  ئِن إِٔلَّ َِخَّ َٕ َِ ١ِٜٔزِ ٔلَی ا ُٞ یََسیِطٔ إ ٔس ٍِ ِٔ ث٢َُّ َي ١َِٜا ٓٔ ِٜٔحَيتٔطٔ ٠ََي ا ِٔ ا ١َِٜا  ٠ََي ا

َس  َٔ  ُٞ ٔس ٍِ ِٔ ث٢َُّ َي ١َِٜا ٔ ٠ََي ا ٓٔ َشِىزٔظ ا طٔ ٦ِ٠ٔ أََِطَ َٔ ِ ِت َخَفایَا َرأ طُ إِٔلَّ َِخَّ ََ ِ ِت َخَفایَا ث٢َُّ َی١َِسُح َرأ َِٙىَبئِن إِٔلَّ َِخَّ ٔلَی اِل ٠َِيطٔ إ

َّٜذٔ  َسُظ بٔا َِٝيطٔ َو٠َحَّ َح١َٔس اهَّلَل َوأَثِىَي َو َِ َّی  ََِعل ا٣َ  َٔ إ٧ِٔ صَُو  َِ  ِٔ ١َِٜا َِٝيطٔ ٦ِ٠ٔ أ٤ََا٠ٔٝٔطٔ ٠ََي ا َِٝبُط ِهَّلِل إِٔلَّ رِٔج َٔ  َُ ْٞ َوََفَّ ُط أَصِ َٜ ی صَُو 

َٓ ٦ِ٠ٔ َخٔفيَئتٔطٔ  ٟٔ اهَّللٔ اِنََّصَ و َُ َِ َر ٔ َِٜحٔسیٔث أَبَا أ٠َُا٠ََة َظاح َث َو١ِزُو ب٦ُِ َوَبَسَة بَٔضَذا ا َحسَّ َِ ُط  ََٜسِتُط أ٠ُُّ َضِيَئتٔطٔ َیِو٣َ َو َ٘ 

 ٔ ا٣ٕ َواح َٕ ُٟ فٔی ٠َ و ُٕ ُط أَبُو أ٠َُا٠ََة یَا َو١َِزو ب٦َِ َوَبَسَة ا٤ُِمزِ ٠َا َت َٜ  َٟ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َو١ِْزو َظل ا َٕ َِ  ُٞ ٕس يُِىَفی َصَذا اٜزَُّج

ٔذَب َولَی اهَّللٔ  ِ٘ ََْب أََجلٔی َو٠َا بٔی َحاَجْة أ٧َِ أَ َ َّ ِٔ َّٗ َوِمِٔم َوا ىِّي َوَر َٔ َِْت  ٔ ب َ٘ ِس  َٕ َٜ ٢َِٜ َیا أَبَا أ٠َُا٠ََة  ِو  َٜ ٟٔ اهَّللٔ  و َُ َوَِل َولَی َر

 َٝ َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِىُط ٦ِ٠ٔ َر َِ ىِّ أَ ٔٙ ثُِت بٔطٔ أَبَّسا َوَل ِبَي ٠َزَّإت ٠َا َحسَّ ََ َّي َوسَّ  ٢َ إِٔلَّ ٠َزَّّة أَِو ٠َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا َحً َّٝ ََ ي ِيطٔ َو

َْ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک  َ ث ِ٘ ١ِٔىُتطُ أَ ََ 

ردی، رضن نب دمحم، مرکہم نب امعر، دشاد نب دبع اہلل، اوبامعر، ییحی نب ایب ریثک، اوب
عق
م

اامہم، فاہلث، اسن، رمعف نب ہسبع ادمح نب رفعج 

اج رفامےت ںی ہک زامہن اجتیلہ ںیم ایخؽ رکات اھت ہک ولگ رمگایہ ںیم التبم ںی افر فہ یسک را ےت رپ ںیہن ںی افر فہ بس ولگ وتبں یک وپ

 وساری رپ اھٹیب افر اؿ یک اپٹ رکےت ںی ںیم ےن ا ک لدیم ےک ابرے ںیم انس ہک فہ ہکم ںیم تہب یس  ربںی ایبؿ رکات ےہ وت ںیم اینپ

دختم ںیم احرض وہا  ہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںی افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس پھچ رک رہ رےہ ںی ویکہکن لپ 

 قبقم ںیم ہکم ںیم  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک وقؾ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ طلسم یھت رھپ ںیم ےن ا ک رطہقی اایتخر ایک سج ےک

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس کت چنہپ ایگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ںیم ےن رعض ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وکؿ ںی؟ 

رفامای ےھجم اہلل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم یبن وہں، ںیم ےن رعض ایک یبن ےسک ےتہک ںی؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 اعتیل ےن اجیھب ےہ، ںیم ےن رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک سک زیچ اک اغیپؾ دے رک اجیھب ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ا ک امانن اس ےک اسھت ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےن ےھجم  ہ اغیپؾ دے رک اجیھب ےہ ہک ہلص ریمح رکان افر وتبں وک وتڑان افر  ہ ہک اہلل اعتیل وک

یسک وک یر ک ہن انبان ںیم ےن رعض ایک ہک اس ہلئسم ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت افر وکؿ ےہ؟ لپ ےن رفامای ہک ا ک 



 

ت لزاد افر ا ک الغؾ رافی ےن اہک ہک اس فتق لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضح

البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت وج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ اامیؿ ےللےئ ےھت ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم یھب لپ یلص اہلل ہیلع 

فل ہ فملس یک ریپفی رکات وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اس فتق مت اس یک اطتق ںیہن رہ ےت ایک مت ریما افر ولوگں اک 

دےتھکی اس فتق مت اےنپ رھگ اجؤ رھپ بج ونس ہک ںیم اظرہ )اغبل( وہایگ وہں وت رھپ ریمے اپس لان فہ ےتہک ںی ہک ںیم اےنپ  احؽ ںیہن

اتھچ رھگ یک رطػ الچ ایگ افر روسؽ اہلل دمہنی ونمرہ ںیم لےئگ وت ںیم اےنپ رھگ فاولں ںیم یہ اھت افر ولوگں ےس  ربںی اتیل راتہ اھت افر وپ

ں کت ہک دمہنی ونمرہ فاولں ےس ریمی رطػ ھچک لدیم لےئ وت ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک اس رطح ےک وج لدیم دمہنی ونمرہ راتہ اھت اہی

ںیم لےئ ںی فہ ےسیک ںی وت اوہنں ےن اہک ہک ولگ اؿ یک رطػ دفڑ رےہ ںی اؿ یک وقؾ ےک ولگ اںیہن لتق رکان اچےتہ ںی نکیل فہ 

ہنی ونمرہ ںیم لای افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل اس یک اطتق ںیہن رہ ےت وت ںیم دم

 ےک روسؽ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھجم ناچہےتن ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں مت وت فیہ وہ سج ےن ھجم ےس ہکم

رھپ رعض ایک اے اہلل ےک یبن اہلل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک وج ھچک اھکسای ےہ  ںیم الماقت یک یھت ںیم ےن رعض ایک یج اہں

ےھجم اس یک  رب د ےئج افر ںیم اس ےس اجلہ وہں ےھجم امنز ےک ابرے ںیم  رب د ےئج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای حبص یک امنز 

افر لکن رک دنلب وہ اجےئ ویکہکن بج وسرج اتلکن ےہ افر اس فتق اکرف ولگ  ڑپوھ رھپ امنز ےس رےک روہ اہیں کت ہک وسرج لکن لےئ

اےس دجسہ رکےت ںی رھپ امنز ڑپوھ ویکہکن اس فتق یک امنز یک وگایہ رفےتش دںی ےگ افر احرض وہں ےگ اہیں کت ہک اس ہ زینے ےک 

بج اس ہ لاجےئ وت امنز ڑپوھ ویکہکن اس فتق یک امنز  ربارب وہ اجےئ رھپ امنز ےس رےک روہ ویکہکن اس فتق منہج وھجیکن اجیت ےہ رھپ

یک رفےتش وگایہ دںی ےگ افر احرض ےیک اجںیئ ےگ اہیں کت ہک مت رصع یک امنز ڑپوھ رھپ وسرج ےک رغفب وہےن کت امنز ےس رےک 

ےن رعض ایک فوضء  روہ ویکہکن  ہ اطیشؿ ےک وگنیسں ےک درایمؿ رغفب وہات ےہ افر اس فتق اکرف ولگ اےس دجسہ رکےت ںی ںیم

ےک ابرے ںیم یھب ھچک اتبےیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ لدیم یھب ااسی ںیہن وج فوض ےک اپین ےس یلک 

رکے افر اپین انک ںیم ڈاےل افر انک اصػ رکے رگم  ہ ہک اس ےک ہنم افر ونھتنں ےک اسرے انگہ ڑھج اجےت ںی ہک رھپ بج فہ 

دوھات ےہ سج رطح اہلل ےن اےس مکح دای ےہ وت اس ےک رہچے ےک انگہ اس یک داڑ ی ےک انکرفں ےک اسھت پ  رک اپین ےک ہنم 

اسھت رگ اجےت ںی رھپ بج فہ اےنپ اپؤں ونخٹں کت دوھات ےہ وت دفونں اپؤں ےک انگہ اویلگنں ےک وپرفں یک رطػ ےس اپین ےک 

امنز ڑپےھ افر اہلل یک دمح فانثء افر ایکس رزریگ افر اس ےک اشایؿ اشؿ ایبؿ رکے افر اےنپ اسھت رگ اجےت ںی رھپ ارگ فہ ڑھکے وہ رک 

دؽ وک اخصل اہلل ےک  ےئ افرغ رکےل وت فہ لدیم اےنپ انگوہں ےس اس رطح اپک فاصػ وہ اجات ےہ سج رطح ہک لج یہ اس یک 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصیب رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل امں ےن اےس انج ےہ انچہچن رمعف نب ہسبع ےن اس دحثی وک روسؽ اہلل یلص

یم ہنع ےس ایبؿ ایک وت رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک اے رمعف نب ہسبع دوھکی! ایک ہہک رےہ وہ ایک ا ک یہ ہگج ںیم لد



 

 ےگل اے اوباامہم ںیم ڑبی رمع فاال وہایگ وہں افر ریمی  یایں وک اانت وثاب لم اتکس ےہ وت رضحت رمعف نب ہسبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک

رنؾ وہیئگ ںی افر ریمی ومت رقبی لیئگ ےہ وت اب ےھجم ایک رضفرت ےہ ہک ںیم اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس 

یھب اس دحثی وک ایبؿ ہن رکات نکیل ںیم ےن وت اس  ا ک رمہبت ای دف رمہبت ای نیت رمہبت اہیں کت ہک است رمہبت یھب اتنس وت ںیم یھبک

 دحثی وک اس ےس یھب تہب زایدہ رمہبت انس ےہ۔

ردی، رضن نب دمحم، مرکہم نب امعر، دشاد نب دبعاہلل، اوبامعر، ییحی نب ایب ریثک، اوباامہم، فاہلث، اسن، رمعف نب  :  رافی
عق
م

ادمح نب رفعج 

 ہسبع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم مت اینپ امنزفں وک وسرج ےک ولطع وہےن کت افر وسرج ےک رغفب وہےن

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

  ہن ڑپوھ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم مت اینپ امنزفں وک وسرج ےک ولطع وہےن کت افر وسرج ےک رغفب وہےن ےک فتق کت

     1925    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، بہز، وہِ، وبساهَّلل ب٦ ـاس، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ  ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوَصِي ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜت َوص٢َٔ و١َُزُ  َحسَّ ا َٔ ََّضا  ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ

وبَُضا ١ِٔس َوَُغُ ًُ اٜصَّ ی ـُُٝو ٢َ أ٧َِ یَُتََحَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ََّا ٤ََهی َر  إ٤ٔ

یت ںی ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک فمہ وہایگ دمحم نب احمت، زہب، فبہ، دبعاہلل نب اطس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفام

ےہ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرج ےک ولطع افر وسرج ےک رغفب وہےن ےک فتق ںیم امنز ڑپےنھ ےس عنم 

 رفامای ےہ۔

 دمحم نب احمت، زہب، فبہ، دبعاہلل نب اطس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم مت اینپ امنزفں وک وسرج ےک ولطع وہےن کت افر وسرج ےک رغفب وہےن ےک فتق کت ہن ڑپوھ ۔

     1926    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ حٝوانی، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، اب٦ ـاس، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اب٦ِٔ ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوا َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َِٝوانٔیُّ َحسَّ ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا ٢َِٜ یَ َحسَّ َِٜت  ا َٔ ََّضا  ُٟ ئَٔصَة أ٤َ و َُ ًِ َر َس

ُٟ اهَّللٔ َظ  و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َِٜىَِّصٔ  َىَتئِن َبِىَس ا ِ٘ ٢َ اٜزَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِوا اهَّللٔ َظل ٢َ َِل َتَتََحَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

وا و٥َِٔس َذَٜٔک  ُّٝ ُتَع َِ وبََضا  ١ِٔس َوَِل َُغُ ًَ اٜصَّ  ـُُٝو

ین، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رصع نسح ولحا

 ےک دعب یک دف رںیتعک یھبک ںیہن وھچڑںی رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

 ع افر رغفب وہےن ےک فتق امنز ڑپےنھ اک ارادہ ہن رکف۔ہک وسرج ےک ولط

 نسح ولحاین، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رصع یک امنز ےک دعباؿ دف روتعکں ےک ایبؿ ںیم ہک پ  وک یبن

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ دف روتعکں ےک ایبؿ ںیم ہک پ  وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رصع یک امنز ےک دعب ڑپاھ رکےت ےھت

     1927    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حييي، وبساهَّلل ب٦ وہِ، اب٦ اٜحارث، بٙيْ، َکیِ حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہِح٠ٝہ ب٦ یحٌي ت :  راوی



 

ِٜحَ  َْنٔی َو١ِْزو َوصَُو اب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ حٔئييُّ َحسَّ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتُّ ٠َ ثَىٔي َِحِ ِٕ ٠َِولَی َحسَّ یِ ٕ َو٦ِ َُکَ َٙيِْ ُ ارٔٔث َو٦ِ ب

ٔلَی َوااب٦ِٔ َوبَّ  ُٝوُظ إ ََ ٠ََة أَِر ١ِِٜٔسَوَر ب٦َِ ٠َِْخَ َّی اهَّللُ إس أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َوبَّإس َوَوِبَس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦َِ أَِزَصَز َوا ئَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل

َِٝضا َو٦ِ ا ََ ََل٣َ ٥٠َّٔا َج١ٔيّىا َو َِٝيَضا اٜسَّ ِ َو أ اُٜوا اِْقَ َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ِّٝي٥َُض١َا َو َّٔک ُتَع َّا أُِخب٤َِْٔا أ٤َ ِٞ إ٤ٔ ُٔ َِٜىَِّصٔ َو َىَتئِن َبِىَس ا ِ٘ ٜزَّ

٥ُِت أَِْضٔ  ُ٘ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس َو ا َٔ ٢َ ٤ََهی َو٥ُِض١َا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َا أ٧ََّ َر ٍَ َٝ ِس بَ َٔ أب ا٥َّٜاَس َو َِٜدفَّ ُب ٠ََي و١ََُز ب٦ِٔ ا

َِٝيضَ  َِٜيض٢ِٔ َو ٔ ِجُت إ َْخَ َِ ١ََة  َٝ ََ ِٞ أ٣َُّ  ََ َِٜت  ا َٕ َِ ُٝونٔی بٔطٔ  ََ ُتَضا ٠َا أَِر ٍِ َّٝ ِيَضا َوبَ َٝ ُِٝت َو ََِسَخ  ِْ یِ َٟ َُکَ ا َٔ ِؤَٜضا ا  َٕ أَِخبَِْتُُض٢ِ بٔ َِ  

 َٝ ََ َِٜت أ٣ُُّ  ا َٕ َِ ٔلَی َوائَٔصَة  ُٝونٔی بٔطٔ إ ََ ٞٔ ٠َا أَِر ١َََٝة ب١ِٔٔث ََ ٔلَی أ٣ُِّ  زُّونٔی إ ٢َ ی٥ََِهی ََفَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ١ََة 

َٞ َوو٥ِٔٔسی نِٔسَوْة  َِٜىَِّصَ ث٢َُّ َزَخ َّی ا َُّط َظل إ٤ٔ َِ ص١َُا  ا حٔيَن َظَلَّ ِّٝيض١َٔا أ٠ََّ ٕ ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارٔ َو٥ُِض١َا ث٢َُّ َرأَیُِتُط ُيَع ا٣ ٦ِ٠ٔ بَىٔي َِحَ

 ََ أَِر َِ ص١َُا  ١َىُ ََِعَلَّ َِ ِّی أَ ٔن َٟ اهَّللٔ إ و َُ ١ََة َیا َر َٝ ََ ُٟ أ٣ُُّ  و ُٕ ُط َت َٜ ولٔی  ُٕ َِ ُٔومٔی بَٔح٥ِبٔطٔ  ُِٝت  ُٕ َِ َِٜحارَٔیَة  َِٜيطٔ ا ٔ َک َت٥َِهی َو٦ِ ُِٝت إ

َِٝت ا َى َّ َِ  َٟ ا َٔ ی َو٥ِطُ  َتأِِٔخٔ َِ ا َِ إ٧ِٔ أََشاَر بَٔئسظٔ  َِ ِّٝيض١َٔا  َىَتئِن َوأََراَک ُتَع ِ٘ ِت َصاَتئِن اٜزَّ َتأَِِخَ َِ ا َِ أََشاَر بَٔئسظٔ  َِ َِٜحارٔیَُة 

 َ َُّط أََتانٔی ٤ َِٜىَِّصٔ إ٤ٔ َىَتئِن َبِىَس ا ِ٘ ِٜٔت َو٦ِ اٜزَّ َ أ ََ َة  َٟ یَا ب٥َِٔت أَبٔی أ٠َُيَّ ا َٔ  َٓ ا اِنََّصَ َّ١َٝ َِ ََل٣ٔ َو٥ُِط  َِ ٔ ِئس بٔاِْل َٕ ِٜ اْس ٦ِ٠ٔ َوِبسٔ ا

َى  ِ٘ ُٝونٔی َو٦ِ اٜزَّ ٍَ َص َِ ِو٠ٔض٢ِٔ  َٔ ُض١َا َصاَتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ  َِ  ٔ ِضز ََّٝتئِن َبِىَس اٜمُّ  َتئِن اٜ

ی، دبعاہلل نب فبہ، انب ااحلرث، ریکب، رکبی رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک الغؾ ےس رفاتی ےہ ہک  ی

ین ی ج

 

ت

رحہلم نب ییحی 

 اعتٰیل ہنع ےن ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت دبعارلنمح نب ازرہ افر وسمر نب رخمہم ریض اہلل

فل ہ فملس یک زفہج رہطمہ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ اجیھب افر اوہنں ےن اہک ہک مہ بس یک رطػ ےس اؿ وک السؾ انہک 

اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ وک افر امنز رصع ےک دعب یک دف روتعکں ےک ابرے ںیم اؿ ےس وپانھچ افر انہک ہک ںیمہ  رب یلم ےہ ہک لپ یلص 

ڑپیتھ ںی افر ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک  ہ دحثی یچنہپ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس عنم رفامےت ےھت 

عنم رکات اھت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت لم رک اس امنز ےس 

رکبی ےن اہک ہک ںیم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ایگ وہنجں ےن ےھجم اجیھب اؿ اک اغیپؾ یھب اؿ کت اچنہپ دای رضحت اعدص  

 ےک ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک وت اؾ ہملس ےس وپھچ وت ںیم فاسپ اؿ یک رطػ ایگ افر اںیہن رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

رفامؿ یک  رب دی وت اوہنں ےن ےھجم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ ولاٹ دای فیہ اغیپؾ دے رک وج اغیپؾ دے رک رضحت 

فل ہ  اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک رطػ اجیھب اھت وت رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس وک اس ےس عنم رفامےت وہےئ انس ےہ رھپ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یہی دف رںیتعک ڑپےتھ وہےئ یھب داھکی سج فتق 



 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ دف رںیتعک ڑپےتھ وہےئ داھکی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رصع یک امنز ڑپھ ےکچ ےھت رھپ لپ یلص 

ل ہ فملس رشتفی الےئ وت ریمے اپس ااصنر ےک ہلیبق ینب رحاؾ یک دنچ وعرںیت ںیھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف اہلل ہیلع ف

رںیتعک ڑپںیھ وت ںیم ےن ا ک ابدنی وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ اجیھب ںیم ےن اس ےس اہک ہک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض رکان اے اہلل ےک روسؽ اؾ ہملس یتہک ںی ہک ںیم ےن لپ فملس ےک ولہپ ںیم ڑھکی رانہ 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اؿ دف روتعکں ےک ابرے ںیم عنم رکےت وہےئ انس ےہ افر رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑپےتھ 

ےھچیپ ڑھکی رانہ رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک اس ابدنی ےن  وہےئ یھب داھکی ےہ رھپ ارگ اہھت ےس ااشرہ رفامںیئ وت

ےس اےسی یہ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ اہھت ےس ااشرہ رفامای وت فہ ےھچیپ وہیئگ رھپ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز 

امنز ےک دعب یک دف روتعکں ےک ابرے ںیم وپاھچ ےہ اس یک فہج  ہ ےہ ہک ینب  افرغ وہےئ وت رفامای اے اوباہیم یک یٹیب وت ےن رصع یک

دبعاسیقل ےک ھچک ولگ اؿ یک وقؾ ںیم ےس االسؾ وبقؽ رکےن ےک ےیل لےئ ےھت سج ںیم وغشمتیل یک فہج ےس رہظ یک امنز ےک دعب 

 یک دف رںیتعک رہ یئگ ںیھت اؿ وک ںیم ےن ڑپاھ ےہ۔

ی :  رافی ی

ین ی ج

 

ت

 ، دبعاہلل نب فبہ، انب ااحلرث، ریکب، رکبی رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 یک امنز ےک دعب ڑپاھ رکےت ےھت اؿ دف روتعکں ےک ایبؿ ںیم ہک پ  وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رصع

     1928    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ولی ب٦ ححز، ایوب، اب٦ جىَف، اب٦ ابی ِح٠ٝہ، حَّضت ابو١َٝہ :  راوی

 َٔ  ٕ ُٔتَِيَبُة َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ْس َوصَُو اب٦ُِ أَبٔی َحسَّ َْنٔی ٠َُح١َّ َ ُٞ َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ أَِخب ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ا

ُٟ اهَّللٔ َظ  و َُ ََّٝتئِن کَا٧َ َر ِحَسَتئِن اٜ َٟ َوائَٔصَة َو٦ِ اٜسَّ
َ أ ََ َّطُ  ١َََٝة أ٤َ ََ َْنٔی أَبُو  َ َٟ أَِخب ا َٔ َة  َٝ ٠َ ََ َِحِ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِّٝيض١َٔا ل ٢ََّٝ ُيَع

ص١َُا ََِعَلَّ َٞ َو٥ُِض١َا أَِو َنٔسَيُض١َا  َُّط ُشٍٔ َِٜىَِّصٔ ث٢َُّ إ٤ٔ َٞ ا ِب َٔ ِّٝيض١َٔا  َِٜت کَا٧َ ُيَع ا َٕ َِ َِٜىَِّصٔ  َِٜىَِّصٔ ث٢َُّ أَثِبََتُض١َا َوکَا٧َ إٔذَا  َبِىَس ا َبِىَس ا

ا َٔ َٟ َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب  ا َٔ َّی َظََلّة أَثِبََتَضا  َِٝيَضاَظل ُٞ َتِىىٔي َزاَو٣َ َو ١َٔىي َِ ٔ  َٟ إ



 

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اویب، انب رفعج، انب ایب رحہلم، رضحت اوبہملس رفامےت ںی ہک اوہنں ےن رضحت اعدص  

رصع ےک دعب ڑپاھ رکےت ےھت وت ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اؿ دف روتعکں ےک ابرے ںیم وپاھچ،  ںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ دف روتعکں وک رصع یک امنز ےس ےلہپ ڑپاھ رکےت ےھت رھپ

 وھبؽ ےئگ وت لپ یلص لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک رمہبت یسک اکؾ ںیم وغشمؽ وہ ےئگ ای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ وک ڑپانھ

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ دف روتعکں وک رصع یک امنز ےک دعب ڑپاھ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےس ڑپےتھ رےہ لپ یلص اہلل ہیلع 

 فل ہ فملس وج امنز یھب ڑپےتھ ےھت اس رپ دفاؾ رفامےت۔

 رفعج، انب ایب رحہلم، رضحت اوبہملسییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، اویب، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ دف روتعکں ےک ایبؿ ںیم ہک پ  وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رصع یک امنز ےک دعب ڑپاھ رکےت ےھت

     1929    حسیث                               اوٟ جٝس  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، اب٦ ١٤يْ، ہصا٣ ب٦ ُعوة، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ٔ بِ  ث٥ََا أَبٔی َج١ٔيّىا َو٦ِ صَٔصا٣ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َحسَّ ٦ٔ ُُعِ

قُّ  َٔ َِٜىَِّصٔ و٥ِٔٔسی  َىَتئِن َبِىَس ا ِ٘ ٢ََّٝ َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت ٠َا َتَزَک َر ا َٔ 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  زریہ نب رحب، رجری، انب ریمن، اشہؾ نب رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص

 ریمے اہں رصع ےک دعب یک دف رںیتعک یھبک ںیہن وھچڑںی۔

 زریہ نب رحب، رجری، انب ریمن، اشہؾ نب رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 لئ رقلؿ اک ایبؿاضف :   ابب

 اؿ دف روتعکں ےک ایبؿ ںیم ہک پ  وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رصع یک امنز ےک دعب ڑپاھ رکےت ےھت

     1930    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

يبانی، وبساٜزح٦١ ب٦ اَوز، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ولی ب٦ ٠سہز، ح، ولی ب٦ ححز، ولی ب٦ ٠سہز، ابو اَحاٗ ش :  راوی

 حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 َٜ ُن  ِّ َّٝ ٕ َواٜ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا أَبُو َحسَّ َ ٕ أَِخب ٤ََْا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ُط أَِخب

ِيبَ  َٖ اٜصَّ َح َِ ٔ ُٟ اهَّللٔإ و َُ ُض١َا َر َ٘ َِٜت َظََلَتا٧ٔ ٠َا َتَز ا َٔ ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  َوز َِ َ َِٝيطٔ انٔیُّ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ اِل َّی اهَّللُ َو  َظل

َىَتئِن َبِىَس  ِ٘ ٔ َوَر ِحز َّ ِٜ َٞ ا ِب َٔ َىَتئِن  ِ٘ ا َوَِل َوََل٤َٔيّة َر قُّ َٔسًّ َٔ ٢َ فٔی بَِئًي  َّٝ ََ َِٜىَِّصٔ  َو  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ح، یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اوب ااحسؼ ابیشین، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل 

یک دف  اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریمے رھگ ںیم دف امنزںی یھبک وھچڑںی ہن ابانط ہن اظرہا رجف ےس ےلہپ

 رںیتعک افر رصع ےک دعب یک دف رںیتعک۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ح، یلع نب رجح، یلع نب رہسم، اوب ااحسؼ ابیشین، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت اعدص  ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ دف روتعکں ےک ایبؿ ںیم ہک پ  وک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رصع یک امنز ےک دعب ڑپاھ رکےت ےھت

     1931    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَوز، ٠َسوٗ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہااب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابواَحٖ،  :  راوی



 

ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا ٔ َحسَّ َوز َِ َ َٖ َو٦ِ اِل َح َِ ٔ َو٦ِ أَبٔی إ

 َّ اَِل َنِصَضُس َولَی َوائَٔصَة أ٤َ َٔ  ٕٗ و َّی اهَّللُ َو٠ََِسُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ص١َُا َر َّٜٔذی کَا٧َ یَُٙو٧ُ و٥ِٔٔسی إِٔلَّ َظَلَّ َِٜت ٠َا کَا٧َ َیِو٠ُُط ا ا َٔ َضا 

َِٜىَِّصٔ  َىَتئِن َبِىَس ا ِ٘ ٢ََّٝ فٔی بَِئًي َتِىىٔي اٜزَّ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک سج دؿ یھب روسؽ انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، اوسد، قورفؼ، رضحت اعدص 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ابری ریمے رھگ ںیم وہیت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہ امنز ڑپےتھ ینعی رصع یک امنز ےک دعب دف

 رںیتعک۔

 رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، اوسد، قورفؼ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز رغمب ےس لبق دف رںیتعک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمامنز رغمب ےس لبق دف رںیتعک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایب

     1932    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، اب٦ ِؽيٞ، حَّضت ٠دتار ب٦ ِّٝٞ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ َف٠اےت ہيں ٘ہ ٠يں ےن  :  راوی

 حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيبَ  ٕٞ َو٦ِ ٠ُِدَتارٔ ب٦ِٔ َحسَّ َُِؽِي ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ  ٕٞ َُِؽِي ِٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ  یِ َة َوأَبُو َُکَ

ُب اِلَیِٔسی َولَی َٟ کَا٧َ و١َُزُ َيَِّضٔ ا َٕ َِ َِٜىَِّصٔ  ًٔ َبِىَس ا َفوُّ ُِٜت أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک َو٦ِ اٜتَّ َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕٞ ُّ ِٝ ُِ  ٕ ٥َّا  َظََلة ُ٘ َِٜىَِّصٔ َو َبِىَس ا

 َ١ِٜ َٞ َظََلةٔ ا ِب َٔ ١ِٔس  ؤب اٜصَّ َىَتئِن َبِىَس َُغُ ِ٘ ٢ََّٝ َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِّی َولَی َوِضٔس ا٥َّٜٔييِّ َظل ُٟ نَُعل و َُ َٜطُ أَکَا٧َ َر ُِٝت  ُٕ َِ زٔٔب  ٍِ

َٟ کَا٧َ یَ  ا َٔ ص١َُا  ٢ََّٝ َظَلَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ِ ی٥ََِضا٤ااهَّللٔ َظل َٜ ٢ِ َیأ٠ُِز٤َِا َو َٝ َِ ِّٝيض١َٔا   َزا٤َا نَُع



 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب لیضف، رضحت اتخمر نب لفلف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن نب امکل 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رصع ےک دعب  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رصع ےک دعب ےک ولفنں ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک

امنز ڑپےنھ فاولں رپ اہھت امرےت ےھت افر مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ںیم وسرج ےک رغفب وہےن ےک دعب رغمب 

فملس یھب  ہ دف رںیتعک ڑپےتھ یک امنز ےس ےلہپ دف رںیتعک ڑپےتھ ےھت وت ںیم ےن اؿ ےس رعض ایک ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ےھت اوہنں ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیمہ اؿ دف روتعکں وک ڑپےتھ وہےئ دےتھکی نکیل ہن ںیمہ اس اک مکح رفامےت افر ہن

 ںیمہ اؿ ےس عنم رفامےت ےھت۔

اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن نب اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب لیضف، رضحت اتخمر نب لفلف ریض اہلل  :  رافی

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رغمب ےس لبق دف رںیتعک ڑپےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1933    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، وبساٜوارث، اب٦ ظہيِ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِٕ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ  ٔ َوصَُو اب٦ُِ ُظَضِي َِٜىزٔیز َِٜوارٔٔث َو٦ِ َوِبٔس ا ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ ١َِٜٔسی٥َةٔ ٠َ  َحسَّ ٥َّا بٔا ُ٘  َٟ ا َٔ أٜٕک 

 ٔ َّي إ َىَتئِن َحً ِ٘ َىَتئِن َر ِ٘ ُىو٧َ َر َ٘ يَِْ َِ َوارَٔی  زٔٔب ابَِتَسُروا اٜسَّ ٍِ ١َ ِٜ ٔ ا ١َُِٜؤذ٧ُِّ َٜٔعََلة إَٔذا أَذ٧ََّ ا َِ ُٞ ََٜيِسُخ  َِ زٔی ٍَ ِٜ َٞ ا ٧َّ اٜزَُّج

َِّٝيِت ٦ِ٠ٔ  ِس ُظ َٔ ََلَة  ُِ أ٧ََّ اٜعَّ َيِحٔس َِ ١َِِٜسحَٔس  ِّٝيض١َٔاا َْةٔ ٦ِ٠َ ُيَع ِ ث َ٘ 

ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، انب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک دمہنی ںیم بج ؤمذؿ امنز 

ز رغمب یک اذاؿ داتی اھت وت مہ ولگ وتسؿ یک لڑ ںیم دف راعکت ڑپاھ رکےت ےھت دجسم ںیم وکیئ این لدیم لات وت تہب یس دعتاد ںیم امن

 ڑپےنھ فاولں ےس  ہ ایخؽ رکات ہک امنز وہیئگ ےہ۔



 

 ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، انب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ ںیمرہ اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ امنز ےک 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رہ اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ امنز ےک ایبؿ ںیم

     1934    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، و٘يي، ٘ہ١س، وبساهَّلل ب٦ بزیسہ، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠ٍّٞ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَُزیَِسَة َو٦ِ َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ِض١َٕس  َ٘ ا٠ََة َوَو٘ٔيْي َو٦ِ  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ  َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ

ِّٞ أََذا٤َئِن  ُ ٢ََّٝ بَيَِن ک ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ١ُِٜزَنٔیِّ  ٕٞ ا َّّ ٍَ ٠ُ  َِ أَٜثٔة ٦ِ١َٜٔ َشا َٟ فٔی اٜثَّ ا َٔ ََٜضا ثَََلثّا  ا َٔ  َظََلْة 

س، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب لفغم رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 م
کہ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فعیک، 

 فل ہ فملس ےن نیت رمہبت رفامای رسیتی رمہبت ںیم رفامای فملس ےن رفامای ہک رہ اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ امنز ےہ لپ یلص اہلل ہیلع

 ہک وج سج اک دؽ اچےہ ڑپےھ ےل۔

س، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب لفغم :  رافی

 م
کہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فعیک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 رہ اذاؿ افر ااقتم ےک درایمؿ امنز ےک ایبؿ ںیم

     1935    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساِلولی، جزیزی، وبساهَّلل ب٦ بزیسہ، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ٠ٍّٞ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََ  ُِٜحَزیِزٔیِّ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی َو٦ِ ا ٕٞ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ ا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّّ ٍَ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠ُ

َٟ فٔی اٜزَّابَٔىٔة ١َٜٔ  ا َٔ َُّط  َُٝط إِٔلَّ أ٤َ ٢َ ٠ِٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِ َظل  ٦ِ َشا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رجریی، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ےس ایس رطح لقن رفامای نکیل اس ںیم ےہ ہک وچیھت رمہبت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج سج اک دؽ اچےہ ڑپھ ےل

 ()وساےئ تنس ؤمدکہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رجریی، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

 لؿ اک ایبؿاضفلئ رق :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1936    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، َا٢ٜ، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٤ََْا  َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر َٟ َظل ا َٔ ا٢ٕٜٔ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ََ ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ 

َِٜىُس  ی ٠َُوأجَضُة ا ُة اِلُِِخَ َّ ٔ ائ َىّة َواٜفَّ ِ٘ َتئِن َر َّ ٔ ائ ٓٔ بٔإِٔحَسی اٜفَّ َِٜدِو ٢َ َظََلَة ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ا٠ُوا فٔی اهَّللُ َو َٔ ُِوا َو وِّ ث٢َُّ اِنََّصَ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو َّی بٔض٢ِٔ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٜئَٔک ث٢َُّ َظل َِ أُو َِٜىُسوِّ َوَجا بٔٝٔيَن َولَی ا ِٕ ا٣ٔ أَِظَحابٔض٢ِٔ ٠ُ َٕ َّی ٠َ ٢َ ا٥َّٜٔييُّ َظل َّٝ ََ َىّة ث٢َُّ  ِ٘ ٢َ َر َّٝ ََ

َىّة  ِ٘ ِٔ َر َىّة َوَصُؤَِل ِ٘ ِٔ َر َضي َصُؤَِل َٔ ٢ََّٝ ث٢َُّ  ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

 نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ دبع



 

فملس ےن دف امجوتعں ںیم ےس ا ک ےک اسھت ا ک رتعک ڑپ ی افر دفرسی امجتع دنمش ےک اسےنم ےھت رھپ  ہ امجتع دنمش ےک 

 اج رک ڑھکی وہیئگ افر فہ امجتع لیئ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک ا ک رتعک اقمہلب ںیم ڑھکے وہےن فاولں یک ہگج

 ڑپاھیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن السؾ ریھپ دای رھپ دفونں امجوتعں ےک بس ولوگں ےن ا ک رتعک ڑپ ی۔

 اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1937    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوربيي زہزانی، ِٝيح، زہزی، َ :  راوی

ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١َُ  ََ َِٝيْح َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  ُِ ث٥ََا  ث٥َٔيطٔ أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ ُث َو٦ِ َظََلةٔ َحسَّ َُّط کَا٧َ یَُحسِّ َز َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٤َ

َّی اهَّللُ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِٜ َر ٢َ بَٔضَذا ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝيُتَضا ٠ََي َر ُٟ َظ و ُٕ ٓٔ َوَي َِٜدِو ٢َ فٔی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ١َِىىَي َو

چ، زرہی، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فلی 

فل ہ  اوبرعیب زرہاین، 

 فملس ےک اسھت وخػ یک امنز ایس رطےقی ےس ڑپ ی ےہ۔

چ، زرہی، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

فلی 

 اوبرعیب زرہاین، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ػ یک امنز ےک ایبؿ ںیموخ



 

     1938    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي ب٦ ٓاز٣، َّيا٧، ٠وسٰي ب٦ وٕبہ، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی  َحسَّ َٟ َظل ا َٔ َبَة َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ِٕ َيا٧َ َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ وُ ِّ َُ آَز٣َ َو٦ِ 

 َّ ٔ ْة ٠ََىُط َوـَائ َّ ٔ ا٠َِت ـَائ َٕ َِ ٓٔ فٔی َبِىٔؾ أَیَّا٠ٔطٔ  َِٜدِو ٢َ َظََلَة ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ََِعل َِٜىُسوِّ  ِٔ ا ْة بٔإَٔزا

 َّٜ َى بٔا ِ٘ َىّة َر ِ٘ َتا٧ٔ َر َّ ٔ ائ َؽِت اٜفَّ َٔ َىّة ث٢َُّ  ِ٘ َّی بٔض٢ِٔ َر ََِعل و٧َ  َِ اِْلَِخُ َىّة ث٢َُّ َذَصبُوا َوَجا ِ٘ َٟ اب٦ُِ و١َُزَ ٔذی٦َ ٠ََىطُ َر ا َٔ َٟ َو ا َٔ ّة 

 ِّ ائ١ّٔا تُو٠ُٔئ إٔی١َا َٔ ِّٞ َراّ٘ٔبا أَِو  َع َِ َٔک  َْ ٦ِ٠ٔ ذَٜ َ ث ِ٘ ْٓ أَ إَٔذا کَا٧َ َخِو َِ 

ایب ہبیش، ییحی نب لدؾ، ایفسؿ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  اوبرکب نب

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھچک دونں ںیم وخػ یک امنز اس رطح ےس ڑپ ی ہک ا ک امجتع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑھکی 

ےک اسےنم ڑھکی وہیئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ولوگں وک ا ک رتعک ڑپاھیئ رھپ فہ پ ے وہیئگ افر ا ک امجتع دنمش 

ےئگ افر دفرسی امجتع لیئگ اؿ وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک رتعک ڑپاھیئ رھپ دفونں امجوتعں ےن اینپ ا ک ا ک 

ای ہک بج وخػ دح ےس ڑبھ اجےئ وت وساری رپ ای ڑھکے ڑھکے ااشرے رتعک وپری یک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام

 ےس امنز ڑپےھ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب لدؾ، ایفسؿ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1939    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، وبسا١ٜٝک ب٦ ابی ََٝمي٧، وفاء، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ِٕ َو٦ِ َجابٔز ٧َ َو٦ِ َوَفا َمِيَ َٝ َُ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ أَبٔی  ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ َٟ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ا َٔ  



 

 َُ َْ َر ِٝ ٌّْ َخ ئِن َظ َّّ ٥َا َظ َّّ َع َِ  ٔٓ َِٜدِو ٢َ َظََلَة ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ َشضِٔسُت ٠ََي َر َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و

٤َِا َج١ٔ  َّْ ب َ٘ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ ا٥َّٜٔييُّ َظل َّ َٙب َِ َٝةٔ  ِِٜٕٔب َِٜىُسوُّ بَِي٥َ٥َا َوبَيَِن ا ٢َ َوا َّٝ ََ َي َو َِ ِى٥َا َج١ٔيّىا ث٢َُّ َر َ٘ َي َوَر َ٘ يّىا ث٢َُّ َر

ِى٥َا َج١ٔي َِ ًٔ َوَر و ُ٘
ُط ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ ا َرأ َّ١َٝ َِ َِٜىُسوِّ  ُ فٔی ٤ََِحٔ ا

١َُِٜؤِخَّ ُّْ ا ا٣َ اٜعَّ َٔ َّٜٔذی َیٝٔيطٔ َو ُّْ ا ٔ َواٜعَّ حُوز ّىا ث٢َُّ ا٤َِحَسَر بٔاٜسُّ

 ُ
١َُِٜؤِخَّ ُّْ ا َّٜٔذی َیٝٔيطٔ ا٤َِحَسَر اٜعَّ ُّْ ا ا٣َ اٜعَّ َٔ ُحوَز َو ٢َ اٜسُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َضي ا٥َّٜٔييُّ َظل حُ َٔ ٣َ  بٔاٜسُّ سَّ َٕ ا٠ُوا ث٢َُّ َت َٔ وزٔ َو

ِى٥َا َ٘ ٢ََّٝ َوَر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َي ا٥َّٜٔييُّ َظل َ٘ ٣ُ ث٢َُّ َر سَّ َٕ ١ُِٜ ُّْ ا َ اٜعَّ
ُ َوَتأَِخَّ

١َُِٜؤِخَّ ُّْ ا ًٔ  اٜعَّ و ُ٘
ُط ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ َج١ٔيّىا ث٢َُّ َر

ٔ َو  ُحوز ِى٥َا َج١ٔيّىا ث٢َُّ ا٤َِحَسَر بٔاٜسُّ َِ ُ فٔی َوَر
١َُِٜؤِخَّ ُّْ ا ا٣َ اٜعَّ َٔ َىٔة اِلُولَی َو ِ٘ ا فٔی اٜزَّ ّ َّٜٔذی کَا٧َ ٠َُؤِخَّ َّٜٔذی یَٝٔيطٔ ا ُّْ ا اٜعَّ

َّٜٔذی َیٝٔيطٔ ا٤َِحَسَر  ُّْ ا ُحوَز َواٜعَّ ٢َ اٜسُّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َضي ا٥َّٜٔييُّ َظل َٔ ا  َّ١َٝ َِ َِٜىُسوِّ  ُ ٤ُُحورٔ ا
١َُِٜؤِخَّ ُّْ ا ٔ  اٜعَّ ُحوز  بٔاٜسُّ

١َا َيِع٥َُي َِحَ  َ٘ َٟ َجابْٔز  ا َٔ ٥َ١َِّٝا َج١ٔيّىا  ََ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢َ ا٥َّٜٔييُّ َظل َّٝ ََ َسَحُسوا ث٢َُّ  ِٔ بٔأ٠ََُزائٔض٢ِٔ َِ ٢ُِٙ َصُؤَِل َُ 

 رفامےت ںی ہک وخػ یک امنز ڑپےتھ فتق ںیم دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت اھت مہ ےن دف ںیفص انبںیئ ا ک فص روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ افر دنمش

ےن یھب ریبکت یہک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع امہرے افر ہلبق ےک درایمؿ ںیم اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریبکت یہک افر مہ بس 

فل ہ فملس ےن روکع ایک افر مہ بس ےن یھب روکع ایک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رس روکع ےس ااھٹای افر مہ بس ےن یھب رس 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ااھٹای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دجسہ ںیم پ ے ےئگ وت اس فص فاےل وج

ےک رقبی ےھت یلہپ رتعک ںیم بس دجسہ ںیم ےئگ افر یلھچپ فص فاےل دنمش ےک اقمےلب ںیم ڑھکے رےہ رھپ بج یبن یلص اہلل 

مہ  ہیلع فل ہ فملس ےن افر فہ فص وج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رقبی یھت دجسہ ایک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر

 بس ےن السؾ ریھپا اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک سج رطح لج لک ےک احمظف اےنپ رمکحاونں ےک اسھت رکےت ںی۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم



 

     1940    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ یو٤س، زہيْ، ابواٜزبيْ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ  ٟٔ اهَّللٔ  َحسَّ و َُ ٌَزَِو٤َا ٠ََي َر  َٟ ا َٔ  ٕ ٔ َو٦ِ َجابٔز ث٥ََا أَبُو اٜزُّبَيِْ ْْ َحسَّ ِ ث٥ََا ُزَصي َِٝيطٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ یُو٤َُس َحسَّ َّی اهَّللُ َو  َظل

َٟ ا ا َٔ ِضَز  َِّٝي٥َا اٜمُّ ا َظ َّ١َٝ َِ اَتُٝو٤َا َٔٔتاِّل َشٔسیّسا  َٕ َِ ِو٠ّا ٦ِ٠ٔ ُجَضِي٥ََة  َٔ  ٢َ َّٝ ََ َتَفِى٥َاص٢ُِ َو ِٔ ّة َِل َٝ َِٝيض٢ِٔ ٠َِي ٥َِٝا َو ِو ٠ٔ َٜ و٧َ  ُ٘ ١َُِِّٜشٔ

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ََٜا َر ََِذََکَ َذَٜٔک  َٔک  ٢ََّٝ ذَٜ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٞ َر َْ ٔجبِْٔی َ أَِخب َّطُ َِ اُٜوا إ٤ٔ َٔ َٟ َو ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َتأِتٔيض٢ِٔ َظ  و٧َ بَِي٥٥ََ ََ ُ٘ ١َُِِّٜشٔ ئِن َوا َّّ ٥َا َظ َّّ َٟ َظ ا َٔ َِٜىَِّصُ  ِت ا ا َحََّضَ َّ١َٝ َِ َِٜيض٢ِٔ ٦ِ٠ٔ اِلَِوَِلزٔ  ٔ ُِّ إ َٟ ََلْة هَٔی أََح ا َٔ ٔة  َٝ ِِٜٕٔب ا َوبَيَِن ا

 ََ ِى٥َا ث٢َُّ  َ٘
َي ََفَ َ٘ ٤َِا َوَر َّْ ب َ٘ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ َر َّ َٙب َحَس َِ ََ ا٠ُوا  َٔ ا  َّ١َٝ َِ  ُٟ ُّْ اِلَوَّ َحَس ٠ََىُط اٜعَّ ََ َحَس َو

 َْ َّ َٙب َِ  ٟٔ ا٣َ اِلَوَّ َٕ ا٠ُوا ٠َ َٕ َِ انٔی  ُّْ اٜثَّ ٣َ اٜعَّ سَّ َٕ ُٟ َوَت ُّْ اِلَوَّ َ اٜعَّ
انٔی ث٢َُّ َتأَِخَّ ُّْ اٜثَّ ٢ََّٝ اٜعَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

٤َِا َو  َّْ ب َ٘ َُٝسوَو انٔی ث٢َُّ َج ُّْ اٜثَّ َحَس اٜعَّ ََ ا  َّ١َٝ َِ انٔی  ا٣َ اٜثَّ َٔ ُٟ َو ُّْ اِلَوَّ َحَس ٠ََىُط اٜعَّ ََ ِى٥َا ث٢َُّ  َ٘
َي ََفَ َ٘ َِٝيض٢ِٔ َر ٢َ َو َّٝ ََ ا َج١ٔيّىا 

 َٔ ٔ ث٢َُّ َخغَّ َجابْٔز أ٧َِ  َٟ أَبُو اٜزُّبَيِْ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ َر ٢ِ َصُؤَِل ُ٘ ُُ ِّی أ٠ََُزا ١َا ُيَعل َ٘  َٟ  ا

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، اوباسلریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

رہظ یک امنز ڑپ ی یل رشموکں ےک اسھت ہلیبق ہنیہج یک ا ک وقؾ ےک اسھت اہجد ایک اوہنں ےن مہ ےس تہب تخس گنج یک بج مہ ےن 

ےن اہک اکش مہ اؿ رپ ا ک دؾ ہلمح لفر وہےت وت اںیہن اکٹ رک رھک دےتی رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

لےئ یگ وج اؿ وک اینپ  فملس وک اس ےس اب رب ایک اس اک ذرک روسؽ اہلل ےن مہ ےس ایک افر رفامای ہک رشموکں ےن اہک ہک اؿ یک ا ک افر امنز

افالد ےس یھب زایدہ وبحمب ےہ وت بج رصع یک امنز اک فتق لای وت مہ ےن دف ںیفص انبںیل افر رشمک امہرے افر ہلبق ےک درایمؿ ںیم 

امای وت مہ ےن ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریبکت یہک افر مہ ےن یھب ریبکت یہک افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع رف

 یھب روکع ایک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسہ رفامای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت یلہپ فص فاولں ےن دجسہ ایک رھپ

ر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر یلہپ فص فاےل ڑھکے وہ ےئگ وت دفرسی فص فاولں ےن دجسہ ایک افر یلہپ فص فاےل ےھچیپ اف

یرد یہک افر مہ ےن یھب ریبکت یہک رھپ لپ ےن روکع رفامای 
کب ب

 

ی

دفرسی فص فاےل لےگ وہ ےئگ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

مہ ےن یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت روکع ایک رھپ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسہ ایک افر دفرسی فص فاولں 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن بس ےک اسھت السؾ ریھپا رضحت اوباسلریب رفامےت ںی ہک   بس ھٹیب ےئگ رھپ روسؽ اہللےن دجسہ ایک رھپ



 

 رھپ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک سج رطح لج لک اہمترے  ہ رمکحاؿ امنز ڑپےتھ ںی۔

 رب ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، اوباسلریب، رضحت اج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1941    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ی، شىبہ، وبساٜزح٦١ ب٦ ٔا٢َ، ظاٜح ب٦ خوات ب٦ جبيْ، حَّضت َہٞ ب٦ ابی حث١ہوبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْ :  راوی

 ِٜ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ٢ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َظأٜٔح ب٦ِٔ َحسَّ َٔ ا َٕ

 ٕ أت ب٦ِٔ ُجَبيِْ َِ  َخوَّ  ٔٓ َِٜدِو َّی بٔأَِظَحابٔطٔ فٔی ا ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٞٔ ب٦ِٔ أَبٔی َحِث١ََة أ٧ََّ َر ِض ََ ُط َو٦ِ  َّ ِٝ ُض٢ِ َخ َّّ َع

َّٜٔذی٦َ َخ  َّی ا َّي َظل ائ١ّٔا َحً َٔ  ِٟ ٢ِ َیزَ َٝ َِ ا٣َ  َٔ َىّة ث٢َُّ  ِ٘ َّٜٔذی٦َ یَُٝو٤َطُ َر َّی بٔا ََِعل ئِن  َّّ َّٜٔذی٦َ کَا٤ُوا َظ َ ا
٠ُوا َوَتأَِخَّ سَّ َٕ َىّة ث٢َُّ َت ِ٘ ُض٢ِ َر َّ ِٝ

 ٢َ َّٝ ََ َىّة ث٢َُّ  ِ٘ ُّوا َر َّٝ َّٜٔذی٦َ َتَد َّی ا َّي َظل َىَس َحً َٔ َىّة ث٢َُّ  ِ٘ َّی بٔض٢ِٔ َر ََِعل ا٠َُض٢ِ   ُٔسَّ

 نب ایب  ہمث ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اصحل نب وخات نب ریبج، رضحت لہس

وج  اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع وک وخػ یک امنز ڑپاھیئ لپ ےن اےنپ ےھچیپ دف ںیفص انبںیئ وت

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فص لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رقبی یھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس ا ک رتعک ڑپاھیئ رھپ

فملس ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک یلھچپ فص فاولں ےن ا ک رتعک امنز ڑپھ یل رھپ فہ لےگ ڑبےھ افر ایلگ فص فاےل ےھچیپ پ ے ےئگ 

 رھپ ھٹیب ےئگ اہیں کت ہک یلھچپ فص فاولں ےن ا ک رتعک امنز ڑپھ یل رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن السؾ ریھپ دای۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس، اصحل نب وخات نب ریبج، رضحت لہس نب ایب  ہمث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1942    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، یزیس ب٦ رو٠ا٧، حَّضت ظاٜح ب٦ خوات :  راوی

٦ِ َظ  إت َو١َّ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ یَزٔیَس ب٦ِٔ ُرو٠َا٧َ َو٦ِ َظأٜٔح ب٦ِٔ َخوَّ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  ٟٔ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َّی ٠ََي َر ل

 َّ ِٜ َظل ْة ؤَجاَظ ا َّ ٔ ِت ٠ََىُط َوـَائ َّّ ّة َظ َّ ٔ ٓٔ أ٧ََّ ـَائ َِٜدِو ًٔ َظََلَة ا ا َٔ ٢ََّٝ یَِو٣َ َذأت اٜزِّ ََ َِٝيطٔ َو َّٜٔذی٦َ ٠ََىطُ ی اهَّللُ َو َّی بٔا ََِعل َىُسوِّ 

وا ؤَجاَظ  ُّّ َع َِ ُِوا  ُّٔسض٢ِٔ ث٢َُّ اِنََّصَ وا ٔلَِن ائ١ّٔا َوأََت١ُّ َٔ َىّة ث٢َُّ ثََبَت  ِ٘ ًَّٜٔي َر َىَة ا ِ٘ َّی بٔض٢ِٔ اٜزَّ ََِعل ی  ُة اِلُِِخَ َّ ٔ ائ َِٜىُسوِّ َوَجائَِت اٜفَّ ا

٢ََّٝ بٔض٢ِٔ  ََ ُّٔسض٢ِٔ ث٢َُّ  وا ٔلَِن  َبَٕٔيِت ث٢َُّ ثََبَت َجأّٜسا َوأََت١ُّ

ےک ومعق رپ روسؽ ییحی نب ییحی، امکل، سیدی نب رفامؿ، رضحت اصحل نب وخات ےس رفاتی رکےت ںی ہک سج ےن زغفہ ذات ارلاقع 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت وخػ یک امنز ڑپ ی یھت ہک امجتع ےن فص دنبی یک افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت 

امنز ڑپ ی افر ا ک امجتع دنمش ےک اقمہلب ںیم ڑھکی ریہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ولوگں وک ا ک رتعک ڑپاھیئ وج 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ےھت رھپ فہ رہھٹے رےہ افر اوہنں ےن اینپ امنز وپری یک رھپ فہ دنمش ےک اقمہلب ںیم پ ے ےئگ لپ 

افر دفرسی امجتع لیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس امجتع وک فہ رتعک وج ابیق رہ یئگ یھت ڑپاھیئ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع 

 ےہ افر اس امجتع فاولں ےن اینپ رتعک وپری یک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےک اسھت السؾ ریھپا۔فل ہ فملس ےھٹیب ر

 ییحی نب ییحی، امکل، سیدی نب رفامؿ، رضحت اصحل نب وخات :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم



 

     1943    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وّا٧، ابا٧ ب٦ یزیس، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ  َٔ  َحسَّ  ٕ ١َََٝة َو٦ِ َجابٔز ََ ٕ َو٦ِ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی  ث٥ََا أَبَا٧ُ ب٦ُِ َیزٔیَس َحسَّ ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو َٟ َحسَّ ا

٥َّا إَٔذا  ُ٘  َٟ ا َٔ  ًٔ ا َٔ ٥َّا بَٔذأت اٜزِّ ُ٘ َّي إَٔذا  ٢َ َحً َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َِٝا ٠ََي َر َب ِٔ ٥َاَصا أَ أَ ِ٘ َٕٝة َتَز ٕ َلٝٔي َتِي٥َا َولَی َشَحَزة

َّی  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُْ َر ِي ََ ٘ٔيَن َو ١َُِِّٜشٔ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َِ َرُج َحا َِ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ْٖ َٜٔز َّٝ ٢ََّٝ ٠َُى ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

 َّ َْ ٤َٔييِّ اهَّللٔ َظل ِي ََ أََخَذ  َِ  ٕ َٟ َِل بَٔصَحَزة ا َٔ ُِىٔي  ٢ََّٝ أََتَدا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َٜٔز ا َٕ َِ َْـَُط  َ َِاِخَّ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

َّی اهَّللُ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َزُظ أَِظَحاُب َر ََِتَضسَّ  َٟ ا َٔ َٟ اهَّللُ ی٥َ١َُِىىٔي ٥ِ٠َٔک  ا َٔ ٦ِ١َ ی٥َ١َُِىَک ٠ٔىِّي  َِ  َٟ ا َٔ َٝ َْ َو ِي أ١ٌَََِس اٜسَّ َِ  ٢َ َّٝ ََ ِيطٔ َو

ٔة اِلُِِخَ  َّ ٔ ائ َّی بٔاٜفَّ وا َوَظل ُ
َىَتئِن ث٢َُّ َتأَِخَّ ِ٘ ٕة َر َّ ٔ َّی بَٔفائ ََِعل ََلةٔ  ٥َُِوزَٔی بٔاٜعَّ  َٟ ا َٔ ُط  َٕ َّٝ ٟٔ َوَو و َُ َِکَا٤َِت َٜٔز  َٟ ا َٔ َىَتئِن  ِ٘ ی َر

٢َ أَِربَُي َر  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َىَتا٧ٔ اهَّللٔ َظل ِ٘ ِو٣ٔ َر َٕ ِٝ ٔ َىإت َوٜ َ٘ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، اابؿ نب سیدی، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل 

ےچنہپ وت مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ےلکن اہیں کت ہک ذات ارلاقع چنہپ ےئگ وت بج مہ ا ک اس ہ دار درتخ رپ 

ار یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک فاہں وھچڑ دای رافی ےن اہک ہک رشموکں ںیم ےس ا ک لدیم لای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ولت

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس درتخ ےک اسھت یکٹل وہیئ یھت وت اس لدیم ےن اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ولتار ڑکپ رک روسؽ اہلل

ےک اسےنم یک افر ےنہک اگل ہک ایک مت ھجم ےس ڈرےت وہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیہن اس لدیم ےن اہک ہک ںیہمت وکؿ ھجم 

ؿ ںیم ڈاؽ رک کٹل ےس اچبےئ اگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب رکاؾ ےن اس لدیم وک ڈراای داکمھای وت اس ےن ولتار ایم

دی امنز ےک  ےئ اذاؿ دی یئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک امجتع وک دف رںیتعک ڑپاھیئ فہ امجتع ےھچیپ  یل یئگ رھپ لپ یلص 

امجتع اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دفرسی امجتع وک دف رںیتعک ڑپاھںیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اچر رںیتعک وہںیئگ افر 

 یک دف رںیتعک وہںیئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، اابؿ نب سیدی، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 ز ےک ایبؿ ںیموخػ یک امن

     1944    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، اب٦ حسا٧، اب٦ ََل٣، یحٌي، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، جابز :  راوی

٤ََْا یَِحٌَي َيِىىٔ  َ ارٔمٔیُّ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ َْنٔی َیِحٌَي َحسَّ َ ٣ٕ أَِخب َلَّ ََ ث٥ََا ٠َُىاؤیَُة َوصَُو اب٦ُِ  ا٧َ َحسَّ ي اب٦َِ َحسَّ

َّی اهَّللُ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َّی ٠ََي َر َُّط َظل َُْظ أ٤َ َ ١َََٝة ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ َجابّٔزا أَِخب ََ َْنٔی أَبُو  َ َّیأَِخب ََِعل  ٔٓ َِٜدِو ٢َ َظََلَة ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو   َو

ةٔ اِلُِِخَ  َّ ٔ ائ َّی بٔاٜفَّ َىَتئِن ث٢َُّ َظل ِ٘ َتئِن َر َّ ٔ ائ ٢َ بٔإِٔحَسی اٜفَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ اهَّللٔ َر و َُ َّی َر ََِعل َىَتئِن  ِ٘ ی َر

َىتَ  ِ٘ ٕة َر َّ ٔ ِّٞ ـَائ ُ َّی بٔک َىإت َوَظل َ٘ ٢َ أَِربََي َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ئِن َظل

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، انب اسحؿ، انب السؾ، ییحی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجرب رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت وخػ یک امنز ڑپ ی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف رگوہں ںیم ےس ا ک رگفہ وک دف رںیتعک 

رسے رگفہ وک دف رںیتعک ڑپاھںیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اچر راعکت ڑپںیھ افر رہ رگفہ ےن دف دف ڑپاھںیئ رھپ دف

 راعکت ڑپںیھ۔

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، انب اسحؿ، انب السؾ، ییحی، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1945    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ٠ح١س ب٦ ر٠ح ٠ہاجز، ٜيث، ح، ٔتيبہ، ٜيث، ٤اِي، وبساهَّلل :  راوی



 

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َ  َحسَّ ث ُٔتَِيَبُة َحسَّ ث٥ََا  َِّٝيُث ح و َحسَّ ٤ََْا اٜ َ اَِل أَِخب َٔ  ٔ ١َُِٜضأجز ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ١ٔئِمُّ َو٠َُح١َّ َِٜيْث َو٦ِ َیِحٌَي اٜتَّ ٥َا 

ُٟ إَٔذا أََرا و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ِٞ ٤َإِٔي َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  َتٔس ٍِ َي ِٝ َِ ِٜح١َُُىَة  ِتَٔی ا ٢ِ أ٧َِ َیأ ُ٘  َز أََحُس

 وک ییحی نب ییحی یمیمت، دمحم نب رحم اہمرج، ثیل، ح، ہبیتق، ثیل، انعف، دبعاہلل رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 اچےیہ ہک لسغ رکے۔رفامےت وہےئ انس ہک بج مت ںیم ےس وکیئ ہعمج )یک امنز( ےک  ےئ لےئ وت اےس 

 ییحی نب ییحی یمیمت، دمحم نب رحم اہمرج، ثیل، ح، ہبیتق، ثیل، انعف، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1946    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، اب٦ ر٠ح، اب٦ شہاب، اب٦ و١ز :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  ٤ََْا اٜ َ ث٥ََا اب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  هَّللٔ ب٦ِٔ  َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اَحسَّ

ائ٢ْٔ وَ  َٔ َٟ َوصَُو  ا َٔ َُّط  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜح١َُىَة و١ََُز َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ َر َِ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ا ٔ ٦ِ٠َ َجا ٥ِٔ١ِٜبَْ لَی ا

 ِٞ َتٔس ٍِ َي ِٝ َِ 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ربنم رپ ڑھکے وہےن یک ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم، انب اہشب، انب رمع ےس رفاتی 

 احتل ںیم رفامای ہک وج لدیم مت ںیم ےس ہعمج ےک  ےئ لےئ وت اےس اچےیہ ہک لسغ رکےل۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم، انب اہشب، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1947    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، جزیخ، اب٦ شہاب، َا٢ٜ، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس بِ  ثَىٔي ٠َُح١َّ ا٢ٕٜٔ َوَوِبٔس اهَّللٔ اَحسَّ ََ َْنٔی اب٦ُِ ٔشَضإب َو٦ِ  َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ بِىَِي َوِبٔس اهَّللٔ ٦ُ َرإِٔي َحسَّ

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

رلزاؼ، رججی، انب اہشب، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح دمحم نب راعف، دبعا

 دحثی لقن رفامیئ ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رججی، انب اہشب، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1948    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، َا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل :  راوی

 َ ُة ب٦ُِ َیِحٌ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ََ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ  ي أَِخب

ُٟ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل  رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل اےنپ



 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ایس رطح رفامےت وہےئ انس۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1949    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، حَّضت َا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل :  راوی

 ٔ َْن َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ا٢ُٜٔ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ و١َُزَ َحسَّ ََ ثَىٔي  ی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َحسَّ

َّی اهَّللُ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ْٞ ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب َر َٞ َرُج ِٜح١َُُىةٔ َزَخ ُِ ا٥َّٜاَس یَِو٣َ ا أب بَِي٥َا صَُو َیِدُف َِٜدفَّ ٥َاَزاُظ و١َُ ب٦َِ ا َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو زُ  َو

٢َِٝ أَ  َِ  َِ ١ِٔىُت ا٥َِّٜسا ََ َّي  ٔلَی أَصِلٔی َحً ِِ إ ٔ ٝ َٕ ٢ِ أَِن َٝ َِ َِٜيِو٣َ  ُِٝت ا ِّی ُشٍٔ ٔن َٟ إ ا َٕ َِ  ٔ اَوٕة صَٔذظ ََ َٟ و١َُزُ أَیَُّة  ا َٔ أُِت  زِٔز َولَی أ٧َِ َتَوؼَّ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس َو١َِٔٝت أ٧ََّ َر َٔ َِ أَِيّؽا َو ُِٜوُؼو ٞٔ َوا ِس ٍُ ِٜ  ٢ََّٝ کَا٧َ َیأ٠ُِزُ بٔا

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اسمل نب دبعاہلل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک رضحت رمع 

نب اطخب امہرے اسےنم ولوگں وک ہبطخ دے رےہ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب ںیم ےس ا ک لدیم لای 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس اکپر رک رفامای ہک  ہ لےن اک وکؿ اس فتق ےہ اس ےن رعض ایک ہک ںیم لج رصمفػ وہایگ اھت 

 ںیم اےنپ رھگ یک رطػ ولٹ رک لای اھت ہک ںیم ےن لفاز ینس رھپ ںیم ےن رصػ فوض یہ ایک احالہکن وت اجاتن ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  لسغ اک مکح رفامای رکےت ےھت۔فل ہ فملس ںیمہ

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اسمل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 اضفلئ رقلؿ اک ایبؿ :   ابب

 وخػ یک امنز ےک ایبؿ ںیم

     1950    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

َٟ َحسَّ  ا َٔ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ  ٤ََْا ا َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ١َََٝة ب٦ُِ َحسَّ ََ ثَىٔي أَبُو  ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ ثَىٔي یَِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی 

 ٔ ِٜح١َُُىٔة إ ُِ ا٥َّٜاَس َیِو٣َ ا أب َیِدُف َِٜدفَّ َٟ بَِي١َ٥َا و١َُزُ ب٦ُِ ا ا َٔ ثَىٔي أَبُو صَُزیَِزَة  َىزََّؿ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ َِ ا٧َ  َّّ َٞ وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ َو ذِ َزَخ

 ٠َ َٟ ا َٕ َِ ١ِٔىُت ا٥ِّٜ بٔطٔ و١َُزُ  ََ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن ٠َا زِٔزُت حٔيَن  َْ ا َٟ وُِث١َا٧ُ یَا أ٠َٔي ا َٕ َِ  ِٔ و٧َ َبِىَس ا٥َِّٜسا ُ
ٟٕ َیَتأَِخَّ ُٟ رَٔجا َِ أ٧َِ ا بَا َسا

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َِٜ َتِس١َُىوا َر َِ أَِيّؽا أَ ُِٜوُؼو َٟ و١َُزُ َوا ا َٕ َِ ُِٝت  َب ِٔ أُِت ث٢َُّ أَ ٔلَی َتَوؼَّ ٢ِ إ ُ٘ َِ أََحُس ُٟ إٔذَا َجا و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ طٔ َو

 ِٞ َتٔس ٍِ َي ِٝ َِ ُِٜح١َُىٔة   ا

ااحسؼ نب اربامیہ، فدیل نب ملسم، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںی ہک رضحت رمع نب 

 ہک رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ وت اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ولوگں وک ہعمج ےک دؿ ہبطخ دے رےہ ےھت

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےس رفامای ہک اؿ ولوگں اک ایک احؽ وہاگ وج اذاؿ ےک دعب دری ےس لےت ںی وت رضحت امثعؿ ریض 

ونینم ںیم ےن سج فتق اذاؿ ینس وت رصػ فوض 

ے

و
م
ل

ایک افر ھچک ںیہن ایک رھپ ںیم لایگ وہں رضحت رمع اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اے اریما

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای رصػ فوض یہ؟ ایک مت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ ںیہن انس ہک بج مت ںیم

 ےس وکیئ لدیم ہعمج ےک  ےئ لےئ وت اےس اچےیہ ہک لسغ رکے۔

  نب ملسم، افزایع، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہااحسؼ نب اربامیہ، فدیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ : ابب



 

 ...ابغل لدیم رپ ہعمج ےک دؿ لسغ رکےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 ؿہعمج اک ایب :   ابب

 ابغل لدیم رپ ہعمج ےک دؿ لسغ رکےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     1951    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ظّوا٧ ب٦ َٝي٢، وفاء ب٦ يسار، حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ خسری :  راوی

 ِ أ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َحسَّ ٔىيٕس ا ََ ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ أَبٔی  ِي٢ٕ َو٦ِ َوَفا َٝ َُ َوا٧َ ب٦ِٔ  ِّ ُت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َظ

ِّٞ ٠ُِحَت٢ٕٔٝ  ُ ِْ َولَی ک ُِٜح١َُىٔة َوأج ُٞ یَِو٣َ ا ِس ٍُ ِٜ َٟ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

میلس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ییحی نب ییحی، امکل، وفصاؿ نب 

 ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہعمج ےک دؿ لسغ رکان رہ االتحؾ فاےل رپ رضفری ےہ۔

 ہنع دخری ییحی نب ییحی، امکل، وفصاؿ نب میلس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ابغل لدیم رپ ہعمج ےک دؿ لسغ رکےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     1952    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

س ایلی، اح١س ب٦ ويسي، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ وبيساهَّلل ب٦ ابی جىَف، ُعوة ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ ہارو٧ ب٦ َىي :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َْنٔی َو١ِْزو َو٦ِ  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي  ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  بٔی َجِىََفٕ أ٧ََّ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَ َحسَّ



 

َِٜت کَا٧َ ا٥َّٜاُس ی٥ََِتابُو٧َ  ا َٔ ََّضا  ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ثَطُ َو٦ِ ُُعِ َس ب٦َِ َجِىََفٕ َحسَّ ِٜح١َُُىَة ٦ِ٠ٔ ٥َ٠َازٜٔٔض٢ِٔ ٦ِ٠ٔ ٠َُح١َّ ا

ُد ٠ٔ  ََِتِْخُ َباُر  ٍُ ِٜ ِٔ َوُئعيبُُض٢ِ ا َِٜىَبا َيأِتُو٧َ فٔی ا َِ َِٜىَوالٔی  ٢َ إِٔنَسا٧ْ ٥ِ٠ُٔض٢ِ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َتَی َر أ َِ ٥ُِض٢ِ اٜزِّیُح 

زِت٢ُِ َٜٔيِو٢ُِٙ٠ٔ َصَذا ٢ُِ َتَفضَّ َّٙ ِو أ٤َ َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َوصَُو و٥ِٔٔسی 

، رمعف نب دیبع اہلل نب ایب رفعج، رعفة نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ

رفاتی ےہ ہک ہعمج )ڑپےنھ ےک ےیل( ولگ اےنپ رھگفں افر دنلبی فایل وہگجں ےس اےسی ابع ےن وہےئ لےت ےھت ہک اؿ رپ رگدفابغر 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لای احالہکن لپ یلص اہلل ڑپی وہیئ یھت افر اؿ ےس دبوب لیت یھت اؿ ںیم ےس ا ک لدیم روس

ہیلع فل ہ فملس ریمے اپس ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اکش ہک لج ےک دؿ ےک  ےئ مت وخب اپیک احلص 

 رکےت۔

 رفعج، رعفة نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف نب دیبعاہلل نب ایب :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ابغل لدیم رپ ہعمج ےک دؿ لسغ رکےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     1953    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، یحٌي ب٦ َىيس، و١زة، وائصہ :  راوی

َِٜت  ا َٔ ََّضا  ٔىيٕس َو٦ِ َو١َِزَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ ََ َِّٝيُث َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ  ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ ٢ِ َحسَّ َٜ ٕٞ َو َٞ َو١َ  کَا٧َ ا٥َّٜاُس أَصِ

 َّ ُ٘ ُض٢ِ  َٜ ِٜح١َُُىةٔ َی٦ُِٙ  ُِٝت٢ِ یَِو٣َ ا ِو اٌَِتَس َٜ ُض٢ِ  َٜ  َٞ ٕٔي َِ  ْٞ َّ ُض٢ِ َت َٜ َِکَا٤ُوا یَُٙو٧ُ   اْة 

 دمحم نب رحم، ثیل، ییحی نب دیعس، رمعة، اعدص  رفامیت ںی ہک ولگ وخد اکؾ رکےن فاےل ےھت افر اؿ ےک اپس وکیئ المزؾ فریغہ ںیہن ےھت وت

 اکش مت ولگ ہعمج ےک دؿ لسغ رک ےتیل۔اؿ ےس دبوب لےن  یگ وت اؿ ےس اہک ایگ ہک 



 

 دمحم نب رحم، ثیل، ییحی نب دیعس، رمعة، اعدص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ وخوبش اگلےن افر وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  دؿ وخوبش اگلےن افر وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیمہعمج ےک

     1954    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ب٦ َواز وا٠زی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، َىيس ب٦ ہَلٟ، بٙيْب٦ اشخ، ابی بْک ب٦ ٥٠ٙسر، و١ز  :  راوی

 وب٦ َٝي٢، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی َىيس خسری

 َ ث ٔىيَحسَّ ََ َِٜحارٔٔث أ٧ََّ  ٤ََْا َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َِٜىا٠ٔزٔیُّ َحسَّ ازٕ ا وَّ ََ َْ ب٦َِ ٥َا َو١ِزُو ب٦ُِ  ِ َٙي ُ ٟٕ َوب َس ب٦َِ أَبٔی صََٔل

ِي٢ٕ َو٦ِ وَ  َٝ َُ َٙٔسرٔ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  ٥ِ١ُِٜ ثَاُظ َو٦ِ أَبٔی بَِْکٔ ب٦ِٔ ا ُِٜدِسرٔیِّ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ اِلََشخِّ َحسَّ ٔىيٕس ا ََ ِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی 

َواْک َوَی١َسُّ  َٔ ِّٞ ٠ُِحَت٢ٕٔٝ َو ُ ُِٜح١َُىٔة َولَی ک ُٞ یَِو٣ٔ ا َٟ ٌُِس ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ إِٔلَّ َر َسَر َو َٔ ِٔ ٠َا  ي ٦ِ٠ٔ اٜفِّ

 ٢ِ َٜ ّْا  ِ َٙي ُ ٔ أ٧ََّ ب ١َِٜزِأَة ِٔ ا ِو ٦ِ٠ٔ ـٔي َٜ ِٔ َو ي َٟ فٔی اٜفِّ ا َٔ  یَِذَُکِ َوِبَس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو

رمعف نب وساد اعرمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب الہؽ، ریکبنب اجش، ایب رکب نب دکنمر، رمع فنب میلس، دبعارلنمح نب 

فملس ےن رفامای ہک ہعمج ےک دؿ رہ االتحؾ فاےل رپ لسغ رکان افر وسماک  ایب دیعس دخری رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ

 رکان افر اطتق ےک  قبقم وخوبش اگلان رضفری ےہ ا ک رفاتی ںیم ےہ ہک اچےہ فہ وخوبش وعرت یک وخوبش ےس وہ۔

 نب دکنمر، رمع فنب میلس، رمعف نب وساد اعرمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب الہؽ، ریکبنب اجش، ایب رکب :  رافی

 دبعارلنمح نب ایب دیعس دخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ وخوبش اگلےن افر وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1955    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حس٦ حٝوانی، روح ب٦ وبازہ، اب٦ جزیخ، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ابزاہي٢ ب٦ ٠يَسہ، ـاُس، حَّضت اب٦  :  راوی

 وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي ٠ُ  ث٥ََا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ث٥ََا َرِوُح ب٦ُِ وَُباَزَة َحسَّ َِٝوانٔیُّ َحسَّ ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا ٤ََْا َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ َح١َّ

 َّ َٟ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِو َٔ َُّط َذََکَ  َة َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٤َ َْنٔی إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ٠َِيََسَ َ ٞٔ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ِس ٍُ ِٜ ٢ََّٝ فٔی ا ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

ا َٔ ُِٜح١َُىةٔ  ١َُٝطُ َیِو٣َ ا َٟ َِل أَِو ا َٔ ُِٝت ِٔلب٦ِٔ َوبَّإس َوی١ََسُّ ـٔيّبا أَِو زُص٥ِّا إ٧ِٔ کَا٧َ و٥َِٔس أَصِٝٔطٔ  ُٕ َِ  َٟ ـَاُوْس 

نسح ولحاین، رفح نب ابعدہ، انب رججی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، اربامیہ نب ئآ رہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ہعمج ےک دؿ لسغ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رفامؿ ذرک ایک اطؤس ےن رضحت انب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک فہ وخوبش اگلےئ ای لیت اگلےئ وج اس ےک رھگ فاولں ےک اپس وہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

 ہنع ےن رفامای ہک ریمے ملع ںیم ںیہن۔

نسح ولحاین، رفح نب ابعدہ، انب رججی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، اربامیہ نب ئآ رہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم ہعمج ےک دؿ وخوبش اگلےن افر

     1956    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ بْک، ح، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ؼحاک ب٦ ٠دٝس، اب٦ جزیخ :  راوی

ث٥ََ  ُس ب٦ُِ بَِْکٕ ح و َحسَّ ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ص١َُا َحسَّ َٕٝس لَٔکَ اُک ب٦ُِ ٠َِد حَّ ث٥ََا اٜؽَّ ا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ

 ٔ ٥َاز َِ ٔ  َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْل

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، ح، اہرفؿ نب دبع اہلل، احضک نب دلخم، انب رججی ےس  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 ، دمحم نب رکب، ح، اہرفؿ نب دبعاہلل، احضک نب دلخم، انب رججیااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ وخوبش اگلےن افر وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1957    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، بہز، وہيِ، وبساهَّلل ب٦ ـاُس، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ وَ  ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوَصِي ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ ٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظ َحسَّ ل

ُط َوجَ  ََ ِ ُٞ َرأ ٔس ٍِ ِبَىٔة أَیَّا٣ٕ َي ََ  ِّٞ ُ َٞ فٔی ک َتٔس ٍِ ِّٞ ٠ُِس٢ٕٔٝ أ٧َِ َي ُ ٌّٖ ِهَّلِل َولَی ک َٟ َح ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َسَسظُ َو

 رہ ناملسؿ دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک

 رپ الزؾ ےہ ہک فہ است دونں ںیم ےس ا ک دؿ لسغ رکے افر اانپ رس افر مسج دوھےئ۔

 دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿہعمج اک  :   ابب



 

 ہعمج ےک دؿ وخوبش اگلےن افر وسماک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1958    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، َِم، ابوظاٜح ١َا٧، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک بِ  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ا٧ٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ َّ١ َِمٕٓ ٠َِولَی أَبٔی بَِْکٕ َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح اٜسَّ َُ َِٝيطٔ َو٦ِ  َِ َو ٦ٔ أ٤ََٕس َِمَٔي ُْقٔ

َِٜح٥َابَةٔ ث٢َُّ َرا َٞ ا ِٜح١َُُىةٔ ٌُِس َٞ َیِو٣َ ا َٟ ٦ِ٠َ اٌَِتَس ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّ أ٧ََّ َر َٙأ٤َ َِ َب بََس٤َّة َو٦ِ٠َ َراَح َح  ١َا َْقَّ

ِبّص  َ٘ َب  ١ََّا َْقَّ َٙأ٤َ َِ أَٜثٔة  اَؤة اٜثَّ ّة َو٦ِ٠َ َراَح فٔی اٜسَّ َب َبَُقَ ١ََّا َْقَّ َٙأ٤َ َِ ا٤َٔئة  اَؤة اٜثَّ اَؤة فٔی اٜسَّ ٧َ َو٦ِ٠َ َراَح فٔی اٜسَّ ا أَِْقَ

َب َزَجاَجّة َو٦ِ٠َ َراَح  ١ََّا َْقَّ َٙأ٤َ َِ ١َََِٜلئَُٔٙة  اٜزَّابَٔىةٔ  ِت ا َد اِْل٠َٔا٣ُ َحََّضَ إَٔذا َِخَ َِ َب بَِيَؽّة  ١ََّا َْقَّ َٙأ٤َ َِ َِٜدا٠َٔسٔة  اَؤة ا فٔی اٜسَّ

َِکَ   َيِسَت١ُٔىو٧َ اٜذِّ

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، یمس، اوباصحل امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ہ فملس ےن رفامای ہک وج لدیم ہعمج ےک دؿ لسغ انجتب رکے رھپ فہ دجسم ںیم اجےئ وت فہ اس رطح ےہ وگای ہک اس ےن ا ک افٹن فل

رقابؿ ایک افر لدیم دفرسی استع ںیم اجےئ وت وگای اس ےن ا ک اگےئ رقابؿ یک افر وج لدیم رسیتی استع ںیم ایگ وت وگای ہک اس ےن 

وج وچیھت استع ںیم ایگ وت وگای ہک اس ےن ا ک رم یغ رقابؿ یک افر وج اپوچنںی استع ںیم ایگ وت وگای ہک اس ا ک دہبن رقابؿ ایک افر 

 ےن اڈنہ رقابؿ رک ےک اہلل اک رقب احلص ایک رھپ بج اامؾ ےلکن وت رفےتش یھب ذرک ےننس ےک  ےئ احرض وہ اجےت ںی۔

 ؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، یمس، اوباصحل امس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک ہبطخ ںیم اخومش رےنہ ےک ایبؿ ںیم

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک ہبطخ ںیم اخومش رےنہ ےک ایبؿ ںیم



 

     1959    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠ح١س ب٦ ر٠ح ب٦ ٠ہاجز، ٜيث، وٕيٞ، اب٦ شہاب، َىيس ب٦ ٠سيِ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 َْ َ َٟ اب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ا َٔ  ٔ ١َُِٜضأجز ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ٔىيٕس َو٠َُح١َّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َْنٔی َحسَّ َ ٕٞ َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب ِي َٕ َِّٝيُث َو٦ِ وُ ٤َا اٜ

َٟ إٔذَ  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخبََُْظ أ٧ََّ َر ١َُِٜسيَّ ٔىيُس ب٦ُِ ا ُِٜح١َُىٔة ََ َِٝت َٜٔعاحٔبَٔک أَِنٔعِت یَِو٣َ ا ُٔ ا 

 ُِ ِوَت َواِْل٠َٔا٣ُ َیِدُف ٍَ َٜ ِس  َٕ َِ 

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک 

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج وت ہعمج ےک دؿ اامؾ ےک ہبطخ ےک دفراؿ اےنپ اسیھت ےس ےہک ہک اخومش وہ اج وت وت

 وغل اکؾ ایک۔

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، لیقع، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  اخومش رےنہ ےک ایبؿ ںیمہعمج ےک ہبطخ ںیم

     1960    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ ب٦ ٜيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، و١ز ب٦ وبساٜىزیز، وبساهَّلل ب٦ ابزاہي٢ ب٦ ٔاره، اب٦  :  راوی

 ٠سيِ، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ ٝ١َِٜ ثَىٔي َوِبُس ا ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ و١ََُز َحسَّ ِي َٕ ثَىٔي وُ ی َحسَّ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َِّٝئث َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ اٜ ب٦ِٔ ٔک ب٦ُِ ُشَىِي

ثَاُظ أ٧ََّ أَ  َُّض١َا َحسَّ ِٔ أ٤َ ١َُِٜسيَّ ارٕٔه َوَو٦ِ اب٦ِٔ ا َٔ ٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  َِٜىزٔیز َٟ اهَّللٔ بَ َوِبٔس ا و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ا صَُزیَِزَة 



 

ُٟ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب اربامیہ نب اقرظ، انب بیسم، اوبرہریہ 

 ؽ اہلل وک ایس رطح رفامےت وہےئ انس۔ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن روس

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، رمع نب دبعازعلسی، دبعاہلل نب اربامیہ نب اقرظ، انب بیسم،  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک ہبطخ ںیم اخومش رےنہ ےک ایبؿ ںیم

     1961    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شہاب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ٠ح١س ب٦ حات٢، ٠ح١س ب٦ بْک، اب٦ جزیخ، اب٦ :  راوی

ث٥ََا ٠ُ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ث٥َٔيطٔ ٠َُح١َّ ٥َاَزی٦ِٔ َج١ٔيّىا فٔی صََذا َحسَّ َِ ٔ َْنٔی اب٦ُِ ٔشَضإب بٔاِْل َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ُس ب٦ُِ بَِْکٕ أَِخب َح١َّ

ارٔهٕ  َٔ َٟ إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ا َٔ َْ أ٧ََّ اب٦َِ ُجَزیِٕخ  ِ ٌَي ُط  َٝ َِٜحٔسیٔث ٠ِٔث  ا

 ب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ اسری دنسفں ےک اسھت  ہ دحثی ایس رطح ایبؿ یک ےہ۔دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رججی، انب اہش

 دمحم نب احمت، دمحم نب رکب، انب رججی، انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿہعمج اک ایب :   ابب

 ہعمج ےک ہبطخ ںیم اخومش رےنہ ےک ایبؿ ںیم



 

     1962    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، ابواٜز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ َيا٧ُ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َِٝت  َحسَّ ُٔ َٟ إَٔذا  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َو٦ِ اِلَُِعَ

ُة أَبٔی صَُزیِزَ  ٍَ ٔ هَٔی ُٜ َٟ أَبُو اٜز٤َِّاز ا َٔ ٍَٜٔيَت  ِس  َٕ َِ  ُِ ُِٜح١َُىٔة َواِْل٠َٔا٣ُ یَِدُف َِ َٜٔعاحٔبَٔک أَِنٔعِت یَِو٣َ ا ١ََّا صَُو  ِوَت َة َوإ٤ٔ ٍَ َٜ ِس  َٕ 

انب ایب رمع، ایفسؿ، اوباسلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ 

 رفامےت ںی ہک بج وت ےن ہعمج ےک دؿ اامؾ ےک ہبطخ ےک دفراؿ اےنپ اسیھت وک اہک ہک وت اخومش وہ اج وت وت ےن وغل اکؾ ایک۔

 نب ایب رمع، ایفسؿ، اوباسلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ اس ڑھگی ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ ۔

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ڑھگی ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ ۔ ہعمج ےک دؿ اس

     1963    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ح، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ابواٜز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َٟ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ٔ َو٦ِ  َحسَّ ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  أُِت َولَی ٠َأٜٕک ح و َحسَّ َْقَ

 ٔ ِ َٟ ا َٕ َِ ِٜح١َُُىٔة  ٢َ َذََکَ یَِو٣َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر اَوْة َِل اِلَُِعَ ََ َضا َوِبْس ٠ُِس٢ْٔٝ َوصَُو يطٔ  ُٕ ٔ  یَُواِ

َُِّٝٝضا َٕ ٔ ُي ُٔتَِيَبُة فٔی رَٔوایَتٔطٔ َوأََشاَر بَٔئسظ ُٟ اهَّللَ َشِيّئا إِٔلَّ أَِوَفاُظ إٔیَّاُظ َزاَز 
َ ِّی َيِسأ  ُيَعل

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ییحی نب ییحی، امکل، ح، ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوباسلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہعمج ےک دؿ ذرک رفامای ہک اس ںیم ا ک ڑھگی ایسی وہیت ےہ ہک سج وک ناملسؿ دنبہ امنز ےک دفراؿ 



 

ہ ےس اس یک یمک وک اپےل وت فہ اہلل ےس سج زیچ اک یھب وساؽ رکے اگ اہلل اےس اطع رفام دںی ےگ رافی ہبیتق ےن اےنپ اہھت ےک اسھت ااشر

 رفامای۔

 ییحی نب ییحی، امکل، ح، ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوباسلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 اس ڑھگی ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ ۔ ہعمج ےک دؿ

     1964    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢، ایوب، ٠ح١س، ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََ  ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َّی اهَّللُ َحسَّ ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ ِٜ َٟ أَبُو ا ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا أَیُّوُب َو٦ِ ٠َُح١َّ

ّْا إِٔلَّ  ِ ُٟ اهَّللَ َخي
َ ِّی َيِسأ ائ٢ْٔ ُيَعل َٔ َضا ٠ُِس٢ْٔٝ  ُٕ ٔ ََٜساَوّة َِل یَُواِ ُِٜح١َُىةٔ  ٢ََّٝ إ٧َّٔ فٔی ا ََ َِٝيطٔ َو ٔ يُ َو َٟ بَٔئسظ ا َٔ َُِّٝٝضا أَِوَفاُظ إٔیَّاُظ َو َٕ

ُسَصا  یُزَصِّ

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دمحم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوبااقلمس ےن رفامای ہک ہعمج ےک رفز ا ک ایسی ڑھگی وہیت 

ےک ااشرہ ےس اس ےہ ہک ےسج وج ناملسؿ دنبہ ڑھکا وہ رک امنز ڑپےتھ وہےئ اپےل اگ اہلل اعتیل اےس اطع رفامںیئ ےگ رافی ےن اےنپ اہھت 

 یک یمک اک ذرک ایک افر اس یک رطػ رتبغ دالےت ےھت۔

 زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دمحم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 ایبؿ ںیم ہک سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ ۔ ہعمج ےک دؿ اس ڑھگی ےک

     1965    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، اب٦ وو٧، ٠ح١س، ابوہزیزہ :  راوی

ٕس َو٦ِ أَ  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوِو٧ٕ َو٦ِ ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ ِٜ َٟ أَبُو ا ا َٔ  َٟ ا َٔ بٔی صَُزیَِزَة 

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ  َو

 انب ینثم، انب ایب دعی، انب وعؿ، دمحم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوبااقلمس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایس رطح اراشد رفامای ےہ۔

 اوبرہریہانب ینثم، انب ایب دعی، انب وعؿ، دمحم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اس ڑھگی ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ ۔

     1966    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ ٠سىسة باہلی، اب٦ ٠ّؽٞ، اب٦ و١ٕٝہ، ٠ح١س، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہح١يس ب :  راوی

١ََُٝة َوصَُو اب٦ُِ  ََ ث٥ََا  ٕٞ َحسَّ ؽَّ َّ ث٥ََا بَِّٔشْ َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُ َِٜباصٔلٔیُّ َحسَّ ثَىٔي ح١َُِيُس ب٦ُِ ٠َِسَىَسَة ا ٕس َو٦ِ أَبٔی َحسَّ ١ََة َو٦ِ ٠َُح١َّ َٕ ِٝ َو

 َٔ  َٟ ا َٔ ٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ صَُزیَِزَة  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ ِٜ َٟ أَبُو ا  ا

 دیمح نب ،ہدعة ابیلہ، انب لضفم، انب ہمقلع، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فل ہ

 فملس ےن ایس رطح اراشد رفامای ےہ۔

 نب لضفم، انب ہمقلع، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیمح نب ،ہدعة ابیلہ، ا :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اس ڑھگی ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ ۔

     1967    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساٜزح٦١ ب٦ ََل٣ ج١هی، اب٦ ٠س٢ٝ، ٠ح١س ب٦ زیاز، ابوہزیزہ :  راوی

ٔس ب٦ِٔ زٔیَ  ث٥ََا اٜزَّبٔيُي َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ٠َُح١َّ ُِٜح١َهٔیُّ َحسَّ ٕ ا ٣ َلَّ ََ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ  ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة وَ َحسَّ ٦ِ ا٥َّٜٔييِّ از

 ٔ ُٟ اهَّللَ ِ
َ َضا ٠ُِس٢ْٔٝ َيِسأ ُٕ ٔ ََٜساَوّة َِل یَُواِ ُِٜح١َُىٔة  َٟ إ٧َّٔ فٔی ا ا َٔ َّطُ  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اَوْة َظل ََ َٟ َوهَٔی  ا َٔ ّْا إِٔلَّ أَِوَفاُظ إٔیَّاُظ  ِ يَضا َخي

ْة  َّ ّٔي  َخ

اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ہعمج ںیم ا ک  دبعارلنمح نب السؾ یحمج، انب ملسم، دمحم نب زاید،

ڑھگی ایسی وہیت ےہ ہک ناملسؿ اس ڑھگی ںیم اہلل اعتیل ےس وج الھبیئ یھب امےگن اگ اہلل اعتیل اےس اطع رفام دںی ےگ افر فہ ڑھگی تہب 

 وھتڑی دری ریتہ ےہ۔

  ملسم، دمحم نب زاید، اوبرہریہدبعارلنمح نب السؾ یحمج، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اس ڑھگی ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ ۔

     1968    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

طٕ َو٦ِ أَبٔی  ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََاظ ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ َحسَّ َِٝيطٔ  صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َو

ْة  َّ ّٔي اَوْة َخ ََ ِٞ َوهَٔی  ُٕ ٢ِ َي َٜ ٢َ َو َّٝ ََ  َو

انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح لقن 

 رفامای نکیل اس ںیم استع ہفیفخ ںیہن رفامای۔

 ، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اس ڑھگی ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم داع وبقؽ وہیت ےہ ۔

     1969    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، ولی ب٦ خَّش٣، اب٦ وہِ، ٠ْخ٠ہ ب٦ بٙيْ، ح، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اح١س ب٦ ويسي، اب٦ وہِ،  :  راوی

 ٠ْخ٠ہ، ابوبززہ ب٦ ابو٠وسي اشىزی

 ٠َ ِٕ َو٦ِ ٠َِْخَ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ  ٕ ٣ ٔ َوَولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٕ ح و َحسَّ َٙيِْ ُ َة ب٦ِٔ ب

٠َُة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة ب٦ِٔ أَبٔی ٠ُوَس  ٤ََْا ٠َِْخَ َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ َٟ لٔی َوِبُس َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي  ا َٔ  َٟ ا َٔ ي اِلَِشَىزٔیِّ 

ُِٝت اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز أَ  ُٔ  َٟ ا َٔ ُِٜح١َُىٔة  اَؤة ا ََ ٢َ فٔی َشأ٧ِٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُث َو٦ِ َر ١ِٔىَت أَبَاَک یَُحسِّ ١ِٔىُتطُ  ََ ََ َنَى٢ِ 

ُٟ هَٔی ٠َا بَيَِن أ٧َِ َیِحَٝٔس اِْل٠َٔ  و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  ُٟ و ُٕ ََلةُ َي َضي اٜعَّ ِٕ ٔلَی أ٧َِ ُت  ا٣ُ إ

اوباطرہ، یلع نب رشخؾ، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، ح، اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم، اوبربدہ نب اوبومیس 

ی یک اشؿ ےک ارعشی رفامےت ںی ہک ھجم ےس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ایک وت ےن اےنپ ابپ ےس ہعمج یک ڑھگ

ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وکیئ دحثی ینس ےہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن اہک اہں فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک فہ ڑھگی اامؾ ےک ےنھٹیب ےس ےل رک امنز وپری وہےن کت ےہ۔



 

اطرہ، یلع نب رشخؾ، انب فبہ، رخمہم نب ریکب، ح، اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم، اوبربدہ نب اوب :  رافی

 اوبومیس ارعشی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

  اک ایبؿہعمج :   ابب

 ہعمج ےک دؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1970    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، وبساٜزح٦١ اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٤ََْا اب٦ُِ  َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ ١َٔي أَبَا َحسَّ ََ َّطُ  ُد أ٤َ َْنٔی َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ اِلَُِعَ َ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب َ ِٕ أَِخب َوصِ

١ُِس َیِو٣ُ  َِٝيطٔ اٜصَّ ََٝىِت َو َ ٕ ـ ٢َ َخيُِْ یَِو٣ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ٔ صَُزیَِزَة َي ِٜح١َُُىٔة ِٔيطٔ ُخٝ َٖ آَز٣ُ َؤِيطٔ ا

َد ٥ِ٠َٔضا َِٜح٥ََّة َؤِيطٔ أُِِخٔ َٞ ا  أُِزخٔ

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

دؿ ےہ ایس دؿ ںیم رضحت لدؾ ہیلع االسلؾ دیپا ےئک  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رتہبنی دؿ سج ںیم وسرج اتلکن ےہ فہ ہعمج اک

 ےئگ افر ایس دؿ ںیم اؿ وک تنج ںیم داہ  ایک ایگ افر ایس دؿ ںیم اؿ وک تنج ےس اکنال ایگ۔

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 ہعمج ےک دؿ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1971    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 تىالٰی و٥ۂتيبہ ب٦ َىيس، ٠ٍيْہ حزامی، ابواٜز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

ٔد َو٦ِ  ِٜٔحزَامٔیَّ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّازٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َْةُ َيِىىٔي ا ١ٍُِٜٔي ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

١ُِس یَوِ  َِٝيطٔ اٜصَّ ََٝىِت َو َ ٕ ـ َٟ َخيُِْ یَِو٣ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ و٣ُ َو ُٕ َد ٥ِ٠َٔضا َوَِل َت َِٜح٥ََّة َؤِيطٔ أُِِخٔ َٞ ا َٖ آَز٣ُ َؤِيطٔ أُِزخٔ ٔ ُِٜح١َُىٔة ِٔيطٔ ُخٝ ٣ُ ا

ِٜح١َُُىةٔ  اَوُة إِٔلَّ فٔی َیِو٣ٔ ا  اٜسَّ

 ہ فملس ےن ہبیتق نب دیعس، ریغمہ زحایم، اوباسلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل

رفامای ہک رتہبنی دؿ ہک سج ںیم وسرج اتلکن ےہ فہ ہعمج اک دؿ ےہ ایس دؿ ںیم رضحت لدؾ دیپا ےئک ےئگ افر ایس دؿ ںیم اؿ وک تنج 

 ںیم داہ  ایک ایگ افر ایس دؿ ںیم اؿ وک تنج ےس اکنال ایگ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ریغمہ زحایم، اوباسلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ اس اتم ےک  ےئ یداتی ےہ ۔

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اس اتم ےک  ےئ یداتی ےہ ۔

     1972    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابواٜز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َّ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ی اهَّللُ َة 



 

ٙٔتَ  ٕة أُوتَٔيِت اِل َّٞ أ٠َُّ ُ َِٜٕٔيا٠َةٔ بَِيَس أ٧ََّ ک و٧َ یَِو٣َ ا ُٕ ابٔ و٧َ َو٤َِح٦ُ اٜسَّ ٢ََّٝ ٤َِح٦ُ اِْلِٔخُ ََ َِٝيطٔ َو ِب٥َٔٝا َوأُوتٔي٥َاُظ ٦ِ٠ٔ َو َٔ اَب ٦ِ٠ٔ 

َِٝي٥َا َصَسا٤َا اهَّللُ تََبطُ اهَّللُ َو َ٘ َّٜٔذی  َِٜيِو٣ُ ا َِٜيُضوزُ ٌَّسا َوا٥ََّٜعاَری َبِىَس ٌَسٕ  َبِىٔسص٢ِٔ ث٢َُّ صََذا ا ٥ََٜا ِٔيطٔ َتَبْي ا َِا٥َّٜاُس  ُط  َٜ 

رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اوباسلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ؿ مہ بس ےس لہپ رکےن فاےل وہں ےگ رہ اتم وک مہ ےس ےلہپ فملس ےن رفامای ہک مہ بس ےس لرخ فاےل ںی افر ایقتم ےک د

اتکب دی یئگ افر ںیمہ اؿ ےک دعب اتکب دی یئگ رھپ  ہ دؿ ےسج اہلل ےن مہ رپ رفض رفامای ےہ ںیمہ اس یک یداتی اطع رفامیئ وت ولگ 

 ےس یھب اےلگ دؿ )ینعی اوتار( ۔اس دؿ ںیم امہرے اتاد ںی ہک وہیدویں یک دیع ہعمج ےک دعب اےلگ دؿ افر اصنری یک دیع اس 

 رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اوباسلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ےہ ۔ ہعمج ےک دؿ اس اتم ےک  ےئ یداتی

     1973    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، ابواٜز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزَ  َيا٧ُ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّازٔ َو٦ِ اِلَُِعَ ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ َة َواب٦ِٔ ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َِٜٕٔيا٠َٔة ب١ِٔٔثٝٔطٔ  و٧َ یَِو٣َ ا ُٕ ابٔ و٧َ َو٤َِح٦ُ اٜسَّ ٢َ ٤َِح٦ُ اِْلِٔخُ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  انب ایب رمع، ایفسؿ، اوباسلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

 رفامای ہک مہ بس ےس لرخ ںیم لےن فاےل ںی افر ایقتم ےک دؿ بس ےس لہپ رکےن فاےل وہں ےگ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، اوباسلاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اس اتم ےک  ےئ یداتی ےہ ۔

     1974    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 لٰی و٥ۂتيبہ ب٦ َىيس، زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، او١ض، ابوظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىا :  راوی

ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ  اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ٔىيٕس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ُٟ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ أَبٔی صَُزیَِزَة 

 ٔ ِٕٜ ُٜو٧َ یَِو٣َ ا و٧َ اِلَوَّ ٢ََّٝ ٤َِح٦ُ اِْلِٔخُ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٙٔتاَب اهَّللٔ َظل َُّض٢ِ أُوتُوا اِل َِٜح٥ََّة بَِيَس أ٤َ ُٞ ا ُٟ ٦ِ٠َ یَِسُخ َيا٠َةٔ َو٤َِح٦ُ أَوَّ

َضَذا یَ  َِ  ِّٖ َِٜح ُّوا ِٔيطٔ ٦ِ٠ٔ ا َٝ َضَسا٤َا اهَّللُ ١َٜٔا اِخَت َِ ُّوا  َٝ اِخَت َِ ِب٥َٔٝا َوأُوتٔي٥َاُظ ٦ِ٠ٔ َبِىٔسص٢ِٔ  َٔ ُّوا ِٔيطٔ ٦ِ٠ٔ  َٝ َّٜٔذی اِخَت ِو٠ُُض٢ِ ا

ٔ َوَبِىَس ٌَٕس ٥ََّٜٝٔعاَری َصَسا٤َا َِٝيُضوز ٔ ٥ََٜا َوٌَّسا ٜ َِٜيِو٣َ  ا َِ ِٜح١َُُىٔة  َٟ یَِو٣ُ ا ا َٔ َٜطُ   اهَّللُ 

ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 لرخ ںیم لےن فاےل ںی ایقتم ےک دؿ بس ےس لہپ رکےن فاےل وہں ےگ افر مہ ےس ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مہ بس ےس

ےلہپ تنج ںیم وکؿ داہ  وہاگ اؿ ولوگں وک مہ ےس ےلہپ اتکب دی یئگ افر ںیمہ اؿ ےک دعب اتکب دی یئگ سپ اوہنں ےن االتخػ ایک وت 

اوہنں ےن االتخػ ایک  ہ فیہ دؿ ےہ ہک سج ںیم اوہنں  اہلل اعتیل ےن اس قح ےک اعمہلم ںیم ںیمہ یداتی اطع رفامیئ ہک سج ںیم

ےن االتخػ ایک اہلل اعتیل ےن ںیمہ یداتی اطع رفامیئ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہعمج ےک دؿ ےک ابرے ںیم رفامای ہک  ہ امہرا دؿ 

 افر لک اک دؿ وہیدویں اک افر اس ےک دعب اک دؿ اصنری اک دؿ ےہ۔

 ، زریہ نب رحب، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اس اتم ےک  ےئ یداتی ےہ ۔



 

     1975    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، وہِ ب٦ ٥٠بہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ِٔ طٕ أَخٔی َوصِ ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا  ب٦ِٔ ٠ُ َحسَّ َٟ َصَذا ٠َا َحسَّ ا َٔ طٕ  ٥َبِّ

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٕس َر و٧َ أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ ٠َُح١َّ ٢َ ٤َِح٦ُ اِْلِٔخُ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

َُّض٢ِ أُوتُو َِٜٕٔيا٠َٔة بَِيَس أ٤َ و٧َ یَِو٣َ ا ُٕ ابٔ َِٝيض٢ِٔ اٜسَّ َؿ َو َّٜٔذی َُفٔ ِب٥َٔٝا َوأُوتٔي٥َاُظ ٦ِ٠ٔ َبِىٔسص٢ِٔ َوَصَذا یَِو٠ُُض٢ِ ا َٔ َٙٔتاَب ٦ِ٠ٔ  ا اِل

َِٜيُضوزُ ٌَّسا َوا٥ََّٜعاَری َبِىَس ٌَسٕ  ا َِ ٥ََٜا ِٔيطٔ َتَبْي  ُض٢ِ  َِ ُط  َٜ َضَسا٤َا اهَّللُ  َِ ُّوا ِٔيطٔ  َٝ اِخَت َِ 

ہبنم، فبہ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم روسؽ اہلل  دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مہ بس ےس لرخ ںیم لےن فاےل ںی ایقتم ےک دؿ بس ےس لہپ رکےن فاےل وہں ےگ نکیل 

  ہ اؿ اک فہ دؿ ےہ وج اؿ رپ رفض ایک ایگ افر سج ںیم اوہنں ےن اؿ وک مہ ےس ےلہپ اتکب دی یئگ افر ںیمہ اؿ ےک دعب اتکب دی یئگ وت

االتخػ ایک اہلل ےن اس ےک  ےئ ںیمہ یداتی اطع رفامیئ فہ ولگ اس دؿ ںیم امہرے اتاد ںی وہیدویں اک لک اک دؿ ےہ افر اصنری اک 

 لک ےک دؿ ےک دعب اک دؿ ےہ۔

 ، فبہ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اس اتم ےک  ےئ یداتی ےہ ۔

     1976    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، واظٞ ب٦ وبساِلولی، اب٦ ِؽيٞ، ابو٠اٜک اشحعی، ابوحاز٣، حَّضت حذيّہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕٞ َو٦ِ أَبٔی ٠َأٜٕک اِلَِشَحعٔیِّ  َُِؽِي ث٥ََا اب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ ُٞ ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی  ِٕ َوَوأظ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٕ َو٦ِ أَ  َحسَّ بٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ



 

َّٞ اهَّللُ  ٢َ أََؼ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ اَِل  َٔ َة  َّ إط َو٦ِ حَُذِي ٥ََٝا َوَو٦ِ رٔبِعٔیِّ ب٦ِٔ ِٔحَ ِب َٔ ِٜح١َُُىةٔ ٦ِ٠َ کَا٧َ  َو٦ِ ا

حَ  َِ ِبٔت َوکَا٧َ ٥ََّٜٝٔعاَری یَِو٣ُ اِلََحسٔ  ٔ یَِو٣ُ اٜسَّ َِٝيُضوز ٔ کَا٧َ ٜ ِبَت َِ ِٜح١َُُىَة َواٜسَّ َٞ ا َحَى َِ ُِٜح١َُىةٔ  ََِضَسا٤َا اهَّللُ َٜٔيِو٣ٔ ا َِ اهَّللُ ب٥َٔا  ا

ُٜو٧َ یَِو٣َ  ٤َِيا َواِلَوَّ ٞٔ اٜسُّ و٧َ ٦ِ٠ٔ أَصِ َِٜٕٔيا٠َٔة ٤َِح٦ُ اِْلِٔخُ ٥ََٜا یَِو٣َ ا َذَٜٔک ص٢ُِ َتَبْي  َ٘ َٞ  َواِلََحَس َو ِب َٔ ُض٢ِ  َٜ ٔضيُّ  ِٕ ١َِٜ َِٜٕٔيا٠َٔة ا  ا

ٔضيُّ بَِي٥َُض٢ِ  ِٕ ١َ ِٜ ٕٞ ا ٖٔ َوفٔی رَٔواَیٔة َوأظ ٔ َِٜدََلئ  ا

اوبرکبی، فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اوبامکل ایعجش، اوباحزؾ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 ےھت ہعمج ےک دؿ ےک ابرے ںیم رمگاہ ایک وت وہیدویں اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےن اؿ ولوگں وک وج مہ ےس ےلہپ

افر  ےک  ےئ ہتفہ اک دؿ افر اصنری ےک  ےئ اوتار اک دؿ رقمر رفامای وت اہلل اعتیل ںیمہ الای اہلل ےن ہعمج ےک دؿ ےک  ےئ یداتی اطع رفامیئ

رفام دای مہ داین فاولں ںیم ےس بس ےس لرخ ںیم رکدای ہعمج ہتفہ افر اوتار وک افر ایس رطح اؿ ولوگں وک ایقتم ےک دؿ امہرے اتاد 

 لےن فاےل ںی افر ایقتم ےک دؿ بس ےس ےلہپ لےن فاےل ںی ہک پ  اک ہلصیف اسری ولخمؼ ےس ےلہپ وہاگ۔

 اوبرکبی، فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اوبامکل ایعجش، اوباحزؾ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ اس اتم ےک  ےئ یداتی ےہ ۔

     1977    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ذيّہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوَکیِ، اب٦ ابی زائسہ، َىس ب٦ ـارٗ، ربعی ب٦ ِخاط، حَّضت ح :  راوی

إط َو٦ِ حُ  ثَىٔي رٔبِعٔیُّ ب٦ُِ ِٔحَ ٕٗ َحسَّ ِىٔس ب٦ِٔ ـَارٔ ََ ٤ََْا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َو٦ِ  َ ِٕ أَِخب یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َة  َّ َذِي

 َّٞ ِٜح١َُُىٔة َوأََؼ ٔلَی ا ٢ََّٝ صُٔسی٥َا إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕٞ  َظل َُِؽِي ََِذََکَ ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث اب٦ِٔ  ٥ََٝا  ِب َٔ  اهَّللُ َو٥َِضا ٦ِ٠َ کَا٧َ 

اوبرکبی، انب ایب زادئہ، دعس نب اطرؼ، ر یع نب رخاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامای روسؽ اہلل یلص 

 ےہ افر اہلل اعتیل ےن رمگاہ رفامای اؿ وک وج مہ ےس ےلہپ ےھت ابیق دحثی انب اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہک ںیمہ ہعمج ےک دؿ یک یداتی یک یئگ



 

 لیضف یک دحثی یک رطح ذرک رفامیئ۔

 اوبرکبی، انب ایب زادئہ، دعس نب اطرؼ، ر یع نب رخاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ہعمج ےک دؿ دلجی اجےن فاولں یک 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہعمج ےک دؿ دلجی اجےن فاولں یک 

     1978    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابووبساهَّلل اَغ، حَّضت ابوہزیزہابوـاہز، ِح٠ٝہ، و١زو ب٦ َواز وا٠زی،  :  راوی

َٟ اِْل  ا َٔ ث٥ََا و  ٔ َحسَّ اصٔز َٟ أَبُو اٜفَّ ا َٔ َِٜىا٠ٔزٔیُّ  ازٕ ا وَّ ََ َُٝة َوَو١ِزُو ب٦ُِ  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َْنٔی َحسَّ َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ا٧ٔ أَِخب َِخَ

َِٝيطٔ یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَخِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َُّط  َْنٔی أَبُو َوِبٔس اهَّللٔ اِلَََغُّ أ٤َ َ ٢ََّٝ إَٔذا کَا٧َ ب ََ  َو

 َِ  َٟ َْٙة َیِٙتُبُو٧َ اِلَوَّ ٔ ١َِِٜسحٔٔس ٠َََلئ ِّٞ بَإب ٦ِ٠ٔ أَبَِوأب ا ُ ِٜح١َُُىٔة کَا٧َ َولَی ک َْ َیِو٣ُ ا ُح ََٝس اِْل٠َٔا٣ُ ـََوِوا اٜعُّ إَٔذا َج َِ  َٟ اِلَوَّ

ةّ  َّٜٔذی یُِضٔسی َبَُقَ َِٜبَس٤ََة ث٢َُّ کَا َّٜٔذی یُِضٔسی ا ٞٔ ا ١ََث َ٘  ٔ ز ١َُِٜضحِّ ُٞ ا َِکَ َو٠ََث ُُا َيِسَت١ُٔىو٧َ اٜذِّ َِٙبَض  َوَجا َّٜٔذی یُِضسٔی اِل ث٢َُّ کَا

َجاَجَة ث٢َُّ  َّٜٔذی یُِضسٔی اٜسَّ ِٜبَِيَؽةَ  ث٢َُّ کَا َّٜٔذی یُِضٔسی ا  کَا

اوباطرہ، رحہلم، رمعف نب وساد اعرمی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبدبع اہلل ارغ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل یلص 

ےلہپ ےتھکل ںی سپ  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج ہعمج اک دؿ وہات ےہ وت دجسم ےک درفازفں ںیم ےس رہ درفازے رپ رفےتش ےلہپ

 بج اامؾ اتھٹیب ےہ وت رفےتش ےفیحص ٹیپل ےتیل ںی افر ذرک ےننس ےک  ےئ لرک ھٹیب اجےت ںی افر دلجی لےن فاےل یک اثمؽ افٹن یک رقابین

ین رکےن فاےل یک رطح ےہ رھپ اس ےک دعب لےن فاال اگےئ یک رقابین رکےن فاےل یک رطح ےہ رھپ اس ےک دعب لےن فاال یبن یک رقاب

 رکےن فاےل یک رطح ےہ رھپ اس ےک دعب لےن فاال رمیغ رھپ اس ےک دعب لےن فاال اڈنا رقابؿ رکےن فاےل یک رطح ےہ۔



 

 اوباطرہ، رحہلم، رمعف نب وساد اعرمی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبدبعاہلل ارغ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہعمج ےک دؿ دلجی اجےن فاولں یک 

     1979    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، و١ز و٤أس، َّيا٧، زہزی، َىيس، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ  ََ َيا٧َ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َو٦ِ  ٢ََّٝ  َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ب١ِٔٔثٝٔطٔ 

ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس دحثی یک  ییحی نب ییحی، رمع فاندق، ایفسؿ، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

 رطح لقن رفامای۔

 ییحی نب ییحی، رمع فاندق، ایفسؿ، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿہعمج اک :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہعمج ےک دؿ دلجی اجےن فاولں یک 

     1980    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، اب٦ وبساٜزح٦١، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

وُب َيِى  ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َضِي َُ ىٔي اب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ 



 

 َٞ َٟ ٠َثَّ اِلَوَّ َِ  َٟ ُِ اِلَوَّ َْٝک یَُِٙت ١َِِٜسحٔٔس ٠َ ِّٞ بَإب ٦ِ٠ٔ أَبَِوأب ا ُ َٟ َولَی ک ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٜ  اهَّللُ َو َّ َِٜحزُوَر ث٢َُّ ٤َز ٔلَی ا َز إ ٍَّ َّي َظ ُض٢ِ َحً

َِکَ  وا اٜذِّ ُْ َوَحََّضُ ُح ََٝس اِْل٠َٔا٣ُ ـُؤیَِت اٜعُّ إَٔذا َج َِ ِٜبَِيَؽٔة  ٞٔ ا  ٠ََث

ہبیتق نب دیعس، انب دبعارلنمح، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

زفں ںیم ےس رہ ا ک درفازے رپ ا ک رفہتش وہات ےہ وج بس ےس ےلہپ لےن فاولں ےک انؾ اتھکل ےہ وت ےن رفامای ہک دجسم ےک درفا

بس ےس ےلہپ لےن فاال افٹن رقابؿ رکےن فاےل یک رطح ےہ رھپ درہج دبرہج اہیں کت ہک اڈنہ رقابؿ رکےن فاےل یک رطح رھپ 

  ےہ افر ذرک ےننس ےک  ےئ احرض وہ اجات ےہ۔بج اامؾ ڑپےنھ اتھٹیب ےہ وت فہ رفہتش اےنپ ےفیحص وک ٹیپل اتیل

 ہبیتق نب دیعس، انب دبعارلنمح، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ ںیمہعمج اک ہبطخ ےننس افر اخومش رےنہ یک تلیضف ےک ایب

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج اک ہبطخ ےننس افر اخومش رےنہ یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     1981    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٠يہ ب٦ بسفا٣، اب٦ زریي، روح، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُة ب٦ُِ بِٔس  ث٥ََا أ٠َُيَّ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜ َحسَّ َضِي َُ ث٥ََا َرِوْح َو٦ِ  ث٥ََا یَزٔیُس َيِىىٔي اب٦َِ ُزَریِٕي َحسَّ َّی اهَّللُ َفا٣ٕ َحسَّ ٔييِّ َظل

 َّ َٜطُ ث٢َُّ أَِنَعَت َحً َر  ُٔسِّ َّی ٠َا  ََِعل ُِٜح١َُىَة  َٞ ث٢َُّ أَتَی ا َٟ ٦ِ٠َ اٌَِتَس ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٜطُ َو ِّی ٠ََىُط ٌَُٔفَ  َُ ٦ِ٠ٔ ُخِفبَتٔطٔ ث٢َُّ ُيَعل ي َيَِفُ

 ٕ ُٞ ثَََلثَةٔ أَیَّا٣ ِؽ َِ ی َو ِٜح١َُُىةٔ اِلُِِخَ  ٠َا بَِي٥َطُ َوبَيَِن ا

 اہیم نب اطسبؾ، انب زرعی، رفح، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

ہک وج لدیم لسغ رکے رھپ ہعمج ڑپےنھ ےک  ےئ لےئ وت ینتج امنز اس ےک  ےئ دقمر یھت اس ےن ڑپ ی رھپ فہ اخومش راہ اہیں کت 

ہک اامؾ اےنپ ہبطخ ےس افرغ وہایگ رھپ اامؾ ےک اسھت امنز ڑپ ی وت اس ےک ا ک ہعمج ےس دفرسے ہعمج ےک درایمؿ ےک اسرے انگہ 



 

 دونں ےک انگہ یھب اعمػ رک دےی ےئگ۔ اعمػ رک دےی ےئگ افر زمدی نیت

 اہیم نب اطسبؾ، انب زرعی، رفح، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمہعمج اک ہبطخ ےننس افر اخومش رےنہ 

     1982    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، ابوظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشيِ  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ  ِٕ یِ َبَة َوأَبُو َُکَ

٢َ ٦ِ٠َ َتَوؼَّ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َِ ث ُِٜوُؼو أَِحَس٦َ ا َِ  َ ٢َّ أَتَی أ

ِٜح١َُُىٔة َوزٔیَاَزةُ ثَََلثَٔة أَیَّا٣ٕ َو٦ِ٠َ ٠َسَّ  ُط ٠َا بَِي٥َطُ َوبَيَِن ا َٜ َت١ََي َوأَِنَعَت ٌَُٔفَ  َِ ا َِ ُِٜح١َُىَة  اا ٍَ َٜ ِس  َٕ َِ َِٜحَصي   ا

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ  ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وج لدیم فوض رکے افر وخب ایھچ رطح فوض رکے رھپ ہعمج یک امنز ڑپےنھ ےک  ےئ لےئ افر 

ہبطخ ےنس افر اخومش رےہ وت اس ےک ا ک ہعمج ےس دفرسے ہعمج کت ےک درایمؿ ےک اسرے انگہ اعمػ رک دےی اجےت ںی افر 

 ےک یھب انگہ اعمػ رک دےی ےئگ افر وج لدیم رکنکویں وک وھچےئ وت اس ےن وغل اکؾ ایک۔ نیت دؿ زمدی

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج یک امنز وسرج ےک ڈےنلھ ےک فتق ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم



 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج یک امنز وسرج ےک ڈےنلھ ےک فتق ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1983    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ ابزاہي٢، یحٌي ب٦ ٓاز ٣، حس٦ ب٦ وياط، جىَفب٦ ٠ح١س، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ آَز٣َ َحسَّ  َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ََفٔ ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ َويَّإط َو٦ِ َجِى َحسَّ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی ٠ََي َر ٥َّا نَُعل ُ٘  َٟ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  ٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َجابٔز نُْٔیُح ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َِ ٢َ ث٢َُّ ٤َزِٔجُي  َّٝ ََ طٔ َو

َٟ اٜ َٟ َزَوا ا َٔ َِٝک  ٔ اَوٕة ت ََ ُِٝت َٜٔحِىََفٕ فٔی أَیِّ  ُٕ َِ َٟ َحَس٦ْ  ا َٔ ١ِٔس ٤ََوأؼَح٥َا   صَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب دؾ، نسح نب تداش، رفعجنب دمحم، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل

اعتٰیل ہنع رفامےت ںی مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ڑپےتھ ےھت رھپ مہ فاسپ ولٹ رک اےنپ اف ںوں وک لراؾ 

 الےت ےھت رافی نسح ےن اہک ہک ںیم ےن رفعج ےس وپاھچ ہک سک فتق کت وت اوہنں ےن رفامای ہک وسرج ڈےنلھ کت۔د

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب لد ؾ، نسح نب تداش، رفعجنب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج یک امنز وسرج ےک ڈےنلھ ےک فتق ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1984    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

رمی، یحٌي ب٦ حسا٧، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، حَّضت جىَف ٔا٢َ ب٦ زَکیا، خاٜس ب٦ ٠دٝس، وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زا :  راوی



 

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  َٕٝس ح و َحسَّ ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ ٠َِد َِ َحسَّ یَّا ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ ثَىٔي ا ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ  اٜسَّ

اَِل َج١ٔيّىا حَ  َٔ ا٧َ  ُٟ اَحسَّ و َُ َٟ َجابَٔز ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ ٠ًََي کَا٧َ َر
َ أ ََ َّطُ  ٟٕ َو٦ِ َجِىََفٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٤َ ٧ُ ب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  َّی سَّ هَّللٔ َظل

نُْٔیُحَضا َز  َِ ٔلَی ٔج١َا٥َٜٔا  ُِ إ ِّی ث٢َُّ ٤َِذَص َٟ کَا٧َ ُيَعل ا َٔ ُِٜح١َُىَة  ِّی ا ٢ََّٝ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو ُٟ اهَّللُ َو اَز َوِبُس اهَّللٔ فٔی َحٔسیثٔطٔ حٔيَن َتزُو

١ُِس َيِىىٔي ا٥ََّٜوأؼَح   اٜصَّ

اقمس نب زرکای، اخدل نب دلخم، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، امیلسؿ نب البؽ، رضحت رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

دبعاہلل ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج یک امنز رفاتی ایک ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب 

بک ڑپےتھ ےھت؟ اوہنں ےن رفامای ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج یک امنز ڑپھ ےتیل ےھت رھپ مہ اےنپ اف ںوں وک لراؾ دالےن 

 ہک وسرج ےک ڈےنلھ کت۔ےک  ےئ ےل اجےت ےھت رافی دبعاہلل ےن اینپ دحثی ںیم اانت ااضہف ایک ےہ 

اقمس نب زرکای، اخدل نب دلخم، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، امیلسؿ نب البؽ، رضحت رفعج ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج یک امنز وسرج ےک ڈےنلھ ےک فتق ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1985    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، یحٌي ب٦ یحٌي، ولی ب٦ ححز، وبساٜىزیز ب٦ ابی حاز٣، حَّضت َہٞ :  راوی

 َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس ث٥ََا َوبُِس َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا و  َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ  ٕ ِٕ َوَیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ِى٥َ

ِٜح١َُُىةٔ َز  ی إِٔلَّ َبِىَس ا سَّ ٍَ ُٞ َوَِل ٤ََت ٥َّا َنٕٔي ُ٘ َٟ ٠َا  ا َٔ  ٕٞ ِض ََ ٔ ب٦ُِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ  َِٜىزٔیز ٕ ا ٟٔ اهَّللٔ  اَز اب٦ُِ حُِحز و َُ فٔی َوِضٔس َر



 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ان دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، ییحی نب ییحی، یلع نب رجح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس رفامےت ںی ہک مہ ولیق ہ افر دفرہپ اک اھک

 ہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ابمرک ںیم۔ہعمج یک امنز ےک دعب اھکےت ےھت انب رجح ےن اانت ااضہف ایک ہک روسؽ ا

 دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، ییحی نب ییحی، یلع نب رجح، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  امنز وسرج ےک ڈےنلھ ےک فتق ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمہعمج یک

     1986    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، و٘يي، يىلی ب٦ حارث ٠حاربی، ایاس ب٦ ١َٝہ ب٦ ا٘وً :  راوی

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوإ ١ََة ب٦ِٔ  َحسَّ َٝ ََ ١َُِٜحارٔبٔیِّ َو٦ِ إٔیَأس ب٦ِٔ  َِٜحارٔٔث ا ٤ََْا َو٘ٔيْي َو٦ِ َيِىلَی ب٦ِٔ ا َ اَِل أَِخب َٔ

١ُِس  َِٜت اٜصَّ ٢َ إَٔذا َزا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُي ٠ََي َر ٥َّا ٤َُح١ِّ ُ٘  َٟ ا َٔ ًٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  َو ِ٘ َ ِيئَ  ث٢َُّ ٤َزِٔجُي ٤َتَتَبَّ اِل َّ ِٜ  ُي ا

ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، یلعی نب احرث احمریب، اایس نب ہملس نب اوکع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی 

ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ہعمج یک امنز ڑپےتھ ےھت بج وسرج ڈلھ اجات رھپ مہ اس ہ التش رکےت وہےئ 

 ےھت۔ فاسپ لےت

 ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، یلعی نب احرث احمریب، اایس نب ہملس نب اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 ہعمج یک امنز وسرج ےک ڈےنلھ ےک فتق ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     1987    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ہصا٣ ب٦ وبسا١ٜٝک، يىلی ب٦ حارث، ایاس ب٦ ١َٝہ :  راوی

 ٔ َِٜحارٔٔث َو٦ِ إ ث٥ََا َيِىلَی ب٦ُِ ا ١َِٜٝٔٔک َحسَّ ٤ََْا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ َوِبٔس ا َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ًٔ َو٦ِ َحسَّ َو ِ٘ َ ١ََة ب٦ِٔ اِل َٝ ََ َیأس ب٦ِٔ 

 ِٝ ٔ نَِْٔجُي َو٠َا ٤َحُٔس ٜ َِ ِٜح١َُُىَة  ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِّی ٠ََي َر ٥َّا نَُعل ُ٘  َٟ ا َٔ ُّٞ بٔطٔ أَبٔيطٔ  ِيّئا َنِسَتٔم َِ  ٔحيَفا٧ٔ 

نب ہملس اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںی ہک مہ روسؽ ااحسؼ نب اربامیہ، اشہؾ نب دبعاکلمل، یلعی نب احرث، اایس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ہعمج یک امنز ڑپےتھ ےھت رھپ مہ فاسپ وہےت وت مہ دویارفں اک اس ہ ہن اپےت سج یک فہج ےس مہ 

 اس ہ احلص رکےت۔

 اایس نب ہملسااحسؼ نب اربامیہ، اشہؾ نب دبعاکلمل، یلعی نب احرث،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ہعمج ےس ےلہپ دف وبطخؿ ےک ذرک افر اؿ ےک درایمؿ ےنھٹیب ےک ایبؿ ںیم

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم امنز ہعمج ےس ےلہپ دف وبطخؿ ےک ذرک افر اؿ ےک درایمؿ ےنھٹیب ےک

     1988    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ و١ز ٔواریزی، ابوکا٠ٞ جحسری، خاٜس، وبيساهَّلل ب٦ ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِٜحَ  ٕٞ ا َوارٔیزٔیُّ َوأَبُو کَا٠ٔ َٕ ِٜ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ا َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ ا ٕٞ َحسَّ َٟ أَبُو کَا٠ٔ ا َٔ ِحَسرٔیُّ َج١ٔيّىا َو٦ِ َخأٜٕس 

٢ََّٝ َیدِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ٔ َحسَّ ائ١ّٔا ث٢َُّ َیِحٝ َٔ ِٜح١َُُىةٔ  ُِ یَِو٣َ ا ُس ُف



 

َِٜيِو٣َ  َىُٝو٧َ ا ِّ ١َا َي َ٘  َٟ ا َٔ و٣ُ  ُٕ  ث٢َُّ َي

جڈ ری، اخدل، دیبع اہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 
جی

دیبع اہلل نب رمع وقارریی، اوباکلم 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےتھٹیب رھپ ڑھکے وہےت یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ ہبطخ ڑھکے وہ رک اراشد رفامای رکےت ےھت رھپ لپ 

 اوہنں ےن اہک اسیج ہک لج مت رکےت وہ۔

جڈ ری، اخدل، دیبعاہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
جی

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی، اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےس ےلہپ دف وبطخؿ ےک ذرک افر اؿ ےک درایمؿ ےنھٹیب ےک ایبؿ ںیم

     1989    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

١اک، حَّضت  :  راوی  جابز ب٦ ١َزہیحٌي ب٦ یحٌي، حس٦ ب٦ ربيي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي، ابواِلحوػ،َ 

 َٟ ا َٔ ٤ََْا و  َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوَحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ  َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ اِْلَِخَ

َّی اهَّللُ َٟ کَا٤َِت ٥َّٜٝٔٔييِّ َظل ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ١َإک َو٦ِ َجابٔز َٔ ُ َو٦ِ 
آ٧َ َویَُذَکِّ ُُِٜقِ ُ ا أ ٢ََّٝ ُخِفبََتا٧ٔ یَِحُٝٔس بَِي٥َُض١َا َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 ا٥َّٜاَس 

فملس ییحی نب ییحی، نسح نب رعیب، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوباالوحص، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 افر اؿ دفونں وبطخں ےک درایمؿ اھٹیب رکےت ےھت اؿ وبطخں ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رقلؿ دف ےبطخ اراشد رفامای رکےت ےھت

 ڑپاھ رکےت افر ولوگں وک تحیصن رفامای رکےت ےھت۔

 ییحی نب ییحی، نسح نب رعیب، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوباالوحص، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےس ےلہپ دف وبطخؿ ےک ذرک افر اؿ ےک درایمؿ ےنھٹیب ےک ایبؿ ںیم

     1990    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، ١َاک :  راوی

و َُ ١َُزَة أ٧ََّ َر ََ َنٔی َجابٔزُ ب٦ُِ  َٟ أ٤ََِبأ ا َٔ ١َإک  َٔ ٤ََْا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ  َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٢َ کَا٧َ َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل

ائ١ّٔا ث٢َُّ َیِحُٝٔس ث٢َُّ  َٔ  ُِ َِّٝيُت ٠ََىطُ  َیِدُف ِس َواهَّللٔ َظ َٕ َِ َذَب  َ٘ ِس  َٕ َِ ُِ َجأّٜسا  َّطُ کَا٧َ َیِدُف ٦ِ١َ ٤َبَّأََک أ٤َ َِ ائ١ّٔا  َٔ  ُِ َيِدُف َِ و٣ُ  ُٕ َي

 ٕ ِٜفَِی َظََلة َْ ٦ِ٠ٔ أَ َ ث ِ٘  أَ

ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، امسک، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل 

ڑھکے وہ رک ہبطخ دای رکےت ےھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےتھٹیب رھپ ڑھکے وہےت افر ہبطخ دےتی سج لدیم ےن ےھجت اتبای ہک 

ےک اسھت دف  لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھٹیب رک ہبطخ دےتی ےھت اس ےن وھجٹ وبال اہلل یک مسق ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 زہار ےس زایدہ امنزںی ڑپ ی ںی۔

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، امسک، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رپ وٹٹ ڑپےت افر لپ یلص اہلل ہیلع ف افر بج فہ ولگ اجترت ای امتہش دےتھکی ںی وت اس

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 افر بج فہ ولگ اجترت ای امتہش دےتھکی ںی وت اس رپ وٹٹ ڑپےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑھکا وھچڑ اجےت ںی ۔

     1991    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، وث١ا٧، جزیزو٦ حعين ب٦ وبساٜزح٦١، َا٢ٜ ب٦ ابی اٜحىس، حَّضت  وث١ا٧ ب٦ ابی :  راوی



 

 جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ ث٥ََا َجز َٟ وُِث١َا٧ُ َحسَّ ا َٔ  ٕ ص١َُا َو٦ِ َجزٔیز ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ لَٔکَ َح َِ ٔ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ حَُعئِن ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  یْز َو٦ِ َحسَّ

٢َ کَا٧َ یَ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َِٜحِىسٔ َو٦ِ َجابٔز ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ أَبٔی ا ََ ْْ َو٦ِ  َحائَِت ؤي َِ ُِٜح١َُىةٔ  ائ١ّٔا یَِو٣َ ا َٔ  ُِ ِدُف

َِٜيَضا ٔ َٞ ا٥َّٜاُس إ َت َّ َِاِن ا٣ٔ  ُِٜح١َُىٔة َوإَٔذا َرأَِوا تَٔحاَرةّ  ٦ِ٠ٔ اٜصَّ ًَّٜٔي فٔی ا َِٜت َصٔذظٔ اِْلَیُة ا ٔ أ٤ُِز َِ َٖ إِٔلَّ اث٥َِا َوََّشَ َرُجَّل  ٢ِ یَِب َٜ َّي   أَِو َحً

ائ١ّٔا َٔ وَک  ُ٘ ِيَضا َوَتَز َٜ ٔ وا إ ؽُّ َّ ِضّوا اِن َٜ 

، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امثعؿ، رجرینع نیصح نب دبعارلنمح

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ ڑھکے وہ رک ہبطخ دای رکےت ےھت ا ک رمہبت کلم اشؾ ےس 

 ںیہن راہ وت وسرة ا ہعمج ںیم  ہ لتی اف ںوں اک اقہلف لای وت ولگ اس یک رطػ پ ے ےئگ اہیں کت ہک ابرہ لدویمں ےک العفہ وکیئ یھب ابیق

انزؽ وہیئ افر بج اؿ ولوگں ےن اجترت ای امتہش فریغہ یک زیچ دیھکی وت اس یک رطػ پ ے ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑھکا 

 وھچڑ ےئگ۔

مل نب ایب ادعجل، رضحت اجرب نب امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امثعؿ، رجرینع نیصح نب دبعارلنمح، اس :  رافی

 دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 وھچڑ اجےت ںی ۔ وک ڑھکا افر بج فہ ولگ اجترت ای امتہش دےتھکی ںی وت اس رپ وٹٹ ڑپےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

     1992    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، حعين :  راوی

 َ٥ َِ ٔ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ حَُعيِٕن بَٔضَذا اِْل ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َوَر ا َٔ  ٔ از

ائ١ّٔا َٔ  ِٞ ُٕ ٢ِ َي َٜ ُِ َو ٢َ َیِدُف َّٝ ََ  َو



 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ سج ںیم اہک ہک روسؽ اہلل ہبطخ دے رےہ ےھت 

 افر  ہ ںیہن اہک ہک ڑھکے وہ رک۔

 نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  ۔افر بج فہ ولگ اجترت ای امتہش دےتھکی ںی وت اس رپ وٹٹ ڑپےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑھکا وھچڑ اجےت ںی

     1993    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 رِاوہ ب٦ ہيث٢ واَفی، ـحا٧، حعين، َا٢ٜ، ابوَّيا٧، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا٧َ  حَّ ث٥ََا َخأْٜس َيِىىٔي اٜفَّ ٔفیُّ َحسَّ َٔ َوا ِٜ َِٜضِيَث٢ٔ ا اَوُة ب٦ُِ ا َِ ث٥ََا رٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ َحسَّ َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ا٢ٕٜٔ َوأَبٔی  ََ َو٦ِ حَُعيِٕن َو٦ِ 

َد  َْخَ َِ  َٟ ا َٔ ْة  َٕ َوِي َُ ٔس٠َِت  َٕ َِ ِٜح١َُُىةٔ  ٢َ یَِو٣َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َّا ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ٘  َٟ ا َٔ َٖ إِٔلَّ اث٥َِا اهَّللٔ  ٢ِ یَِب َٝ َِ ِيَضا  َٜ ٔ  ا٥َّٜاُس إ

َ َوََّشَ َرُجَّل  ٔل ائ١ّٔا إ َٔ وَک  ُ٘ ِيَضا َوَتَز َٜ ٔ وا إ ؽُّ َّ َِٜضّوا اِن َٟ اهَّللُ َوإَٔذا َرأَِوا تَٔحاَرّة أَِو  أ٤َِزَ َِ  َٟ ا َٔ  ی آِٔخٔ اِْلیَةٔ  أ٤ََا ِٔيض٢ِٔ 

ےک دؿ  رافہع نب مثیہ فا یط، احطؿ، نیصح، اسمل، اوبایفسؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ہعمج

یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ےھت ابزار ںیم ا ک اقہلف ےل رک لای ولگ اس یک رطػ لکن ےئگ افر ابرہ لدویمں ےک وسا وکیئ 

 س یکابیق ہن راہ ںیم یھب اؿ ںیم اھت وت اہلل اعتیل ےن  ہ لتی انزؽ رفامیئ افر بج اوہنں ےن اجترت ای لیھک فریغہ یک وکیئ زیچ دیھکی وت ا

 رطػ پ ے ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑھکا وھچڑ ےئگ۔

 رافہع نب مثیہ فا یط، احطؿ، نیصح، اسمل، اوبایفسؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 افر بج فہ ولگ اجترت ای امتہش دےتھکی ںی وت اس رپ وٹٹ ڑپےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑھکا وھچڑ اجےت ںی ۔

     1994    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا١َاويٞ ب٦ َا٢ٜ، ہصي٢، حعين، ابوَّيا٧، َا٢ٜ ب٦ ابی اٜحىس،  :  راوی

ِٜحَ  ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ أَبٔی ا ََ َيا٧َ َو ِّ َُ ٤ََْا حَُعيِْن َو٦ِ أَبٔی  َ ٤ََْا صَُصِي٢ْ أَِخب َ ا٢ٕٜٔ أَِخب ََ ُٞ ب٦ُِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ َحسَّ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ  ِىٔس َو٦ِ َجابٔز

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی اهَّللُ بَِي٥َا ا٥َّٜٔييُّ َظل ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ابَِتَسَرَصا أَِظَحاُب َر َِ ١َِٜٔسی٥َةٔ  ٔلَی ا ْْ إ ٔس٠َِت ؤي َٔ ُِٜح١َُىٔة إٔذِ  ائ٢ْٔ یَِو٣َ ا َٔ  ٢َ َّٝ 

َِٜت صَذٔ  َٟ َو٤َزَ ا َٔ َٖ ٠ََىُط إِٔلَّ اث٥َِا َوََّشَ َرُجَّل ِٔيض٢ِٔ أَبُو بَِْکٕ َوو١َُزُ  ٢َِٜ َیِب َّي  ٢ََّٝ َحً ََ َِٝيطٔ َو ٔ َو َِٜضّوا  ظ اِْلیَُة َوإَٔذا َرأَِوا تَٔحاَرّة أَِو 

َِٜيَضا ٔ وا إ ؽُّ َّ  اِن

 اامسلیع نب اسمل، میشہ، نیصح، اوبایفسؿ، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل

وت دمہنی ونمرہ یک رطػ ا ک اقہلف لای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ ڑھکے وہ رک ںیمہ ایبؿ رفام رےہ ےھت 

فملس ےک احصہب اس یک رطػ ڑبےھ اہیں کت ہک ابرہ لدویمں ےک وسا اؿ ںیم وکیئ یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ابیق ہن 

 اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت افر  ہ لتی رکہمی انزؽ وہیئ افر راہ اؿ ابرہ لدویمں ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض

 بج وکیئ اجترت ای لیھک فریغہ یک زیچ دےتھکی ںی وت اس یک رطػ ڑبھ اجےت ںی۔

 اامسلیع نب اسمل، میشہ، نیصح، اوبایفسؿ، اسمل نب ایب ادعجل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 افر بج فہ ولگ اجترت ای امتہش دےتھکی ںی وت اس رپ وٹٹ ڑپےت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑھکا وھچڑ اجےت ںی ۔

     1995    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٥٠عور، و١زو ب٦ ٠زة، ابووبيسہ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت  :  راوی



 

 ٘ىِ ب٦ وحزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ُشِى  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َبُة َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ أَبٔی َحسَّ

 َِ اؤّسا  َٔ  ُِ ٢َٔٙ َیِدُف َِٜح ١َِِٜسحَٔس َوَوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ اب٦ُِ أ٣ُِّ ا َٞ ا َٟ َزَخ ا َٔ ِٔ ب٦ِٔ وُِحَزَة  ِى َ٘ ٔلَی َصَذا وُبَِيَسَة َو٦ِ  َٟ ا٤ُِمزُوا إ ا َٕ

َٟ اهَّللُ تَ  ا َٔ اؤّسا َو َٔ  ُِ َِٜدبٔئث یَِدُف ائ١ّٔاا َٔ وَک  ُ٘ ِيَضا َوَتَز َٜ ٔ وا إ ؽُّ َّ َِٜضّوا اِن  َىالَی َوإَٔذا َرأَِوا تَٔحاَرّة أَِو 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، رمعف نب رمة، اوبدیبعہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  بع نب رجعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ؾ میکح ھٹیب رک ہبطخ دے رےہ ےھت وت رضحت  بع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل دجسم ںیم داہ  وہےئ وت رضحت دبعارلنمح انب ا

اس ثیبخ یک رطػ دوھکی ھٹیب رک ہبطخ داتی ےہ افر اہلل اعتیل ےن رفامای ہک بج اوہنں ےن اجترت ےک اقےلف ای لیھک فریغہ یک زیچ وک 

 ڑھکا وھچڑ ےئگ۔داھکی وت اس یک رطػ دفڑ ڑپے افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، رمعف نب رمة، اوبدیبعہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  بع نب رجعہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یک فدیع ےک ایبؿ ںیم ہعمج یک امنز وھچڑےن

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج یک امنز وھچڑےن یک فدیع ےک ایبؿ ںیم

     1996    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، ابوتوبہ، اب٦ ََل٣، زیس، ح٢ٙ ب٦ ٠ي٥اء :  راوی

َِٝوا ُِٜح َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ثَىٔي ا ١َٔي أَبَاَحسَّ ََ َُّط  ٕ َو٦ِ َزیِٕس َيِىىٔي أََخاُظ أ٤َ ٣ َلَّ ََ ث٥ََا ٠َُىاؤیَُة َوصَُو اب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو َتِوبََة َحسَّ  نٔیُّ َحسَّ

 ََ َُّض١َا  ثَاُظ أ٤َ َِ أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ و١ََُز َوأَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ٢َُٙ ب٦ُِ ٠ٔي٥َا َِٜح ثَىٔي ا َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ ٣ َلَّ َِٝيطٔ ١َٔى ََ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا َر



 

ََٜيِدت٦١ََّٔ اهَّللُ  ُِٜح١َُىأت أَِو  َوا٣ْ َو٦ِ َوِزؤض٢ِٔ ا ِٔ ََٜي٥َِتضٔيَنَّ أَ  ٔ ٔ ٥ِ٠ٔبَْٔظ ُٟ َولَی أَِوَواز و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ ََٜيُٙو٦ُ٤َّ ٦ِ٠ٔ َو ُُٔٝوبٔض٢ِٔ ث٢َُّ   َولَی 

أِٝٔيَن  ٍَ ِٜ  ا

السؾ، زدی، مکح نب انیمء ایبؿ رکےت ںی ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبرہریہ  نسح نب یلع ولحاین، اوبوتہب، انب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںی ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ربنم یک ڑیسویھں رپ رفامےت وہےئ انس ہک ولگ 

 اہلل اعتیل اؿ ےک دولں رپ رہم اگل دںی ےگ رھپ فہ اغولفں ںیم ےس وہ اجںیئ ےگ۔ ہعمج یک امنز وھچڑےن ےس ابز لاجںیئ فرہن

 نسح نب یلع ولحاین، اوبوتہب، انب السؾ، زدی، مکح نب انیمء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیمہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیم

     1997    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ربيي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواِلحوػ، ١َاک، حَّضت جابز ب٦ ١َزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔ َحسَّ  ١َإک َو٦ِ َجابٔز َٔ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ  اَِل َحسَّ َٔ ِّی  ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  ٥ُِت أَُظل ُ٘  َٟ ا َٔ ١َُزَة  ََ ب٦ِٔ 

ِعّسا َوُخِفبَتُ  َٔ َِکَا٤َِت َظََلتُُط   ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِعّسا٠ََي َر َٔ  ُط 

نسح نب رعیب، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل 

اک ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنزںی ڑپںیھ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنزںی درایمین وہیت ںیھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ہبطخ یھب درایمہن وہات اھت۔

 نسح نب رعیب، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیمہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج

     1998    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ بَّش، زَکیا، ١َاک ب٦ ِحب، جابز ب٦ ١َزة :  راوی

ث٥ََا ٠ُ  اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٔ َحسَّ ٕب َو٦ِ َجابٔز ١َاُک ب٦ُِ َِحِ َٔ ثَىٔي  ُِ َحسَّ یَّا ث٥ََا َزََکٔ ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َحسَّ َح١َّ

ِعّس  َٔ َِکَا٤َِت َظََلتُُط  ََٝوأت  ٢َ اٜعَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِّی ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ٥ُِت أَُظل ُ٘  َٟ ا َٔ ١َُزَة  ََ ِعّسا َوفٔی رَٔوایَةٔ ب٦ِٔ  َٔ ا َوُخِفبَُتُط 

 ٔ ١َإک أَب َٔ ُِ َو٦ِ  یَّا  ی بَِْکٕ َزََکٔ

ےک اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دمحم نب رشب، زرکای، امسک نب رحب، اجرب نب  ہرة رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 فل ہ فملس اک ہبطخ یھب درایمہن اسھت امنزںی ڑپںیھ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک امنزںی درایمین وہیت ںیھت افر لپ یلص اہلل ہیلع

 وہات اھت افر اوبرکب یک رفاتی ںیم زرکای نب امسک اک ذرک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دمحم نب رشب، زرکای، امسک نب رحب، اجرب نب  ہرة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیم

     1999    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب ب٦ وبسا١ٜحيس، جىَفب٦ ٠ح١س، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی



 

َّي َحسَّ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َجابٔز ١َِٜحٔيسٔ َو٦ِ َجِىََفٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َِٜوصَّأب ب٦ُِ َوِبٔس ا ث٥ََا َوِبُس ا

 ٌَ َِ اِح١َزَِّت َوِي٥َاُظ َوَوََل َظِوتُطُ َواِشَتسَّ  ٢ََّٝ إَٔذا َخَف ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َّطُ ٥ِ٠ُٔذُر َجِيٕض  َؽبُطُ َٔ أ٤َ َ٘ َّي  َحً

بَّابَ  ٧ُ بَيَِن إِٔظَبَىِيطٔ اٜسَّ َضاَتئِن َوَيُِقُ َ٘ اَوُة  ُٟ بُٔىِثُت أ٤ََا َواٜسَّ و ُٕ ٢ِ َوَي ُ٘ ا ُٟ َظبََّح٢ُِٙ َو٠َسَّ و ُٕ ا َبِىُس َي ُٟ أ٠ََّ و ُٕ َفی َوَي َِ ُِٜو ةٔ َوا

ِٜضُ  َِٜحٔسیٔث َ٘ٔتاُب اهَّللٔ َوَخيُِْ ا َْ ا ِ إ٧َّٔ َخي ُٟ أ٤ََا أَِولَی َِ و ُٕ َْٜة ث٢َُّ َي ُّٞ بِٔسَوٕة َؼََل ُ ٕس َوََشُّ اِل٠ُُورٔ ٠ُِحَسثَاتَُضا َوک َسی صَُسی ٠َُح١َّ

إٔلَیَّ َوَولَیَّ  َِ ْٔلَصِٝٔطٔ َو٦ِ٠َ َتَزَک َزی٥ِّا أَِو َؼَياّوا  َِ ٔسطٔ ٦ِ٠َ َتَزَک ٠َاِّل  ِّ ِّٞ ٠ُِؤ٦ٕ٠ٔ ٦ِ٠ٔ َن ُ  بٔک

ادیجمل، رفعجنب دمحم، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج ہبطخ دمحم نب ینثم، دبعاولاہب نب دبع

 اراشد رفامےت ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لںیھکن رسخ وہ اجںیت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لفاز دنلب وہ اجیت افر

 ہیلع فل ہ فملس یسک اےسی رکشل ےس ڈرا رےہ وہں ہک فہ حبص ای اشؾ ہلمح رکےن فاال ےہ افر رفامےت ہصغ دشدی وہ اجات وگای ہک لپ یلص اہلل

نی ںی ہک ایقتم وک افر ےھجم اس رطح اجیھب ایگ سج رطح  ہ دف اایلگنں افر اہشدت فایل افر درایمین ایلگن الم رک رفامےت اام دعب ہک رتہب

دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ریست ےہ افر اسرے اکومں ںیم دبرتنی اکؾ ےئن ےئن رطقی  ابت اہلل یک اتکب ےہ افر رتہبنی ریست

ںی افر رہ دبتع رمگایہ ےہ رھپ رفامےت ںی ہک ںیم رہ ومنم وک اس یک اجؿ ےس زایدہ زعسی وہں وج ومنم امؽ وھچڑ رک رما فہ اس 

اس یک رت تیب فرپفرش افر اؿ ےک رخچ یک ذہم داری ھجم دمحم یلص  ےک رھگ فاولں ےک  ےئ ےہ افر وج ومنم رقض ای ےچب وھچڑ اجےئ

 اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب نب دبعادیجمل، رفعجنب دمحم، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیم

     2000    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، خاٜس ب٦ ٠دٝس، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، جىَفب٦ ٠ح١س، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی



 

ث٥ََا  ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ ١ِٔىُت َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ  ثَىٔي َجِىََفُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ٟٕ َحسَّ ٧ُ ب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ثَىٔي  َٕٝس َحسَّ َخأُٜس ب٦ُِ ٠َِد

ُِٜح١َُىةٔ َیِح١َُس  ٢ََّٝ َیِو٣َ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو وُِل کَا٤َِت ُخِفَبُة ا٥َّٜٔييِّ َظل ُٕ ٔ  اهَّللَ َجابَٔز ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ َي ُٟ َولَی إٔثِز و ُٕ َِٝيطٔ ث٢َُّ َي َویُِثىٔي َو

َِٜحٔسیَث ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َٗ ا ا ََ ِس َوََل َظِوتُُط ث٢َُّ  َٔ  َذَٜٔک َو

 دبع نب دیمح، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، رفعجنب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک

 یک دمح ف انثء ےس رفامےت ےھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لفاز دنلب وہ اجیت رھپ ایس رطح دحثی ایبؿ یک ےسیج دؿ اک لاغز اہلل اعتیل

 سگر یکچ۔

 دبع نب دیمح، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، رفعجنب دمحم، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیم

     2001    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، َّيا٧، جىَف، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث َٟ کَا٧َ َر َحسَّ ا َٔ  ٕ َيا٧َ َو٦ِ َجِىََفٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  َِٝيطٔ ٥َا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

 ُٕ َِٝيطٔ ب١َٔا صَُو أَصُُِٝط ث٢َُّ َي ُِ ا٥َّٜاَس یَِح١َُس اهَّللَ َویُِثىٔي َو ٢َ یَِدُف َّٝ ََ َٜطُ َو َََِل َصازَٔی   ِٞ ٔ َٜطُ َو٦ِ٠َ ُيِؽٝ  َّٞ َََِل ٠ُٔؽ ٔ اهَّللُ  ُٟ ٦ِ٠َ یَِضٔسظ و

فٔیِّ  َٕ ٞٔ َحسٔیٔث اٜثَّ َِٜحٔسیَث ب١ِٔٔث َٗ ا ا ََ َِٜحٔسیٔث َ٘ٔتاُب اهَّللٔ ث٢َُّ   َوَخيُِْ ا

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ولوگں اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، رفعج، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

وک ہبطخ دای رکےت ےھت افر اس ںیم اہلل اعتیل یک فہ دمح ف انث ایبؿ رفامےت وج اس ےک اشایؿ اشؿ ےہ رھپ رفامےت ہک سج وک اہلل یداتی 

نی ابت اہلل اعتیل یک اتکب دے دے اےس وکیئ رمگاہ رکےن فاال ںیہن افر ےسج رمگاہ رک دے اےس وکیئ یداتی دےنی فاال ںیہن افر رتہب

 ےہ رھپ لےگ دحثی ایس رطح ےہ ےسیج سگری۔



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، رفعج، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیمہبطخ 

     2002    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساِلولی، ابوہ١ا٣، زاُز ، و١زو ب٦ َىيس، َىيس ب٦ جبيْ، حَّضت اب٦  :  راوی

 وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ُٖ َح َِ ٔ ث٥ََا إ َ َحسَّ ثَىٔي َوِبُس اِل َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ ص١َُا َو٦ِ َوِبٔس اِلَِولَی  َّي لَٔکَ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ِولَی َوصَُو أَبُو ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٠َُح١َّ

ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أ٧ََّ ٔؼ  ٔىيسٔ ب٦ِٔ ُجَبيِْ ََ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ث٥ََا َزاُوزُ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  ا٣ٕ َحسَّ ََّٙة َوکَا٧َ ٦ِ٠ٔ أَِززٔ َش٥ُوئََة َص١َّ ٔس٣َ ٠َ َٔ ١َاّزا 

َٜوِ   َٟ ا َٕ َِ ّسا ٠َِح٥ُو٧ْ  وُٜو٧َ إ٧َّٔ ٠َُح١َّ ُٕ ٞٔ ٠َََّٙة َي َِ ٦ِ٠ٔ أَصِ َضا َّ َُ ََِس١َٔي  َّٞ َوکَا٧َ َیزِقٔی ٦ِ٠ٔ َصٔذظٔ اٜزِّیٔح  َى َٜ  َٞ ِّی َرأَیُِت َصَذا اٜزَُّج  أَن

 َٟ ا َٔ ّٔيطٔ َولَی یََسیَّ  َٜ  اهَّلَل َيِص  ِٞ َض َِ  َِ ِّی أَِرقٔی ٦ِ٠ٔ صَٔذظٔ اٜزِّیٔح َوإ٧َّٔ اهَّلَل َيِصفٔی َولَی یَٔسی ٦ِ٠َ َشا ٔن ُس إ َٟ یَا ٠َُح١َّ ا َٕ َِ ََٕٝٔيُط  َک َِ

َِٜح١َِس ِهَّلِل ٤َِح١َُسُظ َوَنِسَتٔىي٥ُطُ ٦ِ٠َ یَِضٔسظٔ اهَّللُ  ٢َ إ٧َّٔ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َََِل َِ  ِٞ ٔ َٜطُ َو٦ِ٠َ ُيِؽٝ  َّٞ َََِل ٠ُٔؽ  

وُُٜط أ٠ََّ  َُ ّسا َوِبُسُظ َوَر ُط َوأ٧ََّ ٠َُح١َّ َٜ یَک  ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َوِحَسُظ َِل ََشٔ ٔ َُٜط َوأَِشَضُس أ٧َِ َِل إ َٟ أَؤِس َولَیَّ ک١ََٔٝاتَٔک َصازَٔی  ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ا َبِىُس 

َِٝيطٔ َر  أََواَزص٦َُّ َو َِ  ِٔ َٟ َصُؤَِل ِو َٔ ََٙض٥َٔة َو َٟ اِل ِو َٔ ١ِٔىُت  ََ ِس  َٕ َٜ  َٟ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ٢َ ثَََلَث ٠َزَّإت  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

 َٕ َِ  َٟ ا َٔ َِٜبَِحٔ  ٦َ ٤َاوُوَس ا ٍِ َٝ ِس بَ َٕ َٜ ِٔ َو َٞ ک١ََٔٝاتَٔک َصُؤَِل ١ِٔىُت ٠ِٔث ََ ١َا  َِ  ِٔ َىَزا َٟ اٜصُّ ِو َٔ ٔ َو ة ََحَ َٟ َصااٜسَّ ٔت یََسَک أُبَائِىَک ا

َٟ َوَولَی ا َٔ ِو٠َٔک  َٔ ٢ََّٝ َوَولَی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َباَيَىطُ  َِ  َٟ ا َٔ ََل٣ٔ  َِ ٔ ُٟ اهَّللٔ  َولَی اِْل و َُ َبَىَث َر َِ  َٟ ا َٔ ِومٔی  َٔ

 َٕ َِ ِو٠ٔطٔ  َٕ ١َزُّوا بٔ َِ یَّّة  ٢َ ََسٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْٞ ٦ِ٠ٔ َظل َٟ َرُج ا َٕ َِ ِٔ َشِيّئا  ِٞ أََظبُِت٢ِ ٦ِ٠ٔ َصُؤَِل َِٝحِئض َص ٔ یَّةٔ ٜ ٔ ُِ اَٜسَّ ٔ َٟ َظاح ا

 ٕ ِو٣ُ ٔؼ١َاز َٔ  ِٔ إ٧َّٔ َصُؤَِل َِ َٟ ُرزُّوَصا  ا َٕ َِ ِو٣ٔ أََظِبُت ٥ِ٠ُٔض٢ِ ٠ِٔفَضَزّة  َٕ ِٜ  ا

، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اوبامہؾ، داؤد ، رمعف نب دیعس



 

 ںی ہک امحد ہکم رکمہم ںیم لای اس اک قلعت ہلیبق ازد ونشء ےس اھت افر ونجؿ افر لبیس فریغہ ےک  ےئ اھجڑ وھپکن رکات اھت افر اس ےن ہکم

اس ےن اہک ہک ںیم اس لدیم وک داتھکی وہں اشدی ہک اہلل اعتیل ےک ےب فوقوفں ےس انس ہک فہ ےتہک ںی ہک دمحم )اایعلذ ابہلل( ونجمؿ ںی وت 

اےس ریمے اہھت ےس افش دے دے اس امحد ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس الماقت یک افر اہک ہک اے دمحم ںیم ونجں فریغ ےک 

 ہیلع فل ہ فملس ایک اچےتہ ںی وت روسؽ اہلل  ےئ اھجڑ وھپکن رکات وہں افر اہلل ےسج اچاتہ ےہ ریمے اہھت ےس افش داتی ےہ وت لپ یلص اہلل
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 ےسج اہلل یداتی دے دے اےس وکیئ رمگاہ رکےن فاال ںیہن افر ےسج فہ رمگاہ رک دے اےس وکیئ یداتی دےنی فاال ںیہن افر ںیم وگایہ

داتی وہں ہک اہلل ےک وساء وکیئ وبعمد ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ یر ک ںیہن افر ںیم وگایہ داتی وہں دمحم اہلل ےک دنبے افر اس ےک 

روسؽ ںی دعب دمح فہولة ےنہک ےگل ہک اےنپ اؿ املکت وک دفابرہ ڑپےئیھ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ املکت وک نیت رمہبت 

یک ای امضد ےن اہک ہک ںیم ےن اکونہں اک الکؾ انس اجدف رگفں اک الکؾ انس اشرعفں اک الکؾ انس نکیل لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک الکؾ درہا

  ےکرطح اک الکؾ ںیہن انس  ہ الکؾ وت دنمسر یک الب تغ کت چنہپ ایگ ےہ امضد ےن اہک ہک اانپ اہھت ڑباھےیئ ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 اہھت رپ االسؾ یک تعیب رکات وہں رھپ اس ےن تعیب یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم مت ےس افر اہمتری وقؾ یک

رطػ ےس یھب تعیب اتیل وہں امضد ےن اہک ہک ںیم اینپ وقؾ یک رطػ ےس یھب تعیب رکات وہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

اسرکشل اجیھب فہ رکشل اس یک وقؾ ںیم ےس سگرا وت اس رکشل ےک رسدار ےن اہک ہک ایک مت ےن اس وقؾ فاولں ےس ھچک ایل ےہ وت  ا ک وھچاٹ

امجتع ےک ا ک لدیم ےن اہک ہک ںیم ےن اؿ ےس ایل ےہ، اس رکشل ےک رسدار ےن اہک اجؤ اےس فاسپ رکف ویکہکن  ہ امضد یک وقؾ اک ےہ 

 یک فہج ےس اس ںیم لےئگ ںی( ۔ )افر  ہ ولگ امضد یک تعیب

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اوبامہؾ، داؤد ، رمعف نب دیعس، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیم

     2003    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 َسیخ ب٦ یو٤س، وبساٜزح٦١ ب٦ وبسا١ٜٝک ب٦ ابحز، واظٞ ب٦ حيا٧ :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ بِ  یُِخ ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ ثَىٔي َُسَ ٕٞ َحسَّ ٔ َٟ أَبُو َوائ ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٧َ  ٞٔ ب٦ِٔ َحيَّ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ أَبَِحَز َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوأظ ٦ُ َوِبسٔ ا

َٝوِ  َِ َت َوأَِوَجزَِت  ٍِ َٝ ِس أَبِ َٕ َٜ َما٧ٔ  ِٕ َي ِٜ ٥َِٝا یَا أَبَا ا ُٔ  َٟ َ ا ٤َز َّ١َٝ َِ  ََ َٝ أَِوَجزَ َوأَبِ َِ اْر  ِّ  َخَفب٥ََا َو١َّ ٔن َٟ إ ا َٕ َِ ِسَت  َّّ ٥َِت َت٥َ ُ٘ َٟ و َُ ١ِٔىُت َر ََ ی 

 َِ ضٔطٔ  ِٕ ٔ ٞٔ َؤََّٔصَ ُخِفبَتٔطٔ ٠َئ٥َّْٔة ٦ِ٠ٔ ِ َٟ َظََلةٔ اٜزَُّج ُٟ إ٧َّٔ ـُو و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٜدِفَبَة اهَّللٔ َظل وا ا َُّصُ ِٔ ََلَة َوا أَـٔيُٝوا اٜعَّ

ا َِحّ َٔ ِٜبََيا٧ٔ   َوإ٧َّٔ ٦ِ٠ٔ ا

 نب ارجب، فالص نب ایحؿ ےن اہک ہک امہرے اسےنم رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رسجی نب ویسن، دبعارلنمح نب دبعاکلمل

ی یظا ؿ لپ ےن اہنتی رصتخم افر اہنتی غیلب 
ہبطخ دای وج رصتخم افر اہنتی غیلب اھت بج فہ ربنم ےس ارتے وت مہ ےن رعض ایک اے اوبال

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس ہک لدیم اک یبمل امنز افر ہبطخ دای ارگ ںیم ہبطخ داتی وت ذرا ابمل داتی ویکہکن ںیم 

 ہبطخ وک رصتخم ڑپانھ  ہ اس یک ادھجماری یک العتم ےہ سپ امنز وک ابمل رکف افر ہبطخ وک رصتخم رکف ویکہکن ےضعب ایبؿ اجدف ےسج ارث رہ ےت

 ںی۔

 کلمل نب ارجب، فالص نب ایحؿرسجی نب ویسن، دبعارلنمح نب دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیم

     2004    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، و٘يي، َّيا٧، وبساٜىزیزب٦ رِيي، ت١ي٢ ب٦ َطِة، وسی ب٦ حات٢ :  راوی

 ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ٔ َحسَّ َِٜىزٔیز ِيٕي َو٦ِ  َيا٧َ َو٦ِ َوِبٔس ا َِ ب٦ِٔ ُر

 َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِ و٥َِٔس ا٥َّٜٔييِّ َظل َة َو٦ِ َؤسیِّ ب٦ِٔ َحات٢ٕٔ أ٧ََّ َرُجَّل َخَف َِ ِس َت١ٔي٢ٔ ب٦ِٔ ََطَ َٕ َِ َٜطُ  و َُ َٟ ٦ِ٠َ یُٔفِي اهَّلَل َوَر ا

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ٌََوی  ِس  َٕ َِ ِٞ َو٦ِ٠َ َيِىٔغ اهَّللَ َرَشَس َو٦ِ٠َ َيِىٔعض١َٔا  ُٔ ُِ أ٤ََِت  َِٜدٔفي ٢ََّٝ بٔئَِس ا ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو



 

ٌَؤَی  ِس  َٕ َِ  ٕ َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ َٜطُ  و َُ  َوَر

، دعی نب احمت رفامےت ںی ہک ا ک لدیم 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، ایفسؿ، دبعازعلسینب رعیف، میمت نب رطفة

یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ہبطخ دای افر اہک ہک وج لدیم اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ااطتع رکے ےن 

وت  رفامای ہکاگ فہ یداتی ای ہتف وہ اجےئ اگ افر وج اؿ دفونں یک انرفانین رکے اگ فہ رمگاہ وہ اجےئ اگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 ربا بیطخ ےہ وت ہہک وج اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک انرفامین رکے اگ انب ریمن ےن اہک ہک فہ رمگاہ وہ اجےئ اگ۔

، دعی نب احمت :  رافی

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، ایفسؿ، دبعازعلسینب رعیف، میمت نب رطفة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیم

     2005    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ملی، اب٦ ويي٥ہ َّيا٧، و١زو، وفاء، حَّضت ظّوا٧ ب٦ يىلی ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ح٥ :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َِٜح٥َِملٔیُّ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥َةَ  ُٖ ا َح َِ ٔ ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َيا٧ُ َو٦ِ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ  

١َٔي  ََ ُ  َو١ِزٕو  أ ٢ََّٝ َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ َُّط  َوا٧َ ب٦ِٔ َيِىلَی َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٤َ ِّ ِّ یُِدبُْٔ َو٦ِ َظ ٔ َو٤َاَزِوا یَا َوَفا ٥ِٔ١ِٜبَْ  َولَی ا

 ٠َأُٜک 

ؿ نب یلعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ یلظنح، انب ہنییع ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت وفصا
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َ
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 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ یلظنح، انب ہنییع ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت وفصاؿ نب یلعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیمہبطخ ہعمج افر امن

     2006    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، یحٌي ب٦ حسا٧، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، یحٌي ب٦ َىيس، حَّضت و١زة ب٥ت وبساٜزح٦١  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ حَّضت و١زہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

٧ُ ب٦ُِ بََٔل َحسَّ  ََٝمِيَ َُ ث٥ََا  ا٧َ َحسَّ ٤ََْا یَِحٌَي ب٦ُِ َحسَّ َ ارٔمٔیُّ أَِخب ٔىيٕس َو٦ِ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ ََ ٟٕ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ 

 ٔ ١َِٜح آ٧ٔ ا ُُِٜقِ َِٜت أََخِذُت ٗ َوا ا َٔ ٢َ یَِو٣َ َو١َِزَة ب٥ِٔٔت َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أُِخٕت َٜٔى١َِزَة  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ يسٔ ٦ِ٠ٔ فٔی َر

ِّٞ ُج١َُىةٕ  ُ ٔ فٔی ک ٥ِٔ١ِٜبَْ أُ بَٔضا َولَی ا ُِٜح١َُىٔة َوصَُو َيُِقَ  ا

 دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، رضحت رمعة تنب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ِب ڈ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ف
ی ح
مَ
ْ ل

لِؿ ا
ْ
رد
لُْق
ا
َ
ملس یک رضحت رمعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک نہب ےس رفاتی رکیت ںی ہک ںیم ےن وسرة ؼ ف

 زابؿ ابمرک ےس یہ ہعمج ےک دؿ نس رک اید یک ےہ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رہ ہعمج ںیم ربنم رپ ڑپاھ رکےت ےھت۔

اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، رضحت رمعة تنب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل دبع :  رافی

 ہنع رضحت رمعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیمہبطخ



 

     2007    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، اب٦ وہِ، یحٌي ب٦ ایوب، یحٌي ب٦ َىيس، و١زة ب٥ت وبساٜزح٦١ :  راوی

 َ ِٕ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ث٥َٔيطٔ أَبُو اٜفَّ ٔىيٕس َو٦ِ َو١َِزَة َو٦ِ أُِخٕت َٜٔى١َِزَة ب٥ِٔٔت َوِبسٔ َحسَّ ََ یُّوَب َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ 

 ٕٟ ٧َ ب٦ِٔ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ٞٔ َحٔسیٔث  َْ ٥ِ٠َٔضا ب١ِٔٔث َ ب ِ٘  اٜزَِّح٦ٔ١َ کَا٤َِت أَ

دحثی یھب ایس رطح لقن یک اوباطرہ، انب فبہ، ییحی نب اویب، ییحی نب دیعس، رمعة تنب دبعارلنمح یک نہب ایسس دنس ےک اسھت  ہ 

 یئگ ےہ۔

 اوباطرہ، انب فبہ، ییحی نب اویب، ییحی نب دیعس، رمعة تنب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایب

     2008    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، خبيِ، وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س ب٦ ٠ى٦، حَّضت حارثہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ  :  راوی

 ب٦ نى١ا٧

ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ  ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ سٔ ب٦ِٔ ٠َِى٦ٕ َو٦ِ ب٥ِٕٔت َحسَّ ِٕ َو٦ِ َوبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ُخبَِي

٢َ یَِدُف  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِّٔمُت ٗ إِٔلَّ ٦ِ٠ٔ فٔی َر َِٜت ٠َا َح ا َٔ َِٜت َوکَا٧َ َٜٔحارٔثََة ب٦ِٔ ا٥ُِّٜى١َا٧ٔ  ا َٔ َّٞ ُج١َُىٕة  ُ ُِ بَٔضا ک

٢ََّٝ َواحّٔساتَ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  ٥ُّوُر٤َا َوَت٥ُّوُر َر

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، بیبخ، دبعاہلل نب دمحم نب نعم، رضحت احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امعنؿ یک یٹیب ےس رفاتی ےہ 

ہیلع فملس ےس نس رک ظفح یک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رہ ہعمج وک ہبطخ ںیم  ہک فہ رفامیت ںی ہک ںیم ےن وسرة ؼ روسؽ اہلل یلص اہلل



 

 ڑپاھ رکےت ےھت فہ یتہک ںی ہک امہرا ک ںر افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ک ںر ا ک یہ اھت۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنع نب امعنؿدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، بیبخ، دبعاہلل نب دمحم نب نعم، رضحت احرہث ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیم

     2009    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ٤أس، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ٠ح١س ب٦ اَحاٗ، وبساهَّلل ب٦ ابی بْک، ٠ح١س ب٦ و١زو ب٦ حز٣ انعاری،  :  راوی

یحٌي ب٦ وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ َىس ب٦ زرارہ، حَّضت ا٣ ہصا٣ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ حارثہ ب٦ نى١ا٧ رِضي اهَّلل 

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََ  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ ٔس ب٦ِٔ إ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ ٠َُح١َّ ِىٕس َحسَّ ََ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ أَبٔی ا َيِى

ٔس ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َحز٣ِٕ اِلَِنَعارٔیُّ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ  ِىٔس ب٦ِٔ ُزَراَرَة َو٦ِ أ٣ُِّ صَٔصا٣ٕ  بَِْکٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ََ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِس کَا٧َ َت٥ُّوُر٤َا َوَت٥ُّوُر َر َٕ َٜ َِٜت  ا َٔ ٥َّة َوَبِىَؾ ب٥ِٔٔت َحارٔثََة ب٦ِٔ ا٥ُِّٜى١َا٧ٔ  ََ ٥ََتئِن أَِو  ََ ٢َ َواحّٔسا 

 ٔ ١َِٜح آ٧ٔ ا ُُِٜقِ ٥َٕة َو٠َا أََخِذُت ٗ َوا ََ ٔ ٥ِٔ١ِٜبَْ َّٞ یَِو٣ٔ ُج١َُىٕة َولَی ا ُ َُُصا ک ٢َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  يسٔ إِٔلَّ َو٦ِ َٜٔسا٧ٔ َر

َِ ا٥َّٜاَس   إَٔذا َخَف

اہلل نب دبعارلنمح رمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، دمحم نب ااحسؼ، دبعاہلل نب ایب رکب، دمحم نب رمعف نب زحؾ ااصنری، ییحی نب دبع

 نب دعس نب زرارہ، رضحت اؾ اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب احرہث نب امعنؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںی ہک امہرا ک ںر افر روسؽ اہلل
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َ
ِب ڈ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ک ںر دف اسؽ ای ا ک اسؽ ای اسؽ ےک ھچک ہصح کت ا ک یہ اھت افر ںیم ےن وسرة ؼ ف

ی ح
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لِؿ ا

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زابؿ ابمرک یہ ےس نس رک اید یک ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس وک رہ ہعمج وک ربنم رپ بج ولوگں وک 

 ہبطخ دےتی وت ڑپاھ رکےت ےھت۔



 

 نب رمعف نب زحؾ ااصنری، ییحی نب دبعاہلل نب رمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، دمحم نب ااحسؼ، دبعاہلل نب ایب رکب، دمحم :  رافی

 دبعارلنمح نب دعس نب زرارہ، رضحت اؾ اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب احرہث نب امعنؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیمہبطخ

     2010    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، حعين، و١ارة ب٦ رویبہ :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إٔزِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َرأَى بَِّٔشَ ب٦َِ ٠َزَِوا٧َ َحسَّ ا َٔ یَِبَة  َُ رٔیَس َو٦ِ حَُعيِٕن َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ُر

َّى اهَّللُ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِس َرأَیُِت َر َٕ َٜ َِٜيَسی٦ِٔ  بََّح اهَّللُ َصاَتئِن ا َٔ  َٟ ا َٕ َِ ٔ َرأِّىا یََسیِطٔ  ٥ِٔ١ِٜبَْ ٢ََّٝ ٠َا یَزٔیُس َولَى أ٧َِ َولَى ا ََ َِٝيطٔ َو  َو

َحةٔ  ١َُِٜسبِّ ََٙذا َوأََشاَر بٔإِٔظَبٔىطٔ ا ٔ َص َٟ بَٔئسظ و ُٕ  َي

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح، امعرة نب رفہبی ےن رفامای ہک اوہنں ےن رشب نب رمفاؿ وک ربنم رپ اےنپ اہوھتں وک ااھٹےئ

ہ ا  ہک اےنپ وہےئ داھکی وت اوہنں ےن رفامای اہلل اعتیل اؿ دفونں اہوھتں وک رخاب رک
ے ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دی ک

 اہھت ےس اس رطح ےنہک ےک العفہ ہن رفامےت افر اوہنں ےن اینپ اہشدت فایل ایلگن ےس ااشرہ رک ےک اتبای۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، نیصح، امعرة نب رفہبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ ہعمج افر امنز ہعمج رصتخم ڑپاھےن ےک ایبؿ ںیم



 

     2011    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، حعين ب٦ وبساٜزح٦١ :  راوی

 َ ُٔت ث٥ََاظ  َٟ َرأَیُِت بَِّٔشَ ب٦َِ ٠َزَِوا٧َ یَوِ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ حَُعئِن ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُي ِيَبُة ب٦ُِ  َِ ٣َ ُج١َُىٕة َیزِ

ََِذََکَ ٤َِحَوظُ  یَِبَة  َُ َٟ و١َُاَرةُ ب٦ُِ ُر ا َٕ َِ  یََسیِطٔ 

ےت ںی ہک ںیم ےن رشب نب رمفاؿ وک ہعمج ےک دؿ اےنپ اہوھتں وک ااھٹےت وہےئ ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، نیصح نب دبعارلنمح رفام

 داھکی رھپ ابیق دحثی ایس رطح ذرک رفامیئ۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، نیصح نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادجسمل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیمہبطخ 

 

ب ة
ح

 

ت
 ...ےک دفراؿ دف رتعک 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ادجسمل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 

ب ة
ح

 

ت
 ہبطخ ےک دفراؿ دف رتعک 

     2012    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بز ب٦ وبساهَّللابوربيي زہزانی، ٔتيبہ ب٦ َىيس، اب٦ زیس، و١زو ب٦ زی٥ار، حَّضت جا :  راوی

اْز َوصَُو اب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ َو١ِ  ث٥ََا َح١َّ اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َو ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ زٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ َجابٔز

٢َ َیِدُف  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ بَِي٥َا ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َِّٝيَت یَا َٔ ٢َ أََظ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٜطُ ا٥َّٜٔييُّ َظل  َٟ ا َٕ َِ  ْٞ َِ َرُج ِٜح١َُُىٔة إٔذِ َجا ُِ یَِو٣َ ا

ِي  َ٘ اِر َِ  ٢ُِٔ  َٟ ا َٔ َٟ َِل  ا َٔ  ََُِل٧ُ 

ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، انب زدی، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک یبن یلص اہلل 

ںیمہ ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت وت ا ک لدیم لای یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس ےس رفامای اے الفں ایک وت ےن امنز ڑپھ یل ےہ اس 



 

 ےن رعض ایک ںیہن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اھٹ ڑھکا وہ رکدف رتعک ڑپھ۔

  نب دیعس، انب زدی، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہللاوبرعیب زرہاین، ہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ادجسمل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 

ب ة
ح

 

ت
 ہبطخ ےک دفراؿ دف رتعک 

     2013    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، يىٕوب زورقی، اب٦ وٝيہ، ایوب، و١زو، حَّضت جابز :  راوی

َة َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ جَ  َٝيَّ ِوَرقٔیُّ َو٦ِ اب٦ِٔ وُ وُب اٜسَّ ُٕ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَيِى َّی َحسَّ ٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٝيطٔ ابٔز اهَّللُ َو

َىَتئِن  ِ٘ ٢ِ یَِذَُکِ اٜزَّ َٜ اْز َو َٟ َح١َّ ا َٔ ١َا  َ٘  ٢َ َّٝ ََ  َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، وقعیب دفریق، انب ہیلع، اویب، رمعف، رضحت اجرب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح لقن یک ےہ نکیل 

 اس ںیم دف روتعکں اک ذرک ںیہن ےہ۔

 ہبیش، وقعیب دفریق، انب ہیلع، اویب، رمعف، رضحت اجرب اوبرکب نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ادجسمل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 

ب ة
ح

 

ت
 ہبطخ ےک دفراؿ دف رتعک 

     2014    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 َىيس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، َّيا٧، و١زو، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ٔتيبہ ب٦ :  راوی

 ِّ َُ ٤ََْا  َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ث٥ََا َو ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٔىيٕس َوإ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َيا٧ُ َو٦ِ َو١ِ َحسَّ ََ زٕو 

ُِٜح١ُ  ُِ یَِو٣َ ا ٢ََّٝ َیِدُف ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِِٜسحَٔس َوَر ْٞ ا َٞ َرُج وُِل َزَخ ُٕ َٟ َوِبٔس اهَّللٔ َي ا َٔ َٟ َِل  ا َٔ َِّٝيَت  َٟ أََظ ا َٕ َِ َىةٔ 

 ِّٞ َٟ َظ ا َٔ ُٔتَِيَبَة  َىَتئِن َوفٔی رَٔوایَٔة  ِ٘ ِّٞ اٜزَّ َع َِ َىَتئِن  ٢ُِٔ  ِ٘  َر

ہبیتق نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم دجسم ںیم داہ  

ےن امنز ڑپھ یل  وہا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج اک ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک وت

ےہ؟ اس ےن رعض ایک ںیہن، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ڑھکا وہ افر دف رںیتعک امنز ڑپوھ افر ہبیتق یک رفاتی ںیم ےہ ہک دف 

 رںیتعک ڑپوھ۔

 ہبیتق نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ادجسمل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 

ب ة
ح

 

ت
 ہبطخ ےک دفراؿ دف رتعک 

     2015    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، و١زو ب٦ زی٥ار، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي  ٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، اب٦ :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

٤ََْا اب٦ُِ  َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ثَىٔي ٠َُح١َّ َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ زٔی٥َإر َحسَّ َ ُجَزیِٕخ أَِخب

 َّ ٔ أ٤َ ٥ِٔ١ِٜبَْ ٢َ َولَی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْٞ َوا٥َّٜٔييُّ َظل َِ َرُج وُِل َجا ُٕ ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ َي ََ َٜطُ ُط   َٟ ا َٕ َِ  ُِ ُِٜح١َُىٔة یَِدُف َیِو٣َ ا

ِي  َ٘ َٟ اِر ا َٕ َِ َٟ َِل  ا َٔ َىَتئِن  ِ٘ ِىَت َر َ٘  أََر



 

ارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبع

 فل ہ اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ا ک لدیم لای افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربنم رپ ہعمج اک ہبطخ اراشد رفام رےہ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع

ڑپھ ںیل ںی؟ اس ےن رعض ایک ںیہن، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دف رتعک  فملس ےن اس ےس رفامای ایک وت ےن دف رںیتعک

 ڑپھ ےل۔

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ادجسمل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 

ب ة
ح

 

ت
 ہبطخ ےک دفراؿ دف رتعک 

     2016    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ بصار، اب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ زی٥ار، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي  :  راوی

١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َو١ِزٕو  ْس َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َجابَٔز ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ  َحسَّ

 ُ٘ َِ أََحُس َٟ إَٔذا َجا ا َٕ َِ  َِ ٢َ َخَف َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َىَتئِن َظل ِ٘ ِّٞ َر ُِٝيَع َِ َد اِْل٠َٔا٣ُ  ِس َِخَ َٔ ُِٜح١َُىةٔ َو  ٢ِ َیِو٣َ ا

 دمحم نب اشبر، انب رفعج، ہبعش، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںی ہک یبن

 ےس وکیئ ہعمج ےک دؿ لےئ افر اامؾ یھب )ربنم یک رطػ( لکن ایگ ےہ وت یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہبطخ دای افر رفامای ہک بج مت ںیم

 اےس اچےئہ ہک دف رںیتعک ڑپھ ےل۔

 دمحم نب اشبر، انب رفعج، ہبعش، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 ادجسمل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 

ب ة
ح

 

ت
 ہبطخ ےک دفراؿ دف رتعک 

     2017    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ح، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ابوزبيْ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

ُٔتَِيَبةُ  ث٥ََا  ٕ  َحسَّ ٔ َو٦ِ َجابٔز َِّٝيُث َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ َِ  ب٦ُِ  َٟ َجا ا َٔ َُّط  أ٤َ

اؤْس َولَی َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜح١َُىٔة َوَر انٔیُّ َیِو٣َ ا َّ َف ٍَ ِٜ َِٝيْک ا ُط  َُ َٜ  َٟ ا َٕ َِ َِّی  َٞ أ٧َِ ُيَعل ِب َٔ َِٝيْک  َُ َىَس  َٕ َِ  ٔ ٥ِٔ١ِٜبَْ ا

ِىُض١َا َ٘ َِاِر  ٢ُِٔ  َٟ ا َٔ َٟ َِل  ا َٔ َىَتئِن  ِ٘ ِىَت َر َ٘ ٢ََّٝ أََر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييُّ َظل

کیلس افطغین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہعمج ہبیتق نب دیعس، ثیل، ح، دمحم نب رحم، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںی ہک رضحت 

 ےک دؿ لےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربنم رپ رشتفی رفام ےھت وت کیلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع امنز ڑپےنھ ےس ےلہپ ھٹیب ےئگ

ایک ںیہن، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےس رفامای ایک وت ےن دف رںیتعک ڑپھ یل ںی؟ اوہنں ےن رعض 

 فملس ےن رفامای ڑھکے وہ رک دف رںیتعک ڑپھ ول۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ح، دمحم نب رحم، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿہعمج اک ایب :   ابب

 ادجسمل ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 

ب ة
ح

 

ت
 ہبطخ ےک دفراؿ دف رتعک 

     2018    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ولی ب٦ خَّش٣، ويسٰي ب٦ یو٤س، او١ض، ابوَّيا٧، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

 ٔ ُٖ ب٦ُِ إ َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٤ََْا ؤيَسي َو٦ِ اِلَِو١َ َحسَّ َ ٣ٕ أَِخب َٟ اب٦ُِ َخَِّشَ ا َٔ ص١َُا َو٦ِ ؤيَسي ب٦ِٔ یُو٤َُس  ٣ٕ لَٔکَ ٔض َو٦ِ بَِزاصٔي٢َ َوَولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ



 

ُٟ اهَّللٔ و َُ ُِٜح١َُىةٔ َوَر انٔیُّ یَِو٣َ ا َّ َف ٍَ ِٜ َِٝيْک ا َُ  َِ َٟ َجا ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  َيا٧َ َو٦ِ َجابٔز ِّ َُ ُِ  أَبٔی  ٢ََّٝ َیِدُف ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

٢ِ یَِو٣َ  ُ٘ َِ أََحُس َٟ إَٔذا َجا ا َٔ ِز ِٔيض١َٔا ث٢َُّ  َىَتئِن َوَتَحوَّ ِ٘ ِي َر َ٘ اِر َِ  ٢ُِٔ َِٝيُک  َُ َٜطُ یَا   َٟ ا َٕ َِ ََٝس  َح َِ  ُِ ُِٜح١َُىةٔ َواِْل٠َٔا٣ُ َیِدُف ا

ِز ِٔيض١َٔا َِٜيَتَحوَّ َىَتئِن َو ِ٘ ِي َر َ٘ ِٝيَِْ َِ 

احسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا

رفامےت ںی ہک ںیم کیلس افطغین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہعمج ےک دؿ لےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہبطخ اراشد رفام رےہ 

ھٹیب ےئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےس رفامای اے کیلس ڑھکے وہ رک دف رںیتعک ڑپوھ افر اس ںیم ااصتخر رکف ےھت فہ لرک 

رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ ہعمج ےک دؿ لےئ افر اامؾ ہبطخ دے راہ وہ وت اےس اچےہ ہک دف 

 ااصتخر رکے۔رںیتعک ڑپےھ افر اؿ دفونں ںیم 

 ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفراؿ ہبطخ دنی یک میلعت دےنی ےک ایبؿ ںیم

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ ہبطخ دنی یک میلعت دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2019    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، ََٝمي٧ ب٦ ٠ٍيْہ، ح١يس ب٦ ہَلٟ، ابورِاوہ :  راوی

 ُ١ِٜ ٧ُ ب٦ُِ ا َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َّی َحسَّ ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل َِاَوَة ا٤َِتَضِيُت إ َٟ أَبُو رٔ ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕٟ ث٥ََا ح١َُِيُس ب٦ُِ صََٔل َْةٔ َحسَّ ٍٔي

ُٟ َو٦ِ زٔی٥ٔطٔ َِل 
َ َِ َيِسأ ِْ َجا ی ْٞ ََغٔ َٟ اهَّللٔ َرُج و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ  َٟ ا َٔ  ُِ ٢َ َوصَُو َیِدُف َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٟ اهَّللُ َو ا َٔ َٞ یَِسرٔی ٠َا زٔی٥ُُط  َب ِٔ َ أ َِ

ٔسٓيٕ حَ  ُتَٔی بُْٔکِ أ َِ ٔلَیَّ  َّي ا٤َِتَهی إ ٢ََّٝ َوَتَزَک ُخِفبََتُط َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ َولَیَّ َر َىَس َو َٕ َِ  َٟ ا َٔ َوائ١َٔطُ َحٔسیّسا  َٔ ٔسِبُت 



 

 ُ١ِّٝ َٞ ُيَى ٢َ َوَجَى َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َصاَر أََت٢َّ آِٔخَ َِ ١َُط اهَّللُ ث٢َُّ أَتَی ُخِفبََتطُ  َّٝ ا َو  ىٔي ١٠َّٔ

ابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، اوبرافہع رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم اس احؽ 

د رفام رےہ ےھت ہک اے اہلل ےک روسؽ ا ک اسمرف لدیم ےہ فہ ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہبطخ اراش

ی اےنپ دنی ےک ابرے ںیم وپانھچ اچاتہ ےہ فہ ںیہن اجاتن ہک اس اک دنی ایک ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہبطخ وھچڑ دای افر ریم

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس رکیس رپ ھٹیب رطػ وتمہج وہےئ رھپ ا ک رکیس الیئ یئگ ریما امگؿ ےہ ہک اس ےک اپےئ ولےہ ےک ےھت

 ےئگ افر ےھجم ولعؾ اھکسےن ےگل وج اہلل اعتیل ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک الھکسےئ رھپ لےئ افر لرخ کت اانپ ہبطخ وپرا ایک۔

 ابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، اوبرافہع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ہعمج ںیم ایک ڑپےھ؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ںیم ایک ڑپےھ؟

     2020    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ی راِي، َف٠اےت ہيں ٘ہ ٠زوا٧ ےن حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، اب٦ بَلٟ، جىَف، اب٦ اب :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ٟٕ َو٦ِ َجِىََفٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٧ُ َوصَُو اب٦ُِ بََٔل ََٝمِيَ َُ ث٥ََا  ِٕ َحسَّ ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس َٟ َحسَّ ا َٔ  َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی َرإِٔي 

َْ ٠َزَِوا٧ُ أَبَا صَُزیِ  َٝ َتِد َِ ِٜح١َُُىةٔ ا وَرةٔ ا َُ أَ َبِىَس  ََُِقَ ِٜح١َُُىَة  ٥ََٜا أَبُو صَُزیَِزَة ا َّی  ََِعل ٔلَی ٠َََّٙة  َد إ ١َِٜٔسی٥َةٔ َوَِخَ َىةٔ َزَة َولَی ا ِ٘  فٔی اٜزَّ

 َّ َٜطُ إ٤ٔ ُِٝت  ُٕ َِ  َٓ ُت أَبَا صَُزیَِزَة حٔيَن اِنََّصَ ِ٘ أَِزَر َِ  َٟ ا َٔ و٧َ  ُٕ ٔ ٥َ١ُِٜاِ ٔ إَٔذا َجائََک ا ة أَِت بُٔسوَرَتئِن کَا٧َ َولٔیُّ ب٦ُِ أَبٔی اِْلِٔخَ َک َْقَ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن َٟ أَبُو صَُزیَِزَة إ ا َٕ َِ ٔة  َِ أُ بٔض١َٔا بٔاِلُٙو ِٕ َيُِقَ ٔ ُِٜح١َُىةٔ ـَاٜ أُ بٔض١َٔا یَِو٣َ ا  ٢َ َيُِقَ

، انب ایب راعف، رفامےت ںی ہک رمفاؿ ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک دمہنی دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، انب البؽ، رفعج



 

ےن ونمرہ ںیم اانپ انبئ رقمر ایک افر فہ ہکم رکمہم لکن ایگ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ ہعمج یک امنز ڑپاھیئ وت اوہنں 

ووَؿ( ڑپ ی بج فہ امنز ےس افرغ وہےئ وت ںیم ےن اؿ ےس رعض ایک  وسرة ا ہعمج ےک دعب دفرسی رتعک ںیم وسرة )ِإَذا
فُِی
 َ

 

ُ
ْ
 اْل
َ َ

ے

 ن
َ
ای

ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف وسرںیت الم رک ڑپ ی ںی اسیج ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل وکہف ںیم ڑپےتھ 

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ہعمج ےک دؿ یہی وسرںیت ڑپےتھ ےھت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ںیم

 انس۔

 دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، انب البؽ، رفعج، انب ایب راعف، رفامےت ںی ہک رمفاؿ ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ںیم ایک ڑپےھ؟

     2021    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حات٢ ب٦ ا١َاويٞ، ح، ٔتيبہ، وبساٜىزیز زراورزی، جىَف، وبيساهَّلل ب٦  :  راوی

 ابوراِي

ُٔ َحسَّ  ث٥ََا  َٞ ح و َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا َحات٢ُٔ ب٦ُِ إ اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٔ ث٥ََا  َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا تَِيَبُة َحسَّ

 َ ص١َُا َو٦ِ َجِىََفٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ أ َراَوِرزٔیَّ لَٔکَ َْ ٠َزَِوا٧ُ أَبَا صَُزیَِزَة ب١ِٔٔثٝٔطٔ ٌَيَِْ َيِىىٔي اٜسَّ َٝ َتِد َِ َٟ ا ا َٔ بٔی َرإِٔي 

 ٔ ٥َ١ُِٜاِ ٔ إَٔذا َجائََک ا ة ٔ اِلُولَی َوفٔی اِْلِٔخَ ِحَسة ِٜح١َُُىةٔ فٔی اٜسَّ ٔ ا أَ بُٔسوَرة ََُِقَ ُٞ أ٧ََّ فٔی رَٔوایَٔة َحات٢ٕٔ  ٔ ٠ِٔث َِٜىزٔیز و٧َ َورَٔوایَُة َوِبٔس ا ُٕ

 َٝ َُ ٟٕ َحٔسیٔث  ٧َ ب٦ِٔ بََٔل  َمِيَ

ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، احمت نب اامسلیع، ح، ہبیتق، دبعازعلسی درافردی، رفعج، دیبع اہلل نب اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک 

مت یک رمفاؿ ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اانپ انبئ رقمر ایک رھپ ایس رطح رفاتی لقن یک، رصػ اانت رفؼ ےہ ہک اح

ووَؿ( ڑپ ی افر دبعازعلسی یک 
فُِی
 َ

 

ُ
ْ
 اْل
َ
ک
َ
 ء
َ
رفاتی ںیم ےہ ہک لپ ےن یلہپ رتعک ںیم وسرة ا ہعمج افر دفرسی رتعک ںیم )ِإَذا ای



 

 رفاتی امیلسؿ نب البؽ یک رفاتی یک رطح ےہ۔

 ، رفعج، دیبعاہلل نب اوبراعفہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، احمت نب اامسلیع، ح، ہبیتق، دبعازعلسی درافردی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ںیم ایک ڑپےھ؟

     2022    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابی شيبہ، اَحاٗ، جزیز، ابزاہي٢ ب٦ ٠ح١س ب٦ ٥٠تَّش، حبيِ ب٦ َا٢ٜ، حَّضت نى١ا٧  یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ :  راوی

 ب٦ بصيْ

٤ََْا َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ  ٕ ُٖ َج١ٔيّىا َو٦ِ َجزٔیز َح َِ ٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ٔس  َحسَّ َجزٔیْز َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ

َ ب٦ِٔ ا َٟ ک ا َٔ  ٕ ٕ َو٦ِ ا٥ُِّٜى١َا٧ٔ ب٦ِٔ َبٔصيْ ا٢ٕٜٔ ٠َِولَی ا٥ُِّٜى١َا٧ٔ ب٦ِٔ َبٔصيْ ََ ِٔ ب٦ِٔ  َّی ٥ِ١َُِٜتَّٔشٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َحبٔي ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٧َ َر

 َ ٢َ َربَِّک اِلَِول َِ ٔح ا ِٜح١َُُىةٔ بَٔسبِّ ِٜٔىيَسی٦ِٔ َوفٔی ا ُ فٔی ا أ ٢ََّٝ َيُِقَ ََ َِٝيطٔ َو َٟ َوإَٔذا اِجَت١ََي اهَّللُ َو ا َٔ أشَئة  ٍَ ِٜ ِٞ أََتاَک َحٔسیُث ا ی َوَص

ََلَتئِن  أُ بٔض١َٔا أَِيّؽا فٔی اٜعَّ ِٜح١َُُىُة فٔی یَِو٣ٕ َواحٕٔس َيُِقَ ِٜٔىيُس َوا  ا

امےت ںی ہک روسؽ ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ، رجری، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، ، بی نب اسمل، رضحت امعنؿ نب  ریش رف
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( ڑپےتھ ےھت افر اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیعنی افر ہعمج یک امنزفں ںیم وسرِة)َس ِ

 

ة
َ
ب  ِ

ث

ش

 ےھت۔بج دیع افر ہعمج ا ک یہ دؿ ایھٹک وہ اجںیت وت رھپ اؿ دفونں امنزفں ںیم یھب یہی وسرںیت ڑپےتھ 

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ، رجری، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، ، بی نب اسمل، رضحت امعنؿ نب  ریش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز ہعمج ںیم ایک ڑپےھ؟

     2023    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، ابزاہي٢ ب٦ ٠ح١س ب٦ ٥٠تَّش :  راوی

 ٔ ٥ِ١َُِٜتَّٔشٔ بَٔضَذا اِْل ٔس ب٦ِٔ ا ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََاظ  ٔ َحسَّ ٥َاز َِ 

  نب دیعس، اوبوعاہن، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم، اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔ہبیتق

 ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اربامیہ نب دمحم نب رشتنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿہعمج :   ابب

 امنز ہعمج ںیم ایک ڑپےھ؟

     2024    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو٤أس، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ؼ١زة ب٦ َىيس، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل :  راوی

ىٔ  ََ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ َؼ١َِزَة ب٦ِٔ  ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ اُک ب٦ُِ َحسَّ حَّ َِ اٜؽَّ َت َ٘  َٟ ا َٔ يٕس َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ 

٢ََّٝ َیِو٣َ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَ َر ٕ َيِسأَُُٜط أَیَّ َشِيٕئ َْقَ ٔلَی ا٥ُِّٜى١َا٧ٔ ب٦ِٔ َبٔصيْ ِيٕس إ ُِٜح١َُىٔة َٔ ٔ ا وَرة َُ َوی  َٔ ُِٜح١َُىٔة   ا

َٟ کَا٧َ يَ  ا َٕ ِٞ أََتاَک َِ أُ َص  ُِقَ

رمعفاندق، ایفسؿ نب ہنییع، رمضة نب دیعس، دیبع اہلل نب دبعاہلل اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ، رضحت 

 احضک نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت امعنؿ نب  ریش وک اھکل افر اؿ ےس  ہ وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج

 ُ

ث

 
 ِئ
َ
 ح
َ
َ ک

 

ب
َ
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َه
ےک دؿ وسرة ا ہعمج ےک العفہ افر وکیسن وسرة ڑپےتھ ےھت اوہنں ےن رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وسرة )



 

( ڑپےتھ ےھت۔ ِ

 

ة
َ
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ث

َ ش

 

 اْْل

 رمعفاندق، ایفسؿ نب ہنییع، رمضة نب دیعس، دیبعاہلل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہعمج ےک دؿ امنز رجف ںیم ایک ڑپےھ ؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ امنز رجف ںیم ایک ڑپےھ ؟

     2025    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َّيا٧، ٠دوٟ، ٠س٢ٝ بفين، َىيس ب٦ جبيْ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبسة ب٦ ََٝمي٧،  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ٟٔ ب٦ِٔ َرأشٕس وَ  َيا٧َ َو٦ِ ٠َُدوَّ ِّ َُ ٧َ َو٦ِ  ََٝمِيَ َُ ث٥ََا َوِبَسةُ ب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔىئس َحسَّ ََ َِٜبٔفئن َو٦ِ  ٦ِ ٠ُِس٢ٕٔٝ ا

ٕ َو٦ِ ابِ  ُِٜح١َُىٔة ا٢ٜ تَ ب٦ِٔ ُجَبيِْ ٔ َیِو٣َ ا ِحز َّ ِٜ أُ فٔی َظََلةٔ ا ٢َ کَا٧َ َيُِقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٞ ٦ٔ َوبَّإس أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ِحَسةٔ َوَص ُٞ اٜسَّ ٥ِزٔی

٢َ کَا٧َ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َوأ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل صِز ِٜح١َُُىةٔ  أَتَی َولَی اِْلِٔنَسا٧ٔ حٔيْن ٦ِ٠ٔ اٜسَّ وَرَة ا َُ ِٜح١َُُىٔة  ٔ ا ُ فٔی َظََلة أ َيُِقَ

٥َ١ُِٜإِٔٔيَن   َوا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، ایفسؿ، وخمؽ، ملسم نیطب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

( ڑپاھ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ رجف یک امنز ںیم وسرہ ) ْهدِ
َ
 نِْم ادلّ
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امل ن

 رکےت ےھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج یک امنز ںیم وسرة ہعمج افر وسرة انموقفں ڑپاھ رکےت ےھت۔

 ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، ایفسؿ، وخمؽ، ملسم نیطب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ امنز رجف ںیم ایک ڑپےھ ؟

     2026    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ح، ابوَکیِ، و٘يي، َّيا٧ :  راوی

َيا٧َ بَٔضَذا ِّ َُ ص١َُا َو٦ِ  ث٥ََا َو٘ٔيْي لَٔکَ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٝطُ  َحسَّ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  اِْل

  ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔انب ریمن، ح، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ ےس اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب

 انب ریمن، ح، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ امنز رجف ںیم ایک ڑپےھ ؟

     2027    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٠دوٟ :  راوی

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ٟٕ بَٔضَذا اِْل ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٠َُدوَّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٝتَِيض١َٔا  َحسَّ ٔ ََلَتئِن ک َٝطُ فٔی اٜعَّ ٠ِٔث

َيا٧ُ  ِّ َُ  َٟ ا َٔ ١َا  َ٘ 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وخمؽ اس دنس ےک اسھت  ہ دحثی یھب ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وخمؽ :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز رجف ںیم ایک ڑپےھ ؟ ہعمج ےک دؿ

     2028    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، َّيا٧، َىس ب٦ ابزاہي٢، وبساٜزح٦١ ب٦ اُعد، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ِىٔس ب٦ِٔ إ ََ َيا٧َ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ بَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اِلَُِعَ

ِٞ أَتَی ُٞ َوَص ُِٜح١َُىٔة ا٢ٜ َت٥ِزٔی ٔ یَِو٣َ ا ِحز َّ ِٜ أُ فٔی ا َّطُ کَا٧َ َيُِقَ ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ  زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، دبعارلنمح نب

( ڑپاھ رکےت  ْهدِ
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 ےھت۔فملس ہعمج ےک دؿ رجف یک امنز ںیم )امل ن

 ، رضحت اوبرہریہزریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، دبعارلنمح نب ارعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 ہعمج ےک دؿ امنز رجف ںیم ایک ڑپےھ ؟

     2029    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٢ ب٦ َىس، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوـاہز، اب٦ وہِ، ابزاہي :  راوی

ٔد َو٦ِ أَبٔی صُ  ِىٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ اِلَُِعَ ََ ِٕ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َزیَِزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

أُ فٔی اٜ ٢َ کَا٧َ َيُِقَ َّٝ ََ ِٞ أَتَی َولَی اِْلِٔنَسا٧ٔ حٔيْن َو َىةٔ اِلُولَی َوفٔی اٜثَّا٤َٔئة َص ِ٘ ُٞ فٔی اٜزَّ ُِٜح١َُىٔة ٔب ا٢ٜ َت٥ِزٔی ِبٔح یَِو٣َ ا ٔ عُّ صِز ٦ِ٠ٔ اٜسَّ



 

وّرا ُ٘ ٢ِ َی٦ُِٙ َشِيّئا ٠َِذ َٜ 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج  اوباطرہ، انب فبہ، اربامیہ نب دعس، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
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 ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباطرہ، انب فبہ، اربامیہ نب دعس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز ہعمج ےک دعب ایک ڑپےھ؟

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےک دعب ایک ڑپےھ؟

     2030    یثحس                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، خاٜس ب٦ وبساهَّلل، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َضِي َُ ٤ََْا َخأُٜس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ  َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َّی اهَّللَُحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٝيطٔ    َو

ِّٞ َبِىَسَصا أَِرَبّىا ُِٝيَع َِ ُِٜح١َُىَة  ٢ِ ا ُ٘ َّی أََحُس ٢َ إَٔذا َظل َّٝ ََ  َو

ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 ز ڑپےھ وت اےس اچےئہ ہک ہعمج ےک دعب اچر رںیتعک امنز ڑپےھ۔اراشد رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ ہعمج یک امن

 ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  ےک دعب ایک ڑپےھ؟امنز ہعمج

     2031    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، وبساهَّلل ب٦ ازریس، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

اَِل َحسَّ  َٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس  َٟ َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َضِي َُ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ 

ُّٝوا أَِرَبّىا َزاَز َو١ِْزو فٔی  َع َِ ُِٜح١َُىةٔ  َِّٝيُت٢ِ َبِىَس ا ٢ََّٝ إَٔذا َظ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ اب٦ُِ إِٔزرٔیَس َر ا َٔ َٟ رَٔواَیتٔطٔ  ا َٔ

َىَتئِن إَٔذا َرَجِىَت  ِ٘ ١َِِٜسحٔسٔ َوَر َىَتئِن فٔی ا ِ٘ ِّٞ َر َع َِ َٞ بَٔک َشِيْئ  ٔ إ٧ِٔ َوح َِ  ْٞ َضِي َُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، دبعاہلل نب ادرسی، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہک بج مت ہعمج یک امنز ڑپھ ول وت اس ےک دعب اچر رںیتعک ڑپوھ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اینپ رفاتی ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 ںیم اانت زادئ اہک ہک ارگ ےھجت دلج وہ وت دف رںیتعک دجسم ںیم ڑپوھ افر دف رںیتعک بج فاسپ اجؤ وت ڑپوھ۔

 لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، دبعاہلل نب ادرسی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےک دعب ایک ڑپےھ؟

     2032    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِحب، جزیز، ح، و١زو ٤أس، ابوَکیِ، و٘يي، َّيا٧، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ زہيْ ب٦ :  راوی

ث٥ََا َو٘ٔي اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوأَبُو َُکَ ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ص١َُا َو٦ِ َحسَّ َيا٧َ لَٔکَ ِّ َُ ْي َو٦ِ 

 ٕٞ َضِي ِّٝيّ َُ ٢َ ٦ِ٠َ کَا٧َ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ٠َُع َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِّٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُِٝيَع َِ ِٜح١َُُىةٔ  ا َبِىَس ا



 

 ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ٕ َِٜيَس فٔی َحٔسیٔث َجزٔیز  أَِرَبّىا َو

ؿ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ زریہ نب رحب، رجری، ح، رمعف اندق، اوبرکبی، فعیک، ایفس

یک  اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وج لدیم ہعمج یک امنز ےک دعب ڑپےھ وت اےس اچےئہ ہک اچر رںیتعک ڑپےھ افر رجری

ْم اک ظفل ںیہن ےہ۔

ُک ْ

 

ب ِ
م

 دحثی ںیم 

 ح، رمعف اندق، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، رجری،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےک دعب ایک ڑپےھ؟

     2033    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٤اِي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٜيِ  ث٥ََا  ُٔتَِيَبُة َحسَّ ث٥ََا  َِّٝيُث ح و َحسَّ ٤ََْا اٜ َ اَِل أَِخب َٔ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو٠َُح١َّ َُّط ْث َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ َوبِ َحسَّ ٔس اهَّللٔ أ٤َ

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ِحَسَتئِن فٔی بَِيتٔطٔ ث٢َُّ  ََ َسَحَس  َِ  َٓ ُِٜح١َُىَة اِنََّصَ َّی ا َٔک کَا٧َ إَٔذا َظل ٢ََّٝ َيِع٥َُي ذَٜ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 بج ہعمج یک امنز ڑپھ رک فاسپ ولےتٹ وت اےنپ رھگ ںیم دف رںیتعک ڑپےتھ رھپ رفامےت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یھب ایس رطح

 ایک رکےت ےھت۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز ہعمج ےک دعب ایک ڑپےھ؟

     2034    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یت ےہ ٘ہ حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، ٤اِي َے روا :  راوی

َْ َتَف  َّطُ َوَظ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٤َ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َّی اهَّللُ َحسَّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ًَ َظََلةٔ َر وُّ

 ِّ َِکَا٧َ َِل يَُعل  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ِّی أَِو َو ُيَعل َِ أُِت  َٟ َیِحٌَي أَُل٥ُّىٔي َْقَ ا َٔ َىَتئِن فٔی بَِيتٔطٔ  ِ٘ ِّی َر ُيَعل َِ  َٓ َّي ی٥َََِّصٔ ِٜح١َُُىٔة َحً  ی َبِىَس ا

ةَ  ِٜبَتَّ  أَ

 رکےت ییحی نب ییحی، امکل، انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لفن امنز اک ذرک

وہےئ رفامےت ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج یک امنز ےک دعب امنز ںیہن ڑپےتھ ےھت اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

فاسپ رشتفی الےت رھپ اےنپ رھگ ںیم دف رںیتعک ڑپےتھ رافی ییحی ےن اہک ہک ریما ایخؽ ےہ ہک ںیم ےن دحثی ےک  ہ اافلظ )اامؾ امکل 

 ہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم( ڑپےھ ہک رھپ اؿ وک رضفر ڑپےھ۔ریض ا

 ییحی نب ییحی، امکل، انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

  دعب ایک ڑپےھ؟امنز ہعمج ےک

     2035    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ١٤يْ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، و١زو، زہزی، حَّضت َا٢ٜ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕب َو  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َو١ِْزو َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َحسَّ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ  ٕ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ



 

َىَتئِن  ِ٘ ُِٜح١َُىٔة َر ِّی َبِىَس ا ٢ََّٝ کَا٧َ ُيَعل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٢ٕٜٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ  َو٦ِ 

رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ابپ ےس  اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب

 رفاتی یک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج یک امنز ےک دعب دف رںیتعک ڑپاھ رکےت ےھت۔

 رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، زرہی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےک دعب ایک ڑپےھ؟

     2036    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، ٥ٌسر، اب٦ جزیخ، و١ز ب٦ وفاءابوبْک ب٦ ابی شيبہ :  راوی

ِٔ ب٦ِٔ  َْنٔی و١َُزُ ب٦ُِ َوَفا َ َٟ أَِخب ا َٔ ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٕ َحسَّ ُِٜدَوارٔ أ٧ََّ ٤َأَِي ب٦َِ ُجَبيِْ  أَبٔی ا

 َ ٕ َيِسأ ِٔ اب٦ِٔ أُِخٔت ١َ٤ٔز ٔ ائ ٔلَی اٜسَّ ُط إ َٝ ََ ُِٜح١َُىَة فٔی أَِر َِّٝيُت ٠ََىُط ا َٟ َنَى٢ِ َظ ا َٕ َِ  ٔ ََلة ُٜطُ َو٦ِ َشِيٕئ َرآُظ ٥ِ٠ُٔط ٠َُىاؤیَُة فٔی اٜعَّ

َٟ َِل َتُىِس  ا َٕ َِ ٔلَیَّ  َٞ إ ََ َٞ أَِر ا َزَخ َّ١َٝ َِ َِّٝيُت  َع َِ امٔی  َٕ ١ُُِٔت فٔی ٠َ ٢َ اِْل٠َٔا٣ُ  َّٝ ََ ا  َّ١َٝ َِ  ٔ ُعوَرة ِٕ ١َ ِٜ َّٝ ا َِٝت إَٔذا َظ َى َِ ِٜح١َُُىَة  ١َٜٔا  ِيَت ا

٢َ أ٠َََز٤َا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ إ٧َّٔ َر َِ َد  ٢َ أَِو َتِْخُ َّٝ َ َّي َتک ٕ َحً َِٝضا بَٔعََلة ََل َتٔع َٞ َظََلْة بَٔعََلةٕ َِ بَٔذَٜٔک أ٧َِ َِل تُوَظ

َد  ٢ََّٝ أَِو ٤َِْخُ َ َّي ٤ََتک  َحً

رمع نب اطعء، ےتہک ںی ہک انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اںیہن اسبئ  اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، انب رججی،

نب اتخ رمن یک رطػ ھچک ایسی ابوتں ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک  ےئ اجیھب وج اوہنں ےن رضحت اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس امنز 

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت وصقمر ںیم ہعمج ڑپاھ ےہ بج اامؾ ےن السؾ ںیم دںیھکی اسبئ ےن اہک ہک اہں ںیم ےن رضحت اعمف

 رکان بج ریھپا وت ںیم ےن اینپ ہگج رپ ڑھکا وہ رک امنز ڑپ ی وت رضحت اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم الب رک رفامای ہک مت دفابرہ اےسی ہن

بج کت ہک وکیئ ابت ںیہن رکول ای اس ہگج ےس بج کت لکن ہن اجؤ ویکہکن روسؽ  ہعمج یک امنز ڑپھ ول وت اس ےک اسھت وکیئ امنز ہن ڑپوھ



 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ مکح دای ےہ ہک مہ ا ک امنز ےک اسھت دفرسی امنز وک ہن المںیئ بج کت ہک مہ درایمؿ ںیم وکیئ 

 ابت ہن رکںیل ای یسک ہگج لکن ہن اجںیئ۔

 ، دنغر، انب رججی، رمع نب اطعءاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعمج اک ایبؿ :   ابب

 امنز ہعمج ےک دعب ایک ڑپےھ؟

     2037    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، ححاد ب٦ ٠ح١س، اب٦ جزیخ، حَّضت و١ز ب٦ وفاء رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہہارو٧ ب٦ وبساهَّلل :  راوی

َْنٔی و١َُزُ ب٦ُِ  َ َٟ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس  ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ٕ  َحسَّ ِٕ أ٧ََّ ٤َأَِي ب٦َِ ُجَبيِْ َوَفا

ِٔ ب٦ِٔ  ٔ ائ ٔلَی اٜسَّ َٝطُ إ ََ ٢ِ یَ  أَِر َٜ امٔی َو َٕ ١ُُِٔت فٔی ٠َ  ٢َ َّٝ ََ ا  َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي َِٜحٔسیَث ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َٗ ا ا ََ ٕ َو ِذَُکِ َیزٔیَس اب٦ِٔ أُِخٔت ١َ٤ٔز

 اِْل٠َٔا٣َ 

اہلل اعتٰیل ہنع اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، رضحت رمع نب اطعء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک انعف نب ریبج ریض 

ےن اںیہن اسبئ نب سیدی نب اتخ رمن یک رطػ اجیھب ابیق دحثی ایس رطح ےہ رفؼ رصػ یہی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک بج اوہنں 

 ےن السؾ ریھپا وت ںیم اینپ ہگج ڑھکا وہایگ افر اس ںیم اامؾ اک ذرک ںیہن۔

  اطعء ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، رضحت رمع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 دیعنی اک ایبؿ : ابب

 ...امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

     2038    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، حس٦ ب٦ ٠س٢ٝ، ـاُس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ث٥ََا َوبِ  َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ  ٔٗ ا ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّزَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ ُس اٜزَّ َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا زَّ

ِّْٔطٔ ٠ََي ٤َٔييِّ اهَّللٔ َظ  ِٜ َٟ َشضِٔسُت َظََلَة ا ا َٔ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  َْنٔی ا َ ٢َ َوأَبٔی أَِخب َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

 َٞ ِب َٔ ِّٝيَضا  ُض٢ِ يَُع ُّٝ ُ ک َِ َِٜيطٔ حٔيَن  بَِْکٕ َوو١ََُز َووُِث١َا٧َ  ٔ ِّی أ٤َُِمزُ إ أَن َ٘  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ٥َزَ َِ  َٟ ا َٔ  ُِ ُِٜدِفَبةٔ ث٢َُّ یَِدُف ا

َٟ َیا أَیَُّضا ا٥َّٜئ  ا َٕ َِ  ْٟ َِ َو٠ََىُط بََٔل َِ ا٥َِّٜسا َّي َجا ُض٢ِ َحً ُّٕ َٞ َيُص َب ِٔ َ ٔ ث٢َُّ أ َٟ بَٔئسظ ُِّٝس اٜزَِّجا ١ُِِٜؤ٥َ٠ٔاُت  يُّ یَُح إَٔذا َجائََک ا

َٟ حٔيَن ََفَ  ا َٔ َُ ٥ِ٠َٔضا ث٢َُّ  َّي ََفَ ٔ اِْلَیَة َحً َتََل َصٔذظ َِ ٦َ بٔاهَّللٔ َشِيّئا  ِ٘ َِٜت یَُبائِى٥ََک َولَی أ٧َِ َِل ُيَِّشٔ ا َٕ َِ ٔٔک  َُ ٥ِ٠َٔضا أ٤ََُِّنَّ َولَی ذَٜ

ٌَيَُِْصا ٥ِ٠ُٔض٦َّ نَ  ٢َِٜ یُحِٔبطُ  َٟ ا٠َِزأَْة َواحَٔسْة  ا َٔ ْٟ ثَِوبَُط ث٢َُّ  َبَسَق بََٔل َِ  ٦َ ِٔ َتَعسَّ َِ  َٟ ا َٔ َى٢ِ یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ َِل یُِسَری حٔي٥َئٕٔذ ٦ِ٠َ هَٔی 

 ٕٟ َِٜدَوات٢َٔ فٔی ثَِؤب بََٔل َتَذ َوا َّ ِٜ ِٕٝٔيَن ا ٦َِٝ یُ ََِحَى ِّی   َص٢َُّٝ ِّٔسی َل٦َُّٙ أَبٔی َوأُم

نب رججی، نسح نب ملسم، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، ا

ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبرکب فامثعؿ ےک اسھت دیعارطفل یک امنز ںیم احرض وہا بس ےن ہبطخ ےس ےلہپ امنز ڑپاھیئ رھپ 

رتے وگای ہک ںیم اب اؿ یک رطػ دھکی راہ وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہبطخ دای اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربنم ےس ا

اےنپ اہھت ےس ااشرہ رفام رک ولوگں وک اھٹب رےہ ےھت رھپ اؿ ےک درایمؿ ےس سگرےت وہےئ وعروتں ےک اپس رشتفی الےئ افر لپ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت رضحت البؽ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
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اس اک ارقار رکیت وہ؟ ا

ےن اہک یج اہں اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! افر رافی ںیہن  اؿ ںیم ےس ا ک وعرت ےک العفہ یسک ےن وجاب ہن دای، اس

اہک  اجاتن ہک فہ اس فتق وکؿ وعرت یھت، رفامےت ںی رھپ اوہنں ےن دصہق دانی یرفع ایک البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اانپ ڑپکا اھچب ای افر

ر اوگنایھٹں البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ڑپکے ںیم ڈاانل یرفع ےل لؤ ریمے امں ابپ مت رپ دفا وہں سپ اوہنں ےن اےنپ ےلھچ اف

 رکدںی۔

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، انب رججی، نسح نب ملسم، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

     2039    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ابی و١ز، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ایوب، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ  َٟ  َحسَّ ا َٔ  ِّ ١ِٔىُت َوَفا ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَیُّوُب  َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ  َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز 

ُِٜدِفَبةٔ  َٞ ا ِب َٔ َّی  ََٜعل  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ وُِل أَِشَضُس َولَی َر ُٕ ١ِٔىُت اب٦َِ َوبَّإس َي ََ  َٔ ٢ِ َٜ َُّط  أَی أ٤َ َِ ََفَ َٟ ث٢َُّ َخَف ا

َحَى  َِ ْٞ بَٔثِوبٔطٔ  ٔ ائ َٔ  ْٟ ٔة َوبََٔل َٔ َس ص٦َُّ َوَوَوَمُض٦َّ َوأ٠َََزص٦َُّ بٔاٜعَّ َ
ََِذَکَّ أََتاص٦َُّ  َِ  َِ َِٜداَت٢َ ُيِس١ِٔي ا٥َِّٜسا ِٝقٔی ا ١َِٜزِأَةُ تُ َِٝت ا

ِيئَ  َػ َواٜصَّ ُِْٜخِ  َوا

ایفسؿ نب ہنییع، اویب، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وگایہ داتی وہں اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع، 

ےن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہبطخ ےس ےلہپ امنز ڑپاھیئ دعب ںیم ہبطخ دای افر ایخؽ ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 فل ہ ف ملس وعروتں ےک اپس رشتفی الےئ افر اؿ وک ف و ف تحیصن یک افر اؿ وک دصہق وعروتں وک ںیہن انسای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع

ےن رکےن اک مکح دای افر البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اانپ ڑپکا اھچبےن فاےل ےھت افر وعروتں ںیم ےس یسک ےن اوگنیھٹ، یسک ےن الھچ افر یسک 



 

 وکیئ افر زیچ ڈاانل یرفع ایک۔

 یب ہبیش، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، اویب، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

     2040    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي زہزانی، ح١از، ح، يىٕوب زورقی، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢، حَّضت ایوب :  راوی

١َىٔ  َِ ٔ ث٥ََا إ ِوَرقٔیُّ َحسَّ وُب اٜسَّ ُٕ ثَىٔي َيِى اْز ح و َحسَّ ث٥ََا َح١َّ َّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٥َٔيطٔ أَبُو اٜزَّبٔئي اٜز ص١َُا َو٦ِ َحسَّ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ لَٔکَ أَیُّوَب  ي

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

 اوبرعیب زرہاین، امحد، ح، وقعیب دفریق، اامسلیع نب اربامیہ، رضحت اویب ےس ایس دحثی یک دنس ذرک رک دی یئگ ےہ۔

 اوبرعیب زرہاین، امحد، ح، وقعیب دفریق، اامسلیع نب اربامیہ، رضحت اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

     2041    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، وفاء، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی



 

٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِ َحسَّ  َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٠َُح١َّ َح َِ ٔ ٔ ب٦ِٔ ث٥ََا إ ِْ َو٦ِ َجابٔز َْنٔی َوَفا َ ٕخ أَِخب

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ إ٧َّٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل و ُٕ ١ِٔىُتطُ َي ََ  َٟ ا َٔ َِ  َوِبٔس اهَّللٔ  ُِٜدِفَبٔة ث٢َُّ َخَف َٞ ا ِب َٔ ََلةٔ  َبَسأَ بٔاٜعَّ َِ َّی  ََِعل ِّْٔطٔ  ِٜ ا٣َ یَِو٣َ ا َٔ

ص٦َُّ َوصَُو یَ  َ
ََِذَکَّ  َِ َٟ َوأَتَی ا٥َِّٜسا َ ٢ََّٝ ٤َز ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ا ََفَ َّ١َٝ َِ َٔ ا٥َّٜاَس  ْٟ بَا ٟٕ َوبََٔل ُ َولَی یَٔس بََٔل أ َّ٘ ْق ثَِوبَطُ َتَو

٦َ بَٔضا حٔي٥َ  ِٔ ّة یََتَعسَّ َٔ ٦ِٔٙ َظَس َٟ َِل َوَل ا َٔ ِّْٔطٔ  ِٜ ٔ ا ِٕ َزکَاَة یَِو٣ ُِٝت َٜٔىَفا ُٔ ّة  َٔ ُِ َظَس ِٕٝٔيَن ا٥َِّٜسا َتَدَضا یُ َِ ١َِٜزِأَةُ  ِٝقٔی ا ئٕٔذ تُ

 ِ ٔ اِْل٧َ أ٧َِ َیأ ا َولَی اِْل٠َٔا٣ ًّٕ ِٕ أََح ُِٝت َٜٔىَفا ُٔ ِٕٝٔيَن  ِٕٝٔيَن َویُ َٔک َویُ ََٜى١ِزٔی إ٧َّٔ ذَٜ َٟ إٔی  ا َٔ ص٦َُّ  َ
َُِيَذَکِّ  ُ ُ َِ حٔيَن َيَِفُ تَٔی ا٥َِّٜسا

َِّىُٝو٧َ َذَٜٔک  ُض٢ِ َِل َي َٜ َِٝيض٢ِٔ َو٠َا  ٌّٖ َو َح َٜ 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

دیعارطفل ےک دؿ ڑھکے وہےئ افر امنز ےس ادتباء یک ہبطخ ےس ےلہپ رھپ ولوگں وک ہبطخ دای بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افرغ 

وہےئ وت ربنم ےس ارت لےئ افر وعروتں ےک اپس رشتفی الےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رضحت البؽ ےک اہھت رپ اہسرا 

یک افر رضحت البؽ اانپ ڑپکا الیھپےن فاےل ےھت وعرںیت اس ںیم دصہق ڈایتل ںیھت رافی ےتہک ںی ںیم ےن  اگلےئ وہےئ اؿ وک تحیصن

اطعء ےس رعض ایک ہک دیعارطفل ےک دؿ اک دصہق؟ رفامای ںیہن  ہ افر دصہق اھت وج فہ اس فتق دیتی ںیھت ا ک وعرت ےلہپ ڈایتل یھت 

 ںی ہک ںیم ےن اطع ےس وپاھچ ایک اب یھب اامؾ ےک  ےئ افرغ وہےن ےک دعب وعروتں وک افر رھپ زمدی ڈایتل ںیھت افر دفرسے رافی ےتہک

 تحیصن رکےن ےک  ےئ اجےن اک قح ےہ؟ رفامای ےھجم اینپ اجؿ یک مسق  ہ اؿ رپ قح ےہ افر اؿ وک ایک وہایگ ےہ ہک فہ ااسی ںیہن رکےت۔

 جی، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہللااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

     2042    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١٤يْ، وبسا١ٜٝک ب٦ ابوََٝمي٧، وفاء، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦  :  راوی



 

٧َ وَ  َمِيَ َٝ َُ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ أَبٔی  ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  ِٕ َو٦ِ َجابٔز ٦ِ َوَفا

ُِٜدِفَبةٔ َشضِٔس  َٞ ا ِب َٔ  ٔ ََلة َ بٔاٜعَّ َبَسأ َِ ِٜٔىئس  ََلَة َیِو٣َ ا ٢ََّٝ اٜعَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ا٠َٕة ث٢َُّ  ُت ٠ََي َر َٔ ٔ ٔ أََذا٧ٕ َوَِل إ يِْ ٍَ بٔ

َوی اهَّللٔ َوَحثَّ َولَی ـَاَوتٔطٔ َوَووَ  ِٕ أ٠َََز بَٔت َِ  ٕٟ ا٣َ ٠َُتَوِّّ٘ئا َولَی بََٔل َوَوَمُض٦َّ َٔ َِ  َِ َّي أَتَی ا٥َِّٜسا ص٢ُِ ث٢َُّ ٠ََضي َحً َ
َن ا٥َّٜاَس َوَذَکَّ

 ُِ َىا ِّ ََ  ِٔ َفٔة ا٥َِّٜسا َٔ ا٠َِت ا٠َِزأَْة ٦ِ٠ٔ  َٕ َِ  ٢َ ُِ َجَض٥َّ ٦َّ َحَف ُ٘ َْ َ ث ِ٘ َِإ٧َّٔ أَ  ٦َ ِٔ َٟ َتَعسَّ ا َٕ َِ ص٦َُّ  َ
َِٜت ٢َٜٔ یَا َوَذَکَّ ا َٕ َِ ی٦ِٔ  َِٜدسَّ  ا

 َٟ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ِٕٝٔيَن فٔی ثَوِ  َر ٦َ ٦ِ٠ٔ حُٝٔيِّض٦َّٔ یُ ِٔ ٦َِٝ یََتَعسَّ ََِحَى  َٟ ا َٔ  َْ َِٜىٔصي ٧َ ا کَاَة َوَتَُِٙفِ ٦َُّ تُِٙث٧َِْٔ اٜصَّ َّٙ ٟٕ ٦ِ٠ٔ ٔل٤َ ٔب بََٔل

ـَتٔض٦َّٔ َوَخَوات١ٔٔض٦َّٔ   أَِْقٔ

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض ا

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت دیع ےک دؿ امنز ےک  ےئ احرض وہا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اذاؿ افر ااقتم ےک ریغب 

 مکح دای افر اس یک ااطتع یک امنز ڑپاھیئ ےبطخ ےس ےلہپ رھپ البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ  کی اگلےئ ڑھکے وہےئگ، اہلل رپ وقتی اک

رتبیغ دی افر ولوگں وک ف و فتحیصن یک رھپ وعروتں ےک اپس اج رک اؿ وک ف و ف تحیصن یک افر رفامای ہک دصہق رکف ویکہکن مت ںیم ےس 

ں ای ارثک منہج اک ادنینھ ںی، وعروتں ےک درایمؿ ےس ا ک رسیخ املئ ایسہ راسخرفں فایل وعرت ےن ڑھکے وہ رک رعض ایک ویک

فں وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس؟ رفامای= ویکہکن مت وکشہ زایدہ رکیت وہ افر وشرہ یک انرکشی، رضحت اجرب رفامےت ںی فہ اےنپ زویر

 دصہق رکان یرفع وہںیئگ رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ڑپکے ںیم اینپ ابایلں افر اوگنایھٹں ڈاےنل ںیگل۔

 اہلل نب ریمن، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

     2043    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، وفاء، اب٦ وباس، جابز ب٦ وبساهَّلل انعاری :  راوی



 

ِْ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّ  َْنٔی َوَفا َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٔ بِ َحسَّ ٦ٔ َوِبٔس اهَّللٔ إس َوَو٦ِ َجابٔز

 ٔ ُِٜتطُ َبِىَس حٔيٕن َو٦ِ َذٜ َ أ ََ ِّْٔطٔ َوَِل یَِو٣َ اِلَِؼَهی ث٢َُّ  ِٜ ٢َِٜ ی٦َُِٙ یَُؤذ٧َُّ َیِو٣َ ا اَِل  َٔ َْنٔی َجابٔزُ ب٦ُِ اِلَِنَعارٔیِّ  َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی  َ أَِخب َِ َک 

ََلةٔ َیوِ  َِ َوَِل َشِيَئ َِل َوِبٔس اهَّللٔ اِلَِنَعارٔیُّ أ٧َِ َِل أََذا٧َ ٜٔٝعَّ ا٠ََة َوَِل ٤َٔسا َٔ ٔ ُد َوَِل إ ُد اِْل٠َٔا٣ُ َوَِل َبِىَس ٠َا َیِْخُ ِّْٔطٔ حٔيَن یَِْخُ ِٜ ٣َ ا

ا٠َةَ  َٔ ٔ َِ َیِو٠َئٕٔذ َوَِل إ  ٤َٔسا

ی ےک دؿ دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، انب ابعس، اجرب نب دبعاہلل ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک دیع ارطفل افر دیع اال

ج

 

ض

اذاؿ ہن یھت رافی اتہک ےہ ہک ںیم ےن وھتڑی دری دعب اس ابرے ںیم وساؽ ایک وت رضحت اطعء ےن رفامای ہک ےھجم رضحت اجرب نب 

دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  رب دی ہک دیع ارطفل ےک دؿ امنز ےک  ےئ اذاؿ ںیہن دی اجیت یھت اامؾ ےک ےنلکن ےک فتق افر 

 ، ہن ااقتم افر ہن اذاؿ، ہن افر ھچک، اس دؿ اذاؿ افر ہن ااقتم وہیت ےہ۔ہن دعب ںیم

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، انب ابعس، اجرب نب دبعاہلل ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿدیعنی  :   ابب

 امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

     2044    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، وفاء َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٗٔ أَ  ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ٔ أَوَّ ٔلَی اب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ َٞ إ ََ ِْ أ٧ََّ اب٦َِ َوبَّإس أَِر َْنٔی َوَفا َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ِخب

َٜضَ  ٢ِ یَُؤذ٧ِِّ  َٝ َِ  َٟ ا َٔ ََٜضا   ٧ِ َََِل تَُؤذِّ ِّْٔطٔ  ِٜ ٔ یَِو٣َ ا ََلة ٢َِٜ ی٦َُِٙ یَُؤذ٧َُّ ٜٔٝعَّ َُّط  َٜطُ أ٤َ ٔ یَوِ ٠َا بُویَٔي  َِٜيطٔ ٠ََي ا اب٦ُِ اٜزُّبَيِْ ٔ َٞ إ ََ ٠َطُ َوأَِر

ِٜدُ  َٞ ا ِب َٔ  ٔ َّی اب٦ُِ اٜزُّبَيِْ ََِعل  َٟ ا َٔ  ُٞ َى ِّ ِس کَا٧َ ُي َٔ ََلةٔ َوإ٧َّٔ َذَٜٔک  ُِٜدِفَبُة َبِىَس اٜعَّ ١ََّا ا  ِفَبةٔ َذَٜٔک إ٤ٔ

رضحت انب زریب وک بج اؿ دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

ےک  ےئ تعیب یل یئگ وت اغیپؾ اجیھب ہک دیع ارطفل یک امنز ےک  ےئ اذاؿ ںیہن دی اجیت سپ لپ اس ےک  ےئ اذاؿ ہن دولاںیئ سپ انب زریب 



 

ےت ےھت سپ ےن اس ےک  ےئ اذاؿ ہن دولایئ افر ایس رطح  ہ اغیپؾ یھب اجیھب ہک ہبطخ امنز ےک دعب وہات ےہ ہک ایس فہج ےس فہ یہی رک

 انب زریب ےن یھب ہبطخ ےس ےلہپ یہ امنز دیع ڑپاھیئ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نی اک ایبؿدیع :   ابب

 امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

     2045    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، حس٦ ب٦ ربيي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي، ابواِلحوػ، ١َاک، حَّضت جابز ب٦  :  راوی

 ١َزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیحِ  َٟ اَحسَّ ا َٔ ٤ََْا و  َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ ٔىيٕس َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  و٧َ ٌَي َوَحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي َو ِْلَِخُ

َّی اهَّللُ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِّٝيُت ٠ََي َر َٟ َظ ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ١َإک َو٦ِ َجابٔز َٔ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ  َْ ٠َزَّةٕ  َحسَّ ِ ٌَي ِٜٔىيَسی٦ِٔ  ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

ا٠َةٕ  َٔ ٔ ٔ أََذا٧ٕ َوَِل إ يِْ ٍَ  َوَِل ٠َزََّتئِن بٔ

 ییحی نب ییحی، نسح نب رعیب، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوباالوحص، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

 روسؽ اہلل ےک اسھت ا ک ای دف رمہبت ےس زایدہ ریغب اذاؿ افر ااقتم ادا یک۔رفاتی ےہ ہک ںیم ےن امنز دیعنی 

ییحی نب ییحی، نسح نب رعیب، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوباالوحص، امسک، رضحت اجرب نب  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

     2046    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبسة ب٦ ََٝمي٧، ابواَا٠ہ، وبيساهَّلل، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا ا٠ََة َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي وَ  َحسَّ ََ ُ ٧َ َوأَبُو أ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا َوِبَسةُ ب٦ُِ  َّی أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

 َٞ ِب َٔ ِٜٔىيَسی٦ِٔ  و٧َ ا ُّٝ ٢ََّٝ َوأَبَا بَِْکٕ َوو١ََُز کَا٤ُوا ُيَع ََ َِٝيطٔ َو ُِٜدِفَبةٔ اهَّللُ َو  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیعنی یک امنز ہبطخ ےس ےلہپ ادا رکےت ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعة نب امیلسؿ، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیعنی ےک ایبؿ ںیم

     2047    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ، اب٦ ححز، ا١َاويٞ ب٦ جىَف، زاٗوز ب٦ ٔيس، وياؿ ب٦ وبساهَّلل ب٦ َىس، حَّضت ابوَىيس  :  راوی

 خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ ث٥ََا إ اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ِيٕس َو٦ِ ؤَيأؿ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ َٔ ُٞ ب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ َزاُوَز ب٦ِٔ  ١َٔىي َِ

 َ ُد یَِو٣َ اِل ٢ََّٝ کَا٧َ یَِْخُ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َر ٔىيٕس ا ََ ِىٕس َو٦ِ أَبٔی  ََ ُ ب٦ِٔ  َيِبَسأ َِ ِّْٔطٔ  ِٜ ِؼَهی َویَِو٣َ ا

 ٔ ََلة َٜطُ َحاَجْة  بٔاٜعَّ إ٧ِٔ کَا٧َ  َِ ص٢ُِ  َٞ َولَی ا٥َّٜأس َوص٢ُِ ُجُٝوْس فٔی ٠َُعَلَّ َب ِٔ َ أ َِ ا٣َ  َٔ  ٢ََّٝ ََ َّی َظََلَتطُ َو إَٔذا َظل ُظ َِ بَٔبِىٕث َذََکَ

ُٔوا َت  ُٔوا َتَعسَّ ُٟ َتَعسَّ و ُٕ ٔ َذَٜٔک أ٠َََزص٢ُِ بَٔضا َوکَا٧َ َي يِْ ٍَ ُط َحاَجْة بٔ َٜ ُٗ ٥َّٜٝٔأس أَِو کَا٤َِت  َْ ٦ِ٠َ َیَتَعسَّ َ ث ِ٘ ُٔوا َوکَا٧َ أَ َعسَّ



 

 َّ ا ٠َزَِوا٧َ َحً ّ ْٔ ِجُت ٠َُدا َْخَ َِ  ٢َٔٙ َِٜح َّي کَا٧َ ٠َزَِوا٧ُ ب٦ُِ ا َذَٜٔک َحً َ٘  ِٟ َ ٢ِ یَز َٝ َِ  ُٓ ُِ ث٢َُّ ی٥َََِّصٔ ثٔيُْ ا٥َِّٜسا َ٘ إَٔذا  َِ َّی  ١َُِٜعل ي أََتِي٥َا ا

ّْا ٦ِ٠ٔ ـٔيٕن  َ ِس بَىَي ٥ِ٠ٔب َٔ ِٝٔت  َِ  ب٦ُِ اٜعَّ  ٔ ََلة ٔ َوأ٤ََا أَُجزُُّظ ٤َِحَو اٜعَّ ٥ِٔ١ِٜبَْ َّطُ َیُحزُّنٔی ٤َِحَو ا أ٤َ َ٘ إَٔذا ٠َزَِوا٧ُ ی٥َُازٔوُىٔي یََسُظ  َِ َٜبٕٔن  ا َو َّ١َٝ

 ِٝ ُٔ  ٢ُ َٝ ِس تُزَٔک ٠َا َتِى َٔ ٔىيٕس  ََ َٟ َِل یَا أَبَا  ا َٕ َِ  ٔ ََلة ُِ بٔاٜعَّ ُِٝت أَی٦َِ أِلبِتَٔسا ُٔ ٔ َِل َرأَیُِت َذَٜٔک ٥ِ٠ٔطُ  ٔسي بَٔئسظ ِّ َّٜٔذی َن ُت لََکَّ َوا

 َٓ ٢ُ ثَََلَث ٠َٔزإر ث٢َُّ اِنََّصَ َٝ ا أَِو َّ١٠ٔ ٕ  َتأِتُو٧َ بَٔديِْ

ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، داٗفد نب سیق، تداض نب دبعاہلل نب دعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ی ےک دؿ رشتفی الےت وت امنز ےس ادتباء رفامےت بج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ج

 

ض

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیع ارطفل ف دیع اال

امنز ادا رک ےتیل وت ڑھکے وہےت افر ولوگں یک رطػ وتمہج وہےت افر احصہب اینپ وفصں ںیم ےھٹیب وہےت سپ ارگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

اؿ ےس اس اک ذرک رفامےت افر ارگ اس ےک العفہ وکیئ افر رضفرت وہیت وت اؿ ےس اس اک  فملس وک یسک رکشل ےک رفاہن یک رضفرت وہیت وت

ذرک رفامےت افر رفامےت دصہق رکف، دصہق رکف، دصہق رکف، افر وعرںیت زایدہ دصہق رکںیت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس فاسپ 

افی ےتہک ںی ہک ںیم رمفاؿ ےک اہھت ںیم اہھت ڈاےل دیع اگہ یک لےت، ایس رطح وہات راہ اہیں کت ہک رمفاؿ نب مکح رمکحاؿ وہا وت ر

 راہ رطػ لای وت ریثک نب تلص ےن یٹم افر اوٹنیں ےس ربنم انبای وت رمفاؿ ےن ےھجم ےس اہھت ڑھچفاان اچاہ وگای ہک فہ ےھجم ربنم یک رطػ چنیھک

 دیھکی وت ںیم ےن اہک امنز ےس ادتباء اہکں یئگ وت اس ےن اہک اھت افر ںیم اس وک امنز یک رطػ چنیھک راہ اھت بج ںیم ےن اس یک  ہ تیفیک

یضہ دقرت ںیم ریمی 
قی
اے اوبدیعس وج وت اجاتن ےہ فہ ابت اب وھچڑی اج یکچ ےہ، ںیم ےن اہک رہسگ ںیہن، اس ذات یک مسق سج ےک 

 فاسپ لایگ۔ اجؿ ےہ مت ریمی ولعمامت ےس زایدہ ںیہن شیپ رک ےتکس ںیم ےن نیت ابر یہی ابت درہایئ رھپ

ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، داٗفد نب سیق، تداض نب دبعاہلل نب دعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اگہ یک رطػ ےنلکن ےک ذرک افر رمدفں ےس دحیلعہ ہبطخ ںیم حدیعنی ےک دؿ وعروتں ےک دیع

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی ےک دؿ وعروتں ےک دیع اگہ یک رطػ ےنلکن ےک ذرک افر رمدفں ےس دحیلعہ ہبطخ ںیم احرض وہےن یک اابتح ےک ایبؿ ںیم



 

     2048    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي زہزانی ، ح١از ، ایوب، ٠ح١س، ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل و٥ہا :  اویر

 َٜ ا َٔ َة  ٕس َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ ث٥ََا أَیُّوُب َو٦ِ ٠َُح١َّ اْز َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ثَىٔي أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ َِٝيطٔ َحسَّ َّى اهَّللُ َو ِت أ٠َََز٤َا َتِىىٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل

 ٢َ َّٝ ََ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن َو َّى ا ٦َِٜ ٠َُعل ٔ ُِٜحيََّؾ أ٧َِ َيِىَتز ُِٜدُسورٔ َوأ٠َََز ا َٖ َوَذَوأت ا ٔ َِٜىَوات ِٜٔىيَسی٦ِٔ ا َد فٔی ا  أ٧َِ ٤ُِْخٔ

اری اوبرعیب زرہاین ، امحد ، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح دای ہک مہ ونک

 ،وجاؿ افر رپدے فاایلں دیعنی یک امنز ےک  ےئ اجںیئ افر احہضئ وعروتں وک مکح دای ہک فہ ناملسونں یک دیعاگہ ےس دفر رںی۔

 اوبرعیب زرہاین ، امحد ، اویب، دمحم، اؾ ہیطع ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی ےک دؿ وعروتں ےک دیع اگہ یک رطػ ےنلکن ےک ذرک افر رمدفں ےس دحیلعہ ہبطخ ںیم احرض وہےن یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

     2049    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٥ت َيْی٦  یحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، واظ٢ احوٟ، حّعہ :  راوی

ئْی٦َ َو٦ِ أ٣ُِّ  َٔ َعَة ب٥ِٔٔت  ِّ ٟٔ َو٦ِ َح ٤ََْا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ َوأظ٢ٕ اِلَِحَو َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٥َّا ٤ُِؤ٠َزُ َحسَّ ُ٘ َِٜت  ا َٔ َة   َؤفيَّ

ُِٜحيَُّؾ َیِْخُ  َِٜت ا ا َٔ ِٜبِْٔکُ  ١َُِٜدبَّأَةُ َوا ِٜٔىيَسی٦ِٔ َوا ؤد فٔی ا ُِْٜخُ ٧َِ ٠ََي ا٥َّٜاسٔ بٔا ِّْ َٙب ُ َْ ا٥َّٜأس ی ِٝ َي٦َُّٙ َخ َِ  ِج٦َ 

ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اعمص اوحؽ، ہصفح تنب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک مہ ونکاری افر وجاؿ زلویکں وک دیعنی یک امنز ےک  ےئ اجےن 

 وگں ےک اسھت ریبکت یتہک ںیھت۔اک مکح دای اجات اھت افر ضیح فایل یتلکن ںیھت نکیل ولوگں ےس ےھچیپ ریتہ ںیھت افر ول

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اعمص اوحؽ، ہصفح تنب ریسنی :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 فں ےس دحیلعہ ہبطخ ںیم احرض وہےن یک اابتح ےک ایبؿ ںیمدیعنی ےک دؿ وعروتں ےک دیع اگہ یک رطػ ےنلکن ےک ذرک افر رمد

     2050    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، ويسٰي ب٦ یو٤س، ہصا٣، حّعہ ب٥ت َيْی٦، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا ؤيَسي بِ  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ َِٜت أ٠َََز٤َا َر ا َٔ َة  ئْی٦َ َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ َٔ َعَة ب٥ِٔٔت  ِّ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ َح ٦ُ یُو٤َُس َحسَّ

ُِٜدُسورٔ ُِٜحيََّؾ َوَذَوأت ا َٖ َوا ٔ َِٜىَوات ِّْٔطٔ َواِلَِؼَهی ا ِٜ َجُض٦َّ فٔی ا ٢َ أ٧َِ ٤ُِْخٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٜحُ َظل ا ا أ٠ََّ َِ   ٦َِٜ ٔ َيِىَتز َِ يَُّؾ 

َِٝباْب  ََٜضا ٔج َٟ اهَّللٔ إِٔحَسا٤َا َِل یَُٙو٧ُ  و َُ ُِٝت یَا َر ُٔ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن  َْ َوَزِوَوَة ا ِ َِٜدي ََلَة َوَيِصَضِس٧َ ا ِٝبِٔسَضا أُِخُتَضا ٦ِ٠ٔ  اٜعَّ َٟ ُٜٔت ا َٔ

َِٝبابَٔضا  ٔج

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رمعف اندق، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع 

ی ےک دؿ ںیمہ افر رپدہ نیشن افر وجاؿ وعروتں وک ےنلکن اک مکح دای، رہب احؽ احہضئ امنز ےس دحیلع

ج

 

ض

ہ فل ہ فملس ےن دیعا رطفل ف دیع اال

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! مہ ںیم ےس سج ےک اپس  رہ رک الھبیئ افر ناملسونں یک داع ںیم احرض وہں، ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ

 اچدر ہن وہ وت؟ لپ ےن رفامای اچےہ ہک اس یک نہب اینپ اچدر اس وک انہپ دے۔

 رمعف اندق، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیع اگہ ںیم امنز دیع ےس ےلہپ افر دعب ںیم امنز ہن ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیع اگہ ںیم امنز دیع ےس ےلہپ افر دعب ںیم امنز ہن ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم



 

     2051    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، شىبہ، وسی، َىيس ب٦ جبيْ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىئس ب٦ِٔ جُ  ََ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َؤسٓیٕ َو٦ِ  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ ا ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس أَ َحسَّ َٟ َبيِْ و َُ ٧َّ َر

ََٝضا َوَِل  ِب َٔ  ِّٞ ٢ِ ُيَع َٜ َىَتئِن  ِ٘ َّی َر ََِعل َد یَِو٣َ أَِؼَهی أَِو ِِْٔطٕ  ٢ََّٝ َِخَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْٟ اهَّللٔ َظل َِ َو٠ََىُط بََٔل  َبِىَسَصا ث٢َُّ أَتَی ا٥َِّٜسا

َظضَ  ِٝقٔی ُِخِ ١َِٜزِأَةُ تُ َِٝت ا َحَى َِ ٔة  َٔ َس أ٠َََزص٦َُّ بٔاٜعَّ َدابََضاَِ َٔ ِٝقٔی   ا َوتُ

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دعی، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ی افر دیع ارطفل ےک دؿ رشتفی الےئ افر دف رںیتعک ڑپںیھ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہن 

ج

 

ض

اؿ ےس ہیلع فل ہ فملس دیع اال

ےلہپ امنز ڑپ ی افر ہن دعب ںیم رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وعروتں ےک اپس لےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت 

 رضحت البؽ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک دصہق اک مکح دای وت وعروتں ےن اینپ ابایلں افر اہر ڈاےنل یرفع رک دےیئ۔

 ہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دعی، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیع اگہ ںیم امنز دیع ےس ےلہپ افر دعب ںیم امنز ہن ڑپےنھ ےک ایبؿ ںیم

     2052    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠زو٤أس، اب٦ ازریس، ابوبْک ب٦ ٤اِي، ٠ح١س ب٦ بصار، شىبہ :  راوی

ارٕ  ُس ب٦ُِ َبصَّ ثَىٔي أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ ٤َإِٔي َو٠َُح١َّ ث٥ََا اب٦ُِ إِٔزرٔیَس ح و َحسَّ ث٥َٔيطٔ َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ص١َُا َو٦ِ َج١ٔ  َحسَّ يّىا َو٦ِ ٥ٌَُِسٕر لَٔکَ

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ  ُشِىَبَة بَٔضَذا اِْل

 رمعفاندق، انب ادرسی، اوبرکب نب انعف، دمحم نب اشبر، ہبعش ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک رک دی ےہ۔



 

 رمفاندق، انب ادرسی، اوبرکب نب انعف، دمحم نب اشبر، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیعنی یک امنز ںیم رقات ونسمہن ےک ایبؿ ںیم

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 دیعنی یک امنز ںیم رقات ونسمہن ےک ایبؿ ںیم

     2053    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اٜک، ؼ١زة، َىيس ٠ازنی، حَّضت وبيساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ وبساهَّللحٌي ب٦ یحٌي، ٠ :  راوی

١َِٜازٔنٔیِّ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ بِ  ٔىيٕس ا ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َؼ١َِزَة ب٦ِٔ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ٦ٔ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ و١ََُز ب٦َِ َحسَّ

َٟ أَبَا َو 
َ أ ََ أب  َِٜدفَّ اا َٕ َِ ِّْٔطٔ  ِٜ ٢ََّٝ فٔی اِلَِؼَهی َوا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُ بٔطٔ َر أ َِّٝيثٔيَّ ٠َا کَا٧َ َيُِقَ ُ إٔٔس اٜ أ َٟ کَا٧َ َيُِقَ

١َزُ  َٕ ِٜ َّٖ ا اَوُة َواِنَص َْبَِت اٜسَّ َ َّ ِٔ ١َِٜحٔئس َوا آ٧ٔ ا ُُِٜقِ  ِٔيض١َٔا بٖٔ َوا

 امزین، رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، امکل، رمضة، دیعس

ی افر دیعارطفل ںیم ایک

ج

 

ض

 نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اوبفادق یثیل ےس درایتف ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیعاال
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 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ دفونں ںیم )ؼ ف

 ڑپےتھ ےھت۔

 ییح نب ییحی، امکل، رمضة، دیعس امزین، رضحت دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب



 

 دیعنی یک امنز ںیم رقات ونسمہن ےک ایبؿ ںیم

     2054    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ وتبہ، حَّضت ابووأس ٜيثي َے اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابووا٠ز وٕسی، ِٝيح، ؼ١زة َىيس، وبيساهَّلل ب٦ وبساهَّلل  :  راوی

 روایت ےہ ٘ہ ٠ح٪ َے و١ز ب٦ خفاب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٔىيٕس وَ  ََ َِٝيْح َو٦ِ َؼ١َِزَة ب٦ِٔ  ُِ ث٥ََا  ٔسیُّ َحسَّ َٕ َِٜى ٕ ا ٤ََْا أَبُو َوا٠ٔز َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ

 ِ َّی اهَّللُوُت ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَ بٔطٔ َر ا َْقَ أب َو١َّ َِٜدفَّ َٜىٔي و١َُزُ ب٦ُِ ا َ أ ََ  َٟ ا َٔ َِّٝيثٔيِّ  ُِٝت َبَة َو٦ِ أَبٔی َوإٔٔس اٜ ُٕ َِ ِٜٔىئس  ٢َ فٔی یَِو٣ٔ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

١َِٜحٔيسٔ  آ٧ٔ ا ُُِٜقِ اَوُة َو ٗ َوا َْبَٔت اٜسَّ َ َّ ِٔ  بٔا

چ، رمضة دیعس، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبفادق یثیل ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رمع ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقع
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چ، رمضة دیعس، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبفادق یثیل ےس رفاتی ےہ ہک ھجم  :  رافی

فلی 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، 

 ےس رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم انگہ ہن وہ ۔

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم انگہ ہن وہ ۔

     2055    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی



 

 َٞ َِٜت َزَخ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ا٠ََة َو٦ِ صَٔصا٣ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ  َولَیَّ أَبُو بَِْکٕ َوو٥ِٔسٔی َحسَّ

ِ َجارٔیََتا٧ٔ  ٥َِّيَتي ٍَ َِٜيَسَتا ب١ُٔ َِٜت َو ا َٔ َِٜت بٔطٔ اِلَِنَعاُر یَِو٣َ بَُىاَث  اَو َٕ ٥َِّيا٧ٔ ب١َٔا َت ٍَ َٟ أَبُو بَِْکٕ ٦ِ٠ٔ َجَوارٔی اِلَِنَعارٔ ُت ا َٕ َِ ٔن 

 ٔ ٢َ َوَذَٜٔک فٔی یَِو٣ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِيَفا٧ٔ فٔی بَِئت َر ٢ََّٝ یَا  أَب١َٔز٠ُِورٔ اٜصَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ؤيٕس 

ِو٣ٕ ؤيّسا َوَصَذا ؤيُس٤َا َٔ  ِّٞ ُ  أَبَا بَِْکٕ إ٧َّٔ ٜٔک

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی 

ںیھت وت رضحت  ر ریمے اپس دف ااصنری زلایکں ویؾ اعبث اک فاہعق وج ااصنر ےن مظن ایک اھت اگ ریہ ںیھت افر فہ ہشیپ فر وگنی ہنالےئ اف

وسؽ اہلل اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ایک اطیشؿ یک اتؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رھگ ںیم؟ افر  ہ دیع اک دؿ اھت وت ر

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رہ وقؾ ےک  ےئ دیع وہیت ےہ افر  ہ امہری وخ ی اک دؿ ےہ۔یلص 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم انگہ ہن وہ ۔

     2056    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، ہصا٣ :  راوی

ِٕ َج١ٔيّى  یِ ث٥ََاظ َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َوأَبُو َُکَ ٕ َحسَّ ٓٓ َِٝىَبا٧ٔ بُٔس ٔ َؤِيطٔ َجارٔیََتا٧ٔ َت ٥َاز َِ ٔ  ا َو٦ِ أَبٔی ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ صَٔصا٣ٕ بَٔضَذا اِْل

ییحی نب ییحی، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشہؾ ایس دحثی یک دفرسی دنس لقن یک ےہ اس ںیم  ہ ااضہف ےہ ہک فہ زلایکں دػ اجب ریہ 

 ںیھت۔

 ف ہ، اشہؾییحی نب ییحی، اوبرکبی، اوباعم :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم انگہ ہن وہ ۔

     2057    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو، اب٦ شہاب، ُعوة، وائصہ :  راوی

ثَُط َو٦ِ  َْنٔی َو١ِْزو أ٧ََّ اب٦َِ ٔشَضإب َحسَّ َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ أَبَا بَِْکٕ َحسَّ ُُعِ

 ٔ َِٝيَضا َوو َٞ َو ٢ََّٝ ٠َُسجًّ َزَخ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ بَا٧ٔ َوَر ٥َِّيا٧ٔ َوَتَِّضٔ ٍَ ٔ ٠ٔىّي ُت ی بَٔثِوبٔطٔ ٥َِسَصا َجارَٔیَتا٧ٔ فٔی أَیَّا٣

ََّضا أَیَّا٣ُ  إ٤ٔ َِ َٟ َزِوُض١َا یَا أَبَا بَِْکٕ  ا َٔ ُٟ اهَّللٔ َو٥ِطُ َو و َُ َْ َر ََٙص َِ ا٤َِتَضَزص١َُا أَبُو بَِْکٕ  َّی اهَّللُ  َِ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت َرأَیُِت َر ا َٔ ؤيٕس َو

ِٔٔسُرو ا َِ َِٝىبُو٧َ َوأ٤ََا َجارَٔیْة  َِٜحَبَصٔة َوص٢ُِ َی ٔلَی ا ٢َ َيِسَُُّْنٔی بٔزَٔزائٔطٔ َوأ٤ََا أ٤َُِمزُ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِٜحٔسیَثةٔ َو َِٜىزٔبَٔة ا َِٜحارٔیَٔة ا ِسَر ا َٔ ا 

 ِّ٦  اٜسِّ

، انب فبہ، رمعف، انب اہشب، رعفة، اعدص  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےک اپس اہرفؿ نب دیعس ایلی

رشتفی الےئ افر اؿ ےک اپس اایؾ ینم ںیم دف زلایکں اگ ریہ ںیھت افر دػ اجبیت ںیھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ دفونں وک ڑھجاک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ ڑپکا  اٹ رک رفامای= رس ابمرک وک ڈاھپن راھک اھت، اوبرکب ر

اک اے اوبرکب اؿ وک وھچڑ دے  ہ دیع ےک اایؾ ںی، افر رفامیت ںی ہک ےھجم اید ےہ ہک روسؽ اہلل ےن ےھجم اپھچای وہا اھت افر ںیم ویشبحں 

 یک یھت مت ادنازہ اگلؤ وج مک نس زلیک لیھک امتےش یک اگبلطر وہ فہ ینتک دری کت امتاش دےھکی یگ۔لیھک دھکی ریہ یھت افر ںیم زل

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف، انب اہشب، رعفة، اعدص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نی اک ایبؿدیع :   ابب



 

 اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم انگہ ہن وہ ۔

     2058    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ُعوة ب٦ زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ثَىٔي أَبُو اٜفَّ  َِٜت َوائَٔصُة َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٔ َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ ُُعِ َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب ِس اصٔز َٕ َٜ َواهَّللٔ 

َِٝىبُو َِٜحَبَصُة َی و٣ُ َولَی بَأب حُِحَزتٔی َوا ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َرأَیُِت َر ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ابٔض٢ِٔ فٔی ٠َِسحٔٔس َر ٧َ بَٔٔحَ

و٧َ  ُ٘ َّي أَ و٣ُ ٦ِ٠ٔ أَِجلٔی َحً ُٕ َٜٔىبٔض٢ِٔ ث٢َُّ َي ٔلَی  ٢ََّٝ َيِسَُُّْنٔی بٔزَٔزائٔطٔ ٜٔکَِی أ٤َُِمَز إ ََ َِٝيطٔ َو ِسَر  اهَّللُ َو َٔ ِٔٔسُروا  َِا  ُٓ ًَّٜٔي أَِنََّصٔ أ٤ََا ا

 ِّ٦ َِٜحسٔیَثٔة اٜسِّ َِٜحارٔیَٔة ا ٔ  ا َِّٝضو يَعّة َولَی اٜ  َِحٔ

اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

 لیھک اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی ہک ریمے رجحے ےک درفازہ رپ ڑھکے ںی افر یشبح اےنپ زینفں ےک اسھت روسؽ اہلل یک دجسم ںیم

 رےہ ےھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم اینپ اچدر ںیم اپھچایل اتہک ںیم اؿ یک لیھک وکد دوھکیں، رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

فملس ریمی فہج ےس ڑھکے رےہ اہیں کت ہک ںیم وخد فاسپ  یل یئگ مت ادنازہ اگلؤ ہک مک نس لیھک وکد رپ رحصی زلیک ینتک دری کت 

 ہ یتکس ےہ؟ڑھکی ر

 اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة نب زریب، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ہک سج ںیم انگہ ہن وہ ۔ اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک یک ااجزت ےک ایبؿ

     2059    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، یو٤س ب٦ وبساِلولی، اب٦ وہِ، و١زو، ٠ح١س ب٦ وبساٜزح٦١، ُعوة، حَّضت وائصہ رِضي  :  راوی



 

 اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ  ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َس َحسَّ ٤ََْا َو١ِْزو أ٧ََّ ٠َُح١َّ َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ ُن َٜٔضاُرو٧َ  ِّ َّٝ َویُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی َواٜ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َِٜت َزَخ ا َٔ َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة  ثَطُ َو٦ِ ُُعِ ٥َِّيا٧ٔ ٢َ َوو٥ِٔ ب٦َِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ٍَ ٔسی َجارٔیََتا٧ٔ ُت

َٟ ٠ٔز٠َِاُر اٜصَّ  ا َٔ َِا٤َِتَضَزنٔی َو َٞ أَبُو بَِْکٕ  ََِسَخ َٟ َوِجَضُط  أط َوَحوَّ َِٜٔفَ اِؼَفَحَي َولَی ا َِ ِٔ بَُىإث  ٟٔ اهَّللٔ ب٥ٍَٔٔا و َُ ِيَفا٧ٔ و٥َِٔس َر

ُٟ اهَّللٔ و َُ َِٝيطٔ َر َٞ َو َب ِٔ َ أ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َجَتا َوکَا٧َ یَِو٣َ  َظل َْخَ َِ ١ٌََزِتُُض١َا   َٞ َّ ٌَ ا  َّ١َٝ َِ َٟ َزِوُض١َا  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

٢َ َوإ٠َّٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ أ ََ ا  إ٠َّٔ َِ أب  َِٜٔحَ ٗٔ َوا َر وَزا٧ُ بٔاٜسَّ ُِ اٜسُّ َى ِٝ َٟ َتِصَتضٔيَن ؤيٕس َی ا َٔ َت٥ُِمزٔی٦َ  ا 

 ِٝ ٔ َّي إَٔذا ٠َٝ ُٟ زُو٢َُِٙ٤ َیا بَىٔي أَِرَِٔسَة َحً و ُٕ ٔ َوصَُو َي ظ ی َولَی َخسِّ ا٠َىٔي َوَرائَُط َخسِّ َٔ َ أ َِ ُِٝت َنَى٢ِ  ُٕ َِ َٟ ا َٔ ُِٝت َنَى٢ِ  ُٔ َٟ َحِسبُٔک  ا َٔ ُت 

اذَِصٔيي َِ 

نمح، رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی اہرفؿ نب دیعس ایلی، ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، رمعف، دمحم نب دبعارل

ےہ ہک روسؽ اہلل رشتفی الےئ افر ریمے اپس دف زلایکں دیماؿ اعبث ےک ااعشر اگ ریہ ںیھت، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رتسب رپ 

ےن اؿ وک ڑھجک دای افر رفامای اطیشؿ اک  ٹیل ےئگ افر اانپ رہچہ ریھپ ایل، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ وت اوہنں ےن

 اباج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای= وھچڑ دف! بج اوبرکب اغلف وہےئ وت ںیم ےن

رےہ ےھت سپ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص  اؿ وک لھکن ےس ااشرہ ایک وت فہ  یل ںیئگ افر دیع اک دؿ اھت افر یشبح ڈاھولں افر زینفں ےس لیھک

پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وخد یہ رفامای مت اؿ وک دانھکی اچیتہ وہ؟ رفامیت ںی یج اہں، سپ ل

راسخر رپ اھت افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم اےنپ ےھچیپ ڑھکا ایک افر ریما راسخر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک

فملس رفام رےہ ےھت اے ینب اردفہ! لیھک ںیم وغشمؽ روہ اہیں کت ہک ریما یج رھب ایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اکیف ےہ 

 ریتے  ےئ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں رفامای  یل اجؤ۔

 ، انب فبہ، رمعف، دمحم نب دبعارلنمح، رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعاہرفؿ نب دیعس ایلی، ویسن نب دبعاالیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب



 

 ۔ اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم انگہ ہن وہ

     2060    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

َِ َحَبْض َیز٥ُِِٔو٧َ  َِٜت َجا ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ صَٔصا٣ ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١َِِٜسحٔسٔ َحسَّ ٔ ؤيٕس فٔی ا فٔی یَِو٣

 ٔ َٜٔىبٔض ٔلَی  ُِٝت أ٤َُِمزُ إ َحَى َِ ٙٔبٔطٔ  َوَؼِىُت َرأِٔسي َولَی ٥ِ٠َ َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٓ َو٦ِ ََِسَوانٔی ا٥َّٜٔييُّ َظل ًَّٜٔي أَِنََّصٔ ٥ُِت أ٤ََا ا ُ٘ َّي  ٢ِ َحً

َِٜيض٢ِٔ  ٔ ٔ إ  ا٥ََّٜمز

اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یشبح دیع ےک دؿ دجسم ںیم لرک ےنلیھک ےگل وت یبن  زریہ نب رحب، رجری، اشہؾ، رضحت

رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم ولباای ںیم ےن اانپ رس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اشہن ابمرک رپ راھک افر ںیم ےن اؿ ےک 

 یہ بج اؿ وک دےنھکی ےس ریما یج رھب ایگ وت فاسپ لیئگ۔ لیھک یک رطػ دانھکی یرفع ایک اہیں کت ہک وخد

 زریہ نب رحب، رجری، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

  یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم انگہ ہن وہ ۔اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک

     2061    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، یحٌي ب٦ زَکیا ب٦ ابی زائسہ، ح، اب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ بَّش :  راوی

َِ بِ  یَّا ٤ََْا َیِحٌَي ب٦ُِ َزََکٔ َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ص١َُا َو٦ِ َحسَّ ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ لَٔکَ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ٦ٔ أَبٔی َزائَٔسَة ح و َحسَّ

١َِِٜسحٔسٔ  ا فٔی ا ٢ِ یَِذَُکَ َٜ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ  صَٔصا٣ٕ بَٔضَذا اِْل



 

 ںیم دجسم اک ذرک ںیہن۔ییحی نب ییحی، ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، ح، انب ریمن، دمحم نب رشب دفرسی دنس ذرک یک ےہ نکیل اس 

 ییحی نب ییحی، ییحی نب زرکای نب ایب زادئہ، ح، انب ریمن، دمحم نب رشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب

  ہک سج ںیم انگہ ہن وہ ۔اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم

     2062    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابزاہي٢ ب٦ زی٥ار، وٕبہ ب٦ ٠ْک٣، وبس ب٦ ح١يس، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ُّ َوَوِبُس  َِٜىِمِّ ٕ ا ٣ َبُة ب٦ُِ ٠ُِْکَ ِٕ ثَىٔي إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ زٔی٥َإر َووُ ث٥ََا أَبُو  َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ َبَة  ِٕ ُن ُٜٔى ِّ َّٝ ُض٢ِ َو٦ِ أَبٔی َوأظ٢ٕ َواٜ ُّٝ ُ ب٦ُِ ح١َُِيٕس ک

ا َٔ ََّضا  َِْتىٔي َوائَٔصُة أ٤َ َ ٕ أَِخب َْنٔی وُبَِيُس ب٦ُِ و١َُيِْ َ ِْ أَِخب َْنٔی َوَفا َ َٟ أَِخب ا َٔ ِّی أََراَوأظ٢ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  ابٔيَن َوزِٔزُت أَن َٝىَّ ٔ ص٢ُِ َِٜت ٜ

 ٔ َِٜبأب أ٤َُِمزُ بَيَِن أُذ٤َُِيطٔ َوَواتٕٔ ١ُُِٔت َولَی ا ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٕ َِ َِٜت  ا َٔ َٟ ا َٔ ١َِِٜسحٔٔس  َِٝىبُو٧َ فٔی ا طٔ َوص٢ُِ َی

ِٞ َحَبْض  ٖٕ بَ َٟ لٔی اب٦ُِ َوتٔي ا َٔ َٟ َو ا َٔ ْس أَِو َحَبْض  ِْ َُفِ  َوَفا

دانیر، ہبقع نب رکمؾ، دبع نب دیمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ےنلیھک فاولں اک لیھک دےنھکی  اربامیہ نب

اک ارادہ ایک رفامےت ںی ہک روسؽ اہلل ڑھکے وہےئگ افر ںیم درفازے رپ ڑھکی وہ رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دنکوھں افر 

وک دجسم ںیم ےتلیھک وہےئ دیتھکی ریہ، اطع ےتہک ںی ہک فہ افریس ای یشبح ےھت انب قیتع ےن ےھجم اتبای ہک فہ یشبح  اکونں ےک درایمؿ ےس اؿ

 ےھت۔

 اربامیہ نب دانیر، ہبقع نب رکمؾ، دبع نب دیمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیعنی اک ایبؿ :   ابب



 

 اایؾ دیع ںیم ااسی لیھک ےنلیھک یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم انگہ ہن وہ ۔

     2063    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، اب٦ ٠سيِ :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اٜزَّ  َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َوِبْس أَِخب ا َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ثَىٔي ٠َُح١َّ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا زَّ

 َٔ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة  ١َُِٜسيَّ ابٔض٢ِٔ إٔذِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ اب٦ِٔ ا ٢ََّٝ بَٔٔحَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝىبُو٧َ و٥َِٔس َر َِٜحَبَصُة َی َٟ بَِي١َ٥َا ا ا

َّی اهَّللُ وَ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٜطُ َر  َٟ ا َٕ َِ ِٔ َیِحٔعبُُض٢ِ بَٔضا  َِٜحِعَبا ٔلَی ا أَصَِوی إ َِ أب  َِٜدفَّ َٞ و١َُزُ ب٦ُِ ا ٢ََّٝ َزَخ ََ  َزِوُض٢ِ یَا و١َُزُ  َِٝيطٔ َو

دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یشبح 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم اےنپ زینفں ےس لیھک رےہ ےھت ہک رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع احرض وہےئ وت 

 ویں یک رطػ ےکھج اتہک اؿ ےک اسھت اؿ وک امرںی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے رمع! اؿ وک وھچڑ دے۔رکنک

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ : ابب

 ...ابب ہولة االاقستسء ےک ایبؿ ںیم

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ابب ہولة االاقستسء ےک ایبؿ ںیم

     2064    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٠اٜک، وبساهَّلل ب٦ ابی بْک، وباز ب٦ ت١ي٢، حَّضت وبساهَّلل ب٦ زیس ٠ازنی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ یحٌي،  :  راوی

١َٔي َوبَّاَز بِ  ََ َُّط  أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی بَِْکٕ أ٤َ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ َحسَّ ََ  ُٟ و ُٕ ٦َ َت١ٔي٢ٕ َي

َتِسَقی َوحَ بِ  َِ ا َِ َّی  ١َُِٜعل ٔلَی ا ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َد َر وُِل َِخَ ُٕ ١َِٜازٔنٔیَّ َي َٝةَ ٦َ َزیِٕس ا ِِٜٕٔب َٞ ا َب ِٕ َت َِ َٟ رَٔزائَطُ حٔيَن ا  وَّ

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی امزین ریض ا

 یک رطػ رخ رفامای۔ یلص اہلل ہیلع فل ہ ف ملس دیعاگہ یک رطػ رشتفی الےئ افر اپین بلط ایک افر اینپ اچدر وک اٹلپ بج ہلبق

  ہنعییحی نب ییحی، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی امزین ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ابب ہولة االاقستسء ےک ایبؿ ںیم

     2065    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ابی بْک، حَّضت وباز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ت١ي٢ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ یحٌي ب٦ یحٌي، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، :  راوی

ٔ ب٦ِٔ  َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َو٦ِ َوبَّاز ِّ َُ ٤ََْا  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َد ا٥َّٜٔييُّ َحسَّ َٟ َِخَ ا َٔ طٔ   َت١ٔي٢ٕ َو٦ِ َو١ِّ

 َّ َىَتئِن َظل ِ٘ َّی َر َِ رَٔزائَُط َوَظل َٝ َٔ َة َو َٝ ِِٜٕٔب َٞ ا َب ِٕ َت َِ َتِسَقی َوا َِ ا َِ َّی  ١َُِٜعل ٔلَی ا ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

اتی ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب میمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اچچ ےس رف

فر دف لقن یک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیعاگہ یک رطػ ےلکن افر اپین بلط ایک افر ہلبق یک رطػ ہنم ایک افر اچدر وک اٹلپ ا

 رںیتعک ادا رفامںیئ۔

 اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب میمت ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ابب ہولة االاقستسء ےک ایبؿ ںیم

     2066    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َلٟ، یحٌي ب٦ َىيس، ابوبْک ب٦ ٠ح١س ب٦ و١زو، حَّضت وبساهَّلل ب٦ زیس انعاری رِضي یحٌي ب٦ یحٌي، ََٝمي٧ ب٦ ب :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َْنٔی أَبُو بَِْکٔ  َ َٟ أَِخب ا َٔ ٔىيٕس  ََ ٟٕ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ  ٧ُ ب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ٤ََْا  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٔس ب٦ِٔ َو١ِزٕو أ٧ََّ َوبَّا َحسَّ َز ب٦ُِ ٠َُح١َّ

 َٝ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُْظ أ٧ََّ َر َ َُْظ أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َزیِٕس اِلَِنَعارٔیَّ أَِخب َ َّی َيِسَتِسقٔی ب٦َِ َت١ٔي٢ٕ أَِخب ١َُِٜعل ٔلَی ا َد إ ٢ََّٝ َِخَ ََ ِيطٔ َو

َٟ رٔزَ  ََٝة َوَحوَّ ِِٜٕٔب َٞ ا َب ِٕ َت َِ ا أََراَز أ٧َِ یَِسوَُو ا َّ١َٜ َُّط   ائَطُ َوأ٤َ

 ییحی نب ییحی، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم نب رمعف، رضحت دبعاہلل نب زدی ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیع اگہ یک رطػ رشتفی الےئ افر اپین بلط ایک افر بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن داع 

 ےنگن اک ارادہ ایک وت ہلبق رخ وہےئ افر اینپ اچدر وک اٹلپ۔ام

 ییحی نب ییحی، امیلسؿ نب البؽ، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم نب رمعف، رضحت دبعاہلل نب زدی ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ابب ہولة االاقستسء ےک ایبؿ ںیم

     2067    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، حَّضت وباز ب٦ ت١ي٢ ٠ازنی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

 ٔ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َْنٔی َوبَّازُ ب٦ُِ َت١ٔي٢ٕ ا َحسَّ َ َٟ أَِخب ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ َُٝة  ٠َ َّطُ َوَِحِ ١َِٜازٔنٔیُّ أ٤َ

 َُ َد َر وُِل َِخَ ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ طُ َوکَا٧َ ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب َر ١َٔي َو١َّ ٢َ یَِو٠ّا ََ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و

َى  ِ٘ َّی َر َٟ رَٔزائَطُ ث٢َُّ َظل ََٝة َوَحوَّ ِِٜٕٔب َٞ ا َب ِٕ َت َِ ٔلَی ا٥َّٜأس َلِضَزُظ یَِسوُو اهَّلَل َوا َٞ إ َحَى َِ  َتئِن َيِسَتِسقٔی 

اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اچچ ےس وج ااحصب روسؽ اہلل اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت ابعد نب میمت امزین ریض 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیم ےس ںی ےس رفاتی یک ےہ ہک ا ک دؿ روسؽ اہلل رشتفی الےئ اپین امےنگن ےک  ےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع 

 افر اینپ اچدر یٹلپ رھپ دف رںیتعک ادا ںیک۔فل ہ فملس ےن اینپ تشپ ابمرک ولوگں یک رطػ یک افر ہلبق رخ وہ رک اہلل ےس داع امےنگن ےگل 

 اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت ابعد نب میمت امزین ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےن ےک ایبؿ ںیم ااقستسء ںیم داع ےک  ےئ اہھت ااھٹ

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ااقستسء ںیم داع ےک  ےئ اہھت ااھٹ ےن ےک ایبؿ ںیم

     2068    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي ب٦ ابی بٙيْ، شىبہ، ثابت، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َٟ َرأَیُِت  َحسَّ ا َٔ ٕ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس  َٙيِْ ُ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَبٔی ب َّی اهَّللُ  أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

َّي یَُزی بََياُؿ إٔبَِفِيطٔ  ِٔ َحً َوا ُي یََسیِطٔ فٔی اٜسُّ َِ ٢ََّٝ َیزِ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ہبیش، ییحی نب ایب ریکب، ہبعش، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس داع اوبرکب نب ایب 

 ںیم اےنپ اہھت ابمرک اس رطح ااھٹےئ وہےئ ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ںیلغب دیھکی اج یتکس ںیھت۔

 ، ہبعش، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب ریکب :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ااقستسء ںیم داع ےک  ےئ اہھت ااھٹ ےن ےک ایبؿ ںیم

     2069    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، حس٦ ب٦ ٠وسي، ح١از ب٦ ١َٝہ، ثابت، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

١َََٝة َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٔس بِ  ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ ٠ُوَسي َحسَّ ث٥ََا ا ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ َّی ٦ٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ ا٥َّٜ َحسَّ ٔييَّ َظل

َِٝيطٔ  ِٔ  اهَّللُ َو ١َا ٔلَی اٜسَّ ِيطٔ إ َّّ َ٘  ٔ َِأََشاَر بَٔمِضز َتِسَقی  َِ ٢َ ا َّٝ ََ  َو

دبع نب دیمح، نسح نب ومیس، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 یک تشپ ےس لامسؿ یک رطػ ااشرہ ایک۔ فملس ےن اپین بلط ایک افر اینپ ویلیھتہں

 دبع نب دیمح، نسح نب ومیس، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 داع ےک  ےئ اہھت ااھٹ ےن ےک ایبؿ ںیمااقستسء ںیم 

     2070    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، وبساِلولی، َىيس، ٔتازہ، حَّضت ا٤س :  راوی

ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َوسٔٓیٕ َوَوِبُس اِلَِولَی  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل َٔ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ َو٦ِ 

َّي یَُزی بََياُؿ إٔبَِفِيطٔ ٌَ  ِٔ َحً ا َٕ تِٔس َِ ُي یََسیِطٔ فٔی َشِيٕئ ٦ِ٠ٔ زَُوائٔطٔ إِٔلَّ فٔی أِل َِ ٢َ کَا٧َ َِل یَزِ َّٝ ََ َٟ یَُزی َو ا َٔ َْ أ٧ََّ َوِبَس اِلَِولَی  ِ ي



 

 اُؿ إٔبِٔفطٔ أَِو بََياُؿ إٔبَِفِيطٔ بَيَ 

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ اہوھتں وک اینپ یسک

 دیفسی دیھکی اجیت وہ۔ داع ںیم یھب وساےئ ااقستسء ےک اانت دنلب ہن رکےت ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ںولغں یک

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ااقستسء ںیم داع ےک  ےئ اہھت ااھٹ ےن ےک ایبؿ ںیم

     2071    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦ َىيس، اب٦ ابی ُعوبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی َُعُ  ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا َّی َحسَّ ثَُض٢ِ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َتاَزَة أ٧ََّ أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک َحسَّ َٔ وبََة َو٦ِ 

٢ََّٝ ٤َِحَوظُ  ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

انب ینثم، ییحی نب دیعس، انب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ا ک دفرسی دنس ےک 

  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی یک یئگ ےہ۔اسھت یہی دحثی یبن

 انب ینثم، ییحی نب دیعس، انب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... داع امےنگن ےک ایبؿ ںیمااقستسء ںیم

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب



 

 ااقستسء ںیم داع امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2072    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٜک رِضي یحٌي ب٦ یحٌي، یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ، اب٦ ححز، ا١َاويٞ ب٦ جىَف، َشیک ب٦ ابی ١٤ز، حَّضت ا٤س ب٦ ٠ا :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٟ اِْلَِخُ  ا َٔ ٤ََْا َو َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ  ٕ ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َویَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ُٞ ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ و٧َ َحسَّ

ٕ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َرجُ  یٔک ب٦ِٔ أَبٔی ١َ٤ٔز ُٟ َو٦ِ ََشٔ و َُ ِٔ َوَر َؽا َٕ ِٜ ١َِِٜسحَٔس َیِو٣َ ُج١َُىٕة ٦ِ٠ٔ بَإب کَا٧َ ٤َِحَو َزارٔ ا َٞ ا َّل َزَخ

 َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َب ِٕ َت َِ ا َِ  ُِ ائ٢ْٔ َیِدُف َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ صَ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ یَا َر ا َٔ َِٙت ائ١ّٔا ث٢َُّ  َٝ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َي َر َِ َٟ ََفَ ا َٔ ًُ اهَّلَل ُئٍِث٥َا  اِز َِ  ُٞ بُ َفَىِت اٜسُّ َٕ ُٟ َواِن َُّٝض٢َّ أٌَِٔث٥َا اِل٠ََِوا َٟ اٜ ا َٔ ٢َ یََسیِطٔ ث٢َُّ 

َٟ أ٤ََْس َوَِل َواهَّللٔ ٠َا ٤َزَ  ا َٔ َُّٝض٢َّ أٌَِٔث٥َا  َُّٝض٢َّ أٌَِٔث٥َا اٜ ِٕٝي ٦ِ٠ٔ بَِيٕت اٜ ََ زََوٕة َو٠َا بَِي٥َ٥َا َوبَيَِن  َٔ َحإب َوَِل  ََ  ٦ِ٠ٔ ِٔ ١َا ی فٔی اٜسَّ

ِت ث٢َُّ أ٠َِ  َِ ا٤َِتََّشَ ١َا َفِت اٜسَّ ََّ ا َتَو َّ١َٝ َِ ِٔس  ُّْ ُٞ اَّٜ َحابَْة ٠ِٔث ََ ََٝىِت ٦ِ٠ٔ َوَرائٔطٔ  َف َِ  َٟ ا َٔ ََل َواهَّللٔ ٠َا َوَِل َزإر  َِ  َٟ ا َٔ ِت  َْطَ

َّی اهَّللُ َرأَی٥َِا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٝةٔ َوَر ٔ ب ِٕ ١ُِٜ ِٜح١َُُىةٔ ا َِٜبأب فٔی ا ْٞ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک ا َٞ َرُج َٟ ث٢َُّ َزَخ ا َٔ بِّتا  ََ ١َِس  ائ٢ْٔ اٜصَّ َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َفَىِت اٜ َٕ ُٟ َواِن َِٙت اِل٠ََِوا َٝ َٟ اهَّللٔ َص و َُ َٟ َیا َر ا َٕ َِ ائ١ّٔا  َٔ َُٝط  َب ِٕ َت َِ ا َِ  ُِ ُٟ َیِدُف و َُ َي َر َِ َٟ ََفَ ا َٔ ًُ اهَّلَل ی١ُِٔسَِٙضا َو٥َّا  َِاِز  ُٞ بُ سُّ

 ٔ َُّٝض٢َّ َولَی اِْلکَا٣ َِٝي٥َا اٜ ٥ََٜا َوَِل َو َُّٝض٢َّ َحِو َٟ اٜ ا َٔ ٢ََّٝ یََسیِطٔ ث٢َُّ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َزأب َوبُُفو٧ٔ اِلَِوزٔیَةٔ َو٥َ٠َابٔٔت اهَّللٔ َظل  َواٜمِّ

َِانِ   ٔ َحز َٟ َِل اٜصَّ ا َٔ  ُٟ ُٞ اِلَوَّ ُِٜت أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک أَصَُو اٜزَُّج َ َسأ َِ یْک  َٟ ََشٔ ا َٔ ١ِٔس  ِج٥َا ١َِ٤ٔشي فٔی اٜصَّ ََٝىِت َوَِخَ  أَِزرٔی َٕ

تی ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، یر ک نب ایب رمن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفا

ےہ ہک ا ک لدیم دارااضقل یک رطػ فاےل درفازے ےس ہعمج ےک دؿ دجسم ںیم داہ  وہا ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ڑھکے وہےئ ہبطخ دے رےہ ےھت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم لرک ڑھکا وہایگ رھپ رعض ایک، ای روسؽ اہلل! ومیشی 

ےئگ، اہلل ےس داع امںیگن ہک مہ رپ ابرش انزؽ رکے، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ اہھت ااھٹ رک  الہک افر را ےت دنب وہ

مہ داع امیگن، رفامای= اے اہلل! مہ رپ ابرش رباس! اے اہلل مہ رپ ابرش رباس! رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک اہلل یک مسق 

ابدؽ اک انؾ فاشنؿ کت ہن دےتھکی ےھت افر ہن امہرے افر علس ےک درایمؿ وکیئ رھگ اھت افر ہن ہلحم، رفامےت ںی ہک علس  لامسؿ رپ وکیئ اٹھگ ای

ےک ےھچیپ ےس ڈاھؽ یک رطح ا ک وھچاٹ اس ابدؽ ومندار وہا بج لامسؿ ےک درایمؿ لای وت لیھپ ایگ رھپ رباس، رفامےت ںی ہک اہلل یک مسق 



 

داھکیئ ںیہن دای۔ رھپ لےن فاےل ہعمج ںیم ا ک لدیم ایس درفازے ےس داہ  وہ افر روسؽ اہلل ڑھکے  ا ک ہتفہ کت ںیمہ وسرج

ہبطخ دے رےہ ےھت، فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ڑھکا وہایگ افر رعض رکےن اگل، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! 

 ےس داع امںیگن ہک مہ ےس ابرش وک رفک ےل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ومیشی الہک وہ ےئگ افر را ےت دنب وہ ےئگ، اہلل

رپ اہھت ااھٹےئ افر رفامای اے اہلل امہرے ارد رگد رباس ہن ہک مہ رپ، اے اہلل ولیٹں رپ، دنلبویں رپ، انولں افر در ںوں ےک ا ےن یک ہگج 

ںیم ےتلچ وہےئ ےلکن یر ک ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل  رباس! رفامےت ںی ہک لامسؿ اصػ وہایگ افر مہ دوھپ

 ہنع ےس رعض ایک ہک  ہ صخش ےلہپ فاال یہ اھت وت رفامای ںیم ںیہن اجاتن۔

 ہنعییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، یر ک نب ایب رمن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ااقستسء ںیم داع امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2073    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اوزاعی، اَحاٗ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی ـٝحہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ زاُز ب٦ رشيس، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ،  :  راوی

 ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُٖ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ  َح َِ ٔ ثَىٔي إ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ اِلَِوَزاعٔیِّ َحسَّ ث٥ََا ا ث٥ََا َزاُوزُ ب٦ُِ ُرَشِيٕس َحسَّ َِٝحَة َو٦ِ أ٤ََٔس َحسَّ َ ب٦ِٔ   ب٦ِٔ أَبٔی ـ

ُٟ اهَّللٔ و َُ بَِي٥َا َر َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َْة َولَی َوِضٔس َر ََ َٟ أََظابَِت ا٥َّٜاَس  ا َٔ ٢ََّٝ ٠َأٜٕک  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َٟ ا َٕ َِ ابٔیٌّ  ا٣َ أَُِعَ َٔ ِٜح١َُُىٔة إٔذِ  ٔ یَِو٣َ ا ٥ِٔ١ِٜبَْ ُِ ا٥َّٜاَس َولَی ا َِٜحٔسیَث َیِدُف َٗ ا ا ََ ُٟ َو ِٜٔىَيا ًَ ا ُٟ َوَجا ١َِٜا ََٝک ا َٟ اهَّللٔ َص و َُ َیا َر

ٔلَی ٤َاحَٔيٕة إِٔلَّ َتََفَّ  ٔ إ ١َا ُئصيُْ بَٔئسظ َِ  َٟ ا َٔ َِٝي٥َا  َِٜي٥َا َوَِل َو َُّٝض٢َّ َحَوا َٟ اٜ ا َٔ ٞٔ ب١َِٔى٥َاُظ َؤِيطٔ  ١َِٜٔسی٥ََة فٔی ٠ِٔث َّي َرأَیُِت ا َجِت َحً

َِٜحِوبَٔة  ٕ ا َْ بَٔحِوز َ ٢ِ یَحِٔئ أََحْس ٦ِ٠ٔ ٤َاحَٔيٕة إِٔلَّ أَِخب َٜ ٥َاَة َشِضّزا َو َٔ َٟ َوازٔی  ا ََ  َو

اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  داؤٗد نب ردیش، فدیل نب ملسم، افزایع، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل

وگں رپ ا ک اسؽ طحق ڑپا سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ امہرے ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےک زامہن ںیم ول



 

اسےنم ربنم رپ ےھٹیب ولوگں وک ہبطخ دے رےہ ےھت ہک ا ک ارعایب ےن ڑھکے وہ رک رعض ایک ہک اوماؽ الہک وہ ےئگ افر الہ تداؽ 

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امہرے ارد رگد رباس ہن ہک وھبےک رم ےئگ ابیق دحثی افرپ سگر یکچ ےہ اس ںیم  ہ ےہ ہک لپ یلص اہلل

امہرے افرپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ اہھت ےس سج رطػ یھب ااشرہ رفامےت ادرھ اک ابدؽ ٹھپ اجات اہیں کت ہک ںیم ےن 

اس ےن وخب ابرش وہےن یک  رب  دمہنی وک وگؽ ڈاھؽ یک رطح داھکی افر فادی انقت ا ک ہنیہم رھب یتہب ریہ امہرے اپس وج یھب لای

 دی۔

داؤد نب ردیش، فدیل نب ملسم، افزایع، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ااقستسء ںیم داع امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2074    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساِلولی ب٦ ح١از، ٠ح١س ب٦ ابی بْک ٠ٕسامی، ٠ىت١ز، وبيساهَّلل، ثابت ب٥انی، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي َوِبُس  ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ  َحسَّ ث٥ََا ٠ُِىَت١ْٔز َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ مٔیُّ  سَّ َٕ ١ُِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا ٕ َو٠َُح١َّ از ِٜب٥َُانٔیِّ َو٦ِ اِلَِولَی ب٦ُِ َح١َّ  َو٦ِ ثَابٕٔت ا

ُِ َیِو٣َ ا ٢ََّٝ َیِدُف ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ اُٜوا یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  َٔ ََِعاحُوا َو َِٜيطٔ ا٥َّٜاُس  ٔ ا٣َ إ َٕ َِ ِٜح١َُُىةٔ 

َِتَ  َِٜحٔسیَث َؤِيطٔ ٦ِ٠ٔ رَٔواَیٔة َوِبٔس اِلَِولَی  َٗ ا ا ََ َِٜبَضائ٢ُٔ َو َِٙت ا َٝ َحزُ َوَص ١ََِْٜطُ َواِح١َزَّ اٜصَّ َحَق ا ١َِٜٔسی٥َةٔ َٔ َىِت َو٦ِ ا صَّ َٕ

َِٝت ت١ُِْٔطُ َحَوا َحَى َِ ٔٞ ٞٔ اِْلٔکِٝٔي َٜفٔی ٠ِٔث ََّضا  ١َِٜٔسی٥َةٔ َوإ٤ٔ ٔلَی ا ٥ََمزُِت إ َِ ّة  ِْطَ َٔ ١َِٜٔسی٥َٔة   َِٜيَضا َو٠َا ت١ُِْٔطُ بٔا

دبعاالیلع نب امحد، دمحم نب ایب رکب دقمایم، رمتعم، دیبع اہلل، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

فل ہ فملس ہعمج ےک دؿ ہبطخ دے رےہ ےھت ہک ولگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک لےگ ڑھکے وہ ےئگ افر  یبن یلص اہلل ہیلع

اوہنں ےن اکپر رک رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرش دنب رک دی یئگ درتخ کشخ وہ ےئگ افر اجونر الہک وہ ےئگ 



 

 یک رفاتی ےس ےہ ہک ابدؽ دمہنی ےس ٹھپ ایگ افر ارد رگد رباتس راہ افر دمہنی ںیم ا ک ابیق دحثی سگر یکچ اس ںیم  ہ یھب دبعاالیلع

ہ ا  وت فف درایمؿ ںیم وگؽ دارئہ یک رطح ولعمؾ وہات اھت۔
 رطقہ یھب ہن رباس ںیم ےن دمہنی یک رطػ دی ک

 ت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاالیلع نب امحد، دمحم نب ایب رکب دقمایم، رمتعم، دیبعاہلل، اثتب انبین، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ااقستسء ںیم داع امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2075    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ََٝمي٧ ب٦ ٠ٍيْہ، ثابت، حَّضت ا٤س :  راوی

 ٔ َْةٔ َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس ب٥َِٔحؤظ ١ٍُِٜٔي ٧َ ب٦ِٔ ا َمِيَ َٝ َُ ا٠ََة َو٦ِ  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََاظ أَبُو َُکَ َحأب َحسَّ َْ اهَّللُ بَيَِن اٜسَّ َّٜ َ أ َِ َوَزاَز 

َّي َرأَیُِت اٜزَّ  َِٙث٥َا َحً َٝطُ َو٠َ ِتَٔی أَصِ ُسطُ أ٧َِ َیأ ِّ ُط َن ٔسیَس َتُض١ُّ َٞ اٜصَّ  ُج

اوبرکبی، اوبااسہم، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت اسن ےس ایس رطح دحثی رمفی ےہ افر ااضہف  ہ ےہ ہک اہلل ےن ابدؽ اےھٹک 

یھب اےنپ الہ فتداؽ کت ےنچنہپ یک  رک دےئ افر مہ رہھٹے رےہ اہیں کت ہک ںیم ےن ا ک وبضمط فاطوتقر لدیم وک یھب داھکی ہک اےس

 رکف القح وہیئگ یھت۔

 اوبرکبی، اوبااسہم، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمااقستسء ںیم داع امےنگن ےک 



 

     2076    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، اَا٠ہ، حّغ ب٦ وبيساهَّلل ب٦ ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ا٠َةُ  ََ ُ ثَىٔي أ ِٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ثَطُ  َحسَّ َغ ب٦َِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َحسَّ ِّ أ٧ََّ َح

٢َ یَِو٣َ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ابٔیٌّ إ َِ أَُِعَ وُِل َجا ُٕ ١َٔي أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک َي ََ َّطُ  َتغَّ  أ٤َ ِٔ ٔ َوا ٥ِٔ١ِٜبَْ ِٜح١َُُىةٔ َوصَُو َولَی ا ا

َِٜحٔسیَث  ُِ حٔيَن تُِفَوی ا ١ََُِٜل َّطُ ا أ٤َ َ٘  ُٗ َحاَب یََت١َزَّ أَیُِت اٜسَّ  َوَزاَز ََفَ

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ااسہم، صفح نب دیبع اہلل نب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک ارعایب 

 رپ رشتفی رفام ےھت ابیق دحثی سگر یکچ اس ںیم  ہ ااضہف ےہ روسؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہا افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربنم

 ہک ںیم ےن اس رطح ابدؽ دےھکی وگای ہک ا ک اچدر ٹیپل دی یئگ ےہ۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ااسہم، صفح نب دیبعاہلل نب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ااقستسء ںیم داع امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2077    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، جىَفب٦ ََٝمي٧، ثابت ب٥انی، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ أ٤ََْس أَ َحسَّ  ا َٔ  َٟ ا َٔ ِٜب٥َُانٔیِّ َو٦ِ أ٤ََٕس  ٧َ َو٦ِ ثَابٕٔت ا َمِيَ َٝ َُ ٤ََْا َجِىََفُ ب٦ُِ  َ ٟٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب و َُ َظاب٥ََا َو٤َِح٦ُ ٠ََي َر

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َحََسَ َر َِ  َٟ ا َٔ ٢ََّٝ ٠ََْطْ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َِٝا یَا اهَّللٔ َظل ُٕ َِ ١ََِْٜطٔ  َّي أََظابَطُ ٦ِ٠ٔ ا ٢َ ثَِوبَُط َحً َّٝ ََ ِيطٔ َو

َُّط َحٔسیُث َوِضٕس بَٔزبِّطٔ َتَىالَی َٟ ٔل٤َ ا َٔ َٟ اهَّللٔ ٢َٜٔ َظ٥َِىَت صََذا  و َُ  َر

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ییحی نب ییحی، رفعجنب امیلسؿ، اثتب انبین، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص



 

ےک اسھت ےھت ہک ابرش لیئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ ڑپکا وھکؽ دای اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ 

ایک رفامای ویکہکن  ہ دخا  ابرش اک اپین اچنہپ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ااسی ویکں

 اعتیل یک اتزہ تمعن ےہ۔

 ییحی نب ییحی، رفعجنب امیلسؿ، اثتب انبین، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... افر ابرش ےک فتق وخش وہےن ےک ایبؿ ںیملدن ی افر ابدؽ ےک دےنھکی ےک فتق انپہ امےنگن

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 لدن ی افر ابدؽ ےک دےنھکی ےک فتق انپہ امےنگن افر ابرش ےک فتق وخش وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2078    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٧ ب٦ بَلٟ، جىَفب٦ ٠ح١س، وفاء ب٦ ابی رباحوبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، ََٝمي :  راوی

ٟٕ َو٦ِ َجِىََفٕ َوصَُو ابِ  ٧ُ َيِىىٔي اب٦َِ بََٔل ََٝمِيَ َُ ث٥ََا  ِٕ َحسَّ ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس ِٔ ب٦ِٔ أَبٔی َحسَّ ٕس َو٦ِ َوَفا ٦ُ ٠َُح١َّ

١َٔي َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظ  ََ َُّط  ٢َ إَٔذا کَا٧َ َیِو٣ُ اٜزِّیٔح َربَإح أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ کَا٧َ َر و ُٕ ٢ََّٝ َت ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

 ٔ َِٜت َوائ ا َٔ َِ َو٥ُِط َذَٜٔک  ِت َُسَّ بٔطٔ َوَذَص إَٔذا ٠ََْطَ َِ َٞ َوأَِزبََز  َب ِٔ َٔک فٔی َوِجضٔطٔ َوأَ َٓ ذَٜ ِي٢ٔ ُُعٔ ٍَ ِٜ َِ َوا ِّی َخٔصيُت َصُة  ٔن َٟ إ ا َٕ َِ ُِٜتطُ  َ َسأ

١ََِْٜطَ َرِح١َْة  ُٟ إَٔذا َرأَی ا و ُٕ ًٔي َوَي َِّٝق َولَی أ٠َُّ َُ  أ٧َِ یَُٙو٧َ َوَذابّا 

 دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، امیلسؿ نب البؽ، رفعجنب دمحم، اطعء نب ایب رابح، زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دیسہ اعدص  ریض اہلل

 ےس رفاتی ےہ ہک لدن ی افر ابرش ےک دؿ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رہچہ ادقس رپ اس ےک لاثر ولعمؾ وہےت ےھت اعتٰیل اہنع

 یھبک رکف وہیت افر یھبک اجیت ریتہ، بج ابرش وہ اجیت وت اس ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وخش وہ اجےت افر رکف  یل اجیت، دیسہ اعدص 

رفامیت ںی ہک ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس یک فہج درایتف یک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

ےت رفامای ںیم ڈرات وہں ہک ںیہک  ہ ذعاب ہن وہ وج ریمی اتم رپ طلسم ایک ایگ وہ، بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابرش وک دےتھکی وت رفام



 

 ہک  ہ رتمح ےہ۔

 دبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، امیلسؿ نب البؽ، رفعجنب دمحم، اطعء نب ایب رابح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک ایبؿ ںیملدن ی افر ابدؽ ےک دےنھکی ےک فتق انپہ امےنگن افر ابرش ےک فتق وخش وہ

     2079    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، اب٦ وہِ، اب٦ جزیخ، وفاء ب٦ رباح، زوجہ ٤يي ظلی اهَّلل وٝيہ وآٜہ و٢َٝ حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہا

 ٔ١ ََ  َٟ ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َّی َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ أَبٔی َربَإح َو٦ِ َوائَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل ث٥َُا َو٦ِ َوَفا ِىُت اب٦َِ ُجَزیِٕخ یَُحسِّ

 َٟ ا َٔ ِت اٜزِّیُح  َّ ٢َ إَٔذا َوَع َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ََّضا  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو أَُٜ اهَّللُ َو َِ ِّی أَ ٔن ُض٢َّ إ َّٝ َْ ٠َا ِٔيَضا اٜ ِ ََْصا َوَخي ِ َک َخي

َِٜت َوإَٔذا َتَد  ا َٔ َِٝت بٔطٔ  َٔ َصا َوََشِّ ٠َا ِٔيَضا َوََشِّ ٠َا أُِر َِٝت بٔطٔ َوأَوُوذُ بَٔک ٦ِ٠ٔ ََشِّ َٔ َْ ٠َا أُِر ِ َِٜو٤ُُط َوَخي  َْ َّ ي ٍَ ُِ َت ١َا َِٝت اٜسَّ يَّ

ِت َُسِّ  إَٔذا ٠ََْطَ َِ َٞ َوأَِزبََز  َب ِٔ َٞ َوأَ َد َوَزَخ َّٝطُ یَا َوائَٔصُة َوَِخَ َى َٜ  َٟ ا َٕ َِ ُِٜتُط  َ َسأ َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٔ ُِِت َذَٜٔک فٔی َوِجضٔطٔ  َىَز َِ َی َو٥ِطُ 

٤َا اُٜوا َصَذا َوارْٔؿ ١ِ٠ُْٔطُ َٔ َٞ أَِوزٔیَتٔض٢ِٔ  ٔ ب ِٕ ا َرأَِوُظ َوارّٔؼا ٠ُِسَت َّ١َٝ َِ ِو٣ُ َوازٕ  َٔ  َٟ ا َٔ ١َا  َ٘ 

رابح، زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوباطرہ، انب فبہ، انب رججی، اطعء نب 
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 ایگ ےہ اس اجیھب ایگ ےہ اس یک یھب رتہبی ام اتگ وہں افر اس ےک یر افر وج ھچک اس ںیم ےہ اس ےک یر افر وج یر اس ےک ذرہعی اجیھب

 ےس انپہ ام اتگ وہں، رفامیت ںی افر بج لامسؿ رپ رگد ف کمچ فاال ابدؽ وہات وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رگن دبتلی وہ اجات، یھبک

دفر وہ  ابرہ اجےت افر یھبک ادنر لےت، لےگ لےت افر یھبک ےھچیپ اجےت، بج ابرش وہ اجیت وت ربھگاٹہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس

 اجیت، رفامیت ںی ہک ںیم ےن  ہ احتل دھکی رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای= اے
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 اسےنم ابدؽ لےت دےھکی وت ےنہک ےگل  ہ ابدؽ مہ رپ ربےنس فاےل ںی۔

 اوباطرہ، انب فبہ، انب رججی، اطعء نب رابح، زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 لدن ی افر ابدؽ ےک دےنھکی ےک فتق انپہ امےنگن افر ابرش ےک فتق وخش وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2080    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ِ، و١زو ب٦ حارث، ح، ابوـاہز، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، ابونَّض، ََٝمي٧ ب٦ ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، اب٦ وہ :  راوی

 يسار، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا زوجہ ٤يي ظلی اهَّلل وٝيہ وآٜہ و٢َٝ

ثَىٔي أَبُو َِٜحارٔٔث ح و َحسَّ ِٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٕٓ َحسَّ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو ِٕ  َحسَّ ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز اٜفَّ

٧َ ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ َوائَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜ  ََٝمِيَ َُ ثَُط َو٦ِ  َِٜحارٔٔث أ٧ََّ أَبَا ا٥ََِّّٜضٔ َحسَّ ٤ََْا َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ََّضا أَِخب ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔييِّ َظل

َٟ اهَّللٔ  و َُ َِٜت ٠َا َرأَیُِت َر ا أَ َٔ  ٢ُ ١ََّا کَا٧َ یَتََبسَّ ََٜضَواتٔطٔ إ٤ٔ َّي أََری ٥ِ٠ُٔط  ٢ََّٝ ٠ُِسَتِح١ّٔىا َؼاحٔکّا َحً ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜت َوکَا٧َ  َظل

َٟ اهَّللٔ أََری ا٥َّٜاَس إَٔذا َرأَِوا  و َُ َِٜت یَا َر ا َٕ َِ َٓ َذَٜٔک فٔی َوِجضٔطٔ  َِ أ٧َِ یَُٙو٧َ ِٔيطٔ إَٔذا َرأَی ٌَمَِيّ أَِو رٔیّحا ُُعٔ حُوا َرَجا ِي٢َ ََفٔ ٍَ ِٜ ا

٥ُىٔي أ٧َِ  َٟ یَا َوائَٔصُة ٠َا یَُؤ٠ِّ ا َٕ َِ َِٜت  ا َٔ اصَٔيَة  ُِِت فٔی َوِجضَٔک اِلَْکَ ١ََِْٜطُ َوأََراَک إَٔذا َرأَیَِتُط َُعَ َب  ا ِس وُذِّ َٔ یَُٙو٧َ ِٔيطٔ َوَذاْب 

َِٜىَذاَب  ِو٣ْ ا َٔ ِس َرأَی  َٔ ِو٣ْ بٔاٜزِّیٔح َو ٤َأَ اُٜوا صََذا َوارْٔؿ ١ِ٠ُْٔطُ َٕ َِ 

اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ح، اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، اوبرضن، امیلسؿ نب اسیر، رضحت 

رک ےتسنہ ںیہن داھکی اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل وک اس رطح الھکلھک 

ہک ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک قلح اک وکا دھکی ایل وہ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مسبت رفامےت ےھت، رفامیت ںی بج لپ 

دیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابدؽ ای لدن ی دےتھکی وت اس اک ارث لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رہچہ رپ داھکی اجات اھت،



 

 ےن رعض ایک، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک بج فہ ابدؽ وک دےتھکی ںی وت وخش وہےت ںی اس ادیم رپ

 فل ہ فملس ےک رہچہ ہک اس ںیم ابرش وہیگ افر ںیم ےن داھکی ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ابدؽ دےتھکی ںی وت لپ یلص اہلل ہیلع

رپ رکف ےک لاثر وہےت ںی! وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای= اے اعدص ! ےھجم اانیمطؿ ںیہن وہات ہک اس ںیم ذعاب ےہ ای ںیہن 

 ْ
ُم
م

 ِرٌض 
َ
ا ع َ 

 

َ ( ہک مہ رپ ابرش ےہ قیقحت ا ک وقؾ وک وہا ےک ذرہعی ذعاب دای ایگ افر بج اس وقؾ ےن ذعاب وک داھکی وت ےنہک ےگل ) َهڈ

 

ب
ُ
ِرد
غ

 ربےنس فایل ےہ۔

اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ح، اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، اوبرضن، امیلسؿ نب اسیر،  :  رافی

 رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابدابص افر زیتدن ی ےک ایبؿ ںیم

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ابدابص افر زیتدن ی ےک ایبؿ ںیم

     2081    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ح٢ٙ، ٠حاہس، حَّضت ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٥ٌسر، شىبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ث :  راوی

 اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َّي َوابِ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُس ب٦ُِ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  ٦ُ َبصَّ

َ َجِىََفٕ  ٢َ أ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢َٔٙ َو٦ِ ٠َُحاصٕٔس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜح ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ا َبا  َحسَّ ُت بٔاٜعَّ َٟ نَُّٔصِ ا َٔ َّطُ  ٤

بُورٔ  َِٙت َواْز بٔاٜسَّ ٔ  َوأُصِٝ

، ہبعش، مکح، اجمید، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج

 رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریمی دمد ابد ابص ےس یک یئگ ےہ افر وقؾ اعد دوبر )لدن ی( ےس الہک یک یئگ۔



 

 ، ہبعش، مکح، اجمید، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز ااقستسء اک ایبؿ :   ابب

 ابدابص افر زیتدن ی ےک ایبؿ ںیم

     2082    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، ح، اب٦ و١ز ب٦ ٠ح١س ب٦ ابا٧ جىفی، اب٦ ََٝمي٧، حَّضت اب٦ وباس  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َوِبُس  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ِٜحُِىفٔیُّ َحسَّ ٔس ب٦ِٔ أَبَا٧ٕ ا اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ب٦ِٔ ٠َُح١َّ

 ِ ٔىئس ب٦ِٔ ُجَبي ََ ٔ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ  ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ٠َِسُىوز ٧َ لَٔکَ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا َوِبَسةُ َيِىىٔي اب٦َِ  ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ َحسَّ ْ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، ح، انب رمع نب دمحم نب اابؿ یفعج، انب امیلسؿ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 اس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔

ؿ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، ح، انب رمع نب دمحم نب اابؿ یفعج، انب امیلس :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ : ابب



 

 ...امنز رگنہ ےک ایبؿ ںیم

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رگنہ ےک ایبؿ ںیم

     2083    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ہصا٣ ب٦ ُعوة، وائصہ، ح، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ہصا٣، حَّضت  :  راوی

 وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َوَة وَ  ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة ح و َحسَّ

ِت  َّ َِٜت َخَس ا َٔ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة  ٕ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٟ َحسَّ ا َٔ َٜطُ  ُن  ِّ َّٝ ٟٔ اهَّللٔ َواٜ و َُ ١ُِس فٔی َوِضٔس َر  اٜصَّ

َّی اهَّللُ وَ  َي َظل َ٘ ا ث٢َُّ َر َِٜٕٔيا٣َ ٔجسًّ َٟ ا أَـَا َِ ِّی  ٢َ ُيَعل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ ا ث٢َُّ َِٝيطٔ َو ًَ ٔجسًّ و ُ٘
َٟ اٜزُّ أَـَا َِ

 َ أَـ َِ َي  َ٘ ٟٔ ث٢َُّ َر َِٜٕٔيا٣ٔ اِلَوَّ ا َوصَُو زُو٧َ ا َِٜٕٔيا٣َ ٔجسًّ َٟ ا أَـَا َِ ُط  ََ ِ َي َرأ َِ َحَس ث٢َُّ َر ََ ٟٔ ث٢َُّ  ًٔ اِلَوَّ و ُ٘
ا َوصَُو زُو٧َ اٜزُّ ًَ ٔجسًّ و ُ٘

َٟ اٜزُّ ا

 َ ًٔ اِل و ُ٘
ًَ َوصَُو زُو٧َ اٜزُّ و ُ٘

َٟ اٜزُّ َِأَـَا َي  َ٘ ٟٔ ث٢َُّ َر ٔ اِلَوَّ َِٜٕٔيا٣ َِٜٕٔيا٣َ َوصَُو زُو٧َ ا َٟ ا أَـَا َِ ا٣َ  َٔ َٟ أَـَا َِ ا٣َ  َٕ َِ ُط  ََ ِ َي َرأ َِ ٟٔ ث٢َُّ َر وَّ

َِٜٕٔيا َحَس ث٢َُّ ا ََ ٟٔ ث٢َُّ  ًٔ اِلَوَّ و ُ٘
ًَ َوصَُو زُو٧َ اٜزُّ و ُ٘

َٟ اٜزُّ أَـَا َِ َي  َ٘ ٟٔ ث٢َُّ َر َِٜٕٔيا٣ٔ اِلَوَّ َّی اهَّللُ  ٣َ َوصَُو زُو٧َ ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٓ َر اِنََّصَ

 َ َح١َٔس اهَّللَ َوأَثِى َِ َِ ا٥َّٜاَس  َدَف َِ ١ُِس  َِّٝت اٜصَّ ِس َتَح َٔ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو ١ََز ٦ِ٠ٔ آیَأت اهَّللٔ َو َٕ ِٜ ١َِس َوا َٟ إ٧َّٔ اٜصَّ ا َٔ َِٝيطٔ ث٢َُّ  ي َو

 ُّٝ ُوا َواِزوُوا اهَّللَ َوَظ ِّْ َٙب َِ إَٔذا َرأَیُِت١ُوص١َُا  َِ ا٧ٔ ١َِٜٔؤت أََحٕس َوَِل َٜٔحَياتٔطٔ  َّ َُّض١َا َِل ی٥ََِدٔس ٕس إ٧ِٔ ٦ِ٠ٔ َوإ٤ٔ َة ٠َُح١َّ ُٔوا یَا أ٠َُّ وا َوَتَعسَّ

َٝ أََحٕس أَ  ١َُٝو٧َ ٠َا أَِو ِو َتِى َٜ ٕس َواهَّللٔ  َة ٠َُح١َّ َْ ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ أ٧َِ َیزِنَٔی َوِبُسُظ أَِو َتزِنَٔی أ٠ََُتُط یَا أ٠َُّ َ ٝٔيَّل أََِل ٌِي َٔ ََٜؽٔحُِٙت٢ِ  ّْا َو ثٔي َ٘ ََٜبَِٙيُت٢ِ   ٢ُ

١ََز آیََتا٧ٔ  َٕ ِٜ ١َِس َوا ُت َوفٔی رَٔوایَٔة ٠َأٜٕک إ٧َّٔ اٜصَّ ٍِ َّٝ ِٞ بَ  ٦ِ٠ٔ آَیأت اهَّللٔ َص

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اشہؾ نب رعفة، اعدص ، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ے وہ ےئگ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےک زامہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑپےنھ ےک  ےئ ڑھک

 ےلہپ ایقؾ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وخب ابمل ایقؾ ایک رھپ روکع ایک وت وخب ابمل ایک رھپ روکع ےس رس ااھٹای وت ابمل ایقؾ ایک افر  ہ

ر ڑھکے وہ ےئگ افر ےس مک اھت رھپ روکع ایک وت وخب ابمل ایک نکیل ےلہپ روکع ےس مک، رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دجسہ رفامای اف



 

 ااھٹای افر وخب ابمل ایقؾ ایک افر فہ ےلہپ ایقؾ ےس مک اھت رھپ روکع ابمل ایک افر فہ ےلہپ روکع ےس مک اھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رس

امنز ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ایقؾ وک ابمل ایک افر فہ ایقؾ ےلہپ ےس مک اھت رھپ ابمل روکع ایک نیل ےلہپ روکع ےس مک، رھپ دجسہ ایک رھپ 

 فملس افرغ وہےئ وت لاتفب لھک اکچ اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ولوگں وک ہبطخ دای= وسرج افر اچدن اہلل یک اشنوینں ںیم ےس ںی

افر اہلل ےس داع اموگن، امنز ڑپوھ   ہ یسک ےک رمےن ای ےنیج یک فہج ےس ےب ونر ںیہن وہےت، بج مت رگنہ دوھکی وت اہلل یک ڑبایئ ایبؿ رکف

افر دصہق دف، اے اتم دمحم! اہلل ےس ڑبھ رک وکیئ ریغت فاال ںیہن اس ابت ںیم ہک اس اک دنبہ ای دنبی زان رکے، اے اتم دمحم! اہلل 

امت اچنہپ دےی ںی۔ افر امکل یک فہ اجےتن وج ںیم اجاتن وہں وت مت زایدہ رفےت افر مک ےتسنہ،  ربدار روہ! ںیم ےن اہلل ےک ا ما یک مسق ارگ مت

 رفاتی ںیم ےہ ہک وسرج افر اچدن اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںی۔

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اشہؾ نب رعفة، اعدص ، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رگنہ ےک ایبؿ ںیم

     2084    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابو٠ىاویہ، حَّضت ہصا٣ ب٦ ُعوہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ َحسَّ  ا َٔ ٔ َوَزاَز ث٢َُّ  ٥َاز َِ ٔ َوَة بَٔضَذا اِْل ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ٤ََْا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ صَٔصا٣ َ ١َِس  ث٥ََاظ َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب إ٧َّٔ اٜصَّ َِ ا َبِىُس  أ٠ََّ

 َّٝ ِٞ بَ َُّٝض٢َّ َص َٟ اٜ ا َٕ َِ َي یََسیِطٔ  َِ ١ََز ٦ِ٠ٔ آَیأت اهَّللٔ َوَزاَز أَِيّؽا ث٢َُّ َر َٕ ِٜ ُت َوا ٍِ 

ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایس دنس ےک اسھت دحثی لقن یک ےہ افر ااضہف  ہ ےہ ہک رھپ 

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وسرج افر اچدن اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 ااھٹےئ افر رفامای اے اہلل ایک ںیم ےن ا ماؾ اچنہپ دےی ںی۔ اہھت



 

 ییحی نب ییحی، اوباعمف ہ، رضحت اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمامنز رگنہ ےک

     2085    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، ح، ابوـاہز، ٠ح١س ب٦ ١َٝہ ٠زازی، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ُعوة ب٦  :  راوی

 زبيْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ َ َحسَّ ث اَِل َحسَّ َٔ ١َُِٜزازٔیُّ  ١َََٝة ا ََ ُس ب٦ُِ  ٔ َو٠َُح١َّ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َْنٔی یُو٤ُُس ح و َحسَّ َ ِٕ أَِخب ٥َا َْنٔی اب٦ُِ َوصِ

 َّ ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل َوةُ ب٦ُِ اٜزُّبَيِْ َْنٔی ُُعِ َ َٟ أَِخب ا َٔ ِٕ َو٦ِ یُو٤َُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َِٜت اب٦ُِ َوصِ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َد َر ََِْخَ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر ١ُِس فٔی َحَياة ِت اٜصَّ َّ ا٣َ َخَس َٕ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ٔلَی ا ٢ََّٝ إ ََ ِيطٔ َو

 َُ َْأَ َر َ َّ ِٔ ا َِ َّْ ا٥َّٜاُس َوَرائَطُ  َْ َوَظ َّ ب َ٘ َي َو َِ وّوا ـَؤیَّل ث٢َُّ َر ُ٘ َي ُر َ٘
َْ ََفَ َّ ب َ٘ َّٝة ث٢َُّ  ائَّة ـَؤی ٢ََّٝ ْٔقَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و

َّٝة هَٔی أَ  ائَّة ـَؤی َْأَ ْٔقَ َ َّ ِٔ ا َِ ا٣َ  َٔ َِٜح١ُِس ث٢َُّ  ََٜک ا ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ َرب٥ََّا َو ََ  َٟ ا َٕ َِ طُ  ََ ِ َي ِزنَی ٦ِ٠ٔ َرأ َ٘
َْ ََفَ َّ ب َ٘ ائَةٔ اِلُولَی ث٢َُّ  ُِٜٔقَ ا

َِٜح١ُِس  ََٜک ا ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ َرب٥ََّا َو ََ  َٟ ا َٔ ٟٔ ث٢َُّ  ًٔ اِلَوَّ و ُ٘
وّوا ـَؤیَّل صَُو أَِزنَی ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ُ٘ ٔ ث٢َُّ ُر اصٔز ٢ِ یَِذَُکِ أَبُو اٜفَّ َٜ َحَس َو ََ  ث٢َُّ 

 ِ٘ َٞ فٔی اٜزَّ َى َِ َحَس ث٢َُّ  َٞ أ٧َِ ََ ِب َٔ ١ُِس  َِٝت اٜصَّ َحَسإت َوا٤َِح ََ َىإت َوأَِربََي  َ٘ َٞ أَِربََي َر َت١َِٙ َِ َّي ا َٞ َذَٜٔک َحً ی ٠ِٔث َىٔة اِلُِِخَ

١ََز  َٕ ِٜ ١َِس َوا َٟ إ٧َّٔ اٜصَّ ا َٔ أَثِىَي َولَی اهَّللٔ ب١َٔا صَُو أَصُُِٝط ث٢َُّ  َِ َِ ا٥َّٜاَس  َدَف َِ ا٣َ  َٔ َٓ ث٢َُّ  ا٧ٔ  آیََتا٧ٔ َی٥ََِّصٔ َّ ٦ِ٠ٔ آیَأت اهَّللٔ َِل یَِدٔس

َد ا َّي يََُفِّ وا َحً ُّٝ َع َِ َٟ أَِيّؽا  ا َٔ ٔ َو ََلة ِِزَوُوا ٜٔٝعَّ ا َِ إَٔذا َرأَیُِت١ُوَصا  َِ َّی ١َِٜٔؤت أََحٕس َوَِل َٜٔحَياتٔطٔ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ هَّللُ َو٢ُِٙ٥ِ َو

 ٔ ام َٕ ٢َ َرأَیُِت فٔی ٠َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َِٜح٥َّٔة حٔيَن َرأَیُِت١ُونٔی اهَّللُ َو ا ٦ِ٠ٔ ا ّّ ِس َرأَیُِتىٔي أُرٔیُس أ٧َِ آُخَذ ِٔٔف َٕ َٜ َّي  َّٞ َشِيٕئ ُوؤِست٢ُِ َحً ُ ی َصَذا ک

ِس َرأَیُِت َجَض٢ََّ٥ یَِحٔف٢ُ َبِىُؽَضا َبِىّؽا حٔيَن َرأَیُِت١ُو َٕ َٜ ٣ُ َو سَّ َٕ ١َُِٜزازٔیُّ أََت َٟ ا ا َٔ ٣ُ و  سِّ َٔ ُ ُِٝت أ ِ َجَى
ُت َوَرأَیُِت ِٔيَضا اب٦َِ نٔی َتأَِخَّ

 ٢ِ َٜ ََلةٔ َو ِِزَوُوا ٜٔٝعَّ ا َِ ِؤٜطٔ  َٔ ٔ و٥َِٔس  اصٔز َِ َوا٤َِتَهی َحٔسیُث أَبٔی اٜفَّ ٔ َوائ َِ اٜسَّ يَّ ََ َّٜٔذی    یَِذَُکِ ٠َا َبِىَسظُ َُٜهٓیٕ َوصَُو ا



 

انب اہشب، رعفة نب زریب، رضحت اعدص  ریض  رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، ح، اوباطرہ، دمحم نب ہملس رمادی، انب فبہ، ویسن،

 ہ اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک زدنیگ ںیم وسرج رگنہ وہ ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک فملس دجسم یک رطػ ےلکن، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ، ریبکت یہک یئگ افر ولوگں ےن 

اھٹای وت ) ےھچیپ فص انبیل، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن یبمل رقات یک رھپ ریبکت ہہک رک روکع ایک وت وطلی روکع ایک رھپ اےنپ رس وک ا

( رفامای رھپ ڑھکے وہےئ افر یبمل رق ْڈ ُ
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ات یک افر  ہ رقات یلہپ رقات ےس مک یھت رھپ ریبکت ہہک رک روکع 

ْڈ ُ اہک رھپ دجسہ ایک نکیل اوب
َم
ج
ْ ل

 ا
َ

َ
َل
َ
َ  ف

 

َ
ّ
بی
َ
ـُ ر
َ
 ََحِ 
ْ

 

ن
َ
ِم
ل

 ُ
َ
َع اّللّ

ِ م َ
س

ااطلرہ ےن مث دجسہ ذرک ںیہن ایک رھپ ایک ابمل روکع نکیل ےلہپ روکع ےس مک اھت رھپ 

 اچر روکع افر اچر دجسے وپرے ےئک۔ افر وسرج رفنش وہایگ لپ یلص اہلل ہیلع فملس دفرسی رتعک ںیم ایس رطح ایک اہیں کت ہک

ےک امنز ےس افرغ وہےن ےس ےلہپ، رھپ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ڑھکے وہ رک ولوگں وک ہبطخ دای افر اہلل یک اس یک اشؿ ےک 

ت ںیم ےس دف لایت ںی، یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس ےب ونر ںیہن  قبقم رعتفی ایبؿ یک رھپ رفامای ہک وسرج افر اچدن اہلل یک لای

وہےت، بج مت اؿ وک اس رطح دوھکی وت امنز یک رطػ دلجی رکف، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ یھب رفامای ہک امنز ادا رکف اہیں 

رفامای ہک ںیم ےن اس ہگج رہ فہ زیچ دیھکی ےہ سج اک مت  کت ہک اہلل اس وک مت ےس وھک دلے افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

فدعے دےی ےئگ وہ اہیں کت ہک ںیم ےن اےنپ لپ )یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس( وک داھکی ہک ںیم ےن تنج ےس ا ک اھچگ ےنیل اک ارادہ ایک 

ر ںیم ےن منہج وک داھکی ہک اس اک ا ک بج مت ےن ےھجم لےگ ڑبےتھ وہےئ داھکی رمافی ےتہک ںی ہک ادقؾ یک اجبےئ ادقتؾ اہک ےہ اف

 ہصح دفرسے وک وتڑ راہ ےہ بج مت ےن ےھجم ےھچیپ ےتٹہ داھکی افر اس ںیم رمعف نب یحل وک داھکی افر  ہ فہ ےہ سج ےن بس ےس ےلہپ اسڈن انب

 ِة( رپ متخ وہیئگ افر اس ےک دعب اس ےن ذرک ںیہن
َ
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  یک۔رک وھچڑے اوباطرہ یک دحثی ) ف

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، ح، اوباطرہ، دمحم نب ہملس رمادی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفة نب زریب، رضحت  :  رافی

 اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿوسرج رگنہ اک :   ابب

 امنز رگنہ ےک ایبؿ ںیم

     2086    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

٠ح١س ب٦ ٠ہزا٧ رازی، وٜيسب٦ ٠س٢ٝ، اوزاعی، ابوو١ز، اب٦ شہاب، زہزی، ُعوة، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہا

ُس ب٦ُِ ٠ِٔضَزا٧َ اٜزَّازٔیُّ َحسَّ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت اب٦َِ ٔشَضإب َحسَّ ََ ٌَيُُِْظ  َٟ اِلَِوَزاعٔیُّ أَبُو َو١ِزٕو َو ا َٔ  َٟ ا َٔ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ  ث٥ََا ا

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِت َولَی َوِضٔس َر َّ ١َِس َخَس َوَة َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ اٜصَّ َبَىَث ٠ُ اٜزُّصِزٔیَّ یُِدبُْٔ َو٦ِ ُُعِ َِ  ٢ََّٝ ََ ٥َازّٔیا طٔ َو

َحَسإت  ََ َىَتئِن َوأَِربََي  ِ٘ َىإت فٔی َر َ٘ َّی أَِربََي َر َْ َوَظل َّ َٙب َِ  ٣َ سَّ َٕ اِجَت١َُىوا َوَت َِ ََلةُ َجا٠َٔىْة   اٜعَّ

دمحم نب رہماؿ رازی، فدیلنب ملسم، افزایع، اوبرمع، انب اہشب، زرہی، رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ںیم وسرج رگنہ وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اکپرےن فاےل وک اجیھب ہک فہ ےہک روسؽ 

امنز ےک  ےئ عمج وہ اجؤ، ولگ عمج وہ ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لےگ ڑبےھ ریبکت وہیئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 وک اچر روکع افر اچر دجسفں ےک اسھت ڑپاھای۔دف روتعکں 

 دمحم نب رہماؿ رازی، فدیلنب ملسم، افزایع، اوبرمع، انب اہشب، زرہی، رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نہ اک ایبؿوسرج رگ :   ابب

 امنز رگنہ ےک ایبؿ ںیم

     2087    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ہزا٧ رازی، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، وبساٜزح٦١ ب٦ ١٤يْ، اب٦ شہاب، ُعوة، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہا

 ِٜ ث٥ََا ا ُس ب٦ُِ ٠ِٔضَزا٧َ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َوَة َحسَّ ١َٔي اب٦َِ ٔشَضإب یُِدبُْٔ َو٦ِ ُُعِ ََ َّطُ  ٕ أ٤َ ٤ََْا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ١َ٤ٔز َ َؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ أَِخب

َّی أَِربَ  ََِعل ائَتٔطٔ  ٓٔ بُٔٔقَ ُِٜدُسو ٔ ا ٢ََّٝ َجَضَز فٔی َظََلة ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َىإت ف َ٘ َىَتئِن َوأَِربََي َي َر ِ٘ ی َر



 

َحَسإت  ََ 

دمحم نب رہماؿ رازی، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب ریمن، انب اہشب، رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

ں ںیم اچر روکع افر اچر رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہولة وسخػ ںیم رقات ابرہجل یک، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف روتعک

 دجسے ےئک۔

 دمحم نب رہماؿ رازی، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب ریمن، انب اہشب، رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿوسرج رگنہ اک ایب :   ابب

 امنز رگنہ ےک ایبؿ ںیم

     2088    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہزی، ٘ثيْ، اب٦ وباس :  راوی

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ثٔيُْ ب٦ُِ َوبَّإس َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َ٘ َْنٔی  َ َٟ اٜزُّصِزٔیُّ َوأَِخب ا َّی َٔ َُّط َظل َىإت فٔی أ٤َ َ٘ أَِربََي َر

َحَسإت  ََ َىَتئِن َوأَِربََي  ِ٘  َر

 زرہی، ریثک، انب ابعس ےس یھب یہی رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف روتعکں ںیم اچر روکع افر اچر دجسے ےئک۔

 زرہی، ریثک، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رگنہ ےک ایبؿ ںیم



 

     2089    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حاجِ ب٦ وٜيس، ٠ح١س ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ وٜيس زبيسی، زہزی، ٘ثيْ ب٦ وباس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َِٜؤٜيسٔ اٜزُّبَِئسیُّ َو٦ِ اٜحَ  ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕب َحسَّ ُس ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜؤٜيسٔ َحسَّ ُِ ب٦ُِ ا ث٥ََا َحأج ثٔيُْ ب٦ُِ سَّ َ٘ َٟ کَا٧َ  ا َٔ زُّصِزٔیِّ 

َّی اهَّللُ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر ُث َو٦ِ َظََلة ُث أ٧ََّ اب٦َِ َوبَّإس کَا٧َ یَُحسِّ ٞٔ ٠َا َوبَّإس یَُحسِّ ١ُِس ب١ِٔٔث ِت اٜصَّ َّ َس َ٘ ٢َ یَِو٣َ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َوةُ َو٦ِ َوائَٔصةَ  َث ُُعِ  َحسَّ

احبج نب فدیل، دمحم نب رحب، دمحم نب فدیل زدیبی، زرہی، ریثک نب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

  ےک دؿ امنز ڑپاھیئ ابیق دحثی سگر یکچ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرج رگنہ

 احبج نب فدیل، دمحم نب رحب، دمحم نب فدیل زدیبی، زرہی، ریثک نب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿوسرج رگنہ اک :   ابب

 امنز رگنہ ےک ایبؿ ںیم

     2090    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ٠ح١س ب٦ بْک، اب٦ جزیخ، وفاء، وبيس ب٦ و١يْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ُس ب٦ُِ  ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٕ  َحسَّ ١ِٔىُت وُبَِيَس ب٦َِ و١َُيِْ ََ  ُٟ و ُٕ ِّ َي ١ِٔىُت َوَفا ََ  َٟ ا َٔ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ  َ بَِْکٕ أَِخب

 َّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِت َولَی َوِضٔس َر َّ ََٙس ِ ١َِس ا٤ ُٗ َحٔسبُِتطُ یُزٔیُس َوائَٔصَة أ٧ََّ اٜصَّ ثَىٔي ٦ِ٠َ أَُظسِّ ُٟ َحسَّ و ُٕ َٕ َي َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ا٣َ ی اهَّللُ َو

َىَتئِن فٔی  ِ٘ ُي َر َ٘ و٣ُ ث٢َُّ َیزِ ُٕ ُي ث٢َُّ َي َ٘ و٣ُ ث٢َُّ َیزِ ُٕ ُي ث٢َُّ َي َ٘ ائ١ّٔا ث٢َُّ َیزِ َٔ و٣ُ  ُٕ َحَسإت َٔٔيا٠ّا َشٔسیّسا َي ََ َىإت َوأَِربَٔي  َ٘ ثَََلٔث َر

بَُْ ث٢َُّ  ِ٘ َٟ اهَّللُ أَ ا َٔ َي  َ٘ ١ُِس َوکَا٧َ إٔذَا َر َِّٝت اٜصَّ ِس َتَح َٔ َٓ َو اِنََّصَ ا٣َ  َِ َٕ َِ ١َٔي اهَّللُ ٦ِ١َٜٔ َح١َٔسُظ  ََ  َٟ ا َٔ طُ  ََ ِ ََِي َرأ ُي َوإٔذَا َر َ٘ یَزِ



 

ا٧ٔ ١َِٜٔؤت أََحٕس َوَِل َٜٔحَياتٔطٔ  َّ ١ََز َِل یَِٙٔس َٕ ِٜ ١َِس َوا َٟ إ٧َّٔ اٜصَّ ا َٔ َِٝيطٔ ث٢َُّ  َح١َٔس اهَّلَل َوأَثِىَي َو ُٓ اهَّللُ  َِ ٥َُّٔٙض١َا ٦ِ٠ٔ آَیأت اهَّللٔ یَُدوِّ  َوَل

َّي ی٥ََِحَٝٔيا وا اهَّللَ َحً َِاذَُِکُ ا  ِّ ُسو ُ٘ إَٔذا َرأَیُِت٢ِ  َِ  بٔض١َٔا ؤَباَزُظ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےک 

ل ہ فملس ےن تہب زایدہ دری کت ایقؾ ایک رھپ روکع ایک رھپ ایقؾ ایک رھپ روکع ایک رھپ زامہن ںیم وسرج رگنہ وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع ف

ُ
َ
 ایقؾ رھپ روکع لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افرغ وہےئ وت وسرج رفنش وہ اکچ اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس بج روکع رکےت وت اَّللّ
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َ
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اچدن یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس ےب ونر ںیہن وہےت ہکلب  ہ اہلل یک لایت ںیم ےس ںی اہلل اؿ یک فہج ےس ڈراات ےہ بج مت رگنہ 

 فہ رفنش وہ اجےئ۔وک دوھکی وت اہلل اک ذرک رکف اہیں کت ہک 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب رکب، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز رگنہ ےک ایبؿ ںیم

     2091    حسیث                               جٝس اوٟ  :  ٝسج

ابوٌسا٧ ٠س١عی، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ہصا٣، ٔتازہ، وفاء ب٦ ابی رباح، وبيس ب٦ و١يْ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

اَِل  َٔ َّي  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َو٠َُح١َّ ا٧َ ا ثَىٔي أَبُو ٌَسَّ ِٔ ب٦ِٔ  َحسَّ َتاَزَة َو٦ِ َوَفا َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  ث٥ََا ٠َُىاْذ َوصَُو اب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ َحسَّ

تَّ  َٔ َّی  ٢ََّٝ َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٕ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ ٤َٔييَّ اهَّللٔ َظل َحَسإت  أَبٔی َربَإح َو٦ِ وُبَِيسٔ ب٦ِٔ و١َُيِْ ََ َىإت َوأَِربََي  َ٘  َر

ی، دمحم نب ینثم، انب اشہؾ، اتقدہ، اطعء نب ایب رابح، دیبع نب ریمع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوباسغؿ 

مع
مش

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ںیم ھچ روکع افر اچر دجسے ےئک۔



 

ی، دمحم نب ینثم، انب اشہؾ، اتقدہ، اطعء نب ایب رابح، دیبع :  رافی

مع
مش

  نب ریمع، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز وسخػ ںیم ذعاب ربق ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسخػ ںیم ذعاب ربق ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2092    حسیث                               ٝس اوٟج  :  جٝس

 وبساهَّلل ب٦ ٠س١ٝة ٔى٥يي، اب٦ بَلٟ، یحٌي ب٦ و١زة :  راوی

ٟٕ َو٦ِ یَِحٌَي َو٦ِ َو١ِزَ  ٧ُ َيِىىٔي اب٦َِ بََٔل ََٝمِيَ َُ ث٥ََا  ِى٥َٔييُّ َحسَّ َٕ ِٜ ١ََة ا َٝ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس أََتِت َوائَٔصَة  َة أ٧ََّ یَُضوزٔیَّّة َحسَّ

ُب ا٥َّٜ  َٟ اهَّللٔ يَُىذَّ و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٔ  ٔ بِْ َٕ ِٜ َِٜت أََواَذٔک اهَّللُ ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا ا َٕ َِ َِٜت َو١َِزةُ َتِسأََُٜضا  ا َٔ بُورٔ  ُٕ ِٜ اُس فٔی ا

٢َ وَ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٕ ٢َ َذاَت ٌََساةٕ َِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر ٔ ائّٔذا بٔاهَّللٔ ث٢َُّ َر٘

َتَی َر  أ َِ ١َِِٜسحٔٔس  ٔ فٔی ا ُِٜحَحز ِجُت فٔی نِٔسَوةٕ بَيَِن َلِضَزِی ا َْخَ َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٔ ١ُِس  ِت اٜصَّ َّ َدَس َِ ّبا  َ٘ َِٝيطٔ ٠َزِ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ 

 َٔ ا٣َ ا٥َّٜاُس َوَرائَُط  َٔ ا٣َ َو َٕ َِ ِّی ِٔيطٔ  َّٜٔذی کَا٧َ ُيَعل ُظ ا ٔلَی ٠َُعَلَّ َّي ا٤َِتَهی إ بٔطٔ َحً َ٘ ٢َ ٦ِ٠ٔ ٠َزِ َّٝ ََ ا٣َ َٔٔيا٠ّا َو َٕ َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا

ا٣َ َٔٔيا٠ّا ـَؤیَّل َوصَُو زُ  َٕ َِ َي  َِ وّوا ـَؤیَّل ث٢َُّ َر ُ٘ َي ُر َ٘
َي ََفَ َ٘ وّوا ـَؤیَّل َوصَُو ـَؤیَّل ث٢َُّ َر ُ٘ َي ُر َ٘

َي ََفَ َ٘ ٟٔ ث٢َُّ َر ٔ اِلَوَّ َِٜٕٔيا٣ و٧َ ا

 َ٘ بُورٔ  ُٕ ِٜ ت٥َُو٧َ فٔی ا ِّ ِس َرأَیُِت٢ُِٙ ُت َٔ ِّی  ٔن َٟ إ ا َٕ َِ ١ُِس  َِّٝت اٜصَّ ِس َتَح َٔ َي َو َِ ًٔ ث٢َُّ َر و ُ٘
َٔک اٜزُّ َِٜت َو١ِزَةُ زُو٧َ ذَٜ ا َٔ  ٟٔ ا جَّ ّٔت٥َِٔة اٜسَّ

َس١ِٔىُت َوائَٔص  ذُ ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا٥َّٜارَِٔ ٢َ َبِىَس َذَٜٔک یََتَىوَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َُي َر َِ ٥َُُِِٙت أَ  ُٟ و ُٕ ٔ َة َت بِْ َٕ ِٜ   َوَوَذأب ا

 یبنعق، انب البؽ، ییحی نب رمعة ےس رفاتی ےہ ہک ا ک وہید ہ ےن دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

 

مة
شل
م

ےس لرک ھچک اماگن وت دبع اہلل نب 

اوہنں ےن اہک اہلل ےھجت ذعاب ربق ےس انپہ دے، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای، ںیم ےن رعض ایک، ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

اہلل یلص اہلل ہیلع ہیلع فل ہ فملس ولوگں وک ایک ذعاب ربق وہاگ؟ رمعہ یتہک ںی ہک رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک روسؽ 

فل ہ فملس ےن رفامای اس ےس اہلل یک انپہ، رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک حبص وساری رپ وسار وہےئ وت وسرج رگنہ وہایگ 



 

ہگج رشتفی رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینپ وساری ےس ارت رک اینپ امنز ڑپےنھ یک 

الےئ، سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ ےئگ افر ولگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہ ےئگ، اعدص  ریض اہلل 

اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایقؾ وطلی ایک، رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع ایک، رھپ ڑھکے 

وت  ےئ، رھپ ےلہپ ایقؾ ےس مک ابمل ایقؾ ایک، رھپ روکع ایک وت وطلی نکیل ےلہپ روکع ےس مک، رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رس ااھٹایوہ

وسرج رگنہ لکن اکچ اھت، لپ ےن رفامای ںیم مت وک داتھکی وہں ہک مت ربقفں ںیم لزامےئ اجؤ ےگ ہنتف داجؽ یک رطح، رمعہ یتہک ںی ںیم 

ت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس انس فہ رفامیت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس ےک دعب انس ہک لپ ےن رضح

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ذعاب دفزخ ےس افر ذعاب ربق ےس انپہ امےتگن ےھت۔

 یبنعق، انب البؽ، ییحی نب رمعة :  رافی

 

مة
شل
م

 دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسخػ ںیم ذعاب ربق ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2093    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يا٧، یحٌي ب٦ َىيس٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب، اب٦ ابی و١ز، َّ :  راوی

َيا٧ُ جَ  ِّ َُ ث٥ََا  ثَىٔي اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َِٜوصَّأب ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ ٔىيٕس فٔی َحسَّ ََ ١ٔيّىا َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ 

 ٕٟ ٧َ ب٦ِٔ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ٞٔ ٠َِىىَي َحٔسیٔث  ٔ ب١ِٔٔث ٥َاز َِ ٔ  َصَذا اِْل

  ینثم، دبعاولاہب، انب ایب رمع، ایفسؿ، ییحی نب دیعس ایس دحثی یک رف ےس دفرسی دنس ذموکر ےہ۔دمحم نب

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، انب ایب رمع، ایفسؿ، ییحی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ... فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک پامنز وسکػ ےک

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔

     2094    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ زورقی، ا١َاويٞ ب٦ وٝيہ، ہصا٣ زَتوائی، ابوزبيْ، جابز ب٦ وبساهَّلل :  اویر

 َٔ َتَوائٔیِّ  َِ َة َو٦ِ صَٔصا٣ٕ اٜسَّ َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ِوَرقٔیُّ َحسَّ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ُٕ ثَىٔي َيِى ٔ َحسَّ ٔ َو٦ِ َجاب ث٥ََا أَبُو اٜزُّبَيِْ َٟ َحسَّ ٔ ا ز

ٕ َشٔسیسٔ  ٢َ فٔی یَِو٣ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ُِس َولَی َوِضٔس َر ِت اٜصَّ َّ َس َ٘  َٟ ا َٔ ُٟ اهَّللٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  و َُ َّی َر ََِعل ََِٜحِّ   ا

َّي َجَىُٝوا َیْٔخُّ  َِٜٕٔيا٣َ َحً َٟ ا أَـَا َِ ٢ََّٝ بٔأَِظَحابٔطٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ث٢َُّ َظل أَـَا َِ َي  َ٘ َٟ ث٢َُّ َر أَـَا َِ َي  َِ َٟ ث٢َُّ َر أَـَا َِ َي  َ٘ و٧َ ث٢َُّ َر

 ََ َىإت َوأَِربََي  َ٘ َِکَا٤َِت أَِربََي َر ََِع٥ََي ٤َِحّوا ٦ِ٠ٔ َذاَک  ا٣َ  َٔ ِحَسَتئِن ث٢َُّ  ََ َحَس  ََ َٟ ث٢َُّ  أَـَا َِ َي  َِ َؿ َر َُّط ُُعٔ َٟ إ٤ٔ ا َٔ َحَسإت ث٢َُّ 

ُّٞ َشيِ  ُ ُِٜت ٥ِ٠ٔضَ َولَیَّ ک َٟ َت٥َاَو ا َٔ ا أََخِذتُُط أَِو  ّّ ُِٜت ٥ِ٠َٔضا ِٔٔف ِو َت٥َاَو َٜ َّي  َِٜح٥َُّة َحً ُىزَٔؼِت َولَیَّ ا َِ َٜحُو٤َُط  ِت یَسٔی ٕئ تُو َُّصَ َٕ َِ ا  ّّ ا ِٔٔف

 ٔ ُب فٔی ص َٞ ُتَىذَّ ائٔي أَیُِت ِٔيَضا ا٠َِزأَّة ٦ِ٠ٔ بَىٔي إَِٔسَ َؼِت َولَیَّ ا٥َّٜاُر ََفَ ُٞ َو٥ُِط َوُُعٔ ُ ٢ِ َتَسِوَضا َتأِک َٜ ٢ِ تُِفٔى١َِضا َو َٝ َِ ََٜضا َربََفِتَضا  زَّةٕ 

 ُٕ َُّض٢ِ کَا٤ُوا َي ُِٔعَبُط فٔی ا٥َّٜارٔ َوإ٤ٔ ١ََز َِل ٦ِ٠ٔ َخَصأط اِلَِرٔؿ َوَرأَیُِت أَبَا ث١َُا٠ََة َو١َِزو ب٦َِ ٠َأٜٕک َیُحزُّ  َٕ ِٜ ١َِس َوا وُٜو٧َ إ٧َّٔ اٜصَّ

ا٧ٔ إِٔلَّ ١َٜٔ  َّ َّي َت٥َِحلٔیَ َیِدٔس وا َحً ُّٝ َع َِ ا  َّ َِإَٔذا َخَس َُّض١َا آیََتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ آَیأت اهَّللٔ یُزٔی١ُُٙوص١َُا   ِؤت َؤمي٢ٕ َوإ٤ٔ

وقعیب نب اربامیہ دفریق، اامسلیع نب ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 وسرج رگنہ وہایگ، تخس رگیم ےک دونں ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ ااحصب ےک اسھت امنز ادا یک وت فملس ےک زامہن ںیم

اھٹای وت ایقؾ وک اانت ابمل ایک ہک ولگ رگان یرفع وہ ےئگ رھپ ابمل روکع ایک رھپ رس ااھٹای وطلی دری کت ڑھکے رےہ رھپ وطلی روکع ایک رھپ رس ا

 دف دجسے ےئک رھپ ڑھکے وہےئ وت ایس رطح ایک  ہ اچر روکع افر اچر دجسے وہےئ، رھپ رفامای ھجم رپ رہ فہ دری کت ڑھکے رےہ رھپ

امای ےک زیچ شیپ یک یئگ سج ںیم مت وک داہ  وہان ےہ ھجم رپ تنج شیپ یک یئگ یتح ہک ںیم ارگ اس ںیم ےس وخہش انیل اچاتہ وت ےل اتکس اھت، ای رف

اچاہ وت ریما اہھت اقرص راہ افر ھجم رپ دفذخ شیپ یک یئگ وت ںیم ےن اس ںیم داھکی ہک ینب ارسالیئ ںیم ےس ا ک  ںیم ےن اس ںیم ےس ھچک انیل

وعرت وک ا ک یلب وک ابدنےنھ یک فہج ےس ذعاب دای اجراہ اھت وج ہن وت اس وک الھکیت یھت افر ہن وھچڑیت یھت ہک فہ زنیم ےک ڑیکے وکمڑے 



 

رمعف نب امکل وک داھکی ہک فہ دفزخ ںیم اینپ اڑتنایں اتٹیسھگ رھپات اھت، ولگ ےتہک ےھت ہک وسرج افر اچدن یسک اھکےل، افر ںیم ےن اوبامثہم 

ڑبے یک ومت یک فہج ےس ےب ونر وہےت ںی احالہکن  ہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںی پ  وک فہ ںیہمت داھکات ےہ بج فہ ےب 

 ہک فہ رفنش وہ اجںیئ۔ ونر وہ اجںیئ وت امنز ڑپوھ اہیں کت

 وقعیب نب اربامیہ دفریق، اامسلیع نب ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 رے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک اب

     2095    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوٌسا٧ ٠س١عی، وبسا١ٜٝک ب٦ ظباح، ہصا٣ :  راوی

بَّا ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ اٜعَّ ث٥ََا َوِبُس ا ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َحسَّ ا٧َ ا ث٥َٔيطٔ أَبُو ٌَسَّ َٟ َوَرأَیُِت فٔی َحسَّ ا َٔ َّطُ  َٝطُ إِٔلَّ أ٤َ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ٕ بَٔضَذا اِْل حٔ َو٦ِ صَٔصا٣

 َٞ ائٔي ِٞ ٦ِ٠ٔ بَىٔي إَِٔسَ ُٕ ٢ِ َي َٜ َّٝة َو َِ ـَؤی ِوَزا ََ  ا٥َّٜارٔ ا٠َِزأَّة ح١ِٔئَْیَّّة 

ی، دبعاکلمل نب ابصح، اشہؾ ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم

مع
مش

  ہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ اوباسغؿ 

 فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن دفزخ ںیم ا ک ایسہ افؾ ف دراز دق ریمحی وعرت وک داھکی افر ینب ارسالیئ ںیم ےس یھت ںیہن رفامای۔

ی، دبعاکلمل نب ابصح، اشہؾ :  رافی

مع
مش

 اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔



 

     2096    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، ح، وبسا١ٜٝک، وفاء، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّللابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل اب٦ ١٤يْ :  راوی

ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٔن  ِّ َّٝ اَربَا فٔی اٜ َٕ ٕ َوَت  ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ

 ِٜ ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٢َ یَوِ َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ُِس فٔی َوِضسٔ َر ِت اٜصَّ َّ ََٙس ِ َٟ ا٤ ا َٔ  ٕ ِٕ َو٦ِ َجابٔز ٣َ ١َٝٔٔک َو٦ِ َوَفا

ِت ١َِٜٔؤت إٔبِ  َّ ََٙس ِ ١ََّا ا٤ َٟ ا٥َّٜاُس إ٤ٔ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َّی اهَّللُ زَ ٠َاَت إٔبَِزاصٔي٢ُ اب٦ُِ َر ا٣َ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٕ َِ اصٔي٢َ 

 َ ائ ُِٜٔقَ َٟ ا َِأَـَا أَ  َْ ث٢َُّ َْقَ َّ َٙب َِ َحَسإت بََسأَ  ََ َىإت بٔأَِربَٔي  َ٘ تَّ َر َٔ َّی بٔا٥َّٜأس  ََِعل  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ا٣َ ث٢َُّ َو َٔ ا  َي ٤َِحّوا ١٠َّٔ َ٘ َة ث٢َُّ َر

أَ ْٔقَ  ََُِقَ  ًٔ و ُ٘
طُ ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ ائَّة َر أَ ْٔقَ ََُِقَ  ًٔ و ُ٘

طُ ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ ا٣َ ث٢َُّ َر َٔ ا  َي ٤َِحّوا ١٠َّٔ َ٘ ائَةٔ اِلُولَی ث٢َُّ َر ُِٜٔقَ زُو٧َ  ائَّة زُو٧َ ا

ُحو ًٔ ث٢َُّ ا٤َِحَسَر بٔاٜسُّ و ُ٘
طُ ٦ِ٠ٔ اٜزُّ ََ ِ َي َرأ َِ ا٣َ ث٢َُّ َر َٔ ا  َي ٤َِحّوا ١٠َّٔ َ٘ ائَٔة اٜثَّا٤َٔئة ث٢َُّ َر ُِٜٔقَ َي ا َ٘

ا٣َ ََفَ َٔ ِحَسَتئِن ث٢َُّ  ََ َسَحَس  َِ زٔ 

ووُطُ ٤َِحّوا ُ٘ ًَّٜٔي َبِىَسصَا َوُر ُٟ ٦ِ٠ٔ ا ََٝضا أَـَِو ِب َٔ ًَّٜٔي  َىْة إِٔلَّ ا ِ٘ َِٜيَس ِٔيَضا َر َىإت  َ٘ َ  أَِيّؽا ثَََلَث َر
ٔ ث٢َُّ َتأَِخَّ حُوزٔظ َُ  ٦ِ٠ٔ

َّي ا٤َِتَضِي٥َا طُ َحً َّ ِٝ ُٓ َخ ُّو ِت اٜعُّ َ
ا٣َ فٔی  َوَتأَِخَّ َٔ َّي  ٣َ ا٥َّٜاُس ٠ََىطُ َحً سَّ َٕ ٣َ َوَت سَّ َٕ ِٔ ث٢َُّ َت ٔلَی ا٥َِّٜسا َّي ا٤َِتَهی إ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحً ا َٔ َو

١َزُ آیَ  َٕ ِٜ ١ُِس َوا ١ََّا اٜصَّ َٟ یَا أَیَُّضا ا٥َّٜاُس إ٤ٔ ا َٕ َِ ١ُِس  ِس آَؼِت اٜصَّ َٔ َٓ َو َٓ حٔيَن اِنََّصَ اِنََّصَ َِ ا٠ٔطٔ  َٕ ٔت اهَّللٔ َتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ آَیا٠َ

إَٔذا َرأَیُِت٢ِ َشِيّئا  َِ َٟ أَبُو بَِْکٕ ١َِٜٔؤت َبََّشٕ  ا َٔ ا٧ٔ ١َِٜٔؤت أََحٕس ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس َو َّ َٙٔس َُّض١َا َِل ی٥َِ َّي َت٥َِحلَٔی ٠َا َوإ٤ٔ وا َحً ُّٝ َع َِ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک 

ِس جٔ  َٕ َٜ  ٔ ِس َرأَیُِتطُ فٔی َظََلتٔی صَٔذظ َٔ َة أ٧َِ ئُعيَبىٔي ٦ِ٠ٔ ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ تُوَوُسو٤َطُ إِٔلَّ  َِ ُت ٠ََدا ِ
يَئ بٔا٥َّٜارٔ َوَذل٢ُِٙٔ حٔيَن َرأَیُِت١ُونٔی َتأَِخَّ

 َِ َِٜحادَّ ب١ِٔٔحَح٥ٔطٔ  ُٗ ا ُِٔعَبطُ فٔی ا٥َّٜارٔ کَا٧َ َيَِسٔ ١ِِٜٔحَح٦ٔ َیُحزُّ  َِ ا ٔ َّي َرأَیُِت ِٔيَضا َظاح ٔحَضا َوَحً ِّ َٜ َٖ َّٝ ١ََّا َتَى َٟ إ٤ٔ ا َٔ َٜطُ  ُِٔف٦َ   إ٧ِٔ 

٢َِٝ تُِفٔى١ِ  َِ ًَّٜٔي َربََفِتَضا  ٔ ا ِٜضٔزَّة َّي َرأَیُِت ِٔيَضا َظاحَٔبَة ا َِ بٔطٔ َوَحً َٞ َو٥ِطُ َذَص ّٔ ُٞ ٦ِ٠ٔ ب١ِٔٔحَحىٔي َوإ٧ِٔ ٌُ ُ ٢َِٜ َتَسِوَضا َتأِک َضا َو

َِٜح٥َّةٔ َوَذل٢ُِٙٔ حٔيَن َرأَیُِت١ُو َّي ٠َاَتِت ُجوّوا ث٢َُّ ٔجيَئ بٔا ِس ٠ََسِزُت َخَصأط اِلَِرٔؿ َحً َٕ َٜ امٔی َو َٕ ١ُُِٔت فٔی ٠َ َّي  ٠ُِت َحً سَّ َٕ نٔی َت

١َا ٦ِ٠ٔ َشيِ  َِ  َٞ َى ِِ َِٜيطٔ ث٢َُّ بََسا لٔی أ٧َِ َِل أَ ٔ َٟ ٦ِ٠ٔ ث١ََزَٔصا ٜٔت٥َُِمزُوا إ ِس َرأَیُِتُط فٔی َظََلتٔی یَٔسی َوأ٤ََا أُرٔیُس أ٧َِ أََت٥َاَو َٔ ٕئ تُوَوُسو٤َُط إِٔلَّ 

 ٔ  َصٔذظ

یب ہبیش، دبعاہلل انب ریمن، ح، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک سج دؿ اربامیہ نب روسؽ اہلل اوبرکب نب ا

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک فافت وہیئ اس دؿ وسرج رگنہ وہا وت ولوگں ےن اہک ہک  ہ رگنہ اربامیہ یک ومت یک فہج ےس وہا ےہ وت یبن 

ڑھکے وہےئ افر ولوگں وک ھچ روکاعت افر اچر دجسات ےک اسھت )دف رتعک( ڑپاھںیئ، یرفع ںیم ریبکت یہک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 



 

رھپ وخب یبمل رقات یک رھپ ایس رطح روکع ایک سج رطح ایقؾ ایک رھپ روکع ےس رس ااھٹای وت دفرسی رقات ےس مک رقات یک رھپ 

 وجسد ےک  ےئ ےکھج وت دف دجسے ےئک رھپ ڑھکے وہےئ وت ایس رطح ا ک ڑھکے وہےن یک دقمار روکع ایک رھپ روکع ےس رس ااھٹای رھپ

رتعک نیت روکاعت ےک اسھت ادا یک اس رطح ہک اس ںیم رہ دعب فاال روکع اےنپ ےس ےلہپ فاےل روکع ےس مک وہات افر رہ روکع دجسہ 

ل ہ فملس ےس ےھچیپ فایل ںیفص یھب ےھچیپ وہںیئ اہیں کت ےک ربارب اھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھچیپ ےٹہ افر لپ یلص اہلل ہیلع ف

ہک مہ وعروتں ےک رقبی لےئگ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لےگ ڑبےھ افر احصہب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت لےگ 

رغ وہےئ افر وسرج لھک اکچ اھت ڑبےھ اہیں کت ہک اینپ ہگج رپ اج ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس اف

یک  وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای، اے ولوگ! وسرج افر اچدن اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںی افر  ہ ولوگں ںیم ےس یسک

وت امنز ڑپوھ اہیں کت  ومت یک فہج ےس ےب ونر ںیہن وہےت، اوبرکب ےن اہک یسک رشب یک ومت یک فہج ےس بج مت اس ںیم وکیئ زیچ دوھکی

ہک فہ رفنش وہ اجےئ، رہ فہ زیچ سج اک مت ےس فدعہ ایک ایگ ےہ ںیم ےن اینپ اس امنز ںیم اےس داھکی ےہ، ریمے اپس دفزخ الیئ یئگ  ہ 

 وج اس فتق اھت بج مت ےن ےھجم اس یک ٹپل ےک وخػ ےس ےھچیپ وہےت داھکی اہیں کت ہک ںیم ےن اس ںیم ون یلیک ڑکلی فاےل وک داھکی

ہک فہ اینپ اڑتنویں وک لگ ںیم اتچنیھک اھت  ہ احویجں ےک ڑپکے فریغہ لڑکنے ںیم ڈاؽ رک رچاای رکات اھت ارگ یسک وک اقالع وہ اجیت وت اتہک 

ےن اس  لڑکنے ںیم اھجل یئگ ےہ افر ارگ اےس ہتپ ہن اتلچ وت فہ ےل رک الچ اجات افر اہیں کت ہک اس ںیم ںیم ےن ا ک یلب فایل وک داھکی سج

وک ابدنھ دای اھت افر ہن وت اس وک الھکیت افر ہن وھچڑیت یھت ہک فہ زنیم ںیم ےس ڑیکے وکمڑے اھکےل اہیں کت ہک رم یئگ، رھپ ریمے 

اپس تنج الیئ یئگ  ہ اس فتق بج مت ےن ےھجم لےگ ڑبےتھ وہےئ داھکی اہیں کت ہک ںیم اینپ ہگج رپ ڑھکا وہایگ افر ںیم ےن اانپ اہھت 

ےک اس اک لھپ انیل اچاہ اتہک ںیہمت داھکؤں رھپ ریما ارادہ وہا ہک ااسی ہن رکفں رہ فہ زیچ سج اک مت ےس فدعہ ایک ایگ ےہ ںیم ےن  دراز رک

 اس یک اینپ اس امنز ںیم داھکی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل انب ریمن، ح، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔

     2097    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٠ح١س ب٦ وَلء ہ١سانی، اب٦ ١٤يْ، ہصا٣، ِاـ١ہ، حَّضت ا١َاء رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

١َا َِ اـ١ََٔة َو٦ِ أَ َِ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َِٜض١َِسانٔیُّ َحسَّ ِٔ ا َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ُِس َولَی َحسَّ ِت اٜصَّ َّ َِٜت َخَس ا َٔ  َِ

و َُ ُّٝوَوِضٔس َر ُِٝت ٠َا َشأ٧ُِ ا٥َّٜأس ُيَع ُٕ َِ ِّی  ُِٝت َولَی َوائَٔصَة َوهَٔی ُتَعل ََِسَخ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِأََشاَرِت ٟٔ اهَّللٔ َظل  ٧َ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر أَـَا َِ َِٜت َنَى٢ِ  ا َٔ ُِٝت آیَْة  ُٕ َِ  ِٔ ١َا ٔلَی اٜسَّ َضا إ َٔ ِ ِشُي بَٔزأ ٍَ ِٜ نٔی ا َّي َتَحَلَّ ا َحً َِٜٕٔيا٣َ ٔجسًّ ٢َ ا

َِاِنََّصَ  َِٜت  ا َٔ  ِٔ ١َِٜا ُِّ َولَی َرأِٔسي أَِو َولَی َوِجهٔی ٦ِ٠ٔ ا ُِٝت أَُظ َحَى َِ ٔلَی َج٥ِٔيي  ِٕ إ بَّة ٦ِ٠ٔ ٠َا أََخِذُت ْٔقِ َّی َِ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٓ َر

١ُِس  َِّٝت اٜصَّ ِس َتَح َٔ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َٟ  اهَّللُ َو ا َٔ َِٝيطٔ ث٢َُّ  َح١َٔس اهَّللَ َوأَثِىَي َو َِ ٢ََّٝ ا٥َّٜاَس  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر َدَف َِ

َِٜح٥ََّة َوا٥َّٜاَر َو  َّي ا امٔی صََذا َحً َٕ ِس َرأَیُِتُط فٔی ٠َ َٔ ٦ِ َرأَیُِتُط إِٔلَّ  ُ٘ َ ٢ِ أ َٜ ا َبِىُس ٠َا ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ  ِس أ٠ََّ َٔ َُّط  ت٥َُو٧َ فٔی  إ٤ٔ ِّ ٢ُِ ُت َّٙ ٔلَیَّ أ٤َ أُوؤَی إ

 ُ٘ ُيِؤتَی أََحُس َِ  ُِ ١َا َِ َِٜت أَ ا َٔ ٟٔ َِل أَِزرٔی أَیَّ َذَٜٔک  ا جَّ ١َِٜٔسئح اٜسَّ َٞ ِٔت٥َِةٔ ا یّبا أَِو ٠ِٔث بُورٔ َْقٔ ُٕ ِٜ ١َُِٝک بَٔضَذا ا ٔ ُٟ ٠َا و ا َٕ ُي َِ  ٢ِ

١ُِٜو٦ُٔٔ َِل أَزِ  ١ُِِٜؤ٦ُ٠ٔ أَِو ا ا ا أ٠ََّ َِ  ٔٞ ٥َأت اٜزَُّج ِٜبَيِّ ُٟ اهَّللٔ َجائ٥ََا بٔا و َُ ْس صَُو َر ُٟ صَُو ٠َُح١َّ و ُٕ َي َِ  ُِ ١َا َِ َ َِٜت أ ا َٔ رٔی أَیَّ َذَٜٔک 

٢ِ٥َ َظ  َِ َُٜتِؤ٦ُ٠ٔ بٔطٔ  ََّک  ٢َُٝ إ٤ٔ ٥َّا َنِى ُ٘ ِس  َٔ َٜطُ ٢َِ٤   ُٟ ا َٕ ُي َِ أََجب٥َِا َوأَـَِى٥َا ثَََلَث ٠َٔزإر  َِ ُِٜضَسی  ٥َ١ُِٜاَوا ا ا ١ُِٜزَِتاُب َِل أّٜحا َوأ٠ََّ ُٖ أَِو ا ٔ ِ

ُِٝت  ُٕ َِ وُٜو٧َ َشِيّئا  ُٕ ١ِٔىُت ا٥َّٜاَس َي ََ ُٟ َِل أَِزرٔی  و ُٕ َي َِ  ُِ ١َا َِ َ َِٜت أ ا َٔ  أَِزرٔی أَیَّ َذَٜٔک 

 این، انب ریمن، اشہؾ، افہمط، رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنعء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس
 
 ےک دمحم نب العء ہ

زامہن ںیم وسرج رگنہ وہا، ںیم رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم احرض وہیئ وت فہ امنز ڑپھ ریہ ںیھت وت ںیم ےن اہک ہک 

ولوگں اک ایک احؽ ےہ ہک امنز ڑپھ رےہ ںی؟ وت دیسہ ےن اےنپ رس ےس لامسؿ یک رطػ ااشرہ ایک ںیم ےن اہک ایک ا ک یئن اشنین ےہ اوہنں 

 رفامای اہں، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ایقؾ وک وخب ابمل ایک اہیں کت ہک ےھجم شغ لےن اگل وت ںیم ےن اےنپ ربارب ےس اپین ےن

کشم ےل رک اےنپ رس افر رہچے رپ اپین ڈاانل یرفع رکدای، رفامیت ںی بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت 

 نش وہ اکچ اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ولوگں وک ہبطخ دای اہلل یک دمح فانثء ےک دعب رفامای وکیئ زیچ ایسی ںیہن سج وکوسرج رف

ںیم ےن ےلہپ ہن داھکی اھت رگم ںیم ےن اس وک اینپ ایس ہگج ےس ڑھکے دھکی ایل اہیں کت ہک تنج دفزخ، افر ریمی رطػ فیح یک یئگ مت 

ںیم اج ےچ اجؤ ےگ ہنتف داجؽ یک رطح، اامسء یتہک ںی ہک مت ںیم ےس یسک وک اہک اجےئ اگ ہک اس لدیم ےک ابرے ںیم ریتا ایک  اینپ ربقفں

ات ملع ےہ وت ومنم ای نیقی فاال ےہک اگ ہک فہ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںی، امہرے اپس ےلھک زجعم

ےل رک لےئ مہ ےن وبقؽ ایک افر ااطتع یک، نیت ابر فہ یہی ےہک اگ وت اس ےس اہک اجےئ اگ وس اج قیقحت مہ اجےتن ںی ہک وت افر یداتی 

 اجاتن اامیدنار ےہ سپ ااھچ الھب وسات رہ، رہباحؽ انمقف ای کش ںیم ڑپےن فاال ےہک اگ ںیم ںیہن اجاتن، اامسء یتہک ںی ہک فہ ےہک اگ ںیم ںیہن



 

 ےس ھچک ےتہک وہےئ اتنس اھت وت ںیم ےن یھب ہہک دای۔ںیم ولوگں 

 این، انب ریمن، اشہؾ، افہمط، رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 
 دمحم نب العء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔ امنز وسکػ

     2098    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ہصا٣، ِاـ١ہ، ا١َاء :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبةَ  َِٜت أََتِيُت َوائَٔصَة  َحسَّ ا َٔ  َِ ١َا َِ َِاـ١ََٔة َو٦ِ أَ ا٠ََة َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َو٦ِ  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ َوأَبُو َُکَ

ٔ َحسٔیٔث اب٦ِٔ ١ُ٤َ  َِٜحٔسیَث ب٥َِٔحو َتغَّ ا ِٔ ُِٝت ٠َا َشأ٧ُِ ا٥َّٜأس َوا ُٕ َِ ِّی  إَٔذا ا٥َّٜاُس َٔٔيا٣ْ َوإَٔذا هَٔی ُتَعل ٕ َو٦ِ َِ ٕ  يِْ  صَٔصا٣

ؾ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، افہمط، اامسء افرپ فایل دحثی یک دنس اثین ذرک یک ےہ اافلظ اک ریغت فدبتؽ ےہ نکیل وہفم

 ف ینعم فیہ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، افہمط، اامسء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔

     2099    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، ُعوةیحٌي ب٦ یحٌي،  :  راوی

 َّ َس َ٘  ِٞ ُٕ َٟ َِل َت ا َٔ َوَة  َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ُُعِ ِّ َُ ٤ََْا  َ ٤ََْا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َ ِت أَِخب َّ ِٞ َخَس ُٔ  ٦ِٔٙ ١ُِس َوَل ِت اٜصَّ

١ُِس   اٜصَّ

 ػ سمش ہن وہک ہکلب وسخػ سمش وہک۔ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفة ےس رفاتی ےہ ہک وسک

 ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

  ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل

     2100    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، خاٜس ب٦ حارث، اب٦ جزیخ، ٥٠عور ب٦ وبساٜزح٦١، ظّيہ ب٥ت شيبہ، حَّضت ا١َاء ب٥ت  :  راوی

 ابی بْک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

 ٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َحب ثَىٔي ٥ِ٠َُعوُر ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ وَ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ َِٜحارٔٔث َحسَّ ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ ا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا طٔ ي ٦ِ أ٠ُِّ

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ًَ ا٥َّٜٔييُّ َظل ٔ ز َِ َِٜت  ا َٔ ََّضا  َِ ب٥ِٔٔت أَبٔی بَِْکٕ أ٤َ ١َا َِ َة ب٥ِٔٔت َشِيَبَة َو٦ِ أَ ّٔيَّ ِت  َظ َّ َس َ٘ َِٜت َتِىىٔي َیِو٣َ  ا َٔ ٢َ یَِو٠ّا  َّٝ ََ َو

٢َِٜ يَ  ِو أ٧ََّ إِٔنَسا٤ّا أَتَی  َٜ ا٣َ ٥َّٜٝٔأس َٔٔيا٠ّا ـَؤیَّل  َٕ َِ َّي أُِزرَٔک بٔزَٔزائٔطٔ  أََخَذ زِٔرّوا َحً َِ ١ُِس  َِٝيطٔ اٜصَّ َّی اهَّللُ َو ِصُىزِ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

َث أَ  َي ٠َا َحسَّ َ٘ ٢َ َر َّٝ ََ ٔ َو َِٜٕٔيا٣ ٟٔ ا َي ٦ِ٠ٔ ـُو َ٘ َُّط َر ٤ 

ییحی نب ، بی احریث، اخدل نب احرث، انب رججی، وصنمر نب دبعارلنمح، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل 

ڑھ یل اہیں کت اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وسرج رگنہ ےک دؿ ربھگاٹہ ےس اےنپ افرپ یسک یک اچدر اف

ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اچدر ال رک دے دی یئگ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امنز ڑپاھےن ےک  ےئ ڑھکے وہےئ وت ابمل ایقؾ 



 

 ہیلع فل ہ ایک ارگ وکیئ ااسنؿ لات وت فہ  ہ اجؿ ہن اتکس ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع ایک ےسیج وطلی ایقؾ ےک دعب لپ یلص اہلل

 فملس ےس روکع ایبؿ ایک ایگ ےہ۔

ییحی نب ، بی احریث، اخدل نب احرث، انب رججی، وصنمر نب دبعارلنمح، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔

     2101    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َىيس ب٦ یحٌي ا٠وی، اب٦ جزیخ :  راوی

ٔىيُس ب٦ُِ َیِحٌَي ََ ثَىٔي  و٣ُ ث٢َُّ  َحسَّ ُٕ َٟ َٔٔيا٠ّا ـَؤیَّل َي ا َٔ ُط َو َٝ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْل ثَىٔي أَبٔی َحسَّ ُي  اِل٠َُؤیُّ َحسَّ َ٘ َیزِ

٢ُ ٠ٔىِّي َٕ َِ َ ی هَٔی أ ٔلَی اِلُِِخَ ٦َّ ٠ٔىِّي َوإ ََ ٔ أَ ١َِٜزِأَة ٔلَی ا ُِٝت أ٤َُِمزُ إ َحَى َِ  َوَزاَز 

انب رججی ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ایک دیعس نب ییحی اومی، 

ںیم ےن داھکی ہک ضعب وعرںیت ھجم ےس زایدہ رمع فایل افر دفرسی ھجم ےس زایدہ امیبر یھب ںی )ےھجم یھب امنز ںیم تمہ اؿ یک فہج ےس 

 وہیئ(۔

 انب رججی دیعس نب ییحی اومی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔

     2102    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ َىيسزارمی، حبا٧، وہيِ، ٥٠عور، حَّضت ا١َاء ب٥ت ابوبْک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

طٔ َو٦ِ  ث٥ََا ٥ِ٠َُعوْر َو٦ِ أ٠ُِّ ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوَصِي ث٥ََا َحبَّا٧ُ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٔىيٕس اٜسَّ ََ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ  َِ ب٥ِٔٔت  َحسَّ ١َا َِ َِٜت  أَ ا َٔ أَبٔی بَِْکٕ 

 ٔ َّي أُِزرَٔک بٔز ًٕ َحً أَِخَفأَ بٔٔسِر َِ  ًَ ٔ ز َّ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ُِس َولَی َوِضسٔ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِت اٜصَّ َّ َس َؽِيُت َ٘ َٕ َِ َِٜت  ا َٔ َزائٔطٔ َبِىَس َذَٜٔک 

َٟ اهَّللٔ و َُ أَیُِت َر ١َِِٜسحَٔس ََفَ ُِٝت ا َّي َحاَجًٔي ث٢َُّ ٔجئُِت َوَزَخ َِٜٕٔيا٣َ َحً َٟ ا أَـَا َِ ١ُِت ٠ََىطُ  ُٕ َِ ائ١ّٔا  َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ُٔو٣ُ  َ أ َِ ُْ ٠ٔىِّي  ٔ أَِؼَى ُٟ صَٔذظ ُٔو َ أ َِ ٔة  َّ ٔىي ٔ اٜؽَّ ١َِٜزِأَة ٔلَی ا ُّٔت إ َت ِٜ َِ َرأَیُِتىٔي أُرٔیُس أ٧َِ أَِجَٝٔس ث٢َُّ أَ ًَ ث٢َُّ َر و ُ٘
َٟ اٜزُّ أَـَا َِ َي  َ٘

َي ََفَ

ِي  َ٘ ٢َِٜ َیزِ َُّط  َِٜيطٔ أ٤َ ٔ َٞ إ َِ ُخيِّ ِو أ٧ََّ َرُجَّل َجا َٜ َّي  َِٜٕٔيا٣َ َحً َٟ ا أَـَا َِ ُط  ََ ِ  َرأ

ادمح نب دیعسداریم، ةحؿ، فبیہ، وصنمر، رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 وہا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربھگا ےئگ ہک اینپ اچدر وھبؽ ےئگ، اس ےک دعب لپ یلص اہلل فل ہ فملس ےک زامہن ںیم وسرج رگنہ

ہیلع فل ہ فملس وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اچدر دی یئگ، ںیم احتج ےس افرغ وہ رک دجسم ںیم داہ  وہیئ وت ںیم ےن روسؽ اہلل 

اھکی ںیم یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑھکی وہیئگ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ایقؾ ںیم ڑھکے د

ےس فملس ےن ایقؾ وخب ابمل ایک اہیں کت ہک ںیم ےن ےنھٹیب اک ارادہ ایک وت ںیم ا ک زمکفر وعرت یک رطػ وتمہج وہیئ ںیم ےن اہک  ہ وت ھجم 

 ہیلع فل ہ فملس روکع ںیم ےئگ وت روکع وک وخب ابمل ایک رھپ رس وک ااھٹای وت ایقؾ وک ابمل ایک یھب زایدہ زمکفر ےہ وت ںیم ڑھکی ریہ، لپ یلص اہلل

 اہیں کت ہک ارگ وکیئ لدیم داتھکی وت فہ  ہ ایخؽ رکات ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن روکع ںیہن ایک۔

  ریض اہلل اعتٰیل اہنعادمح نب دیعسداریم، ةحؿ، فبیہ، وصنمر، رضحت اامسء تنب اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔



 

     2103    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َویس ب٦ َىيس، حّغ ب٦ ٠يَسة، زیس ب٦ ا٢َٝ، وفاء ب٦ يسار، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِٔ ب٦ِٔ َيَس  ٢َ َو٦ِ َوَفا َٝ َِ َ ثَىٔي َزیُِس ب٦ُِ أ َة َحسَّ ُِّغ ب٦ُِ ٠َِيََسَ ث٥ََا َح ٔىيٕس َحسَّ ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ث٥ََا  َٟ َحسَّ ا َٔ إر َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس 

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ََِعل  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ُِس َولَی َوِضٔس َر ِت اٜصَّ َّ ََٙس ِ ٢َ َوا٥َّٜاُس ٠ََىطُ ا٤ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َو

ٔ ث٢َُّ  ة َِٜبَُقَ ٔ ا وَرة َُ  ٔ ِسَر ٤َِحو َٔ ا٣َ َٔٔيا٠ّا ـَؤیَّل  َٕ ٟٔ ث٢َُّ  َِ ٔ اِلَوَّ َِٜٕٔيا٣ ا٣َ َٔٔيا٠ّا ـَؤیَّل َوصَُو زُو٧َ ا َٕ َِ َي  َِ وّوا ـَؤیَّل ث٢َُّ َر ُ٘ َي ُر َ٘ َر

 ٔ َِٜٕٔيا٣ ا٣َ َٔٔيا٠ّا ـَؤیَّل َوصَُو زُو٧َ ا َٔ َحَس ث٢َُّ  ََ ٟٔ ث٢َُّ  ًٔ اِلَوَّ و ُ٘
وّوا ـَؤیَّل َوصَُو زُو٧َ اٜزُّ ُ٘ َي ُر َ٘ َي َر َ٘ ٟٔ ث٢َُّ َر وّوا ـَؤیَّل   اِلَوَّ ُ٘ ُر

 ُ٘ َي ُر َ٘ ٟٔ ث٢َُّ َر َِٜٕٔيا٣ٔ اِلَوَّ ا٣َ َٔٔيا٠ّا ـَؤیَّل َوصَُو زُو٧َ ا َٕ َِ َي  َِ ٟٔ ث٢َُّ َر ًٔ اِلَوَّ و ُ٘
ٟٔ َوصَُو زُو٧َ اٜزُّ ًٔ اِلَوَّ و ُ٘

وّوا ـَؤیَّل َوصَُو زُو٧َ اٜزُّ

ا َٕ َِ ١ُِس  َِٝت اٜصَّ ِس ا٤َِح َٔ َٓ َو َحَس ث٢َُّ اِنََّصَ ََ ا٧ٔ ١َِٜٔؤت أََحٕس َوَِل ث٢َُّ  َّ َٙٔس ١ََز آیََتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ آَیأت اهَّللٔ َِل ی٥َِ َٕ ِٜ ١َِس َوا َٟ إ٧َّٔ اٜصَّ

 َٕ َِٜت َشِيّئا فٔی ٠َ َٟ اهَّللٔ َرأَی٥َِاَک َت٥َاَو و َُ اُٜوا یَا َر َٔ وا اهَّلَل  َِاذَُِکُ إَٔذا َرأَیُِت٢ِ َذَٜٔک  َِ َت ا٠َٔک َصَذا ث٢َُّ َرأَی٥َِاَک َٜٔحَياتٔطٔ  ِّ َّ َ٘

 ِ ٤ ُِٝت٢ِ ٥ِ٠ُٔط ٠َا َبَٕٔيِت اٜسُّ َ ِو أََخِذتُُط َلَک َٜ وّزا َو ُٕ ُِٜت ٥ِ٠َٔضا و٥ُِ َِت٥ََاَو َِٜح٥ََّة  ِّی َرأَیُِت ا ٔن َٟ إ ا َٕ َِٜيِو٣ٔ َِ ٢َِٝ أََر کَا َِ َيا َوَرأَیُِت ا٥َّٜاَر 

اُٜوا ب٢َٔ یَا َٔ  َِ َْ أَصَِٝٔضا ا٥َِّٜسا َ ث ِ٘ قُّ َوَرأَیُِت أَ َٔ ٔ َوبَُِٔٙفٔ  ٥ِ٠ََمّزا  َِٜىٔصيْ َٟ بَُِٔٙفٔ ا ا َٔ ٧َ بٔاهَّللٔ  َٞ أَیََُِٙفِ ص٦َّٔ ٔٔي َٟ بَُِٔٙفٔ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ َر

قُّ  َٔ ّْا  ِ َِٜت ٠َا َرأَیُِت ٥ِ٠َٔک َخي ا َٔ صَِز ث٢َُّ َرأَِت ٥ِ٠َٔک َشِيّئا  ٔلَی إِٔحَساص٦َُّ اٜسَّ ِو أَِحَس٥َِت إ َٜ  اِْلِٔحَسا٧ٔ 

ة، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل وسدی نب دیعس، صفح نب ئآ ر

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز ڑپ ی افر ولوگں ےن یھب لپ یلص 

پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن تہب ابمل ایقؾ ایک وسرة ارقبلہ ڑپےنھ یک دقمار، رھپ روکع ایک وت اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت امنز ادا یک، ل

 ےلہپ روکع ےس ابمل روکع ایک رھپ اےھٹ وت ابمل ایقؾ ایک نکیل روکع ےس مک رھپ دجسہ ایک رھپ ایقؾ ایک وت ےلہپ ایقؾ ےس مک رھپ روکع ایک وت ابمل نکیل

ایقؾ نکیل ےلہپ ایقؾ ےس مک رھپ ابمل روکع ایک افر فہ ےلہپ روکع ےس مک اھت، رھپ دجسہ ایک افر امنز ےس افرغ وہےئ وت  مک، رھپ رس ااھٹای وت ابمل

ای وسرج رفنش وہ اکچ اھت، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک وسرج افر اچدن اہلل یک لایت ںیم ےس دف اشناینں ںی  ہ یسک یک ومت 

 وہےت بج مت ااسی دوھکی وت اہلل اک ذرک رکف، احصہب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ایحت ےس ےب ونر ںیہن

فل ہ فملس مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ ایس ہگج ےس وکیئ زیچ احلص یک رھپ مہ 

ل ہ فملس وک ےتچب وہےئ داھکی، وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن تنج وک داھکی افر ںیم ےن اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع ف



 

ےس وخہش انیل اچاہ ارگ ںیم اےس احلص رک اتیل وت مت یھب اس ےس اھکےت داین ےک ابیق رےنہ کت، افر ںیم دین فزخ وک داھکی ںیم ےن اس وک 

اھت افر ںیم ےن اس ںیم ارثک ےنسب فایل وعرںیت دںیھکی، احصہب ےن رعض ایک ویکں ای روسؽ اہلل یلص اہلل  لج یک رطح یھبک ںیہن داھکی

ےک ہیلع فل ہ فملس؟ رفامای اؿ یک انرکشی یک فہج ےس اہک ایگ فہ اہلل یک انرکشی ویکں رکیت ںی؟ رفامای وشرہ یک انرکشی رکیت ںی افر اس 

اؿ ںیم ےس یسک رپ زدنیگ رھب ااسحؿ رکے رھپ فہ ھجت ےس وکیئ انوگار ابت دےھکی وت یتہک ںی ںیم ےن ھجت ااسحؿ اک ااکنر رکیت ںی ارگ وت 

 ےس یھبک وکیئ الھبیئ ںیہن دیھکی۔

 وسدی نب دیعس، صفح نب ئآ رة، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک فتق تنج دفزخ ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ایک شیپ ایک ایگ ۔

     2104    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 راِي، اب٦ ويسي، ٠اٜک، زیس ب٦ ا٠٢َٝح١س ب٦  :  راوی

٢َ فٔی َٝ َِ ٤ََْا ٠َأْٜک َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَ َ ُٖ َيِىىٔي اب٦َِ ؤيَسي أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََاظ ٠َُح١َّ ٔ ب١ِٔٔثٝٔطٔ ٌَيَِْ  َحسَّ ٥َاز َِ ٔ َصَذا اِْل

َِٙىَت  َِٙى َٟ ث٢َُّ َرأَی٥َِاَک َت ا َٔ َُّط   أ٤َ

انب یسیع، امکل، زدی نب املس ایس دحثی یک دفرسی دنس ذموکر ےہ اس دحثی ںیم  ہ ےہ ہک مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع دمحم نب راعف، 

 فل ہ فملس وک داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھچیپ ےٹہ ںی۔

 دمحم نب راعف، انب یسیع، امکل، زدی نب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لھٹ روکع افر اچر دجسفں یک امنز اک ایبؿ



 

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 لھٹ روکع افر اچر دجسفں یک امنز اک ایبؿ

     2105    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ وٝيہ، َّيا٧، حبيِ ب٦ ابی ثابت، ـاُس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ا١َاويٞ  :  راوی

ِٕ َو٦ِ ـَاُوٕس وَ  َيا٧َ َو٦ِ َحبٔي ِّ َُ َة َو٦ِ  َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی َحسَّ َٟ َظل ا َٔ ٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس 

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٔک َر ُٞ ذَٜ َحَسإت َوَو٦ِ َولٓٔیٕ ٠ِٔث ََ َىإت فٔی أَِربَٔي  َ٘ ١ُِس ث١ََا٧َ َر ِت اٜصَّ َّ َس َ٘ ٢ََّٝ حٔيَن  ََ َِٝيطٔ َو   َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، ایفسؿ، ، بی نب ایب اثتب، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ہیلع فل ہ فملس ےن وسرج رگنہ ےک فتق لھٹ روکع افر دجسفں ےک اسھت امنز ڑپاھیئ رضحت یلع ریض اہلل روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، ایفسؿ، ، بی نب ایب اثتب، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 لھٹ روکع افر اچر دجسفں یک امنز اک ایبؿ

     2106    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يِ، ـاُس، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ابوبْک ب٦ خَلز، یحٌي ٔفا٧، َّيا٧، خب :  راوی

 َّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ ا٧ٔ  فَّ َٕ ِٜ ص١َُا َو٦ِ َیِحٌَي ا زٕ لَٔکَ َّي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ َخَلَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ َيا٧َ  ِّ َُ ث٥ََا َیِحٌَي َو٦ِ  ي َحسَّ

ِْ َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ اب٦ِٔ وَ  ث٥ََا َحبٔي َ ث٢َُّ َحسَّ أ َي ث٢َُّ َْقَ َ٘ َ ث٢َُّ َر أ ٕٓ َْقَ ُسو ُ٘ َّی فٔی  َّطُ َظل ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو بَّإس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل



 

ی ٠ِٔثَُٝضا َٟ َواِلُِِخَ ا َٔ َحَس  ََ َي ث٢َُّ  َ٘ أَ ث٢َُّ َر َي ث٢َُّ َْقَ َ٘ أَ ث٢َُّ َر َي ث٢َُّ َْقَ َ٘  َر

 اطقؿ، ایفسؿ، بیبخ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص دمحم نب ینثم، اوبرکب نب الخد، ییحی

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہولة وسکػ ںیم رقات یک، رھپ روکع ایک، رھپ رقات یک، رھپ روکع ایک، رھپ رقات یک، رھپ روکع ایک، رھپ رقات، 

 ایس رطح ادا رفامیئ۔رھپ روکع، رھپ دجسہ رفامےت، دفرسی رتعک یھب 

 دمحم نب ینثم، اوبرکب نب الخد، ییحی اطقؿ، ایفسؿ، بیبخ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایبؿ

 رج رگنہ اک ایبؿوس :   ابب

 امنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایبؿ

     2107    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ راِي، ابونَّض، شيبا٧ ٤حوی، یحٌي، ابو١َٝہ، وبساهَّلل ب٦ و١زو ب٦ واػ، ح، وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١  :  راوی

ي ب٦ ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت وبساهَّلل ب٦ و١زو ب٦ واػ زارمی، یحٌي ب٦ حسا٧، ٠ىاویہ ب٦ ََل٣، یحٌ

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َوصَُو َشِيَبا٧ُ ا٥َِّٜحؤیُّ َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو ا٥ََِّّٜضٔ َحسَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ١َََٝة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ََ  َیِحٌَي َو٦ِ أَبٔی 

٤ََْا َیِحٌَي ب٦ُِ َحسَّ  َ ارٔمٔیُّ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ َِٜىأػ ح و َحسَّ ٣ٕ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا َلَّ ََ ث٥ََا ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ  ا٧َ َحسَّ

١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  ََ َْنٔی أَبُو  َ َٟ أَِخب ا َٔ  ٕ ثٔيْ َ٘ ا  َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  َّ١َٜ  َٟ ا َٔ َُّط  َِٜىأػ أ٤َ ٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا َو٦ِ َخبَْ

َي  َ٘
ََلَة َجا٠َٔىّة ََفَ ٢ََّٝ ٤ُوزَٔی ٔب اٜعَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ُِس َولَی َوِضٔس َر ِت اٜصَّ َّ ََٙس ِ َّی اهَّللُ  ا٤ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

 ِ٘ ٢َ َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َ٘ َو َِٜت َوائَٔصُة ٠َا َر ا َٕ َِ ١ِٔس  َِّی َو٦ِ اٜصَّ ِحَسةٕ ث٢َُّ ُجل ََ َىَتئِن فٔی  ِ٘ َي َر َ٘
ا٣َ ََفَ َٔ ِحَسةٕ ث٢َُّ  ََ وّوا َىَتئِن فٔی  ُ٘ ِىُت ُر



 

َٟ ٥ِ٠ٔطُ  قُّ کَا٧َ أَـَِو َٔ ُحوّزا  َُ َحِسُت  ََ قُّ َوَِل  َٔ 

 رمعف نب اعص، ح، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمف ہ دمحم نب راعف، اوبرضن، ابیشؿ وحنی، ییحی، اوبہملس، دبعاہلل نب

نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج 

ز ےک  ےئ عمج وہےن ےک  ےئ اکپرا ایگ، روسؽ اہلل یلص روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت ولوگں وک امن

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک رتعک ںیم دف روکع رفامےئ، رھپ ڑھکے وہےئ افر ا ک رتعک ںیم دف روکع رفامےئ، رھپ وسرج اکنؽ دای 

  ےئک ےھت۔ایگ، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک ںیم ےن یھبک اےنت ےبمل روکع ای دجسے ہن

دمحم نب راعف، اوبرضن، ابیشؿ وحنی، ییحی، اوبہملس، دبعاہلل نب رمعف نب اعص، ح، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ،  :  رافی

 اعمف ہ نب السؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایبؿ

     2108    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٠سىوز انعارییحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، ا١َاويٞ، ٔيس ب٦ ابی حاز٣، حَّضت اب :  راوی

 َ ِئس ب٦ِٔ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوزٕ اِل َٔ َٞ َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ إ َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ُٟ َحسَّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِنَعارٔیِّ 

١ََز آیََتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ  َٕ ِٜ ١َِس َوا ٢ََّٝ إ٧َّٔ اٜصَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٧ٔ ١َِٜٔؤت اهَّللٔ َظل َّ َٙٔس َُّض١َا َِل ی٥َِ ُٓ اهَّللُ بٔض١َٔا ؤَباَزُظ َوإ٤ٔ آَیأت اهَّللٔ یَُدوِّ

َْ ٠َا ب٢ُِٙٔ  َّي یَُِٙص وا َواِزوُوا اهَّلَل َحً ُّٝ َع َِ َِإَٔذا َرأَیُِت٢ِ ٥ِ٠َٔضا َشِيّئا   أََحٕس ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس 

وعسمد ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ییحی نب ییحی، میشہ، اامسلیع، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اوب

 رفامای ےب کش وسرج افر اچدن اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںی اہلل اعتیل اؿ ےک ذرہعی اےنپ دنبفں وک ڈراات ےہ افر  ہ ولوگں ںیم

وھکی وت امنز ڑپوھ افر اہلل ےس داع اموگن اہیں کت ہک فہ مت ےس ےس یسک یک ومت یک فہج ےس ےب ونر ںیہن وہےت بج مت اس ےس وکیئ زیچ د



 

 دفر وہ اجےئ۔

 ییحی نب ییحی، میشہ، اامسلیع، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اوبوعسمد ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿوسرج رگنہ اک :   ابب

 امنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایبؿ

     2109    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، یحٌي ب٦ خبيِ، ٠ىت١ز، ا١َاويٞ، ٔيس، حَّضت ابو٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِٜى٥ِبَْٔیُّ  ٕ ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ٕ أ٧ََّ  َحسَّ ِيٕس َو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوز َٔ َٞ َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا ٠ُِىَت١ْٔز َو٦ِ إ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ َویَِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي

ا٧ٔ ١َِٜٔؤت أََحٕس ٦ِ٠ٔ  َّ َٙٔس َِٜيَس ی٥َِ ١ََز  َٕ ِٜ ١َِس َوا َٟ إ٧َّٔ اٜصَّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َّٔٙضُ  َر ١َا آیََتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس َوَل

ُّٝوا َع َِ و٠ُوا  ُٕ َِ إَٔذا َرأَیُِت١ُوُظ  َِ  آَیأت اهَّللٔ 

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ییحی نب بیبخ، رمتعم، اامسلیع، سیق، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ےب ونر ںیہن وہےت ہکلب  ہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںی ےن رفامای ہک وسرج افر اچدن ولوگں ںیم ےس یسک یک ومت یک فہج ےس 

 بج مت اس وک دوھکی وت امنز ڑپےنھ ےک  ےئ ڑھکے وہ اجؤ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ییحی نب بیبخ، رمتعم، اامسلیع، سیق، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایبؿ



 

     2110    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، ٠زوا٧،  ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ابواَا٠ہ، اب٦ ١٤يْ، ح، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، و٘يي، :  راوی

 ا١َاويٞ

ُٖ ب٦ُِ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٕ ح و َحسَّ ا٠ََة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ََ ُ ث٥ََا َو٘ٔيْي َوأَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا َجزٔیْز َوَو٘ٔيْي ح و َحسَّ َ  إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب

يَ  ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ِت َحسَّ َّ ََٙس ِ َيا٧َ َوَو٘ٔيٕي ا٤ ِّ َُ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث  ٥َاز َِ ٔ َٞ بَٔضَذا اِْل ١َٔىي َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ إ ُّٝ ُ ا٧ُ َو٠َزَِوا٧ُ ک

ِت ١َِٜٔؤت إٔبَِزاصٔي٢َ  َّ ََٙس ِ َٟ ا٥َّٜاُس ا٤ ا َٕ َِ ١ُِس یَِو٣َ ٠َاَت إٔبَِزاصٔي٢ُ   اٜصَّ

اربامیہ، رجری، فعیک، انب ایب رمع، ایفسؿ، رمفاؿ، اامسلیع ایس دحثی اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبااسہم، انب ریمن، ح، ااحسؼ نب 

 یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی نکیل اؿ ںیم  ہ ےہ ہک ولوگں ےن اہک وسرج رگنہ اربامیہ یک ومت یک فہج ےس وہا ےہ۔

 نب ایب رمع، ایفسؿ، رمفاؿ، اامسلیعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبااسہم، انب ریمن، ح، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، فعیک، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایبؿ

     2111    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٠ز اشىزی، وبساهَّلل ب٦ بزاز، ٠ح١س ب٦ وَلء، ابواَا٠ہ، بزیس، ابوبززہ، حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوو :  راوی

 ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ  ِٔ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ٕ َو٠َُح١َّ ٕ اِلَِشَىزٔیُّ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَزَّاز ث٥ََا أَبُو َوا٠ٔز بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی ا٠ََة َو٦ِ بَُزیِٕس َو٦ِ أَبٔی َحسَّ

زّٔوا یَِدَشي أ٧َِ َتُٙو٧َ  َِ ا٣َ  َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ُِس فٔی َز٦ٔ٠َ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِت اٜصَّ َّ َٟ َخَس ا َٔ ١َِِٜسحَٔس ٠ُوَسي  َّي أَتَی ا اَوُة َحً اٜسَّ

 ِّ حُوزٕ ٠َا َرأَیُِتُط َي َُ ًٕ َو و ُ٘ ٟٔ َٔٔيا٣ٕ َوُر ِّی بٔأَـَِو ا٣َ ُيَعل َٕ ُٞ اهَّللُ َِل َتُٙو٧ُ َِ َٔ ًَّٜٔي یُزِ َٟ إ٧َّٔ َصٔذظٔ اِْلیَأت ا ا َٔ قُّ ث٢َُّ  َٔ َىُُٝط فٔی َظََلةٕ 

إٔذَا َرأَیُِت٢ِ ٥ِ٠َٔضا َشِيّئا  َِ ُٓ بَٔضا ؤَباَزُظ  َُٝضا یَُدوِّ َٔ ٦َّٔٙ اهَّلَل یُزِ ٔ َوزَُوا١َِٜٔؤت أََحٕس َوَِل َٜٔحَياتٔطٔ َوَل ظ ٔلَی ذَِٔکٔ ِِزَوُوا إ ا ئٔطٔ َِ



 

ُٓ ؤَباَزظُ  َٟ یَُدوِّ ا َٔ ١ُِس َو ِت اٜصَّ َّ َس َ٘  ِٔ َِٜىََل ٔ َوفٔی رَٔوایَةٔ اب٦ِٔ ا ارٔظ َّ ٍِ ٔ ت َِ  َوا

اوباعرم ارعشی، دبعاہلل نب رباد، دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

زامہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربھگاےئ وہےئ ڑھکے وہےئ  ہ وخػ  رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک

رکےت وہےئ ہک ایقتم رباپ وہ یئگ، اہیں کت ہک دجسم لےئ افر ےبمل ایقؾ افر روکع افر وجسد ےک اسھت امنز ڑپےنھ ڑھکے وہ ےئگ، ںیم 

رکےت وہےئ ںیہن داھکی، رھپ رفامای  ہ اشناینں ںی پ  وک اہلل اتجیھب ےہ  ہ یسک یک ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یسک امنز ںیم ااسی 

ومت ای ایحت یک فہج ےس ںیہن وہںیت نکیل اہلل اس وک اےنپ دنبفں وک ڈراےن ےک فاےطس اتجیھب ےہ بج مت اس ںیم ےس وکیئ زیچ دوھکی وت 

 اہلل ےک ذرک افر اس ےس داع افر اافغتسر یک رطػ دلجی رکف۔

 اوباعرم ارعشی، دبعاہلل نب رباد، دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 ؿامنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایب

     2112    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ و١ز ٔواریزی، بَّش ب٦ ٠ّؽٞ، جزیزی ب٦ وَلء، حيا٧ ب٦ و١يْ، وبساٜزح٦١ ب٦ ١َزة :  راوی

ٞٔ َحسَّ  ؽَّ َّ ١ُ ِٜ ث٥ََا بَِّٔشُ ب٦ُِ ا َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َٕ ِٜ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ا ٕ َو٦ِ َوِبسٔ َحسَّ ا٧َ ب٦ِٔ و١َُيِْ ِٔ َحيَّ َِٜىََل ُِٜحَزیِزٔیُّ َو٦ِ أَبٔی ا ث٥ََا ا

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُضِٔم فٔی َحَياةٔ َر َِ
َ َٟ بَِي١َ٥َا أ٤ََا أَِرمٔی بٔأ ا َٔ ١َُزَة  ََ ٥ََبِذتُُض٦َّ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ  َِ ١ُِس  ِت اٜصَّ َّ ََٙس ِ ٢َ إٔذِ ا٤

 ُٔ َِٜيِو٣َ َو ١ِٔس ا ٓٔ اٜصَّ َٙٔسا ِ ٢ََّٝ فٔی ا٤ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی ٠َا َیِحُسُث َٜٔز َِٜيطٔ َوصَُو َرأِْي ُِٝت َل٤َُِمَز٧َّ إ ٔ َِا٤َِتَضِيُت إ

 َُ أَ  َُقَ َِ ١ِٔس  َِّی َو٦ِ اٜصَّ َّي ُجل ُٞ َحً ِّٝ ُ َویَِح١َُس َویَُض ِّْ َٙب ُ َىَتئِن یََسیِطٔ یَِسوُو َوی ِ٘ َي َر َ٘  وَرَتئِن َوَر

دیبع اہلل نب رمع وقارریی، رشب نب لضفم، رجریی نب العء، ایحؿ نب ریمع، دبعارلنمح نب  ہرة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ریت کنیھپ راہ 

نہ ںیم روسؽ اھت روسؽ اہلل یک زدنیگ ںیم بج وسرج رگنہ وہا وت ںیم ےن اؿ وک کنیھپ دای افر ںیم ےن اہک ہک دوھکیں لج وسرج رگ



 

 اہلل وکؿ اس این ل رکےت ںی، ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس کت اچنہپ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہھت ااھٹےئ داع امگن رےہ

ےھت افر ریبکت، لیلہت افر دیمحت ںیم رصمفػ رےہ اہیں کت ہک وسرج رگنہ ےس لکن ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف 

  افر دف رںیتعک ڑپںیھ۔وسرںیت

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی، رشب نب لضفم، رجریی نب العء، ایحؿ نب ریمع، دبعارلنمح نب  ہرة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿامنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک

     2113    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساِلولی ب٦ وبساِلولی، جزیزی، حيا٧ ب٦ و١يْ، وبساٜزح٦١ ب٦ ١َزة :  راوی

ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٕ َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ  َحسَّ ا٧َ ب٦ِٔ و١َُيِْ ُِٜحَزیِزٔیِّ َو٦ِ َحيَّ َو٦ِ ا

 ِٜ ُض٢ٕ لٔی بٔا َِ
َ ٥ُِت أَِرَتِٔم بٔأ ُ٘  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١َُزَة َوکَا٧َ ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب َر ٟٔ اهَّللٔ ََ و َُ ٔ َر ١َٔسی٥َةٔ فٔی َحَياة

َّی اهَّللُ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی ٠َا َحَسَث َٜٔز ُِٝت َواهَّللٔ َل٤َُِمَز٧َّ إ ُٕ َِ ٥ََبِذتَُضا  َِ ١ُِس  ِت اٜصَّ َّ َس َ٘ ٢ََّٝ إٔذِ  ََ َِٝيطٔ َو ٢َ فٔی َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

 َٞ َحَى َِ ََلةٔ َرأِْي یََسیِطٔ  ائ٢ْٔ فٔی اٜعَّ َٔ أََتِيُتطُ َوصَُو  َِ  َٟ ا َٔ ١ِٔس  ٓٔ اٜصَّ ُسو َّي حَُٔسَ َو٥َِضا ُ٘ ُ َویَِسوُو َحً ِّْ َٙب ُ ُٞ َوی ِّٝ ُح َویَِح١َُس َویَُض يَُسبِّ

َىَتئِن  ِ٘ َّی َر وَرَتئِن َوَظل َُ أَ  ا حَُٔسَ َو٥َِضا َْقَ َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ 

ہلل یک ایحت اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، رجریی، ایحؿ نب ریمع، دبعارلنمح نب  ہرة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ ا

 ںیم دمہنی ںیم ریت ادنازی رک راہ اھت ہک وسرج رگنہ وہایگ وت ںیم ےن ریت ےکنیھپ افر دؽ ںیم اہک اہلل یک مسق ںیم وسرج رگنہ ںیم روسؽ

 فل ہ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ل دوھکیں اگ، رفامےت ںی ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لای افر لپ یلص اہلل ہیلع

فملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہےن فاےل ےھت، اہھت دنلب ےئک اہلل یک حیبست، دیمحت، لیلہت، ریبکت افر داع ںیم رصمفػ ےھت اہیں کت ہک 

 وسرج لھک ایگ بج وسرج اصػ وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف وسرںیت ڑپںیھ افر دف رںیتعک ادا ںیک۔



 

 ، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، رجریی، ایحؿ نب ریمع، دبعارلنمح نب  ہرةاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایبؿ

     2114    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، َا٢ٜ ب٦ ٤وح ر٠ح، جزیزی، حيا٧ ب٦ و١يْ، حَّضت وبساٜزح٦١ ب٦ ١َزہ :  راوی

ٕ وَ  ُِٜحَزیِزٔیُّ َو٦ِ َحيَّا٧َ ب٦ِٔ و١َُيِْ ٤ََْا ا َ ا٢ُٜٔ ب٦ُِ ٤ُوٕح أَِخب ََ ث٥ََا  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ََ َحسَّ َٟ ٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ  ا َٔ ١َُزَة 

 ِ١ ِت اٜصَّ َّ ٢َ إٔذِ َخَس َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُض٢ٕ لٔی َولَی َوِضٔس َر َِ
َ َّی بٔأ  ُس ث٢َُّ َذََکَ ٤َِحَو َحٔسیثٔض١َٔابَِي١َ٥َا أ٤ََا أََتَزم

تی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل ےک زامہن ںیم دمحم نب ینثم، اسمل نب ونح رحم، رجریی، ایحؿ نب ریمع، رضحت دبعارلنمح نب  ہرہ ےس رفا

 ریت ادنازی رک راہ اھت ہک وسرج رگنہ وہایگ رھپ ابیق دحثی افرپ فایل ااحدثی یک رطح ذرک رفامیئ۔

 دمحم نب ینثم، اسمل نب ونح رحم، رجریی، ایحؿ نب ریمع، رضحت دبعارلنمح نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایبؿ

     2115    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ظسیٖ، حَّضت ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١ز ب٦ حارث، وبساٜزح٦١ ب٦ ٔا٢َ، ٔا٢َ ب٦ ٠ح١س ب٦ ابوبْک  :  راوی

 اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

َِٜحارٔٔث أ٧ََّ َوِبَس اٜزَّحِ  َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ثَُط َو٦ِ َحسَّ ٢ٔ َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ٦ٔ١َ ب٦َِ ا

ٔس ب٦ِٔ أَبٔی بَِْکٕ اٜعِّ  ٢ٔ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ َٔ ا َٕ ِٜ َّطُ أَبٔيطٔ ا ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َُّط کَا٧َ یُِدبُْٔ َو٦ِ َر ٖٔ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٤َ ی سِّ

٥َُّٔٙض١َا آَیْة ٦ِ٠ٔ آیَأت اهَّللٔ  ا٧ٔ ١َِٜٔؤت أََحٕس َوَِل َٜٔحَياتٔطٔ َوَل َّ ١ََز َِل یَِدٔس َٕ ِٜ ١َِس َوا َٟ إ٧َّٔ اٜصَّ ا َٔ ٔ إ ُّٝواَِ َع َِ  َذا َرأَیُِت١ُوص١َُا 

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمع نب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم نب اوبرکب دصقی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

رگنہ ںیہن ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وسرج افر اچدن یسک یک ومت ای ایحت یک فہج ےس 

 وہےت ہکلب  ہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںی بج مت اؿ وک دوھکی وت امنز ڑپوھ۔

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمع نب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، اقمس نب دمحم نب اوبرکب دصقی، رضحت انب رمع ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج رگنہ اک ایبؿ :   ابب

 امنز وسکػ ےک  ےئ اکپرےن اک ایبؿ

     2116    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وَلٔہ، حَّضت ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، اب٦ ٠ٕسا٣، زائسہ، زیاز ب٦ :  راوی

ِْ َوصَُو ا ث٥ََا ٠ُِعَى اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ث٥ََا َحسَّ ث٥ََا َزائَٔسةُ َحسَّ َسا٣ٔ َحسَّ ِٕ ٔ١ِٜ ب٦ُِ ا

 َٔ َة َوفٔی رَٔوایَةٔ أَبٔی بَِْکٕ  َٔ ١ُِس َولَی زَٔیازُ ب٦ُِ ؤََل ِت اٜصَّ َّ ََٙس ِ ُٟ ا٤ و ُٕ ََْة ب٦َِ ُشِىَبَة َي ١ٍُِٜٔي ١ِٔىُت ا ََ َة  َٔ َٟ زٔیَازُ ب٦ُِ ؤََل ا َٔ  َٟ ا

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ٢ََّٝ یَِو٣َ ٠َاَت إٔبَِزاصٔي٢ُ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٢َ إ٧َّٔ اٜصَّ َوِضٔس َر َّٝ ََ ١ََز ِيطٔ َو َٕ ِٜ ١َِس َوا

اِزوُوا اهَّلَل َو  َِ إَٔذا َرأَیُِت١ُوص١َُا  َِ ا٧ٔ ١َِٜٔؤت أََحٕس َوَِل َٜٔحَياتٔطٔ  َّ َٙٔس َْ آیََتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ آَیأت اهَّللٔ َِل ی٥َِ َٙٔص َّي َت٥ِ ُّٝوا َحً  َظ

ہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب دقماؾ، زادئہ، زاید نب العہق، رضحت ریغم

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ںیم سج دؿ اربامیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وفت وہےئ، وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ



 

ہج ےس ےب ونر ںیہن وہےت بج مت فملس ےن رفامای وسرج افر اچدن اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںی  ہ یسک یک ومت ای ایحت یک ف

 اؿ وک دوھکی وت اہلل ےس داع اموگن افر امنز ادا رکف اہیں کت ہک رگنہ لھک اجےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب دقماؾ، زادئہ، زاید نب العہق، رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ : ابب

 ...رم ےن فاولں وک اال ا ہ اال اہلل یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رم ےن فاولں وک اال ا ہ اال اہلل یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2117    یثحس                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوکا٠ٞ جحسری، ِؽيٞ ب٦ حسين، وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، و١ارة ب٦ وزیة، یحٌي ب٦ و١ارہ، حَّضت ابوَىيس  :  راوی

 خسری

َٟ أَ  ا َٔ ص١َُا َو٦ِ بَِّٔشٕ  ُٞ ب٦ُِ حَُسيِٕن َووُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة لَٔکَ َُِؽِي َِٜحِحَسرٔیُّ  ٕٞ ا ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ ٕٞ َحسَّ ث٥ََا بَِّٔشُ ب٦ُِ  بُو کَا٠ٔ َحسَّ

ُِٜدِسرٔیَّ  ٔىيٕس ا ََ ١ِٔىُت أَبَا  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ و١َُاَرَة  ٌَزٔیََّة َحسَّ ث٥ََا و١َُاَرةُ ب٦ُِ  ٞٔ َحسَّ ؽَّ َّ ١ُ ِٜ َّی ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ َي

َط إِٔلَّ اهَّللُ  َٜ ٔ ٢ِ َِل إ ُ٘ ٥ُوا ٠َِوَتا ِّٕ َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 

ة
ی 
جڈ ری، لیضف نب نیسح، امثعؿ نب ایب ہبیش، امعرة نب زع

جی

اوباکلم 

ُ( یک نیقلت ایک رکف۔
َ
  اّللّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رم ےن فاولں وک ) ل

جڈ ری، لیضف نب نیسح :  رافی
جی

، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس دخریاوباکلم 

 

ة
ی 
 ، امثعؿ نب ایب ہبیش، امعرة نب زع



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رم ےن فاولں وک اال ا ہ اال اہلل یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2118    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز زراورزی، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، خاٜس ب٦ ٠دٝس، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ  َراَوِرزٔیَّ ح و َحسَّ ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََاظ  ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ َحسَّ  ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ٟٕ َج١ٔيّىا بَٔضَذا اِْل ٧ُ ب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  َٕٝس َحسَّ  ٠َِد

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ اس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی۔

 دیعس، دبعازعلسی درافردی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ ہبیتق نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رم ےن فاولں وک اال ا ہ اال اہلل یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2119    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس

وث١ا٧، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، ابوخاٜس اح١ز، یزیس ب٦ ٘يسا٧، ابوحاز٣، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٕ َووُِث١َا٧ُ اب٥َِا أَبٔی َشِيَبَة ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ َحسَّ اُٜوا َج١ٔيّىا َحسَّ َٔ أُٔس 

٥ُوا ٠َ  ِّٕ َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِيَسا٧َ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ََٜط إِٔلَّ اهَّللُ َ٘ ٔ ٢ِ َِل إ ُ٘  ِوَتا



 

ایب ہبیش، رمعف اندق، اوباخدل ارمح، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  امثعؿ، اوبرکب نب

ُ( یک نیقلت ایک رکف۔
َ
  اّلّل
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اےنپ رقبی ارملگ ولوگں وک ) ل

 ہبیش، رمعف اندق، اوباخدل ارمح، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع امثعؿ، اوبرکب نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تبیصم ےک فتق ایک ےہک ؟

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم ےک فتق ایک ےہک ؟

     2120    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ، اب٦ ححز، ا١َاويٞ ب٦ جىَف، َىس ب٦ َىيس، ٘ثيْب٦ اِٝح، اب٦ َّي٥ہ، حَّضت ا٣ ١َٝہ  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ٕ َج١ٔيّىا وَ  ُٔتَِيَبُة َواب٦ُِ حُِحز ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ِىُس َحسَّ ََ َْنٔی  َ ُٞ أَِخب ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ا َٔ َٞ ب٦ِٔ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ٦ِ إ

 َٟ و َُ ١ِٔىُت َر ََ َِٜت  ا َٔ ََّضا  ١َََٝة أ٤َ ََ ّٔي٥ََة َو٦ِ أ٣ُِّ  ََ ََٝح َو٦ِ اب٦ِٔ  ِِ ٔ ب٦ِٔ أَ ثٔيْ َ٘ ٔىيٕس َو٦ِ و١ََُز ب٦ِٔ  ََ َّٝ ب٦ُِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢َ  اهَّللٔ َظل

 َّٝ َِٜيطٔ َرأجُىو٧َ اٜ ٔ َّا إ َّا ِهَّلِل َوإ٤ٔ ُٟ ٠َا أ٠ََزَُظ اهَّللُ إ٤ٔ و ُٕ َي َِ ُٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ ُتٔعيبُُط ٠ُٔعيَبْة  و ُٕ ِْ لٔی َي ٔ ُض٢َّ أُِجزِنٔی فٔی ٠ُٔعيَبًٔي َوأَِخٝ

ا ٠َ  َّ١َٝ َِ َِٜت  ا َٔ ّْا ٥ِ٠َٔضا  ِ َُٜط َخي َْ اهَّللُ  َٝ ّْا ٥ِ٠َٔضا إِٔلَّ أَِخ ِ ُٟ بَِيٕت َخي ١َََٝة أَوَّ ََ ْْ ٦ِ٠ٔ أَبٔی  ِ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن َخي ُِٝت أَیُّ ا ُٔ ١ََة  َٝ ََ اَت أَبُو 

َٟ اهَّللٔ  و َُ َْ اهَّللُ لٔی َر َٝ أَِخ َِ ُِٝتَضا  ُٔ ِّی  ٔن ٢ََّٝ ث٢َُّ إ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر َِٜت  َصاَجَز إ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَیَّ  َظل َٞ إ ََ أَِر

ُِٝت إ٧َّٔ لٔی ب٥ِّٔتا َو  ُٕ َِ ُط  َٜ َِٝتَىَة َیِدُفبُىٔي  َِ ب٦َِ أَبٔی بَ ٢َ َحاـٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َِسوُو َر َِ ا اب٥َُِتَضا  َٟ أ٠ََّ ا َٕ َِ أ٤ََا ٌَيُوْر 

٥َٔيَضا َو٥َِضا َوأَِزوُو اهَّلَل أ٧َِ یَِذصَ  ٍِ ٔ اهَّلَل أ٧َِ ُي َْة ِ ي ٍَ ِٜ  َِ بٔا

ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، دعس نب دیعس، ریثکنب احلف، انب ،ہنیف، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

ِ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ ناملسؿ رپ وکیئ تبیصم لےئ افر فہ اہلل ےک مکح ےک  قبقم ) إِ 
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س ےس رتہب اطع رفامےت ںی، بج اوبہملس وفت وہےئ وت تبیصم ںیم ارج دے افر ریمے  ےئ اس اک معن ادبلؽ اطع رفام وت اہلل اس وک ا

ںیم ےن اہک اوبہملس ےس الضف وکؿ اس ناملسؿ وہاگ الہپ رھگا ہن اھت سج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ رجہت رفامیئ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اطع رفامےئ، رھپ ںیم ےن ایس وقؽ وک ہتخپ نیقی ےس درہاای وت اہلل ےن ریمے  ےئ اوبہملس ےک دبےل روسؽ اہلل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریمے اپس احبط نب ایب ہعتلب وک اےنپ  ےئ اغیپؾ اکنح دےنی ےک  ےئ اجیھب وت ںیم ےن اہک ریمی 

مہ داع رکےت ںی ہک اہلل اس ےس  ا ک زلیک ےہ افر ںیم ریغت دنم وہں وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس یک یٹیب ےک  ےئ وت

 ےب اینز رک دے افر اؿ یک یردنمیگ ےک  ےئ یھب داع رکات وہں ہک اہلل اےس متخ رک دے

 ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، دعس نب دیعس، ریثکنب احلف، انب ،ہنیف، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم ےک فتق ایک ےہک ؟

     2121    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ، ا٣ ١َٝہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، َىس ب٦ َىيس، و١ز ب٦ ٘ثيْب٦ اِٝح، اب٦ َّي٥ :  راوی

َْنٔی و١َُزُ ب٦ُِ  َ َٟ أَِخب ا َٔ ٔىيٕس  ََ ِىٔس ب٦ِٔ  ََ ا٠ََة َو٦ِ  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ١ِٔىُت اب٦َِ  َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ َح  َٝ ِِ ٔ ب٦ِٔ أَ ثٔيْ َ٘

َّی ا ١َََٝة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ١َٔي أ٣َُّ  ََ َّطُ  ُث أ٤َ ّٔي٥ََة یَُحسِّ ََ ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  ُٟ و ُٕ ٢َ َت َّٝ ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ َو

َُّٝض٢َّ أُِجزِنٔی فٔی ٠ُ  َِٜيطٔ َرأجُىو٧َ اٜ ٔ َّا إ َّا ِهَّلِل َوإ٤ٔ ُٟ إ٤ٔ و ُٕ َي َِ ُٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ َوِبٕس ُتٔعيبُطُ ٠ُٔعيَبْة  و ُٕ ّْا ٥ِ٠ٔضَ َي ِ ِْ لٔی َخي ٔ ا إِٔلَّ ٔعيَبًٔي َوأَِخٝ

١َا أ٠ََزَ  َ٘ ُِٝت  ُٔ ١ََة  َٝ ََ َِّی أَبُو  ا تُُوف َّ١َٝ َِ َِٜت  ا َٔ ّْا ٥ِ٠َٔضا  ِ َُٜط َخي  َْ َٝ ٢ََّٝ أََجَزُظ اهَّللُ فٔی ٠ُٔعيبَتٔطٔ َوأَِخ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ نٔی َر

َّی اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ّْا ٥ِ٠ٔطُ َر ِ َْ اهَّللُ لٔی َخي َٝ أَِخ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دعس نب دیعس، رمع نب ریثکنب احلف، انب ،ہنیف، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ
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َھا (، اتہک ےہ وت اہلل اس وک ایکس تبیصم ںیم ارج دےتی ںی افر اس اک معن ادبلؽ اطع رکےت ںی، بج اوبہملس اک ااقتن
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ؽ وہایگ وت ِّل  خ

  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اطع رفامےئ۔ںیم ےن روسؽ اہلل ےک مکح ےک  قبقم اہک وت اہلل ےن ریمے  ےئ اوبہملس ےس رتہب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دعس نب دیعس، رمع نب ریثکنب احلف، انب ،ہنیف، اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک فتق ایک ےہک ؟ تبیصم

     2122    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، َىس ب٦ َىيس، اب٦ ٘ثيْ، اب٦ َّي٥ہ، حَّضت ا٣ ا١ٜو٥٠ين حَّضت ا٣ ١َٝہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

ٕ حَ  ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ّٔي٥ََة ٠َِولَی َحسَّ ََ ٕ َو٦ِ اب٦ِٔ  ثٔيْ َ٘ َْنٔی و١َُزُ َيِىىٔي اب٦َِ  َ ٔىيٕس أَِخب ََ ِىُس ب٦ُِ  ََ ث٥ََا  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ سَّ

 َّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ َِٜت  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َََٝة َزِؤد ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ ١َََٝة َو٦ِ أ٣ُِّ  ََ َٝيِ أ٣ُِّ  ٞٔ ی اهَّللُ َو ُٟ ب١ِٔٔث و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ طٔ َو

 َُ ِٔ َر ٔ ١َََٝة َظاح ََ ْْ ٦ِ٠ٔ أَبٔی  ِ ُِٝت ٦ِ٠َ َخي ُٔ ١ََة  َٝ ََ َِّی أَبُو  ا تُُوف َّ١َٝ َِ َِٜت  ا َٔ ا٠ََة َوَزاَز  ََ ُ ٢َ َحٔسیٔث أَبٔی أ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و

َتزَوَّ  َِ َِٜت  ا َٔ ُِٝتَضا  ُٕ َِ ٢ََّٝ ث٢َُّ َوز٣ََ اهَّللُ لٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  ِجُت َر

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دعس نب دیعس، انب ریثک، انب ،ہنیف، رضحت اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ 

 اوبہملس وفت وہ ےئگ وت ںیم ےن اہک احصیب ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس فیسی یہ دحثی ینس اس ںیم رفامای بج

امیت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبہملس ےس رتہب وکؿ وہاگ رھپ اہلل ےن ریمے  ےئ زعؾ اطع رفامای وت ںیم ےن اس داع وک ڑپھ ایل رف

 ںی رھپ ریما اکنح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وہایگ۔

 نب ریمن، دعس نب دیعس، انب ریثک، انب ،ہنیف، رضحت اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ...رم ضی افر تیم فاولں ےک اپس ایک اہک اجےئ ؟

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  افر تیم فاولں ےک اپس ایک اہک اجےئ ؟رم ضی

     2123    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، شٕيٖ، ا٣ ١َٝہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠ُ  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜت  ا َٔ ١ََة  َٝ ََ ٖٕ َو٦ِ أ٣ُِّ  َىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َشٕٔي

 َ١ِٜ إ٧َّٔ ا َِ ّْا  ِ وُٜوا َخي ُٕ َِ ١َِٜيَِّت  ١َِٜزٔیَؾ أَِو ا ت٢ُِ ا ٢َ إَٔذا َحََّضِ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ وُٜو٧َ َر ُٕ ٥ُو٧َ َولَی ٠َا َت ََٙة یَُؤ٠ِّ ٔ ََلئ

 َّ١َٝ َِ َِٜت  ا ١ََٝةَ َٔ ََ َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ أَبَا  و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َََٝة أََتِيُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ ُٔولٔی ا ٠َاَت أَبُو   َٟ ا َٔ ِس ٠َاَت  َٔ  

َبىٔي اهَّللُ  َٕ أَِو َِ ُِٝت  ُٕ َِ َِٜت  ا َٔ َيي َحَس٥َّة  ِٕ َٜطُ َوأَِؤِٕبىٔي ٥ِ٠ُٔط وُ َُّٝض٢َّ أٌَِفِ لٔی َو َِٝيطٔ اٜ َّی اهَّللُ َو ّسا َظل ْْ لٔی ٥ِ٠ُٔط ٠َُح١َّ ِ  ٦ِ٠َ صَُو َخي

 ٢َ َّٝ ََ  َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج 

ری ابت رپ لنیم ںیہک ےگ بج اوبہملس وفت وہےئ وت یبن یلص اہلل مت رمضی ای تیم ےک اپس اجؤ وت ایھچ ابت وہک ویکہکن رفےتش اہمت

 ہ ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبہملس اک ااقتنؽ وہایگ، لپ یلص اہلل ہیلع فل
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( اے اہلل ےھجم افر اس وک اعمػ رفام دے افر ےھجم اس ےس ااھچ دب ہ اطع فملس ےن رفامای وت )ا ً
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 رفام ہہک ںیم ےن اہک وت اہلل ےن ےھجم اس ےس رتہب دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اطع رفام دےی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش، اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم یک لوھکنں وک دنب رکےن افر اس ےک  ےئ داع رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک لوھکنں وک دنب رکےن افر اس ےک  ےئ داع رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2124    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ٠ىاویہ ب٦ و١زو، ابواَحاٗ ِزاری، خاٜس حذاء، ابؤَلبہ، ٔبيعة ب٦ ذیِ، ا٣ ١َٝہ :  راوی

ِٜحَ  زَارٔیُّ َو٦ِ َخأٜٕس ا َّ ِٜ َٖ ا َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو إ ث٥ََا ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ َو١ِزٕو َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِٔ َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ ذَّ َحسَّ ا

 َٝ ََ ٢ََّٝ َولَی أَبٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َِٜت َزَخ ا َٔ ١ََة  َٝ ََ ِٕ َو٦ِ أ٣ُِّ  یِ َُ بٔيَعَة ب٦ِٔ ذُ أ١ٌَََِؽُط َٔ َِ ُظ  َّٖ َبََّصُ ِس َش َٔ ١ََة َو

 َِ َِٜبََّصُ  ُٔبَٔؾ َتبَٔىُط ا َٟ إ٧َّٔ اٜزُّوَح إَٔذا  ا َٔ ٥ُو٧َ ث٢َُّ  ََٙة یَُؤ٠ِّ ٔ ١َََِٜلئ إ٧َّٔ ا َِ  ٕ ُّٔس٢ُِٙ إِٔلَّ بَٔديِْ َٟ َِل َتِسوُوا َولَی أَِن ا َٕ َِ َؽخَّ ٤َاْس ٦ِ٠ٔ أَصِٝٔطٔ 

ُط فٔی ِّ ١َِِٜضٔسیِّيَن َواِخُٝ ِي َزَرَجَتُط فٔی ا َِ ١َََٝة َواِر ََ َُّٝض٢َّ أٌَِفِ ٔلَبٔی  َٟ اٜ ا َٔ وُٜو٧َ ث٢َُّ  ُٕ ٔ  َولَی ٠َا َت ُط َؤٕبٔطٔ ف َٜ ٥َا َو َٜ ابٔزٔی٦َ َوأٌَِفِ  ٍَ ِٜ ی ا

ُط ِٔيطٔ  َٜ ٔ َو٤َوِِّر  بِْٔظ َٔ َٜطُ فٔی  َِِسِح  ١َٜٔيَن َوا َِٜىا  َیا َربَّ ا

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 

مة
سل
 نب ذبی، اؾ 

 

 ضة
یی
زریہ نب رحب، اعمف ہ نب رمعف، اوبااحسؼ زفاری، اخدل ذحاء، اوبالقہب، قن

ےک اپس رشتفی الےئ وت اوبہملس یک لںیھکن یلھک وہیئ ںیھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک دنب  اہلل ہیلع فل ہ فملس اوبہملس

رکدای، رھپ رفامایبج رفح ضبق یک اجیت ےہ وت اگنہ یھب اس ےک ےھچیپ اجیت ےہ، اؿ ےک رھگ ےک ولوگں ےن رفان یرفع رک دای وت لپ یلص 

ریخ یہ یک داع ایک رکف ےب کش رفےتش اہمتری ابت رپ لنیم ےتہک ںی رھپ رفامای اے اہلل اوبہملس  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اےنپ لپ رپ

فر وک اعمػ رفام افر یداتی ایہتف ولوگں ںیم اس اک درہج دنلب رفام افر ابیق ولوگں ںیم ےس اس اک اجنیشن رقمر رفامای رب ااعلنیم ںیمہ ا

  اشکدیگ رفام افر اس ںیم اس ےک  ےئ رفک ی رفام۔اس وک شخب دے افر اس یک ربق ںیم اس ےک  ےئ

 نب ذبی، اؾ ہملس :  رافی

 

 ضة
یی
 زریہ نب رحب، اعمف ہ نب رمعف، اوبااحسؼ زفاری، اخدل ذحاء، اوبالقہب، قن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک لوھکنں وک دنب رکےن افر اس ےک  ےئ داع رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

     2125    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠وسٰي ٔفا٧ واَفی، ٠ثىي ب٦ ٠ىاذ ب٦ ٠ىاذ، وبيساهَّلل ب٦ حس٦، خاٜس حذاء :  راوی

ِٜوَ  ا٧ُ ا فَّ َٕ ِٜ ُس ب٦ُِ ٠ُوَسي ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜحَس٦ٔ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َّي ب٦ُِ ٠َُىاذٔ ب٦ِٔ ٠َُىاذٕ َحسَّ ١َُِٜثى ث٥ََا ا ٔفیُّ َحسَّ َٔ ا

َُّٝض٢َّ  َٟ اٜ ا َٔ تٔطٔ َو َ٘ ٔ ُط فٔی َتز ِّ َٟ َواِخُٝ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي ٔ ٤َِحَوُظ  ٥َاز َِ ٔ ُِ بَٔضَذا اِْل ا َِٜحذَّ ث٥ََا َخأْٜس ا ِي َحسَّ َٔ َِِسِح  أَِو ِٞ ا ُٕ ٢ِ َي َٜ بِْٔظٔ َو َٔ ُط فٔی  َٜ

ابَٔىْة َنٔسيُتَضا ََ ی  ُِ َوَزِوَوْة أُِِخَ ا َِٜحذَّ َٟ َخأْٜس ا ا َٔ ُط َوَزاَز  َٜ 

دمحم نب ومٰیس اطقؿ فا یط، ینثم نب اعمذ نب اعمذ، دیبع اہلل نب نسح، اخدل ذحاء اس دحثی یک دفرسی دنس ذموکر ےہ اس ںیم ےہ اے 

چ ںیہن اہلل وج ےچب  ہ وھچ

فش

ڑ رک اج رےہ ںی اؿ ںیم اؿ اک اجنیشن رقمر رفام افر رفامای اے اہلل اس ےک  ےئ اس یک ربق ںیم فتعس رفام ا

 رفامای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اسوتںی زیچ یک یھب داع یک وج ںیم وھبؽ ایگ۔

 نسح، اخدل ذحاءدمحم نب ومٰیس اطقؿ فا یط، ینثم نب اعمذ نب اعمذ، دیبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفح اک اھچیپ رکےت وہےئ تیم ےک لوھکنں اک الھک رےنہ اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفح اک اھچیپ رکےت وہےئ تیم ےک لوھکنں اک الھک رےنہ اک ایبؿ

     2126    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، وَلء ب٦ يىٕوب، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِٔ ب٦ِٔ  َِٜىََل ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ َو٦ِ ا َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة  َحسَّ ََ َّطُ  َْنٔی أَبٔی أ٤َ َ َٟ أَِخب ا َٔ وَب  ُٕ َيِى

اُٜ  َٔ ُظ  ٢َِٜ َتَزِوا اِْلِٔنَسا٧َ إَٔذا ٠َاَت َشَدَغ َبََّصُ ٢َ أَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ََِذَٜٔک حٔيَن یَتَِبُي َي  َٟ ا َٔ وا بَلَی 



 

َسطُ  ِّ ُظ َن  َبََّصُ

 راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، العء نب وقعیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب

 فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت ںیہن دےتھکی بج لدیم رم اجات ےہ وت اس یک لںیھکن یلھک ریتہ ںی احصہب ےن رعض ایک ویکں ںیہن! رفامای فہج

 یک اگنہ اجؿ ےک ےھچیپ اجیت ےہ۔ ہ ےہ ہک اس 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، العء نب وقعیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک لوھکنں اک الھک رےنہ اک ایبؿ رفح اک اھچیپ رکےت وہےئ

     2127    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜىزیز زراورزی، حَّضت وَل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ َراَوِرز ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََاظ  ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ِٔ بَٔضَذا اِْل َِٜىََل  یَّ َو٦ِ ا

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، رضحت الع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دفرسی دنس ذموکر ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، رضحت الع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم رپ رفےن ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 تیم رپ رفےن ےک ایبؿ ںیم

     2128    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبيس ب٦ و١يْ رِضي اهَّلل تىالٰی  ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اب٦ ويي٥ہ، َّيا٧، اب٦ ابی ٤حيح، :  راوی

 و٥ہ

ا َٔ ُض٢ِ َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  ُّٝ ُ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ک َح َِ ٔ ٕ َوإ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ َيا٧ُ َو٦ِ اب٦ِٔ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ٕ َحسَّ َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ

َٙٔي٥َّطُ أَبٔی ٤َحٔيٕح َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ وُبَِئس ب٦ِٔ وُ  ِ بَٕة َلَب ِْ َوفٔی أَِرٔؿ َُغِ ی ُِٝت ََغٔ ُٔ ١ََة  َٝ ََ ا ٠َاَت أَبُو  َّ١َٜ ١ََة  َٝ ََ َِٜت أ٣ُُّ  ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٕ ١َيِْ

ٔىئس تُزٔیُس أَ  َِٝت ا٠َِزأَْة ٦ِ٠ٔ اٜعَّ َب َٔ َِٝيطٔ إٔذِ أَ ِٔ َو ِٝبُکَا ٔ أُِت ٜ ِس َتَضيَّ َٔ ٥ُُِٙت  َِ ُث َو٥ِطُ  ِّ یَُتَحسَّ ٔ بُکَا ََٝضا ٧ِ ُتِسٔىَسن َب ِٕ َت َِ ا َِ ی 

َجُط اهَّللُ  ِيَفا٧َ بَِيّتا أَِِخَ َٟ أَتُزٔیٔسی٦َ أ٧َِ تُِسخٔلٔی اٜصَّ ا َٔ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُت َو٦ِ  َر ِّ َّ َٙ َِ ٥ِ٠ٔطُ ٠َزََّتئِن 

٢ِ أَبِٔک  َٝ َِ  ِٔ ِٜبُکَا  ا

 ہنییع، ایفسؿ، انب ایب ،حیج، دیبع نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، انب

 ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک بج اوبہملس وفت وہ ےئگ وت ںیم ےن اہک، اسمرف اھت افر اسمرف زنیم ںیم رم ایگ ےہ ںیم اس ےک  ےئ ااسی

ہچن ںیم ےن اس رپ رفےن یک ایتری رکیل دمہنی ےک افرپ ےک ا ک ہلحم ےس ا ک رفؤں یگ ہک اس ےک ابرے ںیم ابںیت یک اجںیئ یگ، انچ

وعرت ریمی دمد ےک  ےئ یھب لیئگ روسؽ اہلل ےس اس یک الماقت وہیئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک وت سج رھگ ےس اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس ےن دف دہعف  ہ رفامای وت ںیم ےن رفےن ےس ےن اطیشؿ اکنؽ دای ےہ اس ںیم اس وک داہ  رکان اچیتہ ےہ لپ یلص اہلل

 رک یئگ سپ ںیم ہن رفیئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، ایفسؿ، انب ایب ،حیج، دیبع نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ رفےن ےک ایبؿ ںیم



 

     2129    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوکا٠ٞ جحسری، اب٦ زیس، واظ٢ احوٟ، ابووث١ا٧ ٤ہسی، اَا٠ہ ب٦ زیس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ  ُ َحسَّ ٟٔ َو٦ِ أَبٔی وُِث١َا٧َ ا٥َِّٜضٔسیِّ َو٦ِ أ اْز َيِىىٔي اب٦َِ َزیِٕس َو٦ِ َوأظ٢ٕ اِلَِحَو ث٥ََا َح١َّ َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ا٠ََة ب٦ِٔ ٕٞ ا ََ

َِٜيطٔ إِٔحَسی ب٥ََاتٔطٔ َتِسوُ  ٔ َِٝت إ ََ أَِر َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥َّا و٥َِٔس ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ٘  َٟ ا َٔ ََٜضا فٔی َزیِٕس  ََٜضا أَِو اب٥ِّا  ا  وُظ َوتُِدبُُْٔظ أ٧ََّ َظبٔيًّ

ُّٞ َشِيٕئ و٥ِٔ  ُ َٜطُ ٠َا أَِوَفی َوک أَِخبَِْٔصا أ٧ََّ ِهَّلِل ٠َا أََخَذ َو َِ ِيَضا  َٜ ٔ ٟٔ اِرٔجِي إ و َُ َٟ ٜرٔلَّ ا َٕ َِ ١َِِٜؤت  َِٝتِعبِْٔ ا َِ ١ُزَِصا  َِ ٕٞ ٠َُسِمًّ  َسُظ بٔأََج

ََِىاَز ا  ِِ َِٜتِحَتٔس ا٣َ َو َٔ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٣َ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٕ َِ  َٟ ا َٔ َتأِتَٔي٥ََّضا  َٜ َس١َِت  ِٔ ِس أَ َٔ ََّضا  َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ  ُٟ و َُ ِىُس ب٦ُِ ٜزَّ ََ  ٠ََىُط 

 َ أ َ٘ ُي  َٕ ِى َٕ ُسُط َت ِّ ٔييُّ َوَن َِٜيطٔ اٜعَّ ٔ ُت ٠ََىُض٢ِ ََفَُِٔي إ ِٕ َٝ ٕٞ َوا٤َِف ِىْس وَُباَزَة َو٠َُىاذُ ب٦ُِ َجَب ََ ُط  َٜ  َٟ ا َٕ َِ اَؼِت َوِي٥َاُظ  َّ َِ ََّضا فٔی َش٥َّٕة  ٤

١ََّا َیزَِح٢ُ اهَّللُ ٦ِ٠ٔ  ٔ َوإ٤ٔ ُُٔٝؤب ؤَبازٔظ ََٝضا اهَّللُ فٔی  ٔ َرِح١َْة َجَى َٟ صَٔذظ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ َِ ٠َا َصَذا یَا َر ٔ اٜزَُّح١َا  ؤَبازٔظ

جڈ ری، انب زدی، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ دہنی،
جی

ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ  اوباکلم 

فملس ےک اپس ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ویٹیبں ںیم ےس یسک ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ولباای افر لپ یلص اہلل 

وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اغیپؾ الےن فاےل ےس رفامای ہیلع فل ہ فملس وک  رب دی یئگ ہک اس اک ہچب احتل ومت ںیم ےہ 

فاسپ اج افر اس وک  رب دے ہک وج اہلل اتیل ےہ فہ ایس اک ےہ افر وج اطع رکات ےہ فہ یھب ایس ےک  ےئ ےہ افر اس ےک اپس رہ زیچ رقمر 

 دفابرہ احرض وہا افر رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ دمت ےک اسھت ےہ، اس وک ربص اک مکح دانی افر وثاب یک ادیم رےھک، ایپؾ رب

فملس یک یٹیب ےن مسق دے رک رعض ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رضفر اس ےک اہں رشتفی الںیئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

الچ سپ ہچب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ  ڑھکے وہےئ افر دعس نب ابعدہ افر اعمذ نب لبج یھب ڑھکے وہےئ افر ںیم یھب اؿ ےک اسھت

رھب  فملس وک شیپ ایک ایگ افر اس اک دؾ لکن راہ اھت وگای ہک رپاین کشم اپین ڈاےنل ےس وبؽ ریہ وہ، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لںیھکن

ایک ےہ؟ رفامای  ہ رنؾ دیل ےہ سج وک  لںیئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دعس ےن رعض یک، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہ

 اہلل ےن اےنپ دنبفں ےک دولں ںیم انبای ےہ افر اہلل اےنپ دنبفں ںیم ےس رہمابین رکےن فاولں رپ رمح رکات ےہ۔

جڈ ری، انب زدی، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ دہنی، ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
جی

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ رفےن ےک ایبؿ ںیم

     2130    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و٠ٟح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، اب٦ ِؽيٞ، ح، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، واظ٢ اح :  راوی

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيبَ  ٕٞ ح و َحسَّ َُِؽِي ث٥ََا اب٦ُِ  ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َج١ٔيّىا َو٦ِ َحسَّ َة َحسَّ

ٕ أََت٢ُّ َو  از َْ أ٧ََّ َحٔسیَث َح١َّ ِ ٌَي  ٔ ٥َاز َِ ٔ ٟٔ بَٔضَذا اِْل ُٟ َوأظ٢ٕ اِلَِحَو  أَـَِو

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب لیضف، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، اعمص اوحؽ ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک یئگ ےہ رفؼ  ہ 

 ےہ ہک یلہپ دحثی زایدہ یبمل افر اکلم ےہ۔

 ؽدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب لیضف، ح، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، اعمص اوح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ رفےن ےک ایبؿ ںیم

     2131    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، َىيس ب٦ حارث انعاری، یو٤س ب٦ وبساِلولی ظسفی، و١زو ب٦ َواز وا٠زی، وبس :  راوی

 حَّضت اب٦ و١ز

٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ َ اَِل أَِخب َٔ َِٜىا٠ٔزٔیُّ  ٕ ا از وَّ ََ َسفٔیُّ َوَو١ِزُو ب٦ُِ  ث٥ََا یُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی اٜعَّ َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ َحسَّ َ ِٕ أَِخب  ب٦ُِ َوصِ

 ِٜ ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ َِٜحارٔٔث َو٦ِ  ُٟ ا و َُ َتَی َر أ َِ َٜطُ  ِىُس ب٦ُِ وَُباَزَة َشَِٙوی  ََ َٟ اِشَتکَی  ا َٔ َحارٔٔث اِلَِنَعارٔیِّ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز 

إػ َوَوِبسٔ  َّٔ ِىٔس ب٦ِٔ أَبٔی َو ََ ٕٓ َو ٢َ َيُىوزُُظ ٠ََي َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ  اهَّللٔ اهَّللٔ َظل ا َزَخ َّ١َٝ َِ  ٕ ب٦ِٔ ٠َِسُىوز



 

َّی اهَّللُ وَ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َبکَی َر َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا َِل یَا َر َٔ َضي  َٔ ِس  َٔ َٟ أَ ا َٕ َِ ٕة  ٌَٔصيَّ َِٝيطٔ َوَجَسُظ فٔی  ِو٣ُ َو َٕ ِٜ ا َرأَی ا َّ١َٝ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر ٦ِٔٙ  بُکَا ِٔ َوَل ِٝ َٕ ِٜ َِٜىئِن َوَِل بُٔحز٧ِٔ ا ُب بَٔس٠ِٔي ا َٟ أََِل َتِس١َُىو٧َ إ٧َّٔ اهَّلَل َِل ُيَىذِّ ا َٕ َِ َِٙوا  بَ

ٔلَی َٜٔسا٤ٔطٔ أَِو یَزَِح٢ُ  ُب بَٔضَذا َوأََشاَر إ  ُيَىذِّ

احرث ااصنری، رضحت انب رمع ےس  ویسن نب دبعاالیلع دصیف، رمعف نب وساد اعرمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب

رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع امیبر وہ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ یک تدادت ےک  ےئ لےئ، لپ 

ےک اپس  ےک اسھت دبعارلنمح نب وعػ، دعس نب ایب فاقص، دبعاہلل نب وعسمد فریغمہ ےھت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دعس

ےچنہپ وت اؿ وک ےب وہ ی یک احتل ںیم اپای، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک اس وک ومت دے دی یئگ ےہ؟ وت احصہب ےن رعض 

 ایک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفےن ےگل بج ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فل ہ فملس وک رفےت وہےئ داھکی وت فہ یھب رف ڑپے۔ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ونس ےب کش اہلل رفےن فایل لھکن افر مغ 

فاےل دؽ رپ ذعاب ںیہن رکات نکیل اس یک فہج ےس ذعاب دےتی ںی افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ زابؿ یک رطػ ااشرہ ایک 

 اگ۔ای رمح ایک اجےئ 

ویسن نب دبعاالیلع دصیف، رمعف نب وساد اعرمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب احرث ااصنری، رضحت انب  :  رافی

 رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امیبر یک تدادت ےک ایبؿ ںیم

 ایبؿ انجزفں اک :   ابب

 امیبر یک تدادت ےک ایبؿ ںیم

     2132    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي و٥زی، ٠ح١س ب٦ جہؽ٢، اب٦ جىَف، اب٦ ٌزیة، َىيس ب٦ حارث ب٦ ٠ىلی، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل  :  راوی



 

 تىالٰی و٥ہ

َِٜى٥َ  َّي ا ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٌَزٔیََّة َحسَّ ُٞ َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ و١َُاَرَة َيِىىٔي اب٦َِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ُس ب٦ُِ َجِضَؽ٢ٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ زٔیُّ َحسَّ

ٟٔ اهَّللٔ  و َُ ا ٠ََي َر َّ ٥َّا ُجُٝو ُ٘  َٟ ا َٔ َّطُ  َّی َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٤َ ١َُِٜىل َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ ا ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ ٢ََّٝ إٔذِ  َظ َو٦ِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َِٝيطٔ ث٢َُّ أَِزبََز اِلَِنَعارٔیُّ  ٢َ َو َّٝ ََِس ْٞ ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارٔ  َْ َجائَطُ َرُج ِي َ٘ ٢ََّٝ یَا أََخا اِلَِنَعارٔ  ََ ِيطٔ َو

 َٕ َِ َٟ َظأْٜح  ا َٕ َِ ِىُس ب٦ُِ وَُباَزَة  ََ ٥َ١ُِٔا ٠ََىطُ َو٤َِح٦ُ أَخٔی  ا٣َ َو َٕ َِ ٢ََّٝ ٦ِ٠َ َيُىوزُُظ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا

َّي ٔجئ٥َِا َبأر َحً َِٝک اٜسِّ ٔ ١ُُْٔغ ١َِ٤ٔشي فٔی ت ََل٤ُٔس َوَِل  َٔ ْٓ َوَِل  ا َّ ْٟ َوَِل خٔ َِٝي٥َا نَٔىا َٔ بِٔؽَىَة َوََّشَ ٠َا َو َتأَِِخَ  َِ ا َِ ِو٠ُُط ٦ِ٠ٔ ُظ 

َّٜٔذی٦َ ٠ََىطُ  ٢ََّٝ َوأَِظَحابُُط ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّي َز٤َا َر  َحِؤٜطٔ َحً

ی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

معل

، دیعس نب احرث نب 

 

ة
ی 
م، انب رفعج، انب زغ

 

یہ ض
ج

دمحم نب ینثم زنعی، دمحم نب 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےھٹیب ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ااصنر ںیم ےس ا ک لدیم ےن لرک ہک مہ روسؽ اہلل یلص 

ےک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک السؾ ایک رھپ فہ ااصنری الچ ایگ وت اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ااصنر 

دہ اک ایک احؽ ےہ؟ اس ےن اہک اےھچ ںی، وت اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ںیم اھبیئ! ریمے اھبیئ دعس نب ابع

ےس وکؿ اس یک تدادت رکان اچاتہ ےہ؟ سپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر مہ یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک 

 امہرے اپس وجےت ومزے وٹایپں افر  ضیم ہن ےھت، مہ اس رکنکیلی زنیم ںیم اسھت ڑھکے وہےئ افر مہ ھچک افرپ دس لدیم ےھت

دیپؽ اج رےہ ےھت اہیں کت ہک مہ اؿ ےک اپس ےچنہپ وت اؿ یک وقؾ اؿ ےک اپس ےس ٹہ یئگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ 

 ھت ےھت اس ےک رقبی وہ ےئگ۔یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب وج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اس

ی، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

معل

، دیعس نب احرث نب 

 

ة
ی 
م، انب رفعج، انب زغ

 

یہ ض
ج

 دمحم نب ینثم زنعی، دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ ںیمتبیصم رپ ربص رکےن ےک ایب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 تبیصم رپ ربص رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2133    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ بصاروبسی، اب٦ جىَف، شىبہ، ثابت، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت أ٤َََس ب٦َِ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ثَابٕٔت  ْس َيِىىٔي اب٦َِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ إر ا ٠َأٜٕک  َبصَّ

َّی ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ِس٠َٔة اِلُولَی َي بُِْ و٥َِٔس اٜعَّ ٢ََّٝ اٜعَّ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

انب رفعج، ہبعش، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دمحم نب اشبردبعی، 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای، ربص دصہم یک ادتباء ےک فتق یہ الضف ےہ۔

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب اشبردبعی، انب رفعج، ہبعش، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم رپ ربص رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2134    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٧ ب٦ و١ز، شىبہ، ثابت ب٥انی، ا٤س ب٦ ٠اٜک٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وث١ :  راوی

ِٜب٥َُانٔیِّ َو٦ِ أَ  ٤ََْا ُشِىَبُة َو٦ِ ثَابٕٔت ا َ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ و١ََُز أَِخب َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ اهَّللٔ َحسَّ و َُ ٤َٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َر

٢ََّٝ أَتَی َولَی ا٠ِ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا َظل َّ١َٝ َِ َِٜت َو٠َا تَُبالٔی ب١ُٔٔعيَبًٔي  ا َٕ َِ ََٜضا اتَّقٔی اهَّللَ َواِظبْٔٔی   َٟ ا َٕ َِ ََٜضا  ٕ َتِبکٔی َولَی َظٔيٓيٕ  َزأَة

 َِ أََتِت بَابَُط  َِ ١َِِٜؤت  ُٞ ا َِأََخَذَصا ٠ِٔث  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُّط َر ََٜضا إ٤ٔ  َٞ َِ ٔٔي ٔ َذَص ٢ِ َتح َِٜت َٝ ا َٕ َِ ابٔيَن  ِس َولَی بَابٔطٔ بَوَّ

ِس٠َةٔ  ٟٔ اٜعَّ َٟ و٥َِٔس أَوَّ ا َٔ ٟٔ َظِس٠َٕة أَِو  بُِْ و٥َِٔس أَوَّ ١ََّا اٜعَّ َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ َِِک  ٢َِٜ أَُِعٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ  َیا َر

رت ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، ہبعش، اثتب انبین، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اےنپ ےچب رپ رفیت وع



 

ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ وت اس ےس رفامای اہلل ےس ڈر افر ربص اایتخر رک! وت اس ےن اہک مت وک ریمی تبیصم ںیہن یچنہپ، بج لپ یلص 

ت وک رپاشیین وہیئ افر فہ لپ اہلل ہیلع فل ہ فملس ےئگ وت اس وعرت ےس اہک ایگ ہک فہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھت وت اس وعر

ہلل یلص یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درفازے رپ یچنہپ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک رھگ رپ یسک درابؿ وک ہن اپای وت ادنر اج رک روسؽ ا

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض رکےن  یگ ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ناچہان ںیہن اھت وت لپ 

 ہک ربص دصہم یک ادتباء ںیم یہ الضف ےہ۔

 دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، ہبعش، اثتب انبین، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رپ ربص رکےن ےک ایبؿ ںیمتبیصم 

     2135    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ حبيِ حارثی، اب٦ حارث، ح، وٕيہ ب٦ ٠ْک٣ وِم، وبسا١ٜٝک ب٦ و١زو، ح، اح١س ب٦ ابزاہي٢ زورقی،  :  راوی

 وبساٜع١س

ث٥ََا َِٜحارٔثٔیُّ َحسَّ ِٕ ا ث٥ََاظ َیِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي ث٥ََا َوِبُس  َحسَّ ُّ َحسَّ َِٜىِمِّ ٕ ا ٣ َبُة ب٦ُِ ٠ُِْکَ ِٕ ث٥ََا وُ َِٜحارٔٔث ح و َحسَّ َخأْٜس َيِىىٔي اب٦َِ ا

اُٜوا َج١ٔيّىا  َٔ ١َسٔ  ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ ِوَرقٔیُّ َحسَّ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ َو١ِزٕو ح و َحسَّ ث٥ََا ُشِىَبُة بَٔضَذا اا ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ِْل

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َٔس ٠َزَّ ا٥َّٜٔييُّ َظل تٔطٔ َوفٔی َحٔسیٔث َوِبٔس اٜعَّ ٕ ٤َِحَو َحٔسیٔث وُِث١َا٧َ ب٦ِٔ و١ََُز بٕٔٔعَّ بِْ َٔ ٢َ بٔا٠َِزأَةٕ و٥َِٔس  َّٝ 

ب ہ نب رکمؾ یمع، دبعاکلمل نب رمعف، ح، ادمح نب اربامیہ
دفریق، دبعادمصل ایس دحثی یک  ییحی نب ، بی احریث، انب احرث، ح، عی

دفرسی اانسد ذرک یک ںی نکیل دبعادمصل یک رفاتی ںیم ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک سگر ا ک ربق ےک اپس ت یھٹ وہیئ وعرت 

 ےک اپس ےس وہا ابیق دحثی افرپ فایل دحثی یک رطح ےہ۔

ب ہ نب رکمؾ یمع :  رافی
 ، دبعاکلمل نب رمعف، ح، ادمح نب اربامیہ دفریق، دبعادمصلییحی نب ، بی احریث، انب احرث، ح، عی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 ...رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیمرھگ فاولں ےک رفےن ےک ف

ے

 ہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2136    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، اب٦ بَّش، ابوبْک، ٠ح١س ب٦ بَّش وبسی، وبيساهَّلل ب٦ و١ز، ٤اِي،  :  راوی

 وبساهَّلل

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی ُس ب٦ُِ  َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ٕ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ بَِّٔشٕ  ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ  بَِّٔشٕ َشِيَبَة َو٠َُح١َّ

َِٙت َولَی وُ  َعَة بَ ِّ ث٥ََا ٤َأِْي َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ َح َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜىِبسٔیُّ َو٦ِ وُبَِيسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز  َِٝٔم أ٧ََّ ا ٢ِ َتِى َٜ ُة أَ َٟ ٠َِضَّل یَا ب٥َُيَّ ا َٕ َِ ١ََز 

َِٝيطٔ  ِٔ أَصِٝٔطٔ َو ُب بٔبُکَا ١َِٜيَِّت يَُىذَّ َٟ إ٧َّٔ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

ہلل نب رمع، انعف، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب رشب، اوبرکب، دمحم نب رشب دبعی، دیبع ا

رضحت ہصفح رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ رفےن ںیگل وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن )احبتل مین ےب وہ ی( رفامای ریمی 

اولں ےک رفےن یک فہج ےس اس وک ایپری یٹیب رک اج! ایک وت ںیہن اجیتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای، تیم ےک الہ ف

 ذعاب دای اجات ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب رشب، اوبرکب، دمحم نب رشب دبعی، دیبعاہلل نب رمع، انعف، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   باب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 



 

     2137    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، ٔتازہ، َىيس ب٦ ٠سيِ، اب٦ و١ز، حَّضت و١ز :  راوی

ارٕ  ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٔ َو٦ِ  َحسَّ ١َُِٜسيَّ ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ ُث َو٦ِ  َتاَزَة یَُحسِّ َٔ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ  َحسَّ

ٔ ب١َٔا ٤ٔيَح  بِْٔظ َٔ ُب فٔی  ١َِٜيُِّت يَُىذَّ َٟ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َِٝيطٔ  وَ اب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، اتقدہ، دیعس نب بیسم، انب رمع، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد 

 رفامای، تیم وک اس یک ربق ںیم اس رپ ونہح ےئک اجےن یک فہج ےس ذعاب ایک اجات ےہ۔

 نب بیسم، انب رمع، رضحت رمعدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، اتقدہ، دیعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2138    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ ابی وسی، َىيس، ٔتازہ، َىيس ب٦ ٠سيِ، اب٦ و١ز، حَّضت و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

١َُِٜسيَّ  ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ َتاَزَة َو٦ِ  َٔ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ ٦ِ و١ََُز َو٦ِ ِٔ َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز وَ َحسَّ

َِٝيطٔ  ٔ ب١َٔا ٤ٔيَح َو بِْٔظ َٔ ُب فٔی  ١َِٜيُِّت ُيَىذَّ َٟ ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ، دیعس نب بیسم، انب رمع، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 رکےت وہےئ اراشد رفامےت ںی، تیم وک اس یک ربق ںیم اس رپ ونہح ےئک اجےن یک فہج ےس ذعاب ایک اجات ےہ۔ ےس رفاتی

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ، دیعس نب بیسم، انب رمع، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2139    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ ححزَىسی، ولی ب٦ ٠سہز، او١ض، ابوظاٜح، اب٦ و١ز :  راوی

ثَىٔي َولٔیُّ  ا  َحسَّ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ٕ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز  ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ـُٔى٦َ و١َُزُ أٌُِِٔمَ ب٦ُِ حُِحز

 َٝ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أ٠ََا َو١ُِٔٝت٢ِ أ٧ََّ َر ا َٔ  َٗ ا َِ ا أَ َّ١َٝ َِ َِٝيطٔ  َِٔعيَح َو َِٝيطٔ  َِٜهیِّ َو ِٔ ا ُب بٔبُکَا َُٜيَىذَّ ١َِٜيَِّت  َٟ إ٧َّٔ ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ  ِيطٔ َو

یلع نب رجحدعسی، یلع نب رہسم، اشمع، اوباصحل، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک زیمخ ایک ایگ، لپ 

ےنخیچ ےگل، بج لپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک وہش لای وت رفامای، ایک  ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ ےب وہ ی اطری وہیئگ وت ولگ لپ رپ اب لفاز دنلب

 مت ںیہن اجےتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای تیم وک زدنفں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ۔

 یلع نب رجحدعسی، یلع نب رہسم، اشمع، اوباصحل، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2140    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبززہولی ب٦ ححز، ولی ب٦ ٠سہز، شيبانی،  :  راوی

 َٜ  َٟ ا َٔ ِيَبانٔیِّ َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٕ َو٦ِ اٜصَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ٕ َحسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ُٟ َحسَّ و ُٕ ِْ َي َٞ ُظَضِي َِ و١َُزُ َجَى ا أُٔظي َّ١



 

َٟ اهَّللٔ و َُ ُِ أ٠ََا َو١َِٔٝت أ٧ََّ َر َٜطُ و١َُزُ یَا ُظَضِي  َٟ ا َٕ َِ َِٜهیِّ َوا أََخاِظ  ِٔ ا ُب بٔبُکَا َُٜيَىذَّ ١َِٜيَِّت  َٟ إ٧َّٔ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو   َظل

یلع نب رجح، یلع نب رہسم، ابیشین، اوبربدہ ےس رفاتی رکیت ںی ہک بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع زیمخ وہےئ بیہص ےن اہےئ 

 ہنع ےن اس ےس اہک اے بیہص ایک وت ںیہن اجاتن ہک روسؽ اہلل ےن رفامای تیم وک اھبیئ انہک یرفع رکدای وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل

 زدنفں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ۔

 یلع نب رجح، یلع نب رہسم، ابیشین، اوبربدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2141    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ ححز، شىيِ ب٦ ظّوا٧، ابویحٌي، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ، ابوبززہ، حَّضت ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُ َحسَّ  ٕ َو٦ِ أَبٔی ب ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ َوا٧َ أَبُو یَِحٌَي َو٦ِ َوِبٔس ا ِّ ُِ ب٦ُِ َظ ٤ََْا ُشَىِي َ ٕ أَِخب زَِزَة ب٦ِٔ أَبٔی ٠ُوَسي َو٦ِ أَبٔی ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز

َٞ َولَی و١َُزَ  َّي َزَخ ِْ ٦ِ٠ٔ ٥ِ٠َزٜٔٔطٔ َحً َٞ ُظَضِي َب ِٔ َِ و١َُزُ أَ ا أُٔظي َّ١َٜ  َٟ ا َٔ َٟ و١َُزُ َوََل٣َ َتِبکٔی أََولَیَّ  ٠ُوَسي  ا َٕ َِ ا٣َ بٔٔحَيأٜطٔ َیِبکٔی  َٕ َِ

َٟ اهَّللٔ  و َُ ِس َو١َِٔٝت أ٧ََّ َر َٕ َٜ َٟ َواهَّللٔ  ا َٔ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن  َْ ا َِٝيَک أَبِکٔی َیا أ٠َٔي َى َٜ َٟ إٔی َواهَّللٔ  ا َٔ َٟ ٦ِ٠َ َتِبکٔی  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َٝ ِٜيَ یُِبکَی َو َٜئَٔک ا ١ََّا کَا٧َ أُو ُٟ إ٤ٔ و ُٕ َٟ کَا٤َِت َوائَٔصُة َت ا َٕ َِ َِٝحَة  َ ُت َذَٜٔک ١ُٜٔوَسي ب٦ِٔ ـ ََِذََکِ  َٟ ا َٔ ُب   ُضوزَ ِيطٔ يَُىذَّ

یلع نب رجح، بیعش نب وفصاؿ، اوبییحی، دبعاکلمل نب ریمع، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

اہلل اعتٰیل ہنع زیمخ وہ ےئگ وت رضحت بیہص اےنپ رھگ ےس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس لےئ افر اؿ ےک اسےنم رمع ریض 

ڑھکے وہ رک رفےن ےگل وت اس وک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای سک ابت رپ رفےت وہ؟ ایک مت ھجم رپ رف رےہ وہ؟ وت اس ےن اہک 

ونینم اہلل یک

ے

و
م
ل

 مسق لپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہ رپ رفات وہں، وت لپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اہلل یک مسق وت اجاتن ےہ ہک اے اریما

روسؽ اہلل ےن رفامای سج رپ رفای اجےئ اس وک ذعاب دای اجات ےہ، رفامےت ںی ںیم ےن اس اک ذرک ومٰیس نب ہحلط ےس ایک وت اوہنں ےن 



 

  اعتٰیل اہنع رفامیت ںی ہک پ  ولوگں ےک ابرے ںیم  ہ دحثی فارد وہیئ ےہ فہ وہیدی ےھت۔رفامای ہک رضحت اعدص  ریض اہلل

 یلع نب رجح، بیعش نب وفصاؿ، اوبییحی، دبعاکلمل نب ریمع، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2142    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، وّا٧ ب٦ ٠س٢ٝ، ح١از ب٦ ١َٝہ، ثابت، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

١َََٝة َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ وُ َحسَّ  ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ا٧ُ ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو ا ـُٔى٦َ ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َّ١َٜ أب  َِٜدفَّ ١ََز ب٦َِ ا

َّی اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىٔت َر ََ َعُة أ٠ََا  ِّ َٟ یَا َح ا َٕ َِ َعُة  ِّ َِٝيطٔ َح َِٜت َو َِٝيطٔ  َووَّ َٟ َو ُب َوَووَّ َِٝيطٔ ُيَىذَّ ُٟ َو ١َُِٜىوَّ ُٟ ا و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َو

ُب  َِٝيطٔ ُيَىذَّ َٟ َو ١َُِٜىوَّ ُِ أ٠ََا َو١َِٔٝت أ٧ََّ ا َٟ و١َُزُ یَا ُظَضِي ا َٕ َِ  ِْ  ُظَضِي

ہک بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل رمعف اندق، افعؿ نب ملسم، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ہنع وک زیمخ ایک ایگ وت رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن لپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ لفاز ےس رفان یرفع رکدای، رضحت رمع ریض اہلل

ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت ہک اعتٰیل ہنع ےن رفامای= اے ہصفح! ایک وت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ںیہن انس لپ یلص اہلل 

سج رپ لفاز ےس رفای اجےئ اےس ذعاب دای اجات ےہ افر لپ رپ بیہص بج رفےئ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اے 

 بیہص ایک وت ںیہن اجاتن ہک سج رپ لفاز ےس رفای اجےئ اےس ذعاب دای اجات ےہ۔

 ، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق، افعؿ نب ملسم، امحد نب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2143    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زاُز ب٦ رشيس، ا١َاويٞ ب٦ وٝيہ، ایوب، وبساهَّلل ب٦ ابی ٠ٝيٙہ :  راوی

ث٥ََا أَیُّوُب َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ٠ُ  َة َحسَّ َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا َزاُوزُ ب٦ُِ ُرَشِيٕس َحسَّ ِٔ َحسَّ ٔلَی َج٥ِ ٥ُِت َجأّٜسا إ ُ٘  َٟ ا َٔ ََٙة  ِي َٝ

َِ اب٦ُِ َوبَّ  َحا َِ َُْظ اب٦ِٔ و١ََُز َو٤َِح٦ُ ٥َِ٤َتٔمزُ َج٥َاَزَة أ٣ُِّ أَبَا٧َ ب٥ِٔٔت وُِث١َا٧َ َوو٥َِٔسُظ َو١ِزُو ب٦ُِ وُِث١َا٧َ  َ أَُراُظ أَِخب َِ ائْٔس  َٔ وزُُظ  ُٕ إس َي

إٔذَ  َِ ٥َُُِِٙت بَِي٥َُض١َا  ٔلَی َج٥ِٔيي  ََٝس إ َّي َج َِ َحً َحا َِ َُّط َيِىزُٔؿ َولَی َو١ِزٕو ب١َٔکَا٧ٔ اب٦ِٔ و١ََُز  أ٤َ َ٘ َٟ اب٦ُِ و١ََُز  ا َٕ َِ ارٔ  ا َظِوْت ٦ِ٠ٔ اٜسَّ

 ٔ ُب ب َُٜيَىذَّ ١َِٜيَِّت  ُٟ إ٧َّٔ ا و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ َي٥َِضاص٢ُِ  َِ و٣َ  ُٕ َضا َوبُِس أ٧َِ َي َٝ ََ أَِر َِ  َٟ ا َٔ ِٔ أَصِٝٔطٔ  بُکَا

ِٔ اهَّللٔ ٠ُ  ِٜبَِيَسا ٥َّا بٔا ُ٘ َّي إٔذَا  أب َحً َِٜدفَّ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن و١ََُز ب٦ِٔ ا ٔ ا ٥َّا ٠ََي أ٠َٔيْ ُ٘ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس  ا َٕ َِ ّة  َٝ ََ ِّٞ  زِ ٔ ٟٕ فٔی ل ٕٞ ٤َازٔ إَٔذا صَُو بَٔزُج

إَٔذا صَُو ُظضَ  َِ ََِذَصِبُت   ُٞ ٢َِٝ لٔی ٦ِ٠َ َذاَک اٜزَُّج َِاِو  ِِ َٟ لٔی اذَِص ا َٕ َِ ََٜک َشَحَزةٕ   ٢َ َٝ ََّک أ٠ََزَِتىٔي أ٧َِ أَِو ُِٝت إ٤ٔ ُٕ َِ َِٜيطٔ  ٔ َجِىُت إ ِْ ََفَ ِي

َٟ َوإ٧ِٔ کَا٧َ ٠ََىُط أَصُِٝ  ا َٔ ُط  َٝ ُِٝت إ٧َّٔ ٠ََىطُ أَصِ ُٕ َِ ِٖ ب٥َٔا  َِٝح َي ِٝ َِ َٟ ٠ُزُِظ  ا َٔ  ِْ َّطُ ُظَضِي َٟ أَیُّوُب ٠ُزُِظ ٦ِ٠َ َذاَک َوإ٤ٔ ا َٔ طُ َوُرب١ََّا 

 َٝ َِ ِٖ ب٥َٔا  َِٝح َي ِٝ َِ َٟ ا َٕ َِ ُٟ َوا أََخاِظ َوا َظاحَٔباِظ  و ُٕ ِْ َي َِ ُظَضِي َحا َِ  َِ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن أ٧َِ أُٔظي َِٝبِث أ٠َٔيُْ ا ٢َِٜ َی ٔس٥َ٠ِا  َٔ ا  َّ٢َِٜ ١ و١َُزُ أَ

َٟ اهَّللٔ َظ  و َُ ٢ِ َتِس١َِي أ٧ََّ َر َٜ ٢ِ أََو  َٝ ٢ِ َتِى َٜ َٟ أََو  ا َٔ َٟ أَیُّوُب أَِو  ا َٔ ٢َِٜ َتِس١َِي  ٢ِ أََو  َٝ ١َِٜيَِّت َتِى َٟ إ٧َّٔ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

َٟ بَٔبِىٔؾ  ا َٕ َِ ا و١َُزُ  َّٝة َوأ٠ََّ ََ َضا ٠ُزِ َٝ ََ أَِر َِ ا َوِبُس اهَّللٔ  أ٠ََّ َِ  َٟ ا َٔ ِٔ أَصِٝٔطٔ  ُب بَٔبِىٔؾ بُکَا ُِٝت َولَی َوائَٔصَة  َُٜيَىذَّ ََِسَخ ١ُِت  ُٕ َِ

َٟ اب٦ُِ و١َُزَ  ا َٔ ثُِتَضا ب١َٔا  َحسَّ َِ  َ ُب بٔبُک ١َِٜيَِّت يَُىذَّ قُّ إ٧َّٔ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُط َر َٜ ا َٔ َِٜت َِل َواهَّللٔ ٠َا  ا َٕ ِٔ أََحٕس َِ ا

ُضَو أَِؼَحَک َوأَبِ  َٜ ِٔ أَصِٝٔطٔ َوَذابّا َوإ٧َّٔ اهَّلَل  ِٜکَأَفَ َیزٔیُسُظ اهَّللُ بٔبُکَا َٟ إ٧َّٔ ا ا َٔ ُط  َّ٥ ٔٙ َٟ أَیُّوُب َوَل ا َٔ ی  کَی َوَِل َتزُٔر َوازَٔرْة ؤِزَر أُِِخَ

ُٟ و١ََُز َواب٦ِٔ و١ََُز  ِو َٔ ََ َوائَٔصَة  َٝ ا بَ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ٕس  ٢ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َٔ ا َٕ ِٜ ثَىٔي ا ََٙة َحسَّ ِي َٝ َٟ اب٦ُِ أَبٔی ٠ُ ا َٔ ٔ ٌَيِْ ِّی َو٦ِ  ثُون َُٜتَحسِّ  ٢ُِ َّٙ َِٜت إ٤ٔ ا َٔ

بَ  َٙذَّ ١َِي یُِدٔفئُ کَاذٔبَئِن َوَِل ٠ُ ٦َّٔٙ اٜسَّ  ئِن َوَل

ب کہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھٹیب 
مل
دافٗد نب ردیش، اامسلیع نب ہیلع، اویب، دبعاہلل نب ایب 

د ےھت ہک انب ابعس ریض وہا اھت افر مہ اؾ اابؿ تنب امثعؿ ےک انجزہ اک ااظتنر رک رےہ ےھت افر لپ ےک اپس رمعف نب امثعؿ یھب وموج

 وت فہ اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ افر اؿ وک وکیئ صخش الراہ اھت ریما امگؿ ےہ ہک اؿ وک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ہگج یک  رب دی یئگ



 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع لےئ افر ریمے اپس ھٹیب ےئگ افر ںیم اؿ دفونں ےک درایمؿ اھت، اےنت ںیم رھگ ےس رفےن یک لفاز لیئ وت انب رمع

ےن رضحت رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامای ہک فہ ڑھکے وہ رک اؿ وک رفںیک ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس 

 ںیہن انس ےہ تیم وک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ، رضحت دبعاہلل ےن اس وک اقلطم رفامای وہید یک دیق

ونینم رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےک اسھت ےھت بج رحصاء 

ے

و
م
ل

اگلیئ وت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مہ رضحت اریم ا

دیباء ںیم ےچنہپ وت مہ ےن ا ک صخش وک ا ک درتخ ےک اس ہ ںیم ارتےت وہےئ داھکی وت لپ ےن ےھجم رفامای ہک اجؤ افر ولعمؾ رکف ہک فہ 

وکؿ ےہ، ںیم ایگ وت فہ رضحت بیہص ےھت ںیم فاسپ لای افر رعض یک سج صخش وک ولعمؾ رکےن  ےئ لپ ےن ےھجم اجیھب فہ  لدیم

بیہص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںی وت لپ ےن رفامای اؿ وک مکح دف ہک فہ امہرے اسھت لم اجںیئ، ںیم ےن رعض ایک اؿ ےک اسھت اؿ ےک 

اسھت اس ےک رھگ فاےل ںی اؿ وک امہرے اسھت ےنلم اک مکح دف، بج مہ دمہنی ےچنہپ وت ھچک دری یہ  الہ ںی، لپ ےن رفامای ارگہچ اس ےک

ہن  یگ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع زیمخ وہ ےئگ، رضحت بیہص لےئ افر اہےئ اھبیئ اہےئ اھبیئ ےنہک ےگل وت رضحت رمع ریض اہلل 

 ںیہن انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای تیم وک اس ےک ضعب رھگ فاولں ےک اعتٰیل ہنع ےن رفامای، ایک وت ںیہن اجاتن وت ےن

رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ رفامای دبعاہلل ےن قلطم رفامای ےہ۔ رمدہ وک ذعاب دای اجات ےہ احالہکن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل 

ب کہ ےتہک ںی ںیم ااھٹ افر رضحت اعدص  یک دختم ںیم احرض وہ رک ںیم ےن انب رمع ہنع ےن رفامای ضعب ےک رفےن یک فہج ےس انب ایب 
مل

رفامای ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی اؿ وک ایبؿ یک وت رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ںیہن اہلل یک مسق روسؽ اہلل ےن  ہ ںیہن 

دای اجات ےہ ہکلب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اکرف رپ اس ےک رھگ رمدہ رک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب 

 فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب افر زایدہ وہ اجات ےہ افر اہلل یہ  اسنےت افر رالےت ںی وکیئ یسک اک وبھج ںیہن ااھٹ اتکس، اویب ےتہک

ب کہ ےن رفامای ےھجم اقمس نب دمحم ےن ایبؿ ایک 
مل
بج رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ںی انب ایب 

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ اچنہپ وت رفامای مت ےھجم اےسی لدویمں یک رفاتی ایبؿ رکےت وہ وج ہن وھجےٹ ںی افر ہن ذکتبی

 یک اج یتکس ےہ اہتبل یھبک ےننس ںیم یطلغ وہ اجیت ےہ۔

ب کہ :  رافی
مل
 داؤد نب ردیش، اامسلیع نب ہیلع، اویب، دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 



 

     2144    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ابی ٠ٝيٙہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َْ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َٟ اب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ث٥ََا ٠َُح١َّ َْنٔی َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ أَبٔی َحسَّ َ ٤َا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب

َصا اب٦ُِ  َحََّضَ َِ  َٟ ا َٔ حٔئ٥َِا ٥َِٜٔصَضَسَصا  َِ  َٟ ا َٔ ا٧َ ب١َََّٔٙة  َّّ َِِّيِت اب٥َِْة ُٜٔىِث١َا٧َ ب٦ِٔ َو َٟ تُُو ا َٔ ََٙة  ِي َٝ ِّی ٠ُ ٔن َٟ َوإ ا َٔ  و١ََُز َواب٦ُِ َوبَّإس 

 َٝ َٟ َج ا َٔ َٟ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز َٜٔى١ِزٔو ب٦ِٔ وُِث١َا٧َ ََٜحأْٜس بَِي٥َُض١َا  ا َٕ َِ ٔلَی َج٥ِٔيي  ََٝس إ َح َِ َِ اِْلَِخُ  ٔلَی أََحٔسص١َٔا ث٢َُّ َجا  َوصَُو ِسُت إ

١َِٜيَِّت  َٟ إ٧َّٔ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ إ٧َّٔ َر َِ  ِٔ ِٜبُکَا َٟ  ٠َُوأجُضُط أََِل َت٥َِهی َو٦ِ ا ا َٕ َِ َِٝيطٔ  ِٔ أَصِٝٔطٔ َو ُب بٔبُکَا َُٜيَىذَّ

 ُ٘ َّي إَٔذا  ََّٙة َحً َٟ َظَسِرُت ٠ََي و١ََُز ٦ِ٠ٔ ٠َ ا َٕ َِ َث  َٔک ث٢َُّ َحسَّ ُٟ َبِىَؾ ذَٜ و ُٕ ِس کَا٧َ و١َُزُ َي َٔ ِٔ إَٔذا صَُو اب٦ُِ َوبَّإس  ِٜبَِيَسا ٥َّا بٔا

ا َِ  ِِ َٟ اذَِص ا َٕ َِ ِّٞ َشَحَزةٕ  ٔ ِٕ َتِحَت ل ِ٘ َٟ بَٔز ا َٔ َٟ اِزوُُط لٔی  ا َٕ َِ أَِخبَِْتُُط  َِ  َٟ ا َٔ  ِْ إَٔذا صَُو ُظَضِي َِ ٥ََمزُِت  َِ  ُِ ِ٘ ِٔ اٜزَّ ٤ُِمزِ ٦ِ٠َ َصُؤَِل

ِْ یَ  َٞ ُظَضِي َِ و١َُزُ َزَخ ا أ٧َِ أُٔظي َّ١َٝ َِ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن  َْ ا ِٖ أ٠َٔي َِٜح ا َِ  ِٞ ُِٝت اِرَتٔح ُٕ َِ  ِٕ ٔلَی ُظَضِي َجِىُت إ ُٟ َوا أَ ََفَ و ُٕ َخاِظ َوا ِبکٔی َي

٢َ إ٧َّٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ِس  َٔ ُِ أََتِبکٔی َولَیَّ َو َٟ و١َُزُ یَا ُظَضِي ا َٕ َِ ِٔ  َظاحَٔباِظ  ُب بَٔبِىٔؾ بُکَا ١َِٜيَِّت ُيَىذَّ ا

 ٔ ُت َذَٜٔک ٜ ا ٠َاَت و١َُزُ َذََکِ َّ١َٝ َِ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس  ا َٕ َِ َِٝيطٔ  ُٟ اهَّللٔ أَصِٝٔطٔ َو و َُ َث َر َِٜت یَزَِح٢ُ اهَّللُ و١ََُز َِل َواهَّللٔ ٠َا َحسَّ ا َٕ َِ َىائَٔصَة 

َٟ إ٧َّٔ اهَّلَل َیزٔیُس ا ا َٔ  ٦ِٔٙ ِٔ أََحٕس َوَل ١ُِِٜؤ٦َ٠ٔ بٔبُکَا ُب ا ٢ََّٝ إ٧َّٔ اهَّلَل ُيَىذِّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيطٔ َظل ِٔ أَصِٝٔطٔ َو  ِٜکَأَفَ َوَذابّا بٔبُکَا

 ٔ َٟ اب٦ُِ َوبَّإس و٥َِٔس ذَٜ ا َٔ َٟ َو ا َٔ ی  آ٧ُ َوَِل َتزُٔر َوازَٔرْة ؤِزَر أُِِخَ ُُِٜقِ َِٜت َوائَٔصُة َحِسب٢ُُِٙ ا ا َٔ َٟ َو ا َٔ َٟ ا َٔ َک َواهَّللُ أَِؼَحَک َوأَبِکَی 

َٟ اب٦ُِ و١ََُز ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ  ا َٔ ََِواهَّللٔ ٠َا  ََٙة  ِي َٝ  اب٦ُِ أَبٔی ٠ُ

ب کہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ  دمحم نب راعف، دبع نب
مل
دیمح، دبعارلزاؼ، انب رججی، رضحت دبعاہلل نب ایب 

نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یٹیب ہکم ںیم وفت وہیئگ مہ اؿ ےک انجزہ ںیم یرتک ےک  ےئ لےئ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

ہنع یھب رشتفی الےئ افر ںیم اؿ دفونں ےک درایمؿ ےنھٹیب فاال اھت ای رفامای ںیم اؿ ںیم ےس  ہنع افر رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

ا ک ےک اپس اھٹیب اھت ہک دفرسے رشتفی الےئ افر ریمے اپس لرک ھٹیب ےئگ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اسےنم 

ںیہن رکدےتی ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رمدہ وک اس  ےھٹیب رمعف نب امثعؿ ےس اہک ایک مت اؿ رفےن فاولں وک عنم

ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

امای ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ہکم ےس ولاٹ ضعب رھگ فاولں ےک رفےن ےس رفامای اھت رھپ دحثی ایبؿ رکےت وہےئ رف



 

بج مہ اقمؾ دیباء ےچنہپ وت ا ک درتخ ےک اس ہ ںیم ھچک وسار رظن لےئ وت لپ ےن رفامای اجؤ افر دوھکی ہک  ہ وسار وکؿ ںی ںیم ایگ 

ہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای، اس وک الب الؤ ںیم داھکی وت فہ رضحت بیہص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت ںیم ےن لپ وک  رب دی وت لپ ریض ا

ونینم ےک اسھت لم اجؤ، بج رضحت وک زیمخ ایک ایگ وت رضحت بیہص 

ے

و
م
ل

رضحت بیہص ےک اپس ولاٹ افر اؿ ےس اہک ولچ افر اریما

 وت ھجم رپ رفات رفےت وہےئ داہ  وہےئ اہےئ اھبیئ اہےئ اسیھت ےتہک ےھت وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اے بیہص ایک

ےہ؟ احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک رمدہ وک اےنپ ضعب رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ، 

 رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیہش وہ ےئگ وت ںیم ےن اس اک رضحت اعدص 

اہلل ہیلع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ذرک ایک وت اوہنں ےن رفامای اہلل رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ رمح رفامےئ اہلل یک مسق روسؽ اہلل یلص 

 فل ہ فملس ےن ااسی ںیہن رفامای اہلل اعتیل ومنم ےک یسک ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دےتی ںی ہکلب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 رفامای اہلل اعتیل اکرف ےک الہ فتداؽ ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب وک زایدہ رک دےتی ںی رھپ رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای

ر اہمترے  ےئ رقلؿ اکیف ےہ وکیئ یسک دفرسے اک وبھج ہن ااھٹےئ اگ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس رپ رفامای اہلل یہ  اسنات ےہ اف

ب کہ ےتہک ںی ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس رپ وکیئ ابت ںیہن رفامیئ ینعی  ہ دحثی وبقؽ رک یل۔ر
مل
 الات ےہ انب ایب 

ب کہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، انب رججی، رضحت دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2145    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہوبساٜزح٦١ ب٦ بَّش، َّيا٧، و١زو، حَّضت اب٦ ابی ٠ٝيٙ :  راوی

 ٔ ٥َّا فٔی َج٥َاَزة ُ٘ ََٙة  ِي َٝ َٟ َو١ِْزو َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی ٠ُ ا َٔ َيا٧ُ  ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ بَِّٔشٕ َحسَّ َٗ  َحسَّ ا ََ أ٣ُِّ أَبَا٧َ ب٥ِٔٔت وُِث١َا٧َ َو

َِٜحٔسیٔث َو٦ِ و١ََُز َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ  َي ا ِِ ٢َِٜ َی٥ُغَّ َر َِٜحٔسیَث َو ُط أَیُّوُب َواب٦ُِ ُجَزیِٕخ َوَحٔسیُثُض١َا أََت٢ُّ  ا ١َا َنعَّ َ٘  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

 ٦ِ٠ٔ َحٔسیٔث َو١ِزٕو



 

ب کہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اؾ اابؿ تنب امثعؿ ےک انجزہ ںیم ےھت 
مل
دبعارلنمح نب رشب، ایفسؿ، رمعف، رضحت انب ایب 

 ر یکچ ےہ۔ابیق دحثی سگ

ب کہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 دبعارلنمح نب رشب، ایفسؿ، رمعف، رضحت انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایب

ے

 ؿ ںیمرھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2146    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ ٠ح١س، َا٢ٜ، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي و١َُزُ ب٦ُِ  ِٕ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي َحسَّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ثَُط َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ  َحسَّ ا١ّٜٔا َحسَّ ََ ٕس أ٧ََّ  ٠َُح١َّ

َِٜهیِّ  ِٔ ا ُب بٔبُکَا ١َِٜيَِّت يَُىذَّ َٟ إ٧َّٔ ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  َر

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب دمحم، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

 فل ہ فملس ےن رفامای ہک رمدے وک زدنفں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ۔

 رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب دمحم، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2147    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 خْٝ ب٦ ہصا٣، ابوربيي زہزانی، ح١از، ہصا٣ ب٦ ُعوة، ُعوہ :  راوی

ازُ ب٦ُِ َزیِ َحسَّ  ث٥ََا َح١َّ ْْ َحسَّ َٝ َٟ َخ ا َٔ ازٕ  َّصَِزانٔیُّ َج١ٔيّىا َو٦ِ َح١َّ ُْ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َوأَبُو اٜزَّبٔئي اٜز َٝ َوَة َو٦ِ ث٥ََا َخ ٕس َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ

 ٔ ُب بٔبُکَأء أَصِٝ ١َِٜيُِّت يَُىذَّ ُٟ اب٦ِٔ و١ََُز ا ِو َٔ َٟ ذَُٔکَ و٥َِٔس َوائَٔصَة  ا َٔ ١َٔي َشِيّئا أَبٔيطٔ  ََ َِٜت َرح٢َٔ اهَّللُ أَبَا َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ  ا َٕ َِ َِٝيطٔ  طٔ َو

٢ََّٝ َج٥َاَزةُ یَُضوزٓٔیٕ َوص٢ُِ َیِبُٙ  ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ََّا ٠َزَِّت َولَى َر ِمطُ إ٤ٔ َّ ٢ِ َیِح َٝ َّطُ َِ َٟ أْمُتَْن َتِبُٙو٧َ َوإ٤ٔ ا َٕ َِ َِٝيطٔ  و٧َ َو

ُب َٜيُ   َىذَّ

فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب زرہاین، امحد، اشہؾ نب رعفة، رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس انب رمع ریض 

اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ ہک رمدے وک اس ےک الہ فتداؽ ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ، ذرک ایک ایگ وت اوہنں ےن رفامای اہلل 

ارلنمح رپ رمح رفامےئ وکیئ ابت ینس نکیل اس وک اید ہن رھک ےکس الص  ہ ےہ ہک ا ک وہیدی اک انجزہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ اوبدبع

 فملس ےک اسےنم ےس سگرا فہ اس رپ رف رےہ ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت رفےت وہ افر اس وک ذعاب دای اجات ےہ۔

 اشہؾ، اوبرعیب زرہاین، امحد، اشہؾ نب رعفة، رعفہ فلخ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2148    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ہصا٣، حَّضت ُعوہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ ذَُٔکَ و٥َِٔس َوائَٔصَة أ٧ََّ اب٦َِ و١َُ  ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ا٠ََة َو٦ِ صَٔصا٣ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َّی اهَّللَُحسَّ ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل ُي إ َِ  َز َیزِ

 ُٟ و َُ َٟ َر ا َٔ ١ََّا  َٞ إ٤ٔ ٔ َِٜت َوص ا َٕ َِ َِٝيطٔ  ِٔ أَصِٝٔطٔ َو ٔ بٔبُکَا بِْٔظ َٔ ُب فٔی  ١َِٜيَِّت يَُىذَّ ٢َ إ٧َّٔ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َُّط َو ٢َ إ٤ٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

 َٝ ََٜيِبُٙو٧َ َو َٝطُ  ُب بَٔدٔفيَئتٔطٔ أَِو بَٔذ٤ِبٔطٔ َوإ٧َّٔ أَصِ ا٣َ َُٜيَىذَّ َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِؤٜطٔ إ٧َّٔ َر َٔ  ُٞ ِيطٔ اِْل٧َ َوَذاَک ٠ِٔث

ََٜيِس١َُىو٧َ ٠َ  َُّض٢ِ  َٟ إ٤ٔ ا َٔ َُٜض٢ِ ٠َا   َٟ ا َٕ َِ ٘ٔيَن  ١َُِِّٜشٔ ِتلَی بَِسٕر ٦ِ٠ٔ ا َٔ ِٔ یَِو٣َ بَِسٕر َؤِيطٔ  ٝٔي َٕ ِٜ ١ََّاَولَی ا َٞ إ٤ٔ ٔ ِس َوص َٔ ُٟ َو ُٔو َٟ  ا أَ ا َٔ



 

١َِِٜوتَی َو٠َا أ٤ََِت ب١ُٔ  ََّک َِل ُتِس١ُٔي ا أَِت إ٤ٔ ٌّٖ ث٢َُّ َْقَ َُٜض٢ِ َح  ُٟ ُٔو َ ٥ُِت أ ُ٘ ١َُٝو٧َ أ٧ََّ ٠َا  ََٜيِى َُّض٢ِ  ُُا إ٤ٔ ُٟ حٔيَن َتَبوَّ و ُٕ بُورٔ َي ُٕ ِٜ ِس١ٕٔي ٦ِ٠َ فٔی ا

اؤَسص٢ُِ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ  َٕ ٠َ 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ذرک ایک اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت رعفہ ریض اہلل

ؽ ایگ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ہ دحثی یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رموفاع لقن رکےت ںی ہک تیم وک ربق ںیم اےنپ الہ فتدا

ٰیل اہنع ےن رفامای فہ وھبؽ ےئگ ںی احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ وت دیسہ ریض اہلل اعت

فملس ےن وت  ہ رفامای ہک فہ اےنپ انگہ افر اطخؤں یک فہج ےس ذعاب اپات ےہ افر اس ےک الہ رپ وجاب رف رےہ ںی، اؿ وک  ہ وقؽ ایس وقؽ 

ںی رپ ڑھکے وہےئ افر اس ونکںی ںیم رشمنیک ےک دبری وتؽ یک رطح ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دبر ےک دؿ ونک

 ہیلع ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ وک رفامای وج رفامای ہک فہ  ےتن ںی وج ںیم اتہک وہں، احالہکن فہ وھبؽ ےئگ ںی لپ یلص اہلل

  فل ہ فملس ےن رفامای اہتبل فہ اجےتن ںی وج ںیم اؿ وک اتہک اھت فہ قح 
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ےہ رھپ دیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن لتی )ِإن

ُووِر( وت ںیہن انس اتکس وج رمدہ ںی افر وج ربقفں ںیم ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ وک انس
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ئ
َ
ےن فاےل ںیہن ںی أ

 داتی ےہ ہک فہ دفزخ ںیم اینپ ہگج رپ چنہپ ےکچ ںی۔اس ںیم اہلل اعتیل اؿ ےک احؽ یک  رب 

 اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیمرھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم 

ے

 وک ذعاب دی 

     2149    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، ہصا٣، ُعوة :  راوی

 ٔ ٥َاز َِ ٔ َوَة بَٔضَذا اِْل ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ا٠ََة َوَحٔسیُث أَبٔی َحسَّ ََ ُ ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث أَبٔی أ

ا٠ََة أََت٢ُّ  ََ ُ  أ



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، رعفة ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، رعفة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2150    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، وبساهَّلل ب٦ ابوبْک، و١زة ب٥ت وبساٜزح٦١ :  راوی

ُٔتَِيبَ  ث٥ََا  َِٝيطٔ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َو١ِزَ َحسَّ َِ َو ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َِمَٔي ُْقٔ ََ َة ب٥ِٔٔت َوِبسٔ ُة ب٦ُِ 

ََٜضا أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ و١ََُز يَ  ١َٔىِت َوائَٔصَة َوذَُٔکَ  ََ ََّضا  َِْتُط أ٤َ َ ََّضا أَِخب َِٜت اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ ا َٕ َِ َِٜهیِّ  ِٔ ا ُب بٔبُکَا َُٜيَىذَّ ١َِٜيَِّت  ُٟ إ٧َّٔ ا و ُٕ

١ََّا ٠َ  ٥َُّٔٙط ٤َٔسَي أَِو أَِخَفأَ إ٤ٔ ٢ِ یَِٙٔذِب َوَل َٜ َُّط  َٔفُ اهَّللُ ٔلَبٔی َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٠ََا إ٤ٔ ٍِ ٢َ َولَی َوائَٔصُة َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ زَّ َر

 ٔ بِْٔصَاَیُضوز َٔ ُب فٔی  َُٜتَىذَّ ََّضا  ِيَضا َوإ٤ٔ َٝ ََٜيِبُٙو٧َ َو َُّض٢ِ  َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ َِٝيَضا   یَّٕة یُِبکَی َو

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، دبعاہلل نب اوبرکب، رمعة تنب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ذرک 

ٰیل ہنع رفامےت ںی ہک تیم وک زدنفں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ وت دیسہ اعدص  ریض اہلل ایک ایگ ہک انب رمع ریض اہلل اعت

اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای اہلل اوبدبعارلنمح وک اعمػ رفامںیئ اوہنں ےن وھجٹ ںیہن وبال ہکلب فہ وھبؽ ےئگ ای اطخ وہیئگ ےہ ویکہکن روسؽ 

 ہ ےک انجزے رپ ےس سگرے اس رپ رفای اج راہ اھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای  ہ ولگ وت یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک وہید

 اس رپ رف رےہ ںی افر اس وک اس یک ربق ںیم ذعاب دای اج راہ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، دبعاہلل نب اوبرکب، رمعة تنب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیم

ے

 رھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2151    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 س ـائی، ٠ح١س ب٦ ٔيس، ولی ب٦ ربيىہابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و٘يي، َىيس ب٦ وبي :  راوی

ِيٕس  َٔ ٔس ب٦ِٔ  ائٔیِّ َو٠َُح١َّ ٔىئس ب٦ِٔ وُبَِيٕس اٜفَّ ََ ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٟ  َحسَّ َٟ أَوَّ ا َٔ َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ َربٔيَىَة 

 ِٕ ِى َ٘ َلُة ب٦ُِ  ٔة َْقَ َِ َِٝيطٔ بٔاِلُٙو ُٟ ٦ِ٠َ ٦ِ٠َ ٤ٔيَح َو و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ َْةُ ب٦ُِ ُشِىَبَة  ١ٍُِٜٔي َٟ ا ا َٕ َِ

َِٜٕٔيا٠َةٔ  َِٝيطٔ َیِو٣َ ا ُب ب١َٔا ٤ٔيَح َو َّطُ ُيَىذَّ إ٤ٔ َِ َِٝيطٔ   ٤ٔيَح َو

رفاتی ےہ ہک وکہف ںیم بس ےس ےلہپ زقہع نب  بع رپ  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دیعس نب دیبع اطیئ، دمحم نب سیق، یلع نب رہعیب ےس

ہیلع ونہح ایک ایگ وت رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل 

 ےس ذعاب دای اجےئ اگ۔ فل ہ فملس رفامےت ےھت سج رپ ونہح ایک ایگ اس وک ایقتم ےک دؿ ونہح ےئک اجےن یک فہج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دیعس نب دیبع اطیئ، دمحم نب سیق، یلع نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 

ے

  اجےن ےک ایبؿ ںیمرھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج ےس تیم وک ذعاب دی 

     2152    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ ححز َىسی، ولی ب٦ ٠سہز، ٠ح١س ب٦ ٔيس اَسی، ولی ب٦ ربيىہ اَسی، ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ :  راوی

 َْ َ ٕ أَِخب ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ٔسیِّ َحسَّ َِ َ ٔسیُّ َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ َربٔيَىَة اِل َِ َ ِيٕس اِل َٔ ُس ب٦ُِ  ٤َا ٠َُح١َّ



 

َٝطُ  ٢ََّٝ ٠ِٔث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْةٔ ب٦ِٔ ُشِىَبَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١ٍُِٜٔي  َو٦ِ ا

 یس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، دمحم نب سیق ادسی، یلع نب رہعیب ادسی، ریغمہ نب ہبعش ےس ا

 یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، دمحم نب سیق ادسی، یلع نب رہعیب ادسی، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیمرھگ فاولں ےک رفےن ےک فہج

ے

  ےس تیم وک ذعاب دی 

     2153    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، ٠زوا٧ ب٦ ٠ىاویہ ِزاری، َىيس ب٦ وبيس ـائی، ولی ب٦ ربيىہ، ٠ٍيْہ ب٦ شىبہ :  راوی

 ِٜ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ َيِىىٔي ا ث٥ََاظ اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ٔ ب٦ِٔ َحسَّ َْة ١ٍُِٜٔي ائٔیُّ َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ َربٔيَىَة َو٦ِ ا ٔىيُس ب٦ُِ وُبَِيٕس اٜفَّ ََ ث٥ََا  زَارٔیَّ َحسَّ َّ

َٝطُ  ٢ََّٝ ٠ِٔث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ُشِىَبَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

  ےس ایس دحثی یک ا ک افر دنس ذرک یک ےہ۔انب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمف ہ زفاری، دیعس نب دیبع اطیئ، یلع نب رہعیب، ریغمہ نب ہبعش

 انب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمف ہ زفاری، دیعس نب دیبع اطیئ، یلع نب رہعیب، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبؿ ںیمونہح رکےن یک یتخس ےک اسھت اممتعن ےک 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح رکےن یک یتخس ےک اسھت اممتعن ےک ایبؿ ںیم



 

     2154    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وّا٧، ابا٧ ب٦ یزیس، ح، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، حبا٧ ب٦ ہَلٟ، ابا٧، یحٌي، زیس، ابوََل٣،  :  راوی

 بو٠اٜک اشىزیحَّضت ا

ُٖ ب٦ُِ  َح َِ ٔ ثَىٔي إ ث٥ََا أَبَا٧ُ ب٦ُِ َیزٔیَس ح و َحسَّ ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا َحبَّا٧ُ َحسَّ َ َُٜط أَِخب ُن  ِّ َّٝ ٥ِ٠َُعوٕر َواٜ

ث٥ََا َیِحٌَي أ٧ََّ َزیِّسا َحسَّ  ث٥ََا أَبَا٧ُ َحسَّ ٟٕ َحسَّ َّی ب٦ُِ صََٔل ثَطُ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ثَُط أ٧ََّ أَبَا ٠َأٜٕک اِلَِشَىزٔیَّ َحسَّ ٕ َحسَّ ٣ َلَّ ََ ثَُط أ٧ََّ أَبَا 

ِْخُ فٔی اِلَحِ  َّ ِٜ و٤َُض٦َّ ا ُ٘ ٔة َِل َیَُِّْ َِٜحاصٔٝٔيَّ ٔ ا ًٔي ٦ِ٠ٔ أ٠َِز َٟ أَِربَْي فٔی أ٠َُّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َ اهَّللُ َو ِى٦ُ فٔی اِل ِنَسأب َسأب َواٜفَّ

َِٜٕٔيا ا٣ُ َیِو٣َ ا َٕ َٞ ٠َِوتَٔضا ُت ِب َٔ  ِِ ٢ِ َتُت َٜ َٟ ا٥َّٜائَٔحُة إَٔذا  ا َٔ ٔ َوا٥َِّٜياَحُة َو ُِ بٔا٥ُّٜحُو٣ ا َٕ تِٔس َِ ْٟ ٦ِ٠ٔ َواِِل بَا َِٝيَضا َٔسِ ٠َٔة َوَو

ًْ ٦ِ٠ٔ َجَزٕب  ا٧ٕ َوزِٔر ْٔطَ َٔ 

ةحؿ نب الہؽ، اابؿ، ییحی، زدی، اوبالسؾ، رضحت اوبامکل ارعشی ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، اابؿ نب سیدی، ح، ااحسؼ نب وصنمر، 

رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اچر ابںیت ریمی اتم ںیم زامہن اجتیلہ یک ایسی ںی ہک فہ اؿ وک ہن وھچڑںی 

افر ونہح رکان رفامای ونہح رکےن فایل ارگ اینپ ومت ےس ےلہپ ےگ۔ اےنپ بسح رپ رخف افر بسن رپ نعط رکان، اتسرفں ےس اپین اک بلط رکان، 

 وتہب ہن رکے وت ایقتم ےک دؿ اس احؽ ںیم اےھٹ یگ ہک اس رپ دنگکھ اک رکات افر زگن یک اچدر وہ یگ۔

رضحت اوبامکل اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، اابؿ نب سیدی، ح، ااحسؼ نب وصنمر، ةحؿ نب الہؽ، اابؿ، ییحی، زدی، اوبالسؾ،  :  رافی

 ارعشی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح رکےن یک یتخس ےک اسھت اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2155    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، وبساٜوہاب، یحٌي ب٦ َىيس، و١زة، َيسہ وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا اب٦ ٠ثىي، :  راوی



 

 َ ١ِٔىُت یَِحٌ ََ  َٟ ا َٔ َِٜوصَّأب  ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ َّي َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز  ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا َِْتىٔي َحسَّ َ ُٟ أَِخب و ُٕ ٔىيٕس َي ََ ي ب٦َِ 

ََّضا ُٞ اب٦ِٔ َحارٔثََة َوَجِىََفٔ بِ  َو١َِزةُ أ٤َ ِت َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر ا َجا َّ١َٜ  ُٟ و ُٕ ١َٔىِت َوائَٔصَة َت ِٕ َوَوِبٔس ََ ٔ ٦ٔ أَبٔی ـَاٜ

ُِٜحز٧ُِ  ُٓ ِٔيطٔ ا ٢ََّٝ ُيِىَز ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٝس َر َِٜبأب  اهَّللٔ ب٦ِٔ َرَواَحَة َج ِّٖ ا َِٜبأب َش ٔ ا َِٜت َوأ٤ََا أ٤َُِمزُ ٦ِ٠ٔ َظائٔز ا َٔ

َي٥َِضاصُ  َِ  َِ أ٠َََزُظ أ٧َِ یَِذَص َِ َِ َجِىََفٕ َوَذََکَ بُکَائَُض٦َّ  َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ نَٔسا و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ  ْٞ أََتاُظ َرُج َُّض٦َّ َِ ََِذََکَ أ٤َ أََتاُظ  َِ  َِ َذَص َِ  َّ٦

أ٠ََزَ  َِ ٢ِ یُٔفِى٥َطُ  َٟ اهَّللٔ َٜ و َُ َٝب٥َ٥َِا یَا َر ٌَ ِس  َٕ َٜ َٟ َواهَّللٔ  ا َٕ َِ َِ ث٢َُّ أََتاُظ  َذَص َِ َي٥َِضاص٦َُّ  َِ  َِ ا٤َٔيَة أ٧َِ یَِذَص زََو١َِت أ٧ََّ ُظ اٜثَّ َِ َِٜت  ا َٔ

َْأب  ُّ َواصٔض٦َّٔ ٦ِ٠ٔ اَّٜ ِِ َِاِحُث فٔی أَ  ِِ َٟ اذَِص ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َک َواهَّللٔ  َر َّ ٢ٌََ اهَّللُ أَِن ُِٝت أَِر ُٕ َِ َِٜت َوائَٔصُة  ا َٔ

 َٝ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َت َر ِ٘ ٢َ َو٠َا َتَز َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٞ ٠َا أ٠َََزَک َر َى ِّ ِٔ ٠َا َت َِٜى٥َا ٢َ ٦ِ٠ٔ ا َّٝ ََ  ِيطٔ َو

ییحی نب دیعس، رمعة، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع انب ینثم، انب ایب رمع، دبعاولاہب، 

 فل ہ فملس ےک اپس زدی نب احرہث رفعج نب ایب اطبل افر دبعاہلل نب رفاہح یک اہشدت یک  رب یچنہپ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ مغ

 درفازہ یک درزفں ےس دھکی ریہ یھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ا ک لدیم ےن ےک لاثر ومندار وہےئ رفامیت ںی ہک ںیم

لرک رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رضحت رفعج یک وعرںیت رف ریہ ںی۔ لپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک مکح دای ہک 

اوہنں ےن ںیہن امان لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس وک دفابرہ مکح دای ہک فہ اج فہ اج رک اؿ وک عنم رکے، فہ ایگ افر لرک رعض ایک ہک 

اؿ وک عنم رکے فہ ایگ فاسپ لرک رعض رکےن اگل اہلل یک مسق ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس، فہ مہ رپ اغبل لںیئگ، رفامیت ںی 

رفامای اجؤ افر اؿ ےک ہنم اخک ےس رھب دف، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع  ریما امگؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

ات رفامیت ںی ہک ںیم ےن اہک اہلل ریتی انک اخک لولد رکے اہلل یک مسق ہن وت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک مکح یک لیمکت رک

 ےس وھچڑات ےہ۔ ےہ افر ہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس فیلکت

 انب ینثم، انب ایب رمع، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، رمعة، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ونہح رکےن یک یتخس ےک اسھت اممتعن ےک



 

     2156    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ح، ابوـاہز، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ٠ىاویہ ب٦ ظاٜح، اح١س ب٦ ابزاہي٢ زورقی،  :  راوی

 وبساٜع١س، اب٦ ٠س٢ٝ، یحٌي ب٦ َىيس

ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َش  ِٕ َو٦ِ ٠ُ َحسَّ ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ َىاؤَیَة ب٦ِٔ ِيَبَة َحسَّ

َِٜى  ث٥ََا َوِبُس ا ١َسٔ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ ِوَرقٔیُّ َحسَّ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ُُّٝض٢ِ َو٦ِ َیِحٌَي َظأٜٕح ح و َحسَّ ُ ٔ َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُِس٢ٕٔٝ ک زٔیز

 َٝ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َت َر ِ٘ ٔ َو٠َا َتَز َِٜىزٔیز ٔ ٤َِحَوُظ َوفٔی َحسٔیٔث َوِبٔس ا ٥َاز َِ ٔ ٔىيٕس بَٔضَذا اِْل ََ ِٜعٔیِّ ب٦ِٔ  ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ ا ََ  ِيطٔ َو

اہلل نب فبہ، اعمف ہ نب اصحل، ادمح نب اربامیہ دفریق، دبعادمصل، انب ملسم، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ح، اوباطرہ، دبع

ییحی نب دیعس اس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی نکیل دبعازعلسی یک رفاتی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

 واکھےن ےس ہن وھچڑا۔

ح، اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، اعمف ہ نب اصحل، ادمح نب اربامیہ دفریق، دبعادمصل، انب  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، :  رافی

 ملسم، ییحی نب دیعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح رکےن یک یتخس ےک اسھت اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2157    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوربيي زہزانی، ح١از، ایوب، ٠ح١س، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ٕس َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ  ث٥ََا أَیُّوُب َو٦ِ ٠َُح١َّ اْز َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ثَىٔي أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝي٥َا َر َِٜت أََخَذ َو ا َٔ َة 

َِٜىََل  ِي٢ٕ َوأ٣ُُّ ا َٝ َُ ِت ٥٠َّٔا ا٠َِزأَْة إِٔلَّ َخ١ِْس أ٣ُُّ  َِ ١َا َو َِ ِٜبَِيَىٔة أَِلَّ ٥َ٤ُوَح  ٢َ ٠ََي ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ََْة ا٠َِزأَةُ ٠َُىاذٕ أَِو اب٥َُِة َو ِ ب ََ ِٔ َواب٥َُِة أَبٔی 



 

 ِ ب ََ ٕ أَبٔی   ََْة َوا٠َِزأَةُ ٠َُىاذ

اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، دمحم، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

س دہع وک ےن تعیب ےک اسھت اس ابت رپ یھب ارقار ایل ہک مہ ونہح ںیہن رکںی یگ نکیل مہ ںیم ےس اپچن وعروتں ےک العفہ یسک ےن ا

 وپرا ہن ایک ںیم، اؾ میلس، اؾ العء، ایب ربسہ یک یٹیب، اعمذ یک ویبی، ای ایب ربسہ یک یٹیب افر اعمذ یک ویبی۔

 اوبرعیب زرہاین، امحد، اویب، دمحم، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح رکےن یک یتخس ےک اسھت اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2158    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ہصا٣، حّعہ، حَّضت ا٣ وفيہ :  راوی

٤ََْا أَ  َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝي٥َا َر َِٜت أََخَذ َو ا َٔ َة  َعَة َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ ِّ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ َح َباْك َحسَّ َِ

ِي٢ٕ  َٝ َُ ٌَيُِْ َخ١ِٕس ٥ِ٠ُٔض٦َّ أ٣ُُّ  َِِت ٥٠َّٔا  ١َا َو َِ ِٜبَِيَىةٔ أَِلَّ َت٥ُِح٦َ  ٢ََّٝ فٔی ا ََ َِٝيطٔ َو  َو

، رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن مہ ےس تعیب ںیم ونہح ہن ااحسؼ نب اربامیہ، اشہؾ، ہصفح

 رکےن رپ یھب دہع ایل نکیل مہ ںیم ےس اپچن وعروتں ےک العفہ یسک ےن فدعہ فاف ہن ایک اؿ ںیم ےس اؾ میلس یھب ںی۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 ونہح رکےن یک یتخس ےک اسھت اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2159    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اٗ ب٦ ابزاہي٢، ابو٠ىاویہ، زہيْ، ٠ح١س ب٦ حاز٣، واظ٢، حّعہ، حَّضت ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اَح :  راوی

 ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی ٠َُىاؤیَ  َح َِ ٔ ٕب َوإ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُس َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ب٦ُِ َة 

ٔ اِْلیَُة یَُبائِى٥ََک َولَی أ٧َِ  َِٜت َصٔذظ ا ٤َزَ َّ١َٜ َِٜت  ا َٔ َة  َعَة َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ ِّ ث٥ََا َوأظ٢ْ َو٦ِ َح ٕ َحسَّ ٦َ بٔاهَّللٔ َشِيّئا َوَِل َخاز٣ٔ ِ٘  َِل يَُِّشٔ

 َُ ُِٝت َیا َر ُٕ َِ َِٜت  ا َٔ َِٜت کَا٧َ ٥ِ٠ُٔط ا٥َِّٜياَحُة  ا َٔ  ٕٓ َِٜحاصٔٝٔيَّةٔ َيِىٔعي٥ََک فٔی ٠َِىزُو َىُسونٔی فٔی ا َِ َ َُّض٢ِ کَا٤ُوا أ إ٤ٔ َِ ََُِل٧ٕ   َٟ َٟ اهَّللٔ إِٔلَّ آ و

ََُِل٧ٕ   َٟ ٢ََّٝ إِٔلَّ آ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ٔىَسص٢ُِ  َِ ُ ََل بُسَّ لٔی ٦ِ٠ٔ أ٧َِ أ َِ 

ف ہ، زریہ، دمحم نب احزؾ، اعمص، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعم
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انزؽ وہیئ وت رفامیت ںی اؿ ںیم اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج لتی )ب

 رفامیت ںی ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس الفں ہلیبق فاولں ےن ونہح رکےن ےس یھب عنم ایک ایگ اؾ ہیطع

امای اجتیلہ ںیم ونہح رپ ریما اسھت دای اھت وت ایک ریمے  ےئ اؿ اک اسھت دانی الزیم ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رف

 اہں لؽ الفں ینثتسم ںی۔

رکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمف ہ، زریہ، دمحم نب احزؾ، اعمص، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اوب :  رافی

 اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےک ایبؿ ںیموعروتں ےک  ےئ انجزہ ےک ےھچیپ اجےن یک اممتعن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 وعروتں ےک  ےئ انجزہ ےک ےھچیپ اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2160    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایوب، اب٦ وٝيہ، ایوب، ٠ح١س ب٦ َيْی٦، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا َِٜت أ٣ُُّ َؤفيَّ  َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ئْی٦َ  َٔ ٔس ب٦ِٔ  ٤ََْا أَیُّوُب َو٦ِ ٠َُح١َّ َ َة أَِخب َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ ًٔ َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ٥َّا ٥ُِ٤َهی َو٦ِ اتَِّبا ُ٘ َة 

َِٝي٥َا ٢ِ يُِىز٣َِ َو َٜ ٔ َو َِٜح٥َائٔز  ا

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ انجزفں ےک اسھت  ییحی نب اویب، انب ہیلع، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع

 اجےن ےس رفاک اجات اھت نکیل اس وک مہ رپ الزؾ ہن ایک ایگ۔

 ییحی نب اویب، انب ہیلع، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک  ےئ انجزہ ےک ےھچیپ اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2161    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ّعہ، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، ح، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، ہصا٣، ح :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

٤ََْا  َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ا٠ََة ح و َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ص١َُا َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس لَٔکَ

َِٜت ٤ُضٔي ا َٔ َة  َعَة َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ ِّ َِٝي٥َاَو٦ِ َح ٢ِ ُيِىز٣َِ َو َٜ ٔ َو َِٜح٥َائٔز ًٔ ا  ٥َا َو٦ِ اتَِّبا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ح، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی 

 نکیل مہ رپ اس ںیم یتخس ہن یک یئگ۔ ےہ ںیمہ انجزفں ےک اسھت اجےن ےس عنم ایک ایگ



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ح، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم وک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

  ایبؿانجزفں اک :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2162    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، یزیس ب٦ زریي، ایوب، ٠ح١س ب٦ َيْی٦، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

٤ََْا َیزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي وَ  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َِٝي٥َا ا٥َّٜٔييُّ َحسَّ َٞ َو َِٜت َزَخ ا َٔ َة  ئْی٦َ َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ َٔ سٔ ب٦ِٔ  ٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ ٠َُح١َّ

َْ ٦ِ٠ٔ ذَ  َ ث ِ٘ َ ٥ََِٝضا ثَََلثّا أَِو َخ١ِّسا أَِو أ َٟ أٌِس ا َٕ َِ ُٞ اب٥ََِتُط  ٔس ٍِ ٢َ َو٤َِح٦ُ َن َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َظل َٔک ب ِٕ َٜٔک إ٧ِٔ َرأَیَُِّنَّ ذَٜ ١َا

٥ٌَِا آ ا ََفَ َّ١َٝ َِ َّىٔي  َِآذ٤ٔ ٌَُِّنَّ  إَٔذا ََفَ َِ ُِوٕر  ُِوّرا أَِو َشِيّئا ٦ِ٠ٔ کَا ٔ کَا ة ٦َِٝ فٔی اِْلِٔخَ ِسٕر َواِجَى َٔ َٟ َو ا َٕ َِ َوُظ  ِٕ َِٜي٥َا َح ٔ َِٜقی إ َ أ َِ َّاُظ  َذ٤

 أَِشٔىز٤ََِضا إٔیَّاظُ 

ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ  ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اؾ

فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یٹیب وک الہن ریہ ںیھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

اس ےس زایدہ ابر، ارگ مت انمبس وھجمس وت لرخی ابر اپین ںیم ھچک اکوفر یھب اس وک اپین افر ریبی ےک وتپں ےک اسھت نیت ای اپچن ابر الہنؤ ای 

الم انیل بج مت افرغ وہاجؤ وت ےھجم اقالع دے دانی بج مہ افرغ وہںیئگ وت مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اقالع دی وت لپ یلص 

 ہک اس وک اسرے نفک ےس ےچین ٹیپل دف۔اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ دنبہت امہری رطػ کنیھپ دای رفامای 

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، اویب، دمحم نب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم تیم وک لسغ دےنی ےک

     2163    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، یزیس ب٦ زریي، ایوب، ٠ح١س ب٦ َيْی٦، حّعہ ب٥ت َيْی٦، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

٤ََْا َیزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َو٦ِ أَیُّ  َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َة َحسَّ ئْی٦َ َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ َٔ َعَة ب٥ِٔٔت  ِّ ئْی٦َ َو٦ِ َح َٔ ٔس ب٦ِٔ  وَب َو٦ِ ٠َُح١َّ

َِٜت ٠ََصِف٥َاَصا ثَََلثََة ُْقُو٧ٕ  ا َٔ 

ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، اویب، دمحم نب ریسنی، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن 

 ؿ ےک ابولں یک نیت ڈنیمایھں ںیک۔یھگنک رک ےک ا

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، اویب، دمحم نب ریسنی، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیمتیم وک

     2164    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ح، ابوربيي زہزانی، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ح١از، ح، یحٌي ب٦ ایوب، اب٦ وٝيہ، ٠ح١س،  :  راوی

 حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ث٥ََا َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َو ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس ح و َحسَّ اْز ح و ََ َح١َّ

ةَ  ٕس َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ ُض٢ِ َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ ٠َُح١َّ ُّٝ ُ َة ک َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ َّی  َحسَّ َِِّيِت إِٔحَسی ب٥ََأت ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜت تُُو ا َٔ

٢َ َو  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت أََتا٤َا َر ا َٔ َة  َٝيَّ ٢ََّٝ َوفٔی َحٔسیٔث اب٦ِٔ وُ ََ َِٝيطٔ َو ُٞ اب٥ََِتطُ َوفٔی َحٔسیٔث اهَّللُ َو ٔس ٍِ ٤َِح٦ُ َن



 

َِٝي٥َا َر  َٞ َو َِٜت َزَخ ا َٔ ٞٔ َحٔسیٔث َیزٔیَس ب٦ِٔ ُزَریِٕي َو٦ِ أَیُّ ٠َأٜٕک  َِِّيِت اب٥َُِتُط ب١ِٔٔث ٢ََّٝ حٔيَن تُُو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و وَب َُ

ٕس َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّةَ   َو٦ِ ٠َُح١َّ

، دمحم، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ح، اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد، ح، ییحی نب اویب، انب ہیلع

اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک انبت ںیم ےس یسک ا ک اک ااقتنؽ وہ ایگ افر انب ہیلع یک دحثی ںیم ےہ 

یک یٹیب وک لسغ دے ریہ رفامیت ںی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ںیھت افر امکل یک دحثی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس مہ رپ داہ  وہےئ بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یٹیب اک 

 ااقتنؽ وہا۔

، دمحم، رضحت اؾ ہیطع ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ح، اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد، ح، ییحی نب اویب، انب ہیلع :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2165    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 تيبہ ب٦ َىيس، ح١از، ایوب، حّعہ، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہأ :  راوی

 َّ َْ أ٤َ ِ َة ب٥َِٔحؤظٔ ٌَي َعَة َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ ِّ اْز َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ َح ث٥ََا َح١َّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِبّىا أَِو َحسَّ ََ َٟ ثَََلثّا أَِو َخ١ِّسا أَِو  ا َٔ ُط 

 ٦ِ٠ٔ َْ َ ث ِ٘ َضا ثَََلثََة ُْقُو٧ٕ أَ ََ ِ ٥َِٝا َرأ َة َوَجَى َعُة َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ ِّ َِٜت َح ا َٕ َِ ٔٔک  ٔٔک إ٧ِٔ َرأَیَُِّنَّ ذَٜ  ذَٜ

ہبیتق نب دیعس، امحد، اویب، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ایس رطح رمفی ےہ وساےئ اس ےک ہک 

 ےن اؾ ہیطع ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رف

 

ضة
امای نیت ای اپچن ای است ای اس ےس زایدہ ارگ مت انمبس وھجمس وت رضحت لف

 رفاتی یک ےہ ہک مہ ےن اؿ ےک رس یک نیت زلایں رکدںی۔



 

 ہبیتق نب دیعس، امحد، اویب، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2166    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ ایوب، اب٦ وٝيہ، ایوب، حّعہ، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا یَِحٌَي بِ  ٥َِٝ َحسَّ َِٜت أٌِس ا َٔ َة  َعُة َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ ِّ َِٜت َح ا َٔ َٟ َو ا َٔ ٤ََْا أَیُّوُب  َ َة َوأَِخب َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ َضا ؤِتّزا ثَََلثّا أَِو ٦ُ أَیُّوَب َحسَّ

َة ٠ََصِف٥َاَصا ثَََلثََة ُْقُو٧ٕ  َِٜت أ٣ُُّ َؤفيَّ ا َٔ َٟ َو ا َٔ ِبّىا  ََ  َخ١ِّسا أَِو 

، اویب، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ییحی نب اویب، انب ہیلع

انب  اس وک اطؼ ادعاد ںیم ینعی نیت ای اپچن ای است ابر لسغ دف ۔ اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںی مہ ےن یھگنک یک افر نیت زلایں

 دںی۔

 ، انب ہیلع، اویب، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2167    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١ز و٤أس، ابو٠ىاویہ، ٠ح١س ب٦ حاز٣، ابو٠ىاویہ، واظ٢ احوٟ، حّعہ ب٥ت َيْی٦، حَّضت  :  راوی



 

 ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َٟ َو١ِْزو َحسَّ  ا َٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی ٠َُىاؤَیَة  ث٥ََا َحسَّ ُس ب٦ُِ َخاز٣ٕٔ أَبُو ٠َُىاؤَیَة َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ

ٟٔ اهَّللٔ  و َُ ُِ ب٥ُِٔت َر ا ٠َاَتِت َزی٥َِ َّ١َٜ َِٜت  ا َٔ َة  ئْی٦َ َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ َٔ َعَة ب٥ِٔٔت  ِّ ُٟ َو٦ِ َح َٟ  َوأظ٢ْ اِلَِحَو ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َا َر ُِوّرا أَِو َشِيّئا ٦ِ٠ٔ َٜ َِٜدا٠َٔسٔة کَا ٦َِٝ فٔی ا ٥ََِٝضا ؤِتّزا ثَََلثّا أَِو َخ١ِّسا َواِجَى ٢ََّٝ أٌِس ََ َِٝيطٔ َو إَٔذا  َو َِ ُِوٕر  کَا

َٟ أَِشٔىز٤ََِضا إٔیَّاظُ  ا َٔ َوُظ َو ِٕ أَِوَفا٤َا َح َِ ٥َ١ِاُظ  َٝ أَِو َِ َِٜت  ا َٔ أَِو٥َ١ِٔٝىٔي  َِ ِٝت٥ََُّضا   ٌََس

نب ایب ہبیش، رمع فاندق، اوباعمف ہ، دمحم نب احزؾ، اوباعمف ہ، اعمص اوحؽ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع  اوبرکب

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زبنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وفت وہںیئگ وت ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےن رفامای اؿ وک اطؼ ینعی نیت ای اپچن رمہبت لسغ دانی افر اپوچنںی رمہبت اکوفر ای ھچک اکوفر الم انیل بج مت اس وک لسغ دے ہیلع فل ہ فملس

 اس وک اؿ ول وت ےھجم  رب دے دف مہ ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  رب دی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اانپ دنبہت اطع ایک افر رفامای

 ےک نفک ےس ےچین ٹیپل دف۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمع فاندق، اوباعمف ہ، دمحم نب احزؾ، اوباعمف ہ، اعمص اوحؽ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2168    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١ز و٤أس، یزیس ب٦ ہارو٧، ہصا٣ ب٦ حسا٧، حّعہ ب٥ت َيْی٦، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا َیزٔیُس بِ  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َِٜت أََتا٤َا َحسَّ ا َٔ َة  ئْی٦َ َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ َٔ َعَة ب٥ِٔٔت  ِّ ا٧َ َو٦ِ َح ٤ََْا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ َحسَّ َ ٦ُ َصاُرو٧َ أَِخب

٥ََِٝضا ؤِتّزا َخ١ِّسا أَ  َٟ أٌِس ا َٕ َِ ُٞ إِٔحَسی ب٥ََاتٔطٔ  ٔس ٍِ ٢َ َو٤َِح٦ُ َن َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َْ ٦ِ٠ٔ َر َ ث ِ٘ ٔ َحٔسیٔث ِو أَ َذٜٔٔک ب٥َِٔحو



 

٤َِيَضا َو٤َأظَيَتَضا ٤َا َشِىَزَصا ثَََلثََة أَثََِلٕث َْقِ َؽََفِ َِ َِٜت  ا َٔ َِٜحسٔیٔث  َٟ فٔی ا ا َٔ  أَیُّوَب َوَوأظ٢ٕ َو

س رمع فاندق، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اپ

ںیم ےس ا ک وک لسغ دے ریہ ںیھت  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ افر مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ویٹیبں

وک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس وک اطؼ رمہبت ینعی اپچن ای اس ےس زایدہ رمہبت لسغ دانی رفامیت ںی ہک مہ ےن اس ےک ابولں 

 ں ںیم میسقت رک ےک اؿ یک نیت ڈنیمایھں رک دںی ویٹپنکں رپ افر اشیپین رپ۔نیت وصح

 رمع فاندق، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2169    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، خاٜس، حّعہ ب٥ت َيْی٦، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

٤ََْا صَُصِي٢ْ َو٦ِ  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َة أ٧ََّ َر ئْی٦َ َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ َٔ َعَة ب٥ِٔٔت  ِّ َخأٜٕس َو٦ِ َح

ِٔ ٥ِ٠َٔضا ُِٜوُؼو ََٜضا ابَِسأ٧َِ ب١ََٔيا٥٠َٔٔضا َو٠ََوأؼٔي ا  َٟ ا َٔ َٞ اب٥ََِتُط  ٔس ٍِ ٢َ َحِيُث أ٠َََزَصا أ٧َِ َت َّٝ ََ  َو

تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن بج مہ ےس اینپ ییحی نب ییحی، میشہ، اخدل، ہصفح 

ا ء ےس ادتباء رکف۔

 

ض
ع
 یٹیب وک لسغ دےنی اک مکح دای وت رفامای داںیئ رطػ ےس یرفع رکف افر فوض ےک ا

 اہنع ییحی نب ییحی، میشہ، اخدل، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 تیم وک لسغ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2170    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٤أس، اب٦ وٝيہ، خاٜس، حّعہ، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا یحٌي ب٦ ایوب، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو :  راوی

 َٟ ا َٔ َة  َٝيَّ ُض٢ِ َو٦ِ اب٦ِٔ وُ ُّٝ ُ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس ک َة  َحسَّ َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ

ٞٔ اب٥َِتٔطٔ اَو٦ِ َخأٜٕس وَ  ٌَِس َُٜض٦َّ فٔی   َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َة أ٧ََّ َر َعَة َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ ِّ بَِسأ٧َِ ب١ََٔيا٥٠َٔٔضا ٦ِ َح

ِٔ ٥ِ٠َٔضا ُِٜوُؼو  َو٠ََوأؼٔي ا

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ییحی نب اویب، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ہیلع، اخدل، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع

ا ء ےس 

 

ض
ع
یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اںیہن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک یٹیب ےک لسغ ںیم رفامای ہک داںیئ رطػ افر فوض ےک ا

 یرفع رکف۔

 ت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب اویب، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ہیلع، اخدل، ہصفح، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم وک نفک دےنی ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک نفک دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2171    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، شٕيٖ ب٦  :  راوی

 ١َٝہ، حَّضت خباب ب٦ ارت رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

ُس ب٦ُِ  ١ٔئِمُّ َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ َٟ  َحسَّ ا َٔ ُن َٜٔيِحٌَي  ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ ٕ َوأَبُو َُکَ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ

ٖٕ َو٦ِ َخبَّأب ب٦ِٔ اِلََر  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َشٕٔي و٧َ َحسَّ َٟ اِْلَِخُ ا َٔ ٤ََْا َو َ ٟٔ َیِحٌَي أَِخب و َُ َٟ َصاَجز٤َِا ٠ََي َر ا َٔ تِّ 

َّی اهَّللُ ِ  اهَّللٔ َظل ٢َِٜ َیأ ٥ٔ١َّا ٦ِ٠َ ٠ََضي  َِ َِ أَِجز٤َُا َولَی اهَّللٔ  َوَج َِ ٞٔ اهَّللٔ ٤َبَِتغٔی َوِجَط اهَّللٔ  بٔي ََ ٢َ فٔی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٔ َشِيّئا َو ِٞ ٦ِ٠ٔ أَِجزٔظ ُ ک

٦ُ ِٔيطٔ إِٔلَّ  َّّ َٙ ُ َُٜط َشِيْئ ی ٢ِ یُوَجِس  َٝ َِ َٞ َیِو٣َ أُحُٕس  ٔ ُٔت  ٕ ُِ ب٦ُِ و١َُيِْ َجِت ٥ِ٠ُٔض٢ِ ٠ُِعَى طٔ َِخَ َٔ ِ ٥ََُِّٙا إَٔذا َوَؼِى٥َاَصا َولَی َرأ  ١َ٤َٔزْة 

٢َ َؼىُ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ طُ  َُ ِ َد َرأ َِٝيطٔ َِخَ ُط َواِجَىُٝوا رِٔجََلُظ َوإَٔذا َوَؼِى٥َاَصا َولَی رِٔج ََ ِ ا یَلٔی َرأ وصَا ١٠َّٔ

َِٝيطٔ اِْلٔذِِٔخَ  ِضَو یَِضسٔبَُضا َولَی رِٔج َِ َُٜط ث١َََزتُُط   َو٥٠َّٔا ٦ِ٠َ أَی٥ََِىِت 

ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش نب ہملس، رضحت ابخب نب ارت 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اہلل یک راض بلط رکےت وہےئ اہلل ےک

رجہت یک، امہرا وثاب اہلل رپ ےہ وت مہ ںیم ےس ضعب سگر ےئگ وہنجں ےن اےنپ وثاب ںیم ےس ھچک یھب داین ںیم احلص ہن ایک اؿ ںیم 

ےک وسا وکیئ زیچ ہن اپیئ ےس بعصم نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادح ےک دؿ دیہش ےئک ےئگ اؿ ےک نفک ےک  ےئ ا ک وھچیٹ یس اچدر 

یئگ اس وک بج مہ اؿ ےک رس رپ ڈاےتل وت اؿ ےک اپؤں لکن اجےت افر بج مہ لپ ےک اپؤں رپ ڈاےتل وت رس لکن اجات وت روسؽ اہلل ےن 

اس ںیم ےس رفامای اچدر رس رپ ڈاؽ دف افر اس ےک اپؤں رپ اذرخ ئاھس ڈاؽ دف افر مہ ںیم ےس ھچک اےسی ںی ہک اس اک لھپ کپ ایگ افر فہ 

 نچ نچ رک وتڑ رےہ ںی۔

ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش نب ہملس، رضحت ابخب نب  :  رافی

 ارت ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک نفک دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2172    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، ح، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، ح، ٥٠حاب ب٦ حارث ت١يِم، ولی ب٦ ٠سہز، ح،  :  راوی



 

 اب٦ ابی و١ز، اب٦ ويي٥ہ، او١ضاَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، 

٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ  َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا ٥ِ٠َٔحاُب ب٦ُِ  َحسَّ یُو٤َُس ح و َحسَّ

ٕ ح و  ٤ََْا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ١ٔئِمُّ أَِخب َِٜحارٔٔث اٜتَّ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض ا َح َِ ٔ ث٥ََا إ َحسَّ

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

انب امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ح، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، ح، اجنمب نب احرث یمیمت، یلع نب رہسم، ح، ااحسؼ نب اربامیہ، 

 ایب رمع، انب ہنییع، اشمع ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک رک دی ںی۔

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ح، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، ح، اجنمب نب احرث یمیمت، یلع نب رہسم، ح، ااحسؼ نب  :  رافی

 اربامیہ، انب ایب رمع، انب ہنییع، اشمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک نفک دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2173    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہایحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، ہصا٣، ُعوة، حَّضت وائصہ  :  راوی

 َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ ُن َٜٔيِحٌَي  ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ث٥ََا أَبُو َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو

َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصةَ  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ٢ََّٝ فٔی ثَََلثَةٔ أَثَِوإب بٔيٕؾ  ٠َُىاؤیََة َو٦ِ صَٔصا٣ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٦َ َر ِّّ ُ٘ َِٜت  ا َٔ

 َ َط َولَی ا٥َّٜأس ِٔيَضا أ ١ََّا ُشبِّ َِإ٤ٔ ُة  َّٝ ُِٜح ا ا ١ٔيْغ َوَِل و١َٔا٠َْة أ٠ََّ َٔ َِٜيَس ِٔيَضا   ْٕ َُ ٕة ٦ِ٠ٔ َُکِ ُحؤٜيَّ ََ َّّ َٙ ُط ٜٔيُ َٜ ََّضا اِشَُّْٔیَِت  ٦َ ٤

أََخَذَصا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ  َِ ٕة  ُحؤٜيَّ ََ ٦َ فٔی ثَََلثَٔة أَثَِوإب بٔيٕؾ  ِّّ ُ٘ ُة َو َّٝ ُِٜح ِت ا َ٘ ٔ َُّْ َِ ٦َ ِٔيَضا ِٔيَضا  ِّّ َ٘ ُ َّي أ َٟ َلَِحبَٔس٥ََّضا َحً ا َٕ َِ  

 َ٥ َّّ َٙ َّٞ ٥َٜٔبٔيِّطٔ َل ِو َرٔؼَيَضا اهَّللُ َوزَّ َوَج َٜ  َٟ ا َٔ ٔسي ث٢َُّ  ِّ َٗ بَٔث٥١ََٔضاَن َباَوَضا َوَتَعسَّ َِ  طُ ِٔيَضا 



 

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشہؾ، رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ضیم یھت، ہن امعہم افر راہ ہلح، اس ںیم مہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک نیت دیفس وحسیل ڑپکفں ںیم نفک دای ایگ وج رفیئ ےک ےھت، اس ںیم 

 وک ہبش وہایگ، احالہکن فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ رخدیا ایگ اھت اتہک اس ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک نفک دںی نکیل

دای ایگ افر فہ ہلح دبعاہلل نب ایب رکب ےن ےل ایل اس ہلح وک وھچڑ دای ایگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک نیت دیفس وحسیل ڑپکفں ںیم نفک 

وک ایس افر اہک ہک ںیم اس وک روھکں اگ اتہک ےھجم ایس ںیم نفک دای اجےئ رھپ ےنہک ےگل ارگ اہلل وک اےنپ یبن ےک نفک ںیم  ہ  دنس وہات وت لپ 

 ںیم نفک دای اجات رھپ اس وک  چی دای افر اس یک تمیق ریخات رک دی۔

 نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشہؾ، رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک نفک دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2174    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ ححزی َىسی، ولی ب٦ ٠سہز، ہصا٣ ب٦ ُعوة، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ وَ  ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ ٕ َحسَّ ٤ََْا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ِىٔسیُّ أَِخب ٕ اٜسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ُٟ ٦ِ وَ َحسَّ و َُ َِٜت أُِزرَٔد َر ا َٔ ائَٔصَة 

ٕة کَا٤َِت َٜٔىِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی بَِْکٕ ث٢َُّ ٤ُزَٔوِت وَ  ٕة ی٥١ََٔيَّ َّٝ ٢ََّٝ فٔی حُ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٕ ی١ََا٤َٔيٕة اهَّللٔ َظل ُحو َُ ٦َ فٔی ثَََلثَٔة أَثَِوإب  ِّّ ُ٘ ٥ُِط َو

١ٔيْغ  َٔ َّی اهَّللُ َِٜيَس ِٔيَضا و١َٔا٠َْة َوَِل  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ِ ِٔيَضا َر َّّ َٙ ٢ِ یُ َٜ  َٟ ا َٔ ٦ُ ِٔيَضا ث٢َُّ  َّّ َ٘ ُ َٟ أ ا َٕ َِ َة  َّٝ ُِٜح َي َوِبُس اهَّللٔ ا َِ َِٝيطٔ ََفَ َو

َٗ بَٔضا َتَعسَّ َِ ٦ُ ِٔيَضا  َّّ َ٘ ُ ٢َ َوأ َّٝ ََ  َو

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ یلع نب رجحی دعسی، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ایل ایگ افر فملس وک ینمی ہلح ںیم اٹیپل ایگ وج رضحت دبعاہلل نب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اھت رھپ فہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس  اٹ 

امعہم افر  ضیم ہن یھت رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک نیت وحسیل ینمی ڑپکفں ںیم نفک دای ایگ اؿ ںیم

ںیہن ےن فہ ہلح ااھٹای افر ےنہک ےگل ےھجم اس ںیم نفک دای اجےئ اگ رھپ رفامےن ےگل ایک سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک نفک 



 

 دای ایگ ےھجم اس اک نفک دای اجےئ؟ رھپ اس وک ریخات رکدای۔

 رجحی دعسی، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفة، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع یلع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک نفک دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2175    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ ب٦ ٌياث، اب٦ ويي٥ہ، اب٦ ازریس، وبسہ، و٘يي، ح، یحٌي ب٦ یحٌي، وبساٜىزیزب٦  :  راوی

 ٠ح١س، ہصا٣

ُِّغ ب٦ُِ ٌَٔيإث َواب٦ُِ وَُيِي٥ََة َواب٦ُِ إِٔزرٔیَس َوَوِبَسةُ  ث٥ََا َح ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََاظ َیِحٌَي ب٦ُِ  َحسَّ َوَو٘ٔيْي ح و َحسَّ

َِٜيَس فٔی َحسٔیثٔض٢ِٔ ٔٔعَّ  ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ٕس ک ٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َِٜىزٔیز ٤ََْا َوِبُس ا َ  ُة َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی بَِْکٕ َیِحٌَي أَِخب

، دبعہ، فعیک، ح، ییحی نب ییحی، دبعازعلسینب دمحم، اشہؾ ایس دحثی یک اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، انب ہنییع، انب ادرسی

 دفرسی دنس ذرک رک دی ےہ نکیل اس ںیم دبعاہلل نب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ہصق ںیہن ےہ۔

 نب دمحم، اشہؾاوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، انب ہنییع، انب ادرسی، دبعہ، فعیک، ح، ییحی نب ییحی، دبعازعلسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک نفک دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2176    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ح١س ب٦ ابزاہي٢، حَّضت ابو١َٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاب٦ ابی و١ز، وبساٜىزیز، یزیس، ٠ :  راوی

١ََة  َٝ ََ ٔس ب٦ِٔ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ أَبٔی  ٔ َو٦ِ َیزٔیَس َو٦ِ ٠َُح١َّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ثَىٔي اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ُِٜت َوائَٔصَة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ َ أ ََ  َٟ ا َٔ َّطُ  أ٤َ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ َظل ُحوٜ ََ َِٜت فٔی ثَََلثَةٔ أَثَِوإب  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٦َ َر ِّّ ُ٘  ٢ِ َ٘ ََٜضا فٔی  ُِٝت  ُٕ َِ  يَّةٕ ٢َ 

ونینم رضحت 

ے

و
م
ل

انب ایب رمع، دبعازعلسی، سیدی، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اؾ ا

یل ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ےنتک ڑپکفں ںیم نفک دای ایگ وت اوہنں ےن اراشد رفامای نیت وحس اعدص 

 ڑپکفں ںیم۔

 انب ایب رمع، دبعازعلسی، سیدی، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم وک ڑپکے ےک اسھت ڈاھپن دےنی ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک ڑپکے ےک اسھت ڈاھپن دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2177    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، حس٦ حٝوانی، وبس ب٦ ح١يس، ابزاہي٢ ب٦ َىس، ظاٜح، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، زہيْ ب٦ ِحب :  راوی

 حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا ا٣ ا١ٜو٥٠ين

ا٧ٔ  َٟ اِْلَِخَ ا َٔ َْنٔی و  َ َٟ َوِبْس أَِخب ا َٔ َِٝوانٔیُّ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ُِٜح ٕب َوَحَس٦ْ ا ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َ َحسَّ ث وُب َوصَُو اب٦ُِ َحسَّ ُٕ ٥َا َيِى

 َ ١َََٝة ب٦َِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ أَِخب ََ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أ٧ََّ أَبَا  ِىٕس َحسَّ ََ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  َُْظ أ٧ََّ َوائَٔصَة أ٣َُّ ا

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِّی َر ج َُ َِٜت  ا َٔ ٕ َْة َ  ٢َ حٔيَن ٠َاَت بَٔثِؤب حٔب

زریہ نب رحب، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل 



 

فل ہ فملس وک ا ک اہنع اؾ اوملنینم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن بج فافت اپیئ وت لپ یلص اہلل ہیلع 

 شقنم ینمی ڑپکے ےس ڈاھپن دای ایگ۔

زریہ نب رحب، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعدص  ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل اہنع اؾ اوملنینم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک ڑپکے ےک اسھت ڈاھپن دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2178    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يِ، زہزیاَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ح، وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، ابواَٜمي٧، شى :  راوی

َٟ أَِخب٤َََْا ٠َِى١َزْ  ا َٔ  ٔٗ ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ اَِل أَِخب َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبٔس َحسَّ  ح و َحسَّ

ِْ وَ  ٤ََْا ُشَىِي َ ٧ٔ أَِخب َِٜمَيَ ٤ََْا أَبُو ا َ ارٔمٔیُّ أَِخب ِّ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ َوا ََ  ٔ ٥َاز َِ ٔ  ٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، ح، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوباامیلؿ، بیعش، زرہی ایس دحثی وک رضحت 

 زرہی ےن دفرسی دنس ےک اسھت رفاتی ایک ےہ۔

 ، ح، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوباامیلؿ، بیعش، زرہیااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم وک اےھچ ڑپکفں اک نفک دےنی اک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 تیم وک اےھچ ڑپکفں اک نفک دےنی اک ایبؿ ںیم

     2179    حسیث                               جٝس اوٟ  :  ٝسج

ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦ شاُع، ححاد ب٦ ٠ح١س، اب٦ جزیخ، ابواٜزبيْ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

اَِل َحسَّ  َٔ أُعٔ  ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ َوَححَّاُد ب٦ُِ اٜصَّ َُّط َحسَّ ٔ أ٤َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَيِْ َ َٟ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس  ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ

ََِذََکَ َرُجَّل  َِ َیِو٠ّا  ٢ََّٝ َخَف ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُث أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ یَُحسِّ ََ ٦َ ِّّ ُٙ َِ ُٔبَٔؾ  فٔی   ٦ِ٠ٔ أَِظَحابٔطٔ 

َّٝيِ  ُٞ بٔاٜ َْ اٜزَُّج َ ب ِٕ ٢ََّٝ أ٧َِ ُي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو زََجَز ا٥َّٜٔييُّ َظل َِ َِٜيَّل   َْ ٔ ب ُٔ ٕٞ َو ٔ ٔ ـَائ ٌَيِْ  ٦ٕ َّ َِٝيطٔ إِٔلَّ أ٧َِ ُيِؽَْطَّ َ٘ َّی َو َّي ُيَعل ٞٔ َحً

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ٔلَی َذَٜٔک َو ٥َطُ  إِٔنَسا٧ْ إ َّ َ٘  ٦ِ ُِٝيَحسِّ َِ ٢ِ أََخاُظ  ُ٘ ٦َ أََحُس َّّ َ٘  إَٔذا 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب اشرع، اجحج نب دمحم، انب رججی، اوباسلریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

یم اک ذرک ایک ہک اؿ اک ااقتنؽ وہا افر اؿ وک اکلم ارتسل نفک ا ک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ہبطخ دای وت اےنپ احصہب ںیم ےس ا ک لد

اچر وہ ہن دای ایگ افر رات وک دنف رکدای ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رات وک ریغب امنز ےک دنف رکےن رپ ڈااٹن اال  ہ ہک ااسنؿ ال

 اےنپ اھبیئ وک نفک دے وت ااھچ نفک دے۔ اجےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب اشرع، اجحج نب دمحم، انب رججی، اوباسلریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجےن ےک ایبؿ ںیم انجزہ دلجی ےل

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2180    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ويي٥ہ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، زہزی، َىيس، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

َُ َحسَّ  ث٥ََا  َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ِّ

ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ َٟ َو٦ِ  ا َٔ َّٝطُ  َى َٜ  ْْ ِ َدي َِ إ٧ِٔ َتُک َظأَٜحّة  َِ  ٔ َِٜح٥َاَزة وُوا بٔا َٟ أََِسٔ

اب٢ُِٙٔ  َٔ َََِّشٌّ َتَؽُىو٤َُط َو٦ِ رٔ َٔک  َْ ذَٜ ِ ٌَي َِٝيطٔ َوإ٧ِٔ َت٦ُِٙ  ٠ُو٤ََضا َو سِّ َٕ  ُت

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای انجزہ وک دلجی ےل ولچ سپ ارگ فہ کین ےہ وت اس وک ریخ یک رطػ دلجی اچنہپ افر ارگ اس ےک

 العفہ دب ےہ وت مت اس وک اینپ رگدونں ےس ااتر دف۔

 ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2181    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، یحٌي ب٦ حبيِ، روح ب٦ وبازہ، ٠ح١س ب٦ ابی حّعہ، زہزی،  :  راوی

 َىيس، ابوہزیزہ

ث٥ََ  ٤ََْا ٠َِى١َْز ح و َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ُس ب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّزَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا َرِوُح َحسَّ ِٕ َحسَّ ا یَِحٌَي ب٦ُِ َحبٔي

ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ  ََ ص١َُا َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  َعَة لَٔکَ ِّ ُس ب٦ُِ أَبٔی َح ث٥ََا ٠َُح١َّ ٢ََّٝ ٌَيَِْ ب٦ُِ وَُباَزَة َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٥َّٜٔييِّ َظل

َٟ َِل  ا َٔ  ٕ َِٜحٔسیَث أ٧ََّ فٔی َحٔسیٔث ٠َِى١َز َي ا َِ ١ُُط إِٔلَّ َر َٝ  أَِو



 

دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ، بی، رفح نب ابعدہ، دمحم نب ایب ہصفح، زرہی، دیعس، اوبرہریہ ایس دحثی یک 

 دفرسی اانسد ذرک رک دی ںی۔

 نب ابعدہ، دمحم نب ایب ہصفح، زرہی، دیعس، اوبرہریہدمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ، بی، رفح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ دلجی ےل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2182    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، ہارو٧، اب٦ وہِ، یو٤س ب٦ یزیس، اب٦ شہاب، ابوا٠ا٠ہ ب٦  :  اویر

 َہٞ ب٦ ح٥يْ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٟ َصاُرو٧ُ  ا َٔ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ  ََ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ِٕ َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ا٧ٔ أَِخب َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ث٥ََا و  َحسَّ

ْٕ َو٦ِ أَبٔی صُزَ  ٞٔ ب٦ِٔ ح٥َُِي ِض ََ ثَىٔي أَبُو أ٠َُا٠ََة ب٦ُِ  َٟ َحسَّ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس ب٦ُِ َیزٔیَس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ َٟ أَِخب و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ یَِزَة 

٢َ يَ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٔک کَا٧َ ََشًّ اهَّللٔ َظل َْ ذَٜ ِ ٔ َوإ٧ِٔ کَا٤َِت ٌَي َِٜديِْ ٔلَی ا بُِت١ُوَصا إ َِإ٧ِٔ کَا٤َِت َظأَٜحّة َْقَّ  ٔ َِٜح٥َاَزة وُوا بٔا ُٟ أََِسٔ و ا ُٕ

اب٢ُِٙٔ  َٔ  َتَؽُىو٤َطُ َو٦ِ رٔ

لہس نب فینح، رضحت اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، اہرفؿ نب دیعس ایلی، اہرفؿ، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، اوباامہم نب 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ رفامےت وہےئ انس انجزہ وک دلج ےل ولچ

 ف ےگ۔ارگ فہ کین اھت وت اس وک الھبیئ ےک رقبی رک دف افر ارگ فہ اس ےک العفہ دباکر اھت وت اس یر وک اینپ رگدونں ےس ااتر د

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، اہرفؿ نب دیعس ایلی، اہرفؿ، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، اوباامہم نب لہس نب فینح،  :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ےک ایبؿ ںیمانجزہ رپ امن

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ز ڑپےنھ افر اس ےک ےھچیپ ےنلچ فاولں یک 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 انجزہ رپ امنز ڑپےنھ افر اس ےک ےھچیپ ےنلچ فاولں یک 

     2183    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َىيس ایلی، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، وبساٜزح٦١ ب٦ ہز٠ز، اُعد، ابوـاہز، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، ہارو٧ ب٦  :  راوی

 حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٝةَ  ٠َ ُن َٜٔضاُرو٧َ َوَِحِ ِّ َّٝ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َواٜ ََ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َٟ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا َو َٟ َصاُرو٧ُ َحسَّ ا َٔ  

ثَىٔي َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ صُز٠ُِزَ  َٟ َحسَّ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ا٧ٔ أَِخب َٟ  اِْلَِخَ ا َٔ ُد أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة  اِلَُِعَ

َّي يُ  َِٜح٥َاَزَة َحً ٢َ ٦ِ٠َ َشضَٔس ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا ُط َٔ َٝ َِ  ٦َ َِ َّي تُِس َْاْك َو٦ِ٠َ َشضَٔسَصا َحً َٝطُ ٔٔي َِ ِيَضا  َٝ َّی َو َعل

ٔ َوَزاَز اِْل  اصٔز َِٜىٔمي١َئِن ا٤َِتَهی َحٔسیُث أَبٔی اٜفَّ َٝئِن ا َِٜحَب ُٞ ا َٟ ٠ِٔث ا َٔ َْاـَا٧ٔ  ِٜٕٔي َٞ َو٠َا ا َْاـَا٧ٔ ٔٔي َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب ٔٔي ا َٔ ا٧ٔ  َِخَ

ا٢ُٜٔ ب٦ُِ َوِبٔس ا ََ  َٟ ا َٔ َٟ ا َٔ ُط َحٔسیُث أَبٔی صَُزیَِزَة  ٍَ َٝ ا بَ َّ١َٝ َِ  ُٓ َِٝيَضا ث٢َُّ ی٥َََِّصٔ ِّی َو ِى٥َا هَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َوکَا٧َ اب٦ُِ و١ََُز ُيَعل ِس َؼيَّ َٕ َٜ

َْةّ  ثٔي َ٘ ارٔیَق   َْقَ

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح نب رہزم، ارعج

وت  اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج لدیم انجزہ ںیم احرض وہا اہیں کت ہک امنز انجزہ ادا یک

اط ایک ںی؟ اس ےک  ےئ ا ک ریقاط وثاب ےہ افر وج اس ےک دنف کت وموجد راہ اس ےک  ےئ دف ریقاط وثاب ےہ رعض ایک ایگ دف ریق

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دف ڑبے اہپڑفں یک امدنن، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع امنز انجزہ ڑپاھ رک فاسپ لاجےت 

 بج اؿ وک دحثی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یچنہپ وت رفامای مہ ےن تہب ےس ریقاط اضعئ رک دےی۔

، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح نب رہزم، ارعج، رضحت اوبرہریہ اوباطرہ، رحہلم نب ییحی :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمانجزہ رپ امنز ڑپےنھ افر اس ےک ےھچیپ 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ےنلچ فاولں یک 

     2184    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساِلولی، اب٦ راِي، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی، َىيس ب٦ ٠سيِ، حَّضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ  ص١َُا َو٦ِ َحسَّ ٗٔ لَٔکَ ا ث٥ََا اب٦ُِ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّزَّ ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی ح و َحسَّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ١َُِٜسيَّ ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ ٕ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  َٔ ٠َِى١َز ٔلَی  ٢َِٜ ٢َ إ َِٜىٔمي١َئِن َو َٝئِن ا َِٜحَب ِؤٜطٔ ا

َّي تُوَؼَي  ٗٔ َحً ا َُ ٥ِ٠َٔضا َوفٔی َحٔسیٔث َوِبسٔ اٜزَّزَّ َّي ُيَِفَ ا ٠َا َبِىَسُظ َوفٔی َحٔسیٔث َوِبٔس اِلَِولَی َحً َِّٝحسٔ یَِذَُکَ   فٔی اٜ

رہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، انب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، ز

ہیلع فل ہ فملس ےس دف ڑبے اہپڑفں کت دحثی ایبؿ یک اس ےک دعب ذرک ںیہن ایک دبعاالیلع یک دحثی ںیم رفاتغ افر دبعارلزاؼ یک 

 دحثی ںیم دحل ںیم رےنھک اک ذرک ےہ بلطم دفونں اک ا ک ےہ۔

 ، انب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم
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     2185    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ ب٦ ٜيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، اب٦ شہاب، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔ  َٟ َحسَّ ا َٔ ی  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َِّٝئث َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ثَىٔي َوِبُس ا َٟ َحسَّ ا َٔ َّطُ  ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أ٤َ ِي َٕ ي وُ

 َٟ ا َٔ ٕ َو ٞٔ َحٔسیٔث ٠َِى١َز ٢َ ب١ِٔٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْٟ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ثَىٔي رَٔجا ٦ََِ َحسَّ َّي تُِس  َو٦ِ٠َ اتََّبَىَضا َحً

انب اہشب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمعم یک دحثی ابمرہک یک رطح دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، 

 یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس دحثی ابمرہک رمفی ےہ افر رفامای وج انجزہ ےک ےھچیپ الچ اہیں کت دنف رک دای ایگ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل، انب اہشب، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم
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     2186    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، بہز، وہِ، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ْٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  َضِي َُ ثَىٔي  ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوَصِي ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو  َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َ َو َْاـ ِٜٕٔي َٞ َو٠َا ا َْاـَا٧ٔ ٔٔي ُط ٔٔي َٝ َِ إ٧ِٔ َتبَٔىَضا  َِ َْاْك  ُط ٔٔي َٝ َِ ٢ِ یَتَِبِىَضا  َٜ ٕ َو َّی َولَی َج٥َاَزة زُص١َُا َٟ ٦ِ٠َ َظل ٍَ َٟ أَِظ ا َٔ ا٧ٔ 

ُٞ أُحُسٕ   ٠ِٔث

ہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای دمحم نب احمت، زہب، فبہ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص ا

سج ےن امنز انجزہ ادا یک افر اس ےک ےھچیپ ہن الچ وت اس ےک  ےئ ا ک ریقاط ےہ افر ارگ اس ےک ےھچیپ ایگ وت اس ےک  ےئ دف ریقاط ںی 

 رعض ایک ایگ دف ریقاط ایک ںی؟ رفامای اؿ دفونں ںیم ےس وھچاٹ ادح اہپڑ ےک ربارب ےہ۔

 ، فبہ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب احمت، زہب :  رافی
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     2187    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، یزیس ب٦ ٘يسا٧، ابوحاز٣، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ٕ َو٦ِ أ ثَىٔي أَبُو َحاز٣ٔ ِيَسا٧َ َحسَّ َ٘ ٔىيٕس َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ  ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َّی َحسَّ بٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ٔ بِْ َٕ ِٜ َّي تُوَؼَي فٔی ا َْاْك َو٦ِ٠َ اتََّبَىَضا َحً َٝطُ ٔٔي َِ َّی َولَی َج٥َاَزةٕ  َٟ ٦ِ٠َ َظل ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُِٝت یَا أَبَا صَُزیَِزَة اهَّللُ َو ُٔ  َٟ ا َٔ َْاـَا٧ٔ  ٕٔي َِ

ُٞ أُحُسٕ  َٟ ٠ِٔث ا َٔ َْاُك  ِٜٕٔي  َو٠َا ا

احمت، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ  دمحم نب

فملس ےن اراشد رفامای سج ےن انجزہ رپ امنز ادا یک اس ےک  ےئ ا ک ریقاط افر وج اس ےک اسھت ربق ںیم رےنھک کت راہ اس ےک  ےئ دف 

 احزؾ ےتہک ںی ںیم ےن اہک اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریقاط ایک؟ رفامای ادح یک لثم۔ریقاط وثاب وہا، اوب

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ےک ایبؿ ںیم
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     2188    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفور، جزیز، اب٦ حاز٣، ٤اِي، اب٦ و١ز، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

َٞ ِٔلب٦ِٔ و١ََُز إ٧َّٔ  َٟ ٔٔي ا َٔ ث٥ََا ٤َأِْي  ث٥ََا َجزٔیْز َيِىىٔي اب٦َِ َحاز٣ٕٔ َحسَّ ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َٟ َحسَّ و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ  أَبَا صَُزیَِزَة َي

َْا َٝطُ ٔٔي َِ ُٟ ٦ِ٠َ َتبَٔي َج٥َاَزّة  و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی اهَّللٔ َظل َبَىَث إ َِ َِٝي٥َا أَبُو صَُزیَِزَة  َْ َو َ ث ِ٘ َٟ اب٦ُِ و١ََُز أَ ا َٕ َِ  ٔ ْك ٦ِ٠ٔ اِلَِجز

 ٕ َْة ثٔي َ٘ ارٔیَق  ـ٥َِا فٔی َْقَ ِس ََفَّ َٕ َٜ َٟ اب٦ُِ و١ََُز  ا َٕ َِ ِت أَبَا صَُزیَِزَة  َٔ ََِعسَّ ََٜضا  َ َسأ َِ  َوائَٔصَة 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ابیشؿ نب رففخ، رجری، انب احزؾ، انعف، انب رمع، رضحت 

ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس وج انجزے ےک اسھت الچ اس ےک  ےئ وثاب ےس ا ک ریقاط زمدی ےہ وت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ےہ وت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن مہ ےس زایدہ ایبؿ ایک

ےک اپس یسک لدیم وک اجیھب افر اس ےن دیسہ ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ یک دصتقی یک وت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ےن رفامای مہ ےن تہب ےس ریقاوطں اک اصقنؿ ایک۔

 رففخ، رجری، انب احزؾ، انعف، انب رمع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     2189    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، وبساهَّلل ب٦ یزیس، حيوة، ابوظْخہ، یزیس ب٦ وبساهَّلل ب٦ ٔسيق، زاُز ب٦ حَّضت وا٠ز ب٦  :  راوی

 َىس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََ  ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ثَىٔي ٠َُح١َّ ثَىٔي أَبُو َظِْخٕ َو٦ِ َیزٔیَس ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ ثَىٔي َحِيَوةُ َحسَّ ا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َیزٔیَس َحسَّ

 َٔ َّطُ کَا٧َ  ثَُط َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٤َ إػ َحسَّ َّٔ ِىٔس ب٦ِٔ أَبٔی َو ََ ٔ ب٦ِٔ  ثَُط أ٧ََّ َزاُوَز ب٦َِ َوا٠ٔز َّطُ َحسَّ ََٝي اؤّسا و٥َِٔس َوبِ َُٔسِيٕق أ٤َ َ سٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز إٔذِ ـ

 ََ َّطُ  ُٟ أَبُو صَُزیَِزَة أ٤َ و ُٕ َٟ یَا َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ و١ََُز أََِل َتِس١َُي ٠َا َي ا َٕ َِ  ٔ ُعوَرة ِٕ ١َِٜ ُِ ا ٔ َِٝيطٔ َخبَّاْب َظاح َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َٔي َر

ٕ ٦ِ٠ٔ بَ  َد ٠ََي َج٥َاَزة ُٟ ٦ِ٠َ َِخَ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َْإك َو ُّٞ ٔٔي ُ ٕ ک َْاـَا٧ٔ ٦ِ٠ٔ أَِجز َٜطُ ٔٔي ٦َ کَا٧َ  َِ َّي تُِس َِٝيَضا ث٢َُّ َتبَٔىَضا َحً َّی َو ِيتَٔضا َوَظل



 

َٞ اب٦ُِ و١ََُز َخبَّابّا  ََ أَِر َِ ُٞ أُحُٕس  ٔ ٠ِٔث َُٜط ٦ِ٠ٔ اِلَِجز َِٝيَضا ث٢َُّ َرَجَي کَا٧َ  َّی َو ُٞ أُحُٕس َو٦ِ٠َ َظل َ ٠ِٔث ٔلَی َوائَٔصَة َيِسأ ٟٔ إ ِو َٔ َُٜضا َو٦ِ 

١َِِٜسحٔٔس يُ  ِٔ ا ِبَؽّة ٦ِ٠ٔ َحِعَبا َٔ َِٜت َوأََخَذ اب٦ُِ و١ََُز  ا َٔ َِيُِدبُُْٔظ ٠َا  َِٜيطٔ  ٔ َِٜيطٔ أَبٔی صَُزیَِزَة ث٢َُّ َیزِٔجُي إ ٔ َّي َرَجَي إ ٔ َحً ِّٝبَُضا فٔی یَٔسظ َٕ

ََّضَ  َِ َٗ أَبُو صَُزیَِزَة  َِٜت َوائَٔصُة َظَس ا َٔ  َٟ ا َٕ َِ  ُٟ و َُ ـ٥َِا فٔی اٜزَّ ِس ََفَّ َٕ َٜ  َٟ ا َٔ ٔ اِلَِرَؿ ث٢َُّ  َّٜٔذی کَا٧َ فٔی یَٔسظ َِٜحَصي ا َب اب٦ُِ و١ََُز بٔا

 ٕ َْة ثٔي َ٘ ارٔیَق   َْقَ

شن ظ، دافٗد نب رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ق
 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب سیدی، ویحة، اوبرخصہ، سیدی نب دبعاہلل نب 

 ہک فہ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھٹیب ےھت ہک اصبح اروصقمرہ رضحت ابخب رشتفی الےئ افر اہک اے انب ےس رفاتی ےہ

 ہ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایک لپ ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ینس ےہ ےتہک ںی ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل

 اسھت اس ےک رھگ ےس الچ افر انجزہ ادا ایک رھپ اس ےک ےھچیپ دنف کت الچ وت اس ےک  ےئ وثاب ےک دف ریقاط فملس ےس انس وج انجزہ ےک

 وہں ےگ افر رہ ریقاط ادح یک لثم افر سج ےن انجزہ ادا ایک رھپ فاسپ لایگ وت اس ادح یک لثم وثاب وہاگ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

ٰیل اہنع ےک اپس اجیھب ہک اؿ ےس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس وقؽ ےک ابرے ںیم ابخب وک دیسہ اعدص  ریض اہلل اعت

رکنکایں  وپںیھچ رھپ فاسپ لرک اؿ وک  رب دںی ہک دیسہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ایک رفامای افر انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا ک یھٹم دجسم یک

ہک اقدص فاسپ لےئگ اہک ہک اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای ےہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  ےئ اےنپ اہھت ںیم اٹل  ٹل رےہ ےھت 

 ہنع ےن چس اہک ےہ وت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اہھت یک رکنکویں وک زنیم رپ امرا افر رھپ رفامای مہ ےن تہب ےس ریقاوطں اک

 اصقنؿ ایک۔

شن ظ، داؤد نب رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل دمحم نب دبعاہلل نب :  رافی
ق
 ریمن، دبعاہلل نب سیدی، ویحة، اوبرخصہ، سیدی نب دبعاہلل نب 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمانجزہ رپ امنز ڑپےنھ افر اس ےک ےھچیپ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  ےنلچ فاولں یک 

     2190    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

٠ح١س ب٦ بصار، یحٌي ب٦ َىيس، شىبہ، ٔتازہ، َا٢ٜ ب٦ ابواٜحىس، ٠ىسا٧ ب٦ ابوـٝحہ اٜيى١زی، حَّضت ثوبا٧  :  راوی

 ٠ولی

ث٥ََا َیحِ  إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜحِىٔس َو٦ِ َحسَّ ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ أَبٔی ا ََ َتاَزةُ َو٦ِ  َٔ ثَىٔي  ث٥ََا ُشِىَبُة َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ٌَي َيِىىٔي اب٦َِ 

٢ََّٝ أ٧ََّ َر  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيِى١َزٔیِّ َو٦ِ ثَِوبَا٧َ ٠َِولَی َر َِٝحَة ا َ َّی اهَّلل٠َُِىَسا٧َ ب٦ِٔ أَبٔی ـ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ُٞ أُحُسٕ  َْاُك ٠ِٔث ِٜٕٔي َْاـَا٧ٔ ا ُط ٔٔي َٝ َِ ٥ََِِضا  إ٧ِٔ َشضَٔس َز َِ َْاْك  ُط ٔٔي َٝ َِ َّی َولَی َج٥َاَزةٕ  َٟ ٦ِ٠َ َظل ا َٔ 

ردی، رضحت وثابؿ ومیل روسؽ اہلل یلص
م
لی ع

 اہلل ہیلع فل ہ دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدہ، اسمل نب اوبادعجل، دعماؿ نب اوبہحلط ا

فملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج ےن امنز انجزہ ادا یک اس ےک  ےئ ا ک ریقاط ےہ افر ارگ اس 

 ےک دنف ںیم یھب یر ک وہا وت اس ےک  ےئ دف ریقاط ںی افر ریقاط ادح یک لثم ےہ۔

ردی، رضحت وثابؿ ومیلدمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ہبعش،  :  رافی
م
لی ع

 اتقدہ، اسمل نب اوبادعجل، دعماؿ نب اوبہحلط ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 انجزہ رپ امنز ڑپےنھ افر اس ےک ےھچیپ ےنلچ فاولں یک 

     2191    حسیث                               ٝس اوٟج  :  جٝس

٠ح١س ب٦ بصار، ٠ىاذب٦ ہصا٣، اب٦ ا١ٜثىي، اب٦ ابی وسی، َىيس، ز٨يْ ب٦ ِحب، وّا٧، ابا٧، ٔتازہ، حَّضت  :  راوی

 ہصا٣، حَّضت َىس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔص  إر َحسَّ ُس اب٦ُِ َبصَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا َٟ َوَحسَّ ا َٔ ثَىٔي أَبٔی  ٕ َحسَّ ا٣

 َ٥ َِ ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْل َٔ ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ ث٥ََا أَبَا٧ُ ک ا٧ُ َحسَّ َّّ ث٥ََا َو ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔىيٕس ح و َحسَّ ٔىيٕس ََ ََ ُط َوفٔی َحٔسیٔث  َٝ ٔ ٠ِٔث از

ُٞ أُحُسٕ َو  َٟ ٠ِٔث ا َٕ َِ َْأك  ِٜٕٔي ٢َ َو٦ِ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٞ ا٥َّٜٔييُّ َظل ٔ ئ َُ  صَٔصا٣ٕ 



 

دمحم نب اشبر، اعمذنب اشہؾ، انب اینثمل، انب ایب دعی، دیعس، زریہ نب رحب، افعؿ، اابؿ، اتقدہ، رضحت اشہؾ، رضحت دعس ریض اہلل 

ہیلع فل ہ فملس ےس ریقاط ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ادح  اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

 یک لثم رفامای ۔

دمحم نب اشبر، اعمذنب اشہؾ، انب اینثمل، انب ایب دعی، دیعس، زریھ نب رحب، افعؿ، اابؿ، اتقدہ، رضحت اشہؾ، رضحت دعس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج انجزہ ںیم وسلدیم امنز ڑپںیھ اس ںیم اس ےک  ےئ افسرش رکںی وت فہ وبقؽ وہیت ےہ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  ۔سج انجزہ ںیم وسلدیم امنز ڑپںیھ اس ںیم اس ےک  ےئ افسرش رکںی وت فہ وبقؽ وہیت ےہ

     2192    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ويسٰي، ٠بارک، ََل٣ ب٦ ابو٠فيي، ایوب، ابؤَلبة، وبساهَّلل ب٦ یزیس، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

َلَّ  ََ ١َُِٜباَرٔک أَِخب٤َََْا  ث٥ََا اب٦ُِ ا َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ ؤيَسي َحسَّ ث٥ََا ا ٣ُ ب٦ُِ أَبٔی ٠ُٔفيٕي َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی ََٔٔلبََة َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ

ِّی وَ  َٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ ٠َيِّٕت ُتَعل ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن َیزٔیَس َرٔؼئي َوائَٔصَة َو٦ِ َوائَٔصَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ْة ٦ِ٠ٔ ا َِٝيطٔ أ٠َُّ

و٧َ  ٍُ ثَىٔ  َیِبُٝ َٟ َحسَّ ا َٕ َِ َِٜحِبَحأب  َِ ب٦َِ ا ثُِت بٔطٔ ُشَىِي ََِحسَّ  َٟ ا َٔ ُىوا ِٔيطٔ  ِّّ َٜطُ إِٔلَّ ُش ُىو٧َ  َّ ُض٢ِ َيِص ُّٝ ُ ي بٔطٔ أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک ٠ٔائَّة ک

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

،

 

ة
ی ی
دبعاہلل نب سیدی، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن  نسح نب ٰیسیع، ابمرک، السؾ نب اوبعیطم، اویب، اوبالق

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وکیئ تیم ایسی ںیہن سج یک امنز انجزہ ناملسونں ںیم ےس ا ک امجتع ادا رکے پ  یک دعتاد وس وہ 

قح ںیم وبقؽ ہن یک اجیت وہ رافی ےتہک ںی ںیم اجےئ افر اسرے ےک اسرے اس ےک  ےئ افسرش رکںی افر اؿ یک افسرش اس ےک 

ےن  ہ دحثی بیعش نب اجحب ےس ایبؿ یک وت اوہنں ےن رفامای ےھجم یہی دحثی اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل 



 

 ہیلع فل ہ فملس ےس ایبؿ یک۔

، دبع :  رافی

 

ة
ی ی
 اہلل نب سیدی، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنعنسح نب ٰیسیع، ابمرک، السؾ نب اوبعیطم، اویب، اوبالق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج لدیم ےک انجزہ رپ اچسیل لدیم امنز ڑپںیھ افر اس یک افسرش رکںی وت اؿ یک افسرش اس

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زہ رپ اچسیل لدیم امنز ڑپںیھ افر اس یک افسرش رکںی وت اؿ یک افسرش اس ےک قح ںیم وبقؽ وہیت ےہ ۔سج لدیم ےک انج

     2193    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ٨ارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، ٨ارو٧ ب٦ َىيس ایلی، وٜيس ب٦ شحاً َٙونی، وٜيس، اب٦ و٨ِ، ابوظْخ، َشیک ب٦ وبساهَّلل :  راوی

 ابو١٤ز، حَّضت َکیِ ٠ولی اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ َوٜ ِٜ َٟ ا ا َٔ ُٙونٔیُّ  ًٕ اٜسَّ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ُشَحا ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َوا ََ ٕٓ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ثَىٔي و  يُس َحسَّ

 َ َْنٔی أ َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ِٕ ٠َِولَی اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ یِ ٕ َو٦ِ َُکَ یٔک ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ١َ٤ٔز بُو َظِْخٕ َو٦ِ ََشٔ

 َٔ َٜطُ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس  ُِ ا٤ُِمزِ ٠َا اِجَت١ََي  یِ َٟ یَا َُکَ ا َٕ َِ ا٧َ  َّ َسیِٕس أَِو بُٔىِس ُٕ َٜطُ بٔ َّطُ ٠َاَت اب٦ِْ  َِ َوبَّإس أ٤َ  َٟ ِس ا َٔ َِإَٔذا ٤َاْس  ِجُت  َْخَ

َٟ اهَّللٔ و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  إٔن َِ ُجوُظ  َٟ أَِِخٔ ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ ُٟ ص٢ُِ أَِرَبُىو٧َ  و ُٕ َٟ َت ا َٕ َِ أَِخبَِْتُُط  َِ ُط  َٜ ٢َ اِجَت١َُىوا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

و٣ُ َولَی َج٥َاَز  ُٕ َي َِ ٕٞ ٠ُِس٢ٕٔٝ ی١َُوُت  ُٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ َرُج و ُٕ َىُض٢ِ اهَّللُ ِٔيطٔ َوفٔی َي َّّ و٧َ بٔاهَّللٔ َشِيّئا إِٔلَّ َش ُ٘ تٔطٔ أَِرَبُىو٧َ َرُجَّل َِل يَُِّشٔ

ِٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس  یِ ٕ َو٦ِ َُکَ یٔک ب٦ِٔ أَبٔی ١َ٤ٔز ٕٓ َو٦ِ ََشٔ  رَٔواَیٔة اب٦ِٔ ٠َِىزُو

بھ، اوبرخص، یر ک نب دبعاہلل نب اوبرمن، رضحت اھرفؿ نب رعمفػ، اھرفؿ نب دیعس ایلی، فدیل نب اجشع وکسین، فدیل، انب ف

رکبی ومیل انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ا ک ےٹیب اک اقمؾ دقدی ای افسعؿ ںیم 

 ںی ںیم الکن وت ولگ عمج وہ ےکچ ااقتنؽ وہایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رکبی! دوھکی اس ےک  ےئ ےنتک ولگ عمج وہےئ

ےھت ںیم ےن اؿ وک اس یک  رب دی وت اوہنں ےن اہک اہمترے ادنازے ںیم فہ اچسیل ںی؟ رفامےت ںی یج اہں! انب ابعس ریض اہلل 



 

 لدیم یر ک اعتٰیل ہنع ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت ارگ وکیئ ناملسؿ وفت وہ اجےئ اس ےک انجزہ رپ اچسیل اےسی

 وہ اجںیئ وج اہلل ےک اسھت یسک وک یر ک رکےن فاےل ہن وہں وت اہلل اؿ یک افسرش اس تیم ےک قح ںیم وبقؽ رفامےت ںی۔

اھرفؿ نب رعمفػ، اھرفؿ نب دیعس ایلی، فدیل نب اجشع وکسین، فدیل، انب فبھ، اوبرخص، یر ک نب دبعاہلل نب اوبرمن،  :  رافی

 س ریض اہلل اعتٰیل ہنعرضحت رکبی ومیل انب ابع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدفں ںیم ےس سج یک الھبیئ یک رعتفی افر ربایئ ایبؿ یک اجےئ ۔

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ںیم ےس سج یک الھبیئ یک رعتفی افر ربایئ ایبؿ یک اجےئ ۔

     2194    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ ایوب، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ز٨يْ ب٦ ِحب، ولی ب٦ ححز آٜسىسی، اب٦ وٝيہ، وبساٜىزیزب٦ ظہيِ، حَّضت  :  راوی

 ا٤س ب٦ ٠اٜک

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُز  ُن َحسَّ ِّ َّٝ َة َواٜ َٝيَّ ُض٢ِ َو٦ِ اب٦ِٔ وُ ُّٝ ُ ِىٔسیُّ ک ٕ اٜسَّ ٕب َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز َصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

 ٔ َٟ ٠ُزَّ ب ا َٔ ِٕ َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ٔ ب٦ُِ ُظَضِي َِٜىزٔیز ٤ََْا َوِبُس ا َ َة أَِخب َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ َٟ َحسَّ ا َٔ ِيَضا َخ َٜٔيِحٌَي  َٝ أُثِىَٔي َو َِ  ٕ ّْا َح٥َاَزة ِ ي

َِٝيَضا أُثِىَٔي َو َِ ٢َ َوَجَبِت َوَجَبِت َوَجَبِت َو٠ُزَّ بَٔح٥َاَزةٕ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ا َٕ َِٝيطٔ  َِ َّی اهَّللُ َو َٟ ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ا َٕ َِ ا  ََشًّ

ََٜک أَبٔی َو  َٟ و١َُزُ ِّٔسی  ا َٔ ٢َ َوَجَبِت َوَجَبِت َوَجَبِت  َّٝ ََ َِٝت َوَجَبِت َوَجَبِت َوَجَبِت َو٠ُزَّ َو ُٕ َِ  ْْ ِ ِيَضا َخي َٝ أُثِىَٔي َو َِ ِّی ٠ُزَّ بَٔح٥َاَزةٕ  أُم

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َِٝت َوَجَبِت َوَجَبِت َوَجَبِت  ُٕ َِ َِٝيَضا ََشٌّ  أُثِىَٔي َو َِ  ٕ َِٝيطٔ بَٔح٥َاَزة ٢ََّٝ ٦ِ٠َ أَث٥َِِيُت٢ِ َو ّْا  ََ ِ َخي

ُِ اهَّللٔ فٔی اِلَِرٔؿ  َٜطُ ا٥َّٜاُر أْمُتَْن ُشَضَسا ا َوَجَبِت  َِٝيطٔ ََشًّ َِٜح٥َُّة َو٦ِ٠َ أَث٥َِِيُت٢ِ َو َُٜط ا ُِ اهَّللٔ فٔی اِلَِرٔؿ أْمُتَْن َوَجَبِت  أْمُتَْن ُشَضَسا

ُِ اهَّللٔ فٔی اِلَِرٔؿ   ُشَضَسا

عڈ ی، انب ہیلع، دبعازعلسینب بیہص، رضحت اسن نب امکل ےس ییحی نب اویب، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب ّ
س
ل
 رحب، یلع نب رجح ا



 

رفاتی ےہ ہک انجزہ ےک سگرےن رپ ولوگں ےن اس اک ذرک ریخ ےک اسھت ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فابج وہیئگ فابج 

اسھت ایک ایگ وت اہلل ےک یبن ےن رفامای فابج وہیئگ فابج وہیئگ فابج وہ  وہیئگ فابج وہیئگ افر دفرسا انجزہ سگرا وت اس اک ذرک ربایئ ےک

یئگ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ریمے امں ابپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ رقابؿ وہں ا ک انجزہ سگرا افر اس 

بج وہیئگ فابج وہیئگ فابج وہیئگ افر دفرسا انجزہ سگرا وت اس اک یک یکین یک رعتفی یک یئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فا

 ذرک ربایئ ےک اسھت ایک ایگ وت لپ ےن رفامای فابج وہیئگ فابج وہیئگ فابج وہ یئگ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج اک

مت ےن ربایئ ےک اسھت ایک اس ےک  ےئ دفزخ فابج ذرک مت ےن الھبیئ ےک اسھت ایک اس ےک  ےئ تنج فابج وہیئگ افر سج اک ذرک 

 وہیئگ مت زنیم رپ اہلل ےک وگاہ وہ مت زنیم رپ اہلل ےک وگاہ وہ۔

عڈ ی، انب ہیلع، دبعازعلسینب بیہص، رضحت اسن نب  :  رافی ّ
س
ل
ییحی نب اویب، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریھ نب رحب، یلع نب رجح ا

 امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ںیم ےس سج یک الھبیئ یک رعتفی افر ربایئ ایبؿ یک اجےئ ۔

     2195    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ي، جىَفب٦ ََٝمي٧، ثابت، حَّضت ا٤سابواٜزبيي اٜز٨زانی، ح١از ب٦ زیس، یحٌي ب٦ یحٌ :  راوی

ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخ  اْز َيِىىٔي اب٦َِ َزیِٕس ح و َحسَّ ث٥ََا َح١َّ َّصَِزانٔیُّ َحسَّ ثَىٔي أَبُو اٜزَّبٔئي اٜز ص١َُا َو٦ِ َحسَّ ٧َ لَٔکَ َمِيَ َٝ َُ ٤ََْا َجِىََفُ ب٦ُِ  َ ب

َٟ ٠ُزَّ َولَی ا٥َّٜٔييِّ  ا َٔ َْ أ٧ََّ  ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس  ِ ٔ َو٦ِ أ٤ََٕس ٌَي َِٜىزٔیز ََِذََکَ ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث َوِبسٔ ا  ٕ ٢َ بَٔح٥َاَزة َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

ٔ أََت٢ُّ  َِٜىزٔیز  َحٔسیَث َوِبٔس ا

 ذرک یک یئگ اوبارلعیب اسلرھاین، امحد نب زدی، ییحی نب ییحی، رفعجنب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن ےس یہی دحثی دفرسی اانسد ےس یھب

 ےہ دفرسی اانسد ذموکر ںی۔



 

 اوبارلعیب اسلرھاین، امحد نب زدی، ییحی نب ییحی، رفعجنب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےک ایبؿ ںیملراؾ اپےن فاےل ای اس ےس راتح احلص رکےن فاےل

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 لراؾ اپےن فاےل ای اس ےس راتح احلص رکےن فاےل ےک ایبؿ ںیم
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اهَّلل  ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ٠ح١س ب٦ و١زو ب٦ حٝحٝہ، ٠ىبس ب٦ ٘ىِ ب٦ ٠اٜک، حَّضت ابؤتازہ رِضي :  راوی

 تىالٰی و٥ہ ب٦ ربعی

َٝةَ  َِٝح سٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َح َِٝيطٔ َو٦ِ ٠َُح١َّ َِ َو ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َِمَٔي ُْقٔ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِٔ ب٦ِٔ َحسَّ ِى َ٘  َو٦ِ ٠َِىَبسٔ ب٦ِٔ 

ُث أ٧ََّ  َُّط کَا٧َ یَُحسِّ َتاَزَة ب٦ِٔ رٔبِعٓٔیٕ أ٤َ َٔ َٟ ٠ُِسََّْٔیْح  ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی  ا َٕ َِ  ٕ َِٝيطٔ بَٔح٥َاَزة ٢َ ٠ُزَّ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

١ُِِٜؤ٦ُ٠ٔ َيِس  َِٜىِبُس ا َٟ ا ا َٕ َِ َْاُح ٥ِ٠ُٔط  َ ١ُِِٜسَّ ١ُِِٜسََّْٔیُح َوا َٟ اهَّللٔ ٠َا ا و َُ اُٜوا َیا َر َٔ َْاْح ٥ِ٠ُٔط  َ ٤َِيا َو٠ُِسَّ ِٔ اٜسُّ ََّْٔیُح ٦ِ٠ٔ َنَع

َوابُّ َو  َحزُ َواٜسَّ ِٜبََٔلزُ َواٜصَّ ِٜٔىَبازُ َوا أجزُ َيِسََّْٔیُح ٥ِ٠ُٔط ا َّ ِٜ َِٜىِبُس ا  ا

جلہ، دبعم نب  بع نب امکل، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ر یع ےس رفاتی 
خل
ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، دمحم نب رمعف نب 

اپس ےس ا ک انجزہ سگرا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای لراؾ اپےن فاال ےہ ای  ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک

اس ےس لراؾ اپای ایگ ےہ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک رتسمحی ف رتسماح ہنم ےس ایک رماد ےہ؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ووں ےس لراؾ اپ

 

 ی
بین
مص

 ات ےہ افر افرج فدباکر لدیم ےس دنبے رہش درتخ افر اجونر لراؾ اپےت ںی۔فملس ےن رفامای ومنم لدیم داین یک 

جلہ، دبعم نب  بع نب امکل، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ر یع :  رافی
خل
 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، دمحم نب رمعف نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 لراؾ اپےن فاےل ای اس ےس راتح احلص رکےن فاےل ےک ایبؿ ںیم
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٥٨س، ٠ح١س ب٦ و١زو، ٠ح١س ب٦ ا١ٜثىي، یحٌي ب٦ َىيس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبساٜززاٗ، وبساهَّلل ب٦ َىيس ب٦ ابی  :  راوی

 اب٦ ٘ىِ ب٦ ٠اٜک حَّضت ابؤتازہ

٤ََْا وَ  َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٔىيٕس ح و َحسَّ ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٗٔ َج١ٔيّىا َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ ا ِبُس اٜزَّزَّ

ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی ص٥ِٕٔس َو٦ِ  ََ ٢َ  ب٦ِٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َتاَزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َٔ ِٔ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی  َِٙى ٔ ٔس ب٦ِٔ َو١ِزٕو َو٦ِ اب٦ِٕ ل  َوفٔی ٠َُح١َّ

ٔلَی َرِح١َةٔ اهَّللٔ  ٤َِيا َوَنَعبَٔضا إ ٔىيٕس َيِسََّْٔیُح ٦ِ٠ٔ أََذی اٜسُّ ََ  َحٔسیٔث یَِحٌَي ب٦ِٔ 

دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، دبعاہلل نب دیعس نب ایب دنھ، دمحم نب رمعف، انب  بع نب امکل رضحت دمحم نب اینثمل، ییحی نب 

اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای داین یک باکفیل افر اصمبئ ےس اہلل یک رتمح یک رطػ راتح احلص 

 یک۔

، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، دبعاہلل نب دیعس نب ایب دنھ، دمحم نب رمعف، انب  بع نب امکل دمحم نب اینثمل، ییحی نب دیعس :  رافی

 رضحت اوباتقدہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجزہ رپ ریبکتات ےنہک ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زہ رپ ریبکتات ےنہک ےک ایبؿ ںیمانج

     2198    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اب٦ ش٩اب، َىيس ب٦ ا١ٜسيِ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

ٔىيسٔ  ََ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َّی َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ١َُِٜسيَّ ب٦ِٔ ا

َّی َو  ١َُِٜعل ٔلَی ا َد بٔض٢ِٔ إ ََِْخَ َّٜٔذی ٠َاَت ِٔيطٔ  َِٜيِو٣ٔ ا ٢ََّٝ ٤ََعی ٥َّٜٝٔأس ا٥ََّٜحأشَي فٔی ا ََ َِٝيطٔ َو َْإت اهَّللُ َو َْ أَِربََي َتِٙبٔي َّ ب َ٘ 

ھا ب، دیعس

ث

س

 نب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ولوگں وک ییحی نب ییحی، امکل، انب 

اقالع دی سج دؿ اجن ی اک ااقتنؽ وہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اؿ ےک  ےئ دیعاگہ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر اچر ریبکتںی 

 ںیہک۔

ھا ب، دیعس نب  :  رافی

ث

س

 ابیسمل، رضحت اوبرہریہییحی نب ییحی، امکل، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ رپ ریبکتات ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     2199    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ اٜٝيث، وٕيٞ ب٦ خاٜس، ابی ش٩اب، َىيس ب٦ ا١ٜسيِ اور ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، وبسا١ٜٝک ب٦ شىيِ  :  راوی

 حَّضت ابوہزیزہ

ُٞ ب٦ُِ َخأٜٕس  ِي َٕ ثَىٔي وُ َٟ َحسَّ ا َٔ ی  ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َجسِّ َِّٝئث َحسَّ ِٔ ب٦ِٔ اٜ ١َِٜٝٔٔک ب٦ُِ ُشَىِي ثَىٔي َوِبُس ا َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َحسَّ

 ُ١ِٜ ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ ُٟ و َُ ٥ََٜا َر َٟ ٤ََعی  ا َٔ َُّط  ثَاُظ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٤َ َُّض١َا َحسَّ ١ََة ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٤َ َٝ ََ ِٔ َوأَبٔی  َِٝيطٔ َسيَّ َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

و َٔفُ ٍِ َت َِ َٟ ا ا َٕ َِ َّٜٔذی ٠َاَت ِٔيطٔ  ٔ ا َِٜيِو٣ َِٜحَبَصٔة فٔی ا َِ ا ٔ ٢َ ا٥ََّٜحأشَي َظاح َّٝ ََ ٔىيُس َو ََ ثَىٔي  َٟ اب٦ُِ ٔشَضإب َوَحسَّ ا َٔ ا ٔلَخٔي٢ُِٙ 

 ِٜ َّْ بٔض٢ِٔ بٔا ٢َ َظ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ثَُط أ٧ََّ َر ِٔ أ٧ََّ أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ ١َُِٜسيَّ َِٝيطٔ أَِربََي ب٦ُِ ا َْ َو َّ َٙب َِ َّی  ََِعل َّی  ١َُعل

َْإت   َتِٙبٔي



 

ھا ب، دیعس نب ابیسمل افر اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس دبعاکلمل نب بیعش 

ث

س

نب اثیلل، لیقع نب اخدل، ایب 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ ہشبح ےک ابداشہ اجن ی یک ومت یک  رب اس یک ومت ےک دؿ دی وت لپ 

ےک  ےئ اعمیف اموگن، انب اہشب ےن اہک ھجم ےس دیعس نب بیسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اےنپ اھبیئ

ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی لقن یک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ احصہب ےک اسھت دیعاگہ 

 ںیم فص ابدن ی امنز انجزہ ڑپ ی افر اس رپ اچر ریبکتات ںیہک۔

ھا ب، دیعس نب ابیسمل افر اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

ث

س

 دبعاکلمل نب بیعش نب اثیلل، لیقع نب اخدل، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ںیم انجزہ رپ ریبکتات ےنہک ےک ایبؿ

     2200    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، حس٦ حٝوانی، وبس ب٦ ح١يس، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ابوظاٜح، اب٦ شہاب :  راوی

ث٥ََا َيِى  اُٜوا َحسَّ َٔ َوانٔیُّ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ِٝ ُِٜح ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوَحَس٦ْ ا ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َحسَّ ِىٕس َحسَّ ََ وُب َوصَُو اب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ

٥َاَزی٦ِٔ َج١ٔيّىا َِ ٔ ٕٞ بٔاِْل ِي َٕ َواَیٔة وُ  َظأٜٕح َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب ََکٔ

 رمعف اندق، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل، انب اہشب ےس ایس دحثی یک دفرسی دنس ذموکر ےہ ۔

 رمعف اندق، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 انجزہ رپ ریبکتات ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     2201    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابوشيبہ، یزیس ب٦ ٨ارو٧، َٝي٢ ب٦ حبا٧، َىيس ب٦ ٠ي٥اء، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

 ََ ث٥ََا  َٟ َحسَّ ا َٔ ا٧َ  ٝٔي٢ٔ ب٦ِٔ َحيَّ ََ ث٥ََا َیزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔ ب٦ِٔ َحسَّ َِ َو٦ِ َجابٔز ٔىيُس ب٦ُِ ٠ٔي٥َا

َٝيِ  َْ َو َّ َٙب َِ َّی َولَی أَِظَح١ََة ا٥ََّٜحأشيِّ  ٢ََّٝ َظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ  طٔ أَِرَبّىاَوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ َر

ہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب اوبہبیش، سیدی نب اھرفؿ، میلس نب ةحؿ، دیعس نب انیمء، رضحت اجرب نب دبعا

 فل ہ فملس ےن اہمحص اجن ی یک امنز انجزہ ڑپ ی وت اس رپ اچر ریبکتات ںیہک۔

 اوبرکب نب اوبہبیش، سیدی نب اھرفؿ، میلس نب ةحؿ، دیعس نب انیمء، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ رپ ریبکتات ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     2202    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، اب٦ جزیخ، وفاء، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ  ِٕ َو٦ِ َجابٔز ٔىيٕس َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ َو٦ِ َوَفا ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ ثَىٔي ٠َُح١َّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  

 َ٥ أ٠ََّ َِ ا٣َ  َٕ َِ َِٜيِو٣َ َوِبْس ِهَّلِل َظأْٜح أَِظَح١َُة  ٢َ ٠َاَت ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيطٔ َظل َّی َو  ا َوَظل

دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای لج 

 ےک دؿ اہلل اک کین دنبہ اہمحص وفت وہایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ امہری اامتم یک افر اس رپ امنز ڑپ ی۔



 

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ رپ ریبکتات ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     2203    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبيس اٍٜببْی، ح١از، ایوب، ابواٜزبيْ، جابز ب٦ وبساهَّلل، یحٌي ب٦ ابوب، اب٦ وٝيہ، ایوب، ابوزبيْ،  :  راوی

 حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا حَ  بَْٔیُّ َحسَّ ٍُ ِٜ ُس ب٦ُِ وُبَِيٕس ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ح و َحسَّ ٔ َو٦ِ َجابٔز اْز َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ َّ١

 َٟ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ  ٔ َو٦ِ َجابٔز ث٥ََا أَیُّوُب َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ َة َحسَّ َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ ُط َحسَّ َٜ ُن  ِّ َّٝ ُٟ ا َواٜ و َُ َٟ َر ا َِٝيطٔ َٔ َّی اهَّللُ َو هَّللٔ َظل

ئِن  َّّ ٥َا َظ َّّ َع َِ ٥َ١ِا  ُٕ َِ  َٟ ا َٔ َِٝيطٔ  ُّٝوا َو َع َِ و٠ُوا  ُٕ َِ ِس ٠َاَت  َٔ ٢َ إ٧َّٔ أَّخا َل٢ُِٙ  َّٝ ََ  َو

یردی، امحد، اویب، اوباسلریب، اجرب نب دبع اہلل، ییحی نب اوبب، انب ہیلع، اویب، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل
ب

 

لع
 ریض دمحم نب دیبع ا

ز اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہمترا اھبیئ وفت وہ اکچ ےہ ڑھکے وہ اجؤ افر اس رپ امن

 ڑپوھ مہ ڑھکے وہےئ افر مہ ےن دف ںیفص انبںیئ۔

یردی، امحد، اویب، اوباسلریب، اجرب نب دبعاہلل، ییحی نب :  رافی
بیب

 

لع

 اوبب، انب ہیلع، اویب، اوبزریب، رضحت اجرب نب دمحم نب دیبع ا

 دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ رپ ریبکتات ےنہک ےک ایبؿ ںیم



 

     2204    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زا٧ ب٦  ز٨يْب٦ ِحب و ولی ب٦ ححز، ا١َىيٞ، یحٌي ب٦ ایوب، اب٦ وٝيہ، ایوب، ابؤَلبہ، ابوا٩١ِٜٝ، حَّضت :  راوی

 حعين رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا یَ  ُٞ ح َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ٕب َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َة َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی َحسَّ َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ ِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ

 ُٕ َِ ِس ٠َاَت  َٔ ُٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ أَّخا َل٢ُِٙ  و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ِٔ َو٦ِ و١َِٔزا٧َ ب٦ِٔ حَُعيِٕن  َّٝ ١َُِٜض َِٝيطٔ َيِىىٔي ََٔٔلبََة َو٦ِ أَبٔی ا وا َو ُّٝ َع َِ و٠ُوا 

٢ِ ا٥ََّٜحأشَي َوفٔی رَٔوایَ  ُ٘ ٕ إ٧َّٔ أََخا  ةٔ ُزَصيِْ

، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتٰیل  ھلتی

م
ل

زریھنب رحب ف یلع نب رجح، اامسلیع، ییحی نب اویب، انب ہیلع، اویب، اوبالقہب، اوبا

 وھ۔ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای اہمترا اھبیئ ینعی اجن ی وفت وہایگ ڑھکے وہ اجؤ افر اس رپ امنز انجزہ ڑپ

، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض  :  رافی ھلتی

م
ل

زریھنب رحب ف یلع نب رجح، الیعمس، ییحی نب اویب، انب ہیلع، اویب، اوبالقہب، اوبا

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربق رپ امنز انجزہ ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ ےک ایبؿ ںیم

     2205    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ اٜزبيي و ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، شيبانی، حَّضت شىيي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي  ِيَبانٔیِّ َو٦ِ اٜصَّ  َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ اٜصَّ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ِىٔييِّ أ٧ََّ َو٠َُح١َّ

َِٝيطٔ أَِرَبّىا َْ َو َّ َٙب َِ ٕ َبِىَس ٠َا ز٦َُِٔ  بِْ َٔ َّی َولَی  ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِىٔييِّ ٦ِ٠َ  َر ُِٝت ٜٔٝصَّ ُٕ َِ ِيَبانٔیُّ  َٟ اٜصَّ ا َٔ



 

ا َٔ  ٕ ُن َحٔسیٔث َحَس٦ٕ َوفٔی رَٔوایَٔة اب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ِّ َٜ ُة َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوبَّإس َصَذا  َٕ َٟ اٜثِّ ا َٔ ثََک بَٔضَذا  َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ ا٤َِتَهی َر

 ِٕ ِ ٕ َرـ بِْ َٔ ٔلَی  ٢ََّٝ إ ََ َِٝيطٔ َو ُة ٦ِ٠َ َشضَٔسُظ اب٦ُِ  َو َٕ َٟ اٜثِّ ا َٔ ثََک  ٕ ٦ِ٠َ َحسَّ ُِٝت َٜٔىا٠ٔز ُٔ َْ أَِرَبّىا  َّ ب َ٘ طُ َو َّ ِٝ وا َخ ُّّ َِٝيطٔ َوَظ َّی َو ََِعل

 َوبَّإس 

 نسح نب ارلعیب ف دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، ابیشین، رضحت یبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ربق رپ دنف ےک دعب امنز انجزہ ادا یک افر اس رپ اچر ریبکتات ںیہک انب ریمن یک رفاتی ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل

ادا یک افر  زیلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک یئن ربق رپ ےچنہپ افر اس رپ امنز انجزہ ادا یک افر احصہب ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ امن

 لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اچر ریبکتات ںیہک۔

 نسح نب ارلعیب ف دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، ابیشین، رضحت یبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   باب

 ربق رپ امنز انجزہ ےک ایبؿ ںیم

     2206    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، حس٦ ربيي، ابوکا٠ٞ، وبساٜواحس ب٦ زیاز، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ٠ح١س ب٦ حات٢،  :  راوی

 ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، شيبانی، شىيي، اب٦ وباس و٘يي، َّيا٧، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، ٠ح١س ب٦

ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ  ٕٞ ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي َوأَبُو کَا٠ٔ ٤ََْا صَُصِي٢ْ ح و َحسَّ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٕ ح و َحسَّ َِٜواحٔسٔ ب٦ُِ زٔیَاز َوِبُس ا

 َْ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ َحسَّ َيا٧ُ ح و َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٤َا َجزٔیْز ح و َحسَّ

ث٥ََا ُش  َٟ َحسَّ ا َٔ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ  ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ ُ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َحسَّ ِيَبانٔیِّ ِىَبُة ک ِٔ َو٦ِ اٜصَّ ُّٞ َصُؤَِل

َِٜيَس فٔی َحٔسیٔث أََحسٕ  ٢ََّٝ ب١ِٔٔثٝٔطٔ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِىٔييِّ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َّی اهَّللُ َو٦ِ اٜصَّ  ٥ِ٠ُٔض٢ِ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

َِٝيطٔ أَِرَبّىا َْ َو َّ ب َ٘  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو



 

  ییحی، میشہ، نسح رعیب، اوباکلم، دبعاولادح نب زاید، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، دمحم نب احمت، فعیک، ایفسؿ، دیبع اہلل نب اعمذ، دمحمییحی نب

 نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ابیشین، یبعش، انب ابعس ےس اس یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی ۔

لم، دبعاولادح نب زاید، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، دمحم نب احمت، فعیک، ایفسؿ، دیبعاہلل نب ییحی نب ییحی، میشہ، نسح رعیب، اوباک :  رافی

 اعمذ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ابیشین، یبعش، انب ابعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿانجزفں اک  :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ ےک ایبؿ ںیم

     2207    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ و ٨ارو٧ ب٦ وبساهَّلل، و٨ِ ب٦ جزیز، شىبہ، ا١َىيٞ ب٦ ابی خاٜس، ابوٌسا٧ ا١ٜس١عی ٠ح١س ب٦  :  راوی

 حعين، اٜصىيي حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہو١زو اٜزازی، یحٌي ب٦ اَّٜضیس، ابزاہي٢ ب٦ ـ١٩ا٧، ابو

 َِ ٔ ٕ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ إ ِٔ ب٦ِٔ َجزٔیز ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َج١ٔيّىا َو٦ِ َوصِ َح َِ ٔ ث٥ََا إ َٞ ب٦ِٔ أَبٔی َخأٜٕس ح و َحسَّ ١َٔىي

ُس ب٦ُِ َو١ِزٕو اٜزَّ  ا٧َ ٠َُح١َّ ثَىٔي أَبُو ٌَسَّ ص١َُا َحسَّ ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ـَِض١َا٧َ َو٦ِ أَبٔی َحٔعيٕن لَٔکَ یِٔس َحسَّ َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ اَّٜضُّ ازٔیُّ َحسَّ

ٔ ٤َِحَو  بِْ َٕ ِٜ ٢َ فٔی َظََلتٔطٔ َولَی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِىٔييِّ َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّإس َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِيبَ َو٦ِ اٜصَّ َِٜيَس فٔی َحٔسیثٔض٢ِٔ َحٔسیٔث اٜصَّ انٔیِّ 

َْ أَِرَبّىا َّ ب َ٘  َو

ی دمحم نب رمعف ارلازی، ییحی نب 

مع
مش
ل

ااحسؼ نب اربامیہ ف اھرفؿ نب دبع اہلل، فبھ نب رجری، ہبعش، اامسلیع نب ایب اخدل، اوباسغؿ ا

ما ؿ، اوبنیصح، ایبعشل رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی
ھ
ط

 ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارضلسی، اربامیہ نب 

 ےن ربق رپ امنز انجزہ ڑپ ی افر اچر ریبکتات ںیہک۔

ی دمحم نب رمعف ارلازی، ییحی  :  رافی

مع
مش
ل

ااحسؼ نب اربامیہ ف اھرفؿ نب دبعاہلل، فبھ نب رجری، ہبعش، الیعمس نب ایب اخدل، اوباسغؿ ا

ما ؿ، اوبنیصح، ایبعشل رضح
ھ
ط

 ت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعنب ارضلسی، اربامیہ نب 



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ ےک ایبؿ ںیم

     2208    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ُعُعہ اٜسامی، ٥ٌسر، شىبہ، حبيِ ب٦ شہيس، ثابت، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابزاہي٢ ب٦ :  راوی

ِٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َحبٔي ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َحسَّ امٔیُّ َحسَّ َة اٜسَّ َُعَ سٔ ب٦ِٔ َُعِ ثَىٔي إٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ضٔيسٔ َو٦ِ ثَابٕٔت َو٦ِ أ٤ََٕس َحسَّ اٜصَّ

ٕ أ٧ََّ ا٥َّٜ  بِْ َٔ َّی َولَی  ٢َ َظل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ٔييَّ َظل

اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ اضلیم، دنغر، ہبعش، ، بی نب دیہش، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ربق رپ امنز انجزہ ڑپ ی۔

 اضلیم، دنغر، ہبعش، ، بی نب دیہش، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ ےک ایبؿ ںیم

     2209    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابواٜزبيي اٜز٨زی و ابوکا٠ٞ ِؽيٞ ب٦ حسين اٜححسری، ح١از ب٦ زیس، ثابت اٜب٥انی، راِي، حَّضت ابوہزیزہ رِضي  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ُن ٔل ِّ َّٝ َِٜحِحَسرٔیُّ َواٜ ُٞ ب٦ُِ حَُسيِٕن ا َُِؽِي  ٕٞ ثَىٔي أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َوأَبُو کَا٠ٔ اْز َوصَُو اب٦ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٥ََا َح١َّ اَِل َحسَّ َٔ  ٕٞ بٔی کَا٠ٔ



 

١َِِٜسحَٔس أَِو  ٢ُّ ا ُٕ َِ کَا٤َِت َت ِوَزا ََ ِٜب٥َُانٔیِّ َو٦ِ أَبٔی َرإِٔي َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ ا٠َِزأَّة  َّی اهَّللُ َو٦ِ ثَابٕٔت ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َسَصا َر َٕ َّ َِ  َشابًّا 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو زُوا أ٠ََِزَصا أَِو  َو ٍَّ َُّض٢ِ َظ َٙأ٤َ َِ  َٟ ا َٔ ٥ُِت٢ِ آَذ٤ُِت١ُونٔی  ُ٘ ََل  َِ َٟ أَ ا َٔ اُٜوا ٠َاَت  َٕ َِ َٟ َو٥َِضا أَِو َو٥ِطُ 
َ َسأ ونٔی َِ ُّٜ َٟ زُ ا َٕ َِ  أ٠ََِزُظ 

١َِّٝة  بُوَر ١ِ٠َُٝوئَْة ُل ُٕ ِٜ ٔ ا َٟ إ٧َّٔ صَٔذظ ا َٔ َِٝيَضا ث٢َُّ  َّی َو ََِعل ُّٜوُظ  َس َِ  ٔ بِْٔظ َٔ َُٜض٢ِ بَٔعََلتٔی  َولَی  َّٞ ی٥َُوُِّرصَا  َولَی أَصَِٝٔضا َوإ٧َّٔ اهَّللَ َوزَّ َوَج

َِٝيض٢ِٔ   َو

جڈ ری، امحد نب زدی، اثتب اانبلین، راعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 
جی
ل

اوبارلعیب اسلرھی ف اوباکلم لیضف نب نیسح ا

 ا ک وجاؿ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس مگ اپای وت اس ےک رفاتی ےہ ہک ا ک وعرت دجسم یک دختم ایک رکیت یھت ای

قلعتم وساؽ ایک احصہب ےن رعض ایک ہک اس اک ااقتنؽ وہایگ ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ےن ےھجم اقالع ویکں ہن دی؟ 

ہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ےھجم اس یک ربق یک رامنہیئ رکف لپ یلص رفامای وگای ہک اوہنں ےن اس ےک اعمہلم وک اتیمہ ہن دی وت لپ یلص ا

وہیئ اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اتبای ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رپ امنز ڑپ ی رھپ رفامای  ہ ربقںی اؿ رپ ادنریھے ےس رھبیئ 

 ںیھت ےب کش اہلل اؿ وک ریمی امنز یک فہج ےس رفنش رک دے اگ۔

جڈ ری، امحد نب زدی، اثتب اانبلین، راعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف
جی
ل

 اوبارلعیب اسلرھی ف اوباکلم لیضف نب نیسح ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمربق رپ امنز انجزہ ےک ایب

     2210    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابوشيبہ و ٠ح١س ب٦ ا١ٜثىي و اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابوبْک، و١زو ب٦ ٠زہ، حَّضت  :  راوی

 وبساٜزح٦١ ب٦ ابی ٜيلی

 ِٜ ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة َو ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اُٜوا َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُثى

 ٔ ُ َولَی َج٥َائ ِّْ َٙب َٟ کَا٧َ َزیِْس یُ ا َٔ َِٜيلَی  ٔ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی  َْ َولَی َج٥َاَزةٕ ز٤َٔا أَِرَبّىا َوإ َّ ب َ٘ َُّط  ٤



 

َُصا ِّْ َٙب ُ ٢َ ی َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٕ َِ ُِٜتطُ  َ َسأ َِ  َخ١ِّسا 

 اوبرکب نب اوبہبیش ف دمحم نب اینثمل ف انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب، رمعف نب رمہ، رضحت دبعارلنمح نب ایب ، یل ےس رفاتی ےہ

 رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع انجزفں رپ اچر ریبکتات ےتہک ےھت افر ا ک دہعف اپچن ریبکتات ںیہک وت ںیم ےن وپاھچ وت اوہنں ےن ہک

 رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اپچن ریبکتات ےتہک ےھت )نکیل اپچن ریبکتات اب ابالامجع وسنمخ ںی(۔

  نب اینثمل ف انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب، رمعف نب رمہ، رضحت دبعارلنمح نب ایب ، یلاوبرکب نب اوبہبیش ف دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیمانجزہ ےک  ےئ

     2211    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ١٤يْ، َّيا٧، زہزی، َا٢ٜ حَّضت وا٠ز ب٦ ربيىہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َووَ  ا٢ٕٜٔ َو٦ِ َحسَّ ََ َيا٧ُ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ ٕب َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

َِٜح٥َاَز  ٢َ إَٔذا َرأَیُِت٢ِ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َربٔيَىَة  و٠ُ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوا٠ٔز ُٕ َِ ٢ُِٙ أَِو َة  َّ ِّٝ َّي تَُد ََٜضا َحً وا 

 تُوَؼَي 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعفاندق، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ، زرہی، اسمل رضحت اعرم نب رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اہیں کت ہک مت ےس لےگ الچ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت انجزہ دوھکی وت اس ےک  ےئ ڑھکے وہ اجؤ 

 اچےئ ای رھک دای اجےئ۔



 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعفاندق، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ، زرہی، اسمل رضحت اعرم نب رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   باب

 انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیم

     2212    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، اب٦ ر٠ح، ٜيث، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، یو٤س، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث،  :  راوی

 اب٦ ر٠ح، ٜيث، ٤اِي، اب٦ و١ز

 َ ث ثَىٔي َِحِ َحسَّ َِّٝيُث ح و َحسَّ ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ِٕ ٥َاظ  ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة أَِخب ٠َ

َُّط  ٥َازٔ َوفٔی َحٔسیٔث یُو٤َُس أ٤َ َِ ٔ َْنٔی یُو٤ُُس َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب بَٔضَذا اِْل َ ُٟ أَِخب و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َٔي َر ََ

َِّٝيُث َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ ابِ  ٤ََْا اٜ َ ث٥ََا اب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔ ب٦ِٔ َربٔيَىَة و َحسَّ ٦ٔ و١ََُز َو٦ِ َوا٠ٔز

َّی اهَّللُ ِّٝ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َّي تَُد ٢ِ َحً ُٕ َِٝي َِ ٢ِ ی٦َُِٙ ٠َأشّيا ٠ََىَضا  َٜ إ٧ِٔ  َِ َِٜح٥َاَزَة  ٢ِ ا ُ٘ َٟ إَٔذا َرأَی أََحُس ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو طُ أَِو تُوَؼَي  َو َّ

طُ  َّ ِّٝ ٞٔ أ٧َِ تَُد ِب َٔ  ٦ِ٠ٔ 

، ثیل، انب رحم، ثیل، انعف، انب رمع، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم، ثیل، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ویسن، ہبیتق نب دیعس

اس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 

اچےیہ ہک رہھٹ اجےئ اہیں کت ہک  ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ انجزہ دےھکی وت ارگ اس ےک اسھت ےنلچ فاال ہن وہ وت

 انجزہ لےگ الچ اجےئ ای لےگ اجےن ےس ےلہپ رھک دای اجےئ۔

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم، ثیل، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ویسن، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم، ثیل، انعف،  :  رافی

 انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیم

     2213    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىيس، وبيساهَّلل، :  راوی  َ اب٦ وسی، اب٦ وو٧،  ابوکا٠ٞ، ح١از، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، ا١َىيٞ، ایوب، اب٦ ٠ثىي، یحٌي ب٦

ىس، اب٦ جزیح  ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیح، ٤اِي، ٜيث ب٦َ 

ُٞ َج١ٔيّىا َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ثَىٔي َيِى اْز ح و َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ٕٞ َحسَّ ثَىٔي أَبُو کَا٠ٔ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا أَیُّوَب ح و َحسَّ

ث٥ََ  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوِو٧ٕ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا ٔىيٕس َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ح و َحسَّ ََ ُس ب٦ُِ ا َیِحٌَي ب٦ُِ  ثَىٔي ٠َُح١َّ  ح و َحسَّ

 ٔ ُض٢ِ َو٦ِ ٤َإِٔي بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ ک َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ َْ أ٧ََّ َحٔسیَث َرإِٔي َحسَّ ِ ٌَي ِىٕس  ََ َِّٝئث ب٦ِٔ  ٔ ٤َِحَو َحٔسیٔث اٜ ٥َاز َِ

٢ِ حٔيَن یََزاصَ  ُٕ َي ِٝ َِ َِٜح٥َاَزَة  ٢ِ ا ُ٘ ٢ََّٝ إَٔذا َرأَی أََحُس ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ َّبٔٔىَضااب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌَيَِْ ٠ُت ُط إَٔذا کَا٧َ  َّ ِّٝ َّي تَُد  ا َحً

امحد، وقعیب نب اربامیہ، اامسلیع، اویب، انب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، انب دعی، انب وعؿ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ،  اوباکلم،

انب رجحی، انعف، ثیل نب دعس، انب رجحی، ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس 

  وت ڑھکا وہ اجےئ اہیں کت ہک فہ لےگ الچ اجےئ ارگ اس ےک اسھت اجےن اک ارادہ ہن وہ۔وکیئ انجزہ دےھکی

اوباکلم، امحد، وقعیب نب اربامیہ، الیعمس، اویب، انب ینثم، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل، انب دعی، انب وعؿ، دمحم نب راعف،  :  رافی

 دبعارلزاؼ، انب رجحی، انعف، ثیل نب دعس، انب رجحی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیم

     2214    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 خسری، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، ابوظاٜح، ابوَىيس :  راوی

ٔىيٕس  ََ ٞٔ ب٦ِٔ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی  َضِي َُ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ  ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ

٢ََّٝ إَٔذا اتََّبِىُت٢ِ َج٥َا ََ َِٝيطٔ َو َّي تُوَؼَي َو ََل َتِحُٝٔسوا َحً َِ  َزّة 

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اوباصحل، اوبدیعس دخری، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بج مت انجزہ ےک اسھت اجؤ وت اس وک ااتر رک رےنھک ےس ےلہپ تم وھٹیب۔

 ؿ نب ایب ہبیش، رجری، اوباصحل، اوبدیعس دخری، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیم

     2215    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َسیخ ب٦ یو٤س، ولی ب٦ ححز، ا١َىيٞ اب٦ وٝيہ، ہصا٣ زَتوائی، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ، اب٦ ہصا٣، یحٌي ب٦  :  راوی

 ابی ٘ثيْ، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ خسری

یُِخ ب٦ُِ یُو٤َُس َوَولٔیُّ  ثَىٔي َُسَ ُس  َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َتَوائٔیِّ ح و َحسَّ َِ ٕ اٜسَّ َة َو٦ِ صَٔصا٣ َٝيَّ ُٞ َوصَُو اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ب٦ُِ حُِحز

َٟ َحسَّ  ا َٔ  ٕ ثٔيْ َ٘ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ ُط َحسَّ َٜ ُن  ِّ َّٝ َّي َواٜ ١َُِٜثى ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ث٥ََا أَ ب٦ُِ ا ََ بُو 

 َِ َِٜح٥َاَزَة  َٟ إَٔذا َرأَیُِت٢ِ ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َر ٔىيٕس ا ََ ََل َیِحِٝٔس َو٦ِ أَبٔی  َِ ٦ِ١َ َتبَٔىَضا  َِ و٠ُوا  ُٕ

َّي تُوَؼَي   َحً

ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، دمحم نب ینثم، اعمذ، انب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رسجی نب ویسن، یلع نب رجح، اامسلیع انب 

رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج مت انجزہ دوھکی وت 



 

 رےنھک ےس ےلہپ ہن ےھٹیب۔ڑھکے وہاجؤ وج انجزہ ےک اسھت اجےئ فہ اس وک 

رسجی نب ویسن، یلع نب رجح، الیعمس انب ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، دمحم نب ینثم، اعمذ، انب اشہؾ، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب  :  رافی

 دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیم

     2216    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َّضت َسیخ ب٦ یو٤س، ولی ب٦ ححز، ا١َىيٞ اب٦ وٝيہ، ہصا٣ زَتوائی، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، وبيس اهَّلل ب٦ ٠ٕس٢، ح :  راوی

 جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٕ اٜسَّ  َة َو٦ِ صَٔصا٣ َٝيَّ ُٞ َوصَُو اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ یُِخ ب٦ُِ یُو٤َُس َوَولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ثَىٔي َُسَ َتَوائٔیِّ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی َحسَّ َِ

 ٔ َس٢ٕ َو٦ِ َجاب ِٕ ٕ َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠ٔ ثٔيْ ٥َ١ُِٔا َ٘ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٜضا َر ا٣َ  َٕ َِ َٟ ٠َزَِّت َج٥َاَزْة  ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ  ز

 ُٕ َِ َِٜح٥َاَزَة  إَٔذا َرأَیُِت٢ِ ا َِ  ًْ َ ز َِ ١َِِٜوَت  َٟ إ٧َّٔ ا ا َٕ َِ ََّضا یَُضوزٔیَّْة  َٟ اهَّللٔ إ٤ٔ و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٕ َِ  و٠ُوا٠ََىُط 

 جی نب ویسن، یلع نب رجح، اامسلیع انب ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، دیبع اہلل نب مسقم، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نبرس

دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اپس ےس ا ک انجزہ سگرا اس یک فہج ےس لپ یلص اہلل ہیلع 

 ڑھکے وہ ےئگ مہ یھب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ڑھکے وہےئ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل  ہ وت وہیدی اک فل ہ فملس

 انجزہ ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ومت ربھگاٹہ ےہ بج مت انجزہ دوھکی وت ڑھکے وہاجؤ۔

ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، دیبع اہلل نب مسقم، رضحت اجرب نب دبعاہلل رسجی نب ویسن، یلع نب رجح، الیعمس انب  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیم

     2217    حسیث                               ٝس اوٟج  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ابوزبيْ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَيِْ َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َّی  َحسَّ ا٣َ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي َجابّٔزا َي ََ َُّط  أ٤َ

َّي َتَواَرِت  ٢ََّٝ َٜٔح٥َاَزةٕ ٠َزَِّت بٔطٔ َحً ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ا ک انجزہ ےک  ےئ وج لپ یلص 

 فل ہ فملس ےک اپس ےس سگرا وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہ ےئگ اہیں کت ہک فہ پھچ ایگ۔ اہلل ہیلع

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیم

     2218    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ابوزبيْ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا  ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ا٣َ ا٥َّٜ َحسَّ َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي َجابّٔزا َي ََ َُّط  ٔ أَِيّؽا أ٤َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَيِْ َ َٟ أَِخب ا َٔ ٗٔ َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ  ا ٔييُّ َوِبُس اٜزَّزَّ

َّي َتَواَرِت  ٢َ َوأَِظَحابُُط َٜٔح٥َاَزةٔ یَُضوزٓٔیٕ َحً َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، 



 

 ااحصب ریض اہلل اعتٰیل مہنع ا ک وہیدی ےک انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک فہ پھچ ایگ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیم

     2219    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ثىي، ، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ ٠زہ، حَّضت ابوبْک ب٦ ابوشيبہ، ٥ٌسر، شىبہ، ٠ح١س ب٦  :  راوی

 اب٦ ابی ٜيلی

َّي َوابِ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُس ب٦ُِ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  ٦ُ َبصَّ

ث٥ََ  اَجِىََفٕ َحسَّ َٕ ِٜ ْٕ کَا٤َا بٔا َٞ ب٦َِ ح٥َُِي ِض ََ ِىٕس َو ََ ِيَس ب٦َِ  َٔ َِٜيلَی أ٧ََّ  ١َزَِّت ا ُشِىَبُة َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ اب٦ِٔ أَبٔی  َِ ٔة  يَّ َٔ ٔ ز

 َّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ اَِل إ٧َّٔ َر َٕ َِ ٞٔ اِلَِرٔؿ  ََّضا ٦ِ٠ٔ أَصِ ُض١َا إ٤ٔ َٜ  َٞ ٕٔي َِ ا٠َا  َٕ َِ ا٣َ بٔض١َٔا َج٥َاَزْة  َٕ َِ ٢َ ٠َزَِّت بٔطٔ َج٥َاَزْة  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

ّسا ِّ َِٜيَسِت َن َٟ أَ ا َٕ َِ َُّط یَُضوزٔیٌّ  َٞ إ٤ٔ ٕٔي َِ 

 اوبرکب نب اوبہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، ، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت انب ایب ، یل ےس رفاتی ےہ ہک سیق

نب فینح اقدہیس ںیم ےھت ہک اؿ ےک اپس ےس ا ک انجزہ سگرا فہ دفونں ڑھکے وہےئگ وت اؿ ےس اہک ایگ ہک  ہ ایس نب دعس افر لہس 

زنیم فاولں ںیم ےس ےہ ینعی اکرف ےہ وت اؿ دفونں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےس ا ک انجزہ سگرا لپ یلص 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اہک ایگ ہک فہ وہیدی ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ وت لپ 

 رفح ہن یھت۔

 اوبرکب نب اوبہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم نب ینثم، ، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت انب ایب ، یل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک  ےئ ڑھکے وہاجےن ےک ایبؿ ںیم

     2220    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔا٢َ ب٦ زَکیاء، وبيساهَّلل ب٦ ٠وسي، شيبا٧، او١ض، و١زو ب٦ ٠زہ :  راوی

ث٥َٔيطٔ  ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠ُوَسي َو٦ِ َشِيَبا٧َ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزَّةَ  َحسَّ َِ َحسَّ یَّا ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ ٔ ا ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

َِٝي٥َا َج٥َاَز  ١َزَِّت َو َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥َّا ٠ََي َر ُ٘ اَِل  َٕ َِ  ةْ َؤِيطٔ 

اقمس نب زرکایء، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، اشمع، رمعف نب رمہ، دفرسی دنس ذرک رک دی ےہ اس ںیم ےہ ہک اشمع افر رمعف نب رمہ 

 ےتہک ںی ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ےھت ہک امہرے اپس ےس انجزہ سگرا۔

 ؿ، اشمع، رمعف نب رمہاقمس نب زرکایء، دیبعاہلل نب ومیس، ابیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2221    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح ب٦ ٠ہاجز، ٜيث، یحٌي ب٦ َىيس، حَّضت وأس ب٦ و١زو ب٦ َىس ب٦ ٠ىاذ :  راوی

١َُِٜضاجٔ  ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َِّٝيُث َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َحسَّ ث٥ََا اٜ َُٜط َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ٔ َواٜ ز



 

ٕ َو٤َِح٦ُ فٔی َج٥َاَزةٕ  َٟ َرآنٔی ٤َأُِي ب٦ُِ ُجَبيِْ ا َٔ َُّط  ِىٔس ب٦ِٔ ٠َُىاذٕ أ٤َ ََ ٔىيٕس َو٦ِ َوأٔسٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  ََٝس َی٥َِتٔمزُ أ٧َِ ََ ِس َج َٔ ائ١ّٔا َو َٔ

َٟ لٔی  ا َٕ َِ َِٜح٥َاَزةُ  إ٧َّٔ تُوَؼَي ا َِ َٟ ٤َأِْي  ا َٕ َِ ُِٜدِسرٔیُّ  ٔىيٕس ا ََ ُث أَبُو  َِٜح٥َاَزةُ ١َٜٔا یَُحسِّ ُِٝت أ٤ََِتٔمزُ أ٧َِ تُوَؼَي ا ُٕ َِ  ٠َا ُئٕي١َُک 

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٔ  َٟ ا َٔ َّطُ  ِٕ أ٤َ ٔ ثَىٔي َو٦ِ َولٔیِّ ب٦ِٔ أَبٔی ـَاٜ ٢َٔٙ َحسَّ َِٜح َىَس طٔ َو ٠َِسُىوَز ب٦َِ ا َٔ ٢َ ث٢َُّ  َّٝ ََ 

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، ییحی نب دیعس، رضحت فادق نب رمعف نب دعس نب اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم انعف نب 

اک ااظتنر ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن داھکی افر مہ ا ک انجزہ ےک اسھت ڑھکے ےھت افر رضحت انعف ےھٹیب وہےئ انجزہ ےک رےھک اجےن 

رک رےہ ےھت اوہنں ےن ےھجم اہک ےھجت سک زیچ ےن ڑھکا ایک وت ںیم ےن اہک ںیم انجزہ رےھک اجےن وک ااظتنر رک راہ وہں اس دحثی یک فہج 

ےس وج اوبدیعس ایبؿ رکےت ںی وت انعف ےن اہک ےھجم وعسمد نب مکح ےن یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ایبؿ یک ہک 

 ں ےن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ رھپ ھٹیب ےئگ۔اوہن

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، ییحی نب دیعس، رضحت فادق نب رمعف نب دعس نب اعمذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2222    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اَحاٗ ب٦ ابزہي٢، اب٦ ابوو١ز، اب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب یحٌي ب٦ َىيس، وأس ب٦ و١زو ب٦ َىس  :  راوی

 ذ انعاری، ٤اِي ب٦ جبيْ، حَّضت ٠سىوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ح٢ٙب٦ ٠ىا

َٟ اب٦ُِ  ا َٔ فٔیِّ  َٕ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َواب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َج١ٔيّىا َو٦ِ اٜثَّ َح َِ ٔ َّي َوإ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ َِٜوصَّأب َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى  ا

١ِٔىُت َیِحٌَي بِ  ََ  َٟ ا َٔ َ ٕ أَِخب ٕ اِلَِنَعارٔیُّ أ٧ََّ ٤َأَِي ب٦َِ ُجَبيِْ ِىٔس ب٦ِٔ ٠َُىاذ ََ َْنٔی َوأُٔس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ  َ َٟ أَِخب ا َٔ ٔىيٕس  ََ َُْظ أ٧ََّ ٦َ 

َِٜح٥َ  وُِل فٔی َشأ٧ِٔ ا ُٕ ِٕ َي ٔ ١َٔي َولٔیَّ ب٦َِ أَبٔی ـَاٜ ََ َّطُ  َُْظ أ٤َ َ ٢َٔٙ اِلَِنَعارٔیَّ أَِخب َِٜح َِٝيطٔ ٠َِسُىوَز ب٦َِ ا َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ إ٧َّٔ َر ائٔز

 َّ ا٣َ َحً َٔ ٕ َرأَی َوأَٔس ب٦َِ َو١ِزٕو  َث بَٔذَٜٔک ٔل٧ََّ ٤َأَِي ب٦َِ ُجَبيِْ ١ََّا َحسَّ َىَس َوإ٤ٔ َٔ ا٣َ ث٢َُّ  َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٜح٥َاَزةُ َو  ي ُؤؼَىِت ا



 

اولاہب ییحی نب دیعس، فادق نب رمعف نب دعس نب اعمذ ااصنری، انعف نب ریبج، دمحم نب ینثم، ااحسؼ نب اربمیہ، انب اوبرمع، انب ینثم، دبع

رضحت وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب مکح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک انجزفں ےک ابرے ںیم 

تی یک ویکہکن انعف نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل ڑھکے وہےئ رھپ ھٹیب ےئگ  ہ دحثی اس  ےئ رفا

 فادق نب رمعف وک داھکی ہک فہ انجزہ ےک رےھک اجےن کت ڑھکے رےہ۔

دمحم نب ینثم، ااحسؼ نب اربمیہ، انب اوبرمع، انب ینثم، دبعاولاہب ییحی نب دیعس، فادق نب رمعف نب دعس نب اعمذ ااصنری، انعف نب  :  رافی

 یض اہلل اعتٰیل ہنع نب مکحریبج، رضحت وعسمد ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2223    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ابوزائسہ، یحٌي ب٦ َىيس :  ویرا

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ٔىيٕس بَٔضَذا اِْل ََ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َزائَٔسَة َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ  ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ  َحسَّ

 اوبرکبی، اوبزادئہ، ییحی نب دیعس، ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔

 اوبرکبی، اوبزادئہ، ییحی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

     2224    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ہسی، شىبہ، ٠ح١س ب٦ ٥٠ٙسر، ٠سىوز ب٦ ح٢ٙ، حَّضت ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہزہيْ ب٦ ِحب، وبساٜزح٦١ ب٦  :  راوی

 َٙ ٥ِ١ُِٜ سٔ ب٦ِٔ ا ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٠َُح١َّ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضسٔٓیٕ َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١ِٔىُت ٠َِسُىوَز ب٦َِ َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ٔسرٔ 

ُث َو٦ِ  ٢َٔٙ یَُحسِّ َِٜح ِٜ ا َىِس٤َا َيِىىٔي فٔی ا َٕ َِ َىَس  َٔ ٥َ١ِا َو ُٕ َِ ا٣َ  َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َرأَی٥َِا َر ا َٔ ٔ َولٓٔیٕ   َح٥َاَزة

زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، دمحم نب دکنمر، وعسمد نب مکح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ڑھکے وہےئ داھکی وت مہ یھب ڑھکے وہ ےئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھٹیب وت مہ یھب ھٹیب ےن روس

 ےئگ ینعی انجزے ںیم۔

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، دمحم نب دکنمر، وعسمد نب مکح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2225    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ َىيس یحٌي، ٔفا ٧، شىبہ٠ح١س ب٦ ابوبْک ٠ٕسمی، وبيساهَّلل ب :  راوی

 َٕ ِٜ ث٥ََا یَِحٌَي َوصَُو ا اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ مٔیُّ َووُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ  سَّ َٕ ١ُ ِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ا٧ُ َو٦ِ ُشِىَبَة بَٔضَذا اِْل  فَّ

 ثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔دمحم نب اوبرکب دقمیم، دیبع اہلل نب دیعس ییحی، اطق ؿ، ہبعش، اس دح

 دمحم نب اوبرکب دقمیم، دیبعاہلل نب دیعس ییحی، اطق ؿ، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2226    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، وہِ، ٠ىاویہ ب٦ ظاٜح، حبيِ ب٦ وبيس، جبيْ ب٦ نّيْ، حَّضت ووٓ ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ أَِخب ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٕ َحسَّ يِْ َّ ٔ ب٦ِٔ نُ ِٔ ب٦ِٔ وُبَِيٕس َو٦ِ ُجَبيِْ َْنٔی ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ َظأٜٕح َو٦ِ َحبٔي

٢ََّٝ َولَی َج٥َاَز  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر وُِل َظل ُٕ َٓ ب٦َِ ٠َأٜٕک َي ١ِٔىُت َوِو ََ  ُٟ و ُٕ ١َٔىُط َي ِّٔمُت ٦ِ٠ٔ زَُوائٔطٔ َوصَُو ََ َح َِ ةٕ 

ُٟ ا و ُٕ ِٔ َو َي ١َِٜا ُِٝط بٔا َٝطُ َوأٌِس ِي ٠ُِسَخ َِّ ُط َوَو َٜ ُ ٣ِ ٤ُز ُْ َو٥ُِط َوأََِکٔ ُط َواِرَح١ُِط َوَوأِطٔ َواِو َٜ َُّٝض٢َّ أٌَِفِ  طٔ ٦ِ٠ٔ ٜ ِّٕ ٔ َوَن َْز َ ِٜب ِٝٔخ َوا اٜثَّ

ّْا  ِ ُِٜط َزاّرا َخي ٤َٔس َوأَبِسٔ ِوَب اِلَبَِيَؾ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ِيَت اٜثَّ َّٕ ١َا َن َ٘ َِٜدَفایَا  ّْا ٦ِ٠ٔ ا ِ ّْا ٦ِ٠ٔ أَصِٝٔطٔ َوَزِوّجا َخي ِ ٔ َوأَصَِّل َخي ٦ِ٠ٔ َزارٔظ

َّي َت٥١ََِّيُت أ٧َِ أَ  َٟ َحً ا َٔ ٔ أَِو ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا٥َّٜارٔ  بِْ َٕ ِٜ َِٜح٥ََّة َوأَؤِذُظ ٦ِ٠ٔ َوَذأب ا ِٝطُ ا َٟ و َزِؤجطٔ َوأَِزخٔ ا َٔ ١َِٜيَِّت  َٔک ا و٧َ أ٤ََا ذَٜ ُ٘

ثَىٔي َوِبُس اٜزَّحِ  ٔ َحسَّ ٢َ ب٥َِٔحو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٓٔ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ثَُط َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوِو ٕ َحسَّ َِٜحٔسیٔث  ٦ٔ١َ ب٦ُِ ُجَبيِْ صََذا ا

 أَِيّؽا

 ےس رفاتی اہرفؿ نب دیعس ایلی، فبہ، اعمف ہ نب اصحل، ، بی نب دیبع، ریبج نب ریفن، رضحت وعػ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امنز انجزہ ڑپ ی وت ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک داعؤں ںیم ےس اید ایک لپ 
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ػ رفام افر اس ےک ف

ں وک اس رطح اصػ رک ارتےن وک رکمؾ انبدے افر اس یک ربق وک اشکدہ رفام افر اےس اپین ربػ افر افولں ےس دوھ دے افر اےکس انگوہ

دے اسیج ہک دیفس ڑپکا لیم لیچک ےس اصػ وہ اجات ےہ افر اےس اےس ےک رھگ ےک دبےل رتہب رھگ اطع رفام افر رھگ فاولں ےس رتہب رھگ 

کت فاےل افر اس یک ویبی ےس رتہب ویبی اطع رفام افر اےس تنج ںیم داہ  رفام افر ذعاب ربق ےس اچب افر منہج ےک ذعاب ےس اچب اہیں 

 ہک ںیم ےن وخاشہ یک ہک  ہ تیم ریمی وہیت۔



 

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، فبہ، اعمف ہ نب اصحل، ، بی نب دیبع، ریبج نب ریفن، رضحت وعػ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زفں اک ایبؿانج :   ابب

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2227    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، ٠ىاویہ ب٦ ظاٜح، :  راوی

٤ََْا َوِبُس اٜزَِّح١َ  َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ٥َاَزی٦ِٔ َج١ٔيّىا ٤َِحَو َحٔسیٔث َحسَّ َِ ٔ ث٥ََا ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ َظأٜٕح بٔاِْل ٦ٔ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ

 ِٕ  اب٦ِٔ َوصِ

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلنمح نب دہمی، اعمف ہ نب اصحل، ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔

 ،ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلنمح نب دہمی، اعمف ہ نب اصحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک دھکی رک ڑھکے وہےن ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2228    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، ابوح١زہ ح١صي، ابوـاہز، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، ـاہز، نَّصب٦ ولی جہؽِم، ا :  راوی

 وہِ، و١زو ب٦ حارث، ابوح١زہ ب٦ َٝي٢، وبساٜزح٦١ ب٦ جبيْ ب٦ نّيْ، حَّضت ووٓ ب٦ ٠اٜک اشحعی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزا َح َِ ٔ َِٜحِضَؽِٔمُّ َوإ ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ثَىٔي أَبُو َحسَّ ِٜح١ِٔٔصيِّ ح و َحسَّ ص١َُا َو٦ِ ؤيَسي ب٦ِٔ یُو٤َُس َو٦ِ أَبٔی َح١ِزََة ا صٔي٢َ لَٔکَ



 

َْنٔی َو١ِ  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ  ٔ اصٔز ُن ٔلَبٔی اٜفَّ ِّ َّٝ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َواٜ ََ ٔ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ  اصٔز َِٜحارٔٔث َو٦ِ أَبٔی َح١ِ اٜفَّ زََة ب٦ِٔ زُو ب٦ُِ ا

١ِٔى  ََ  َٟ ا َٔ ٓٔ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک اِلَِشَحعٔیِّ  ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوِو يِْ َّ ٔ ب٦ِٔ نُ ِي٢ٕ َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ُجَبيِْ َٝ َِٝيطٔ َُ َّی اهَّللُ َو ُت ا٥َّٜٔييَّ َظل

َٜطُ َواِرَح١ُِط َو  َُّٝض٢َّ أٌَِفِ  ُٟ اٜ و ُٕ ٕ َي َّی َولَی َج٥َاَزة ٢َ َوَظل َّٝ ََ ِٕ َو ُِٝط ب١َٔا َٝطُ َوأٌِس ِي ٠ُِسَخ َِّ َٜطُ َوَو ُ ٣ِ ٤ُز ُْ َو٥ِطُ َوَوأِطٔ َوأََِکٔ اِو

ّْا  ِ ُِٜط َزاّرا َخي ٤َٔس َوأَبِٔس ِوُب اِلَبَِيُؾ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ١َا ی٥َُقَّی اٜثَّ َ٘ َِٜدَفایَا  طٔ ٦ِ٠ٔ ا ِّٕ ِٕٝخ َوبََززٕ َوَن َ ّْا ٦ِ٠ٔ أَصِٝٔطٔ َوث ِ ٦ِ٠ٔ َزارٔظٔ َوأَصَِّل َخي

٥ُِت أ٤ََا َو  ُ٘ ِو  َٜ َت٥١ََِّيُت أ٧َِ  َِ  ْٓ َٟ َوِو ا َٔ ٔ َوَوَذاَب ا٥َّٜارٔ  بِْ َٕ ِٜ ّْا ٦ِ٠ٔ َزِؤجطٔ َؤٔطٔ ِٔت٥ََِة ا ِ ٟٔ اهَّللٔ َزِوّجا َخي و َُ ِٔ َر ١َِٜيَِّت ُٜٔسَوا ا

١َِٜئِّت  َٔک ا ٢َ َولَی ذَٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ی، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع

م

 

یہ ض
ج

 نب ویسن، اوبزمحہ با ،، اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس ایلی، اطرہ، فبہ، رمعف نب احرث، رصننب یلع 

اوبزمحہ نب میلس، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وعػ نب امکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص 
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 داع ےک  ےئ ںیم یہ رمدہ وہات اس تیم یک ہگج۔یک ہک اکش روسؽ اہلل یک اس 

ی، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اوبزمحہ با ،، اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس ایلی، اطرہ، فبہ، رمعف نب  :  رافی

م

 

یہ ض
ج

رصننب یلع 

 احرث، اوبزمحہ نب میلس، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وعػ نب امکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز انجزہ ںیم اامؾ تیم ےک سک ہصح ےک اسےنم ڑھکا وہ؟

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ںیم اامؾ تیم ےک سک ہصح ےک اسےنم ڑھکا وہ؟

     2229    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، وبساٜوارث ب٦ َىيس، حسين ب٦ ذ٘وا٧، وبساهَّلل ب٦ بزیسہ، حَّضت ١َزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ  :  راوی

 ب٦ ج٥سب

 ِ٘ ٔىيٕس َو٦ِ حَُسئِن ب٦ِٔ َذ ََ َِٜوارٔٔث ب٦ُِ  ٤ََْا َوِبُس ا َ ١ٔئِمُّ أَِخب ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَُزیَِسَة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ َوا٧َ 

 ٠َ ِٕ ِى َ٘ َّی َولَی أ٣ُِّ  ٢ََّٝ َوَظل ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َْ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِٝ َِّٝيُت َخ َٟ َظ ا َٔ ١َُزَة ب٦ِٔ ُج٥ُِسٕب  ََ ا٣َ َو٦ِ  َٕ َِ  ُِ َسا َّ اَتِت َوهَٔی نُ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َفَضاَر ََ َِٝيَضا َو ََلةٔ َو  ٢َ ٜٔٝعَّ

ییحی نب ییحی یمیمت، دبعاولارث نب دیعس، نیسح نب ذوکاؿ، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  بدب ےس رفاتی 

ز انجزہ اؾ  بع یک ڑپ ی افر فہ ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ امنز ڑپ ی افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن  ہ امن

 افنس فایل یھت روسؽ اہلل امنز انجزہ ےک  ےئ اس ےک درایمؿ ںیم ڑھکے وہےئ۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، دبعاولارث نب دیعس، نیسح نب ذوکاؿ، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  بدب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ںیم اامؾ تیم ےک سک ہصح ےک اسےنم ڑھکا وہ؟

     2230    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٞ ب٦ ٠وسي، حسينابوبْک ب٦ ابوشيبہ، اب٦ ٠بارک، یزیس ب٦ ہارو٧، ولی ب٦ ححز، ِؽ :  راوی

ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ  ١َُِٜباَرٔک َویَزٔیُس ب٦ُِ َصاُرو٧َ ح و َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ا ث٥ََاظ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ١َُِٜباَرٔک َحسَّ ٤ََْا اب٦ُِ ا َ ٕ أَِخب  حُِحز

 ٢َِٜ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ حَُسيِٕن بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ ُٞ ب٦ُِ ٠ُوَسي ک ِؽ َّ ِٜ ِٕ  َوا ِى َ٘ وا أ٣َُّ   یَِذَُکُ

اوبرکب نب اوبہبیش، انب ابمرک، سیدی نب اہرفؿ، یلع نب رجح، لضف نب ومیس، نیسح، ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی نکیل اس 

 ںیم اؾ  بع اک ذرک ںیہن۔



 

 اوبرکب نب اوبہبیش، انب ابمرک، سیدی نب اہرفؿ، یلع نب رجح، لضف نب ومیس، نیسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ںیم اامؾ تیم ےک سک ہصح ےک اسےنم ڑھکا وہ؟

     2231    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وِم، ابووسی، حسين، وبساهَّلل ب٦ بزیسہ، حَّضت ١َزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦  ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وٕبہ ب٦ ٠ْک٣ :  راوی

 ج٥سب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ حَُسيِٕن  اَِل َحسَّ َٔ  ُّ َِٜىِمِّ ٕ ا ٣ َبُة ب٦ُِ ٠ُِْکَ ِٕ َّي َووُ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ  َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ بَُزیَِس َحسَّ ا َٔ َة 

٥ُُِٙت أَ  َِ ٢ََّٝ ٌََُل٠ّا  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٥ُِت َولَی َوِضٔس َر ُ٘ ِس  َٕ َٜ ١َُزةُ ب٦ُِ ُج٥ُِسٕب  ََ  َٟ ا ١َا ی٥َ١َُِىىٔي ٦ِ٠ٔ َٔ َِ ُن َو٥ُِط  َّ ِح

َِّٝيُت َوَرا ِس َظ َٔ ٦ُّ ٠ٔىِّي َو ََ ٟٔ إِٔلَّ أ٧ََّ َصا ص٥َُا رَٔجاِّل ص٢ُِ أَ ِو َٕ ِٜ ٕ ٠َاَتِت فٔی ا ٢ََّٝ َولَی ا٠َِزأَة ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِ َر

َفَضا َوفٔی رَٔواَیٔة اب٦ِٔ  ََ ٔ َو ََلة ٢ََّٝ فٔی اٜعَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيَضا َر ا٣َ َو َٕ َِ َضا  َٔ ا َّ ٔ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ  ن َٟ َحسَّ ا َٔ َّي  ١َُِٜثى ا

َفَضاب٦ُِ  ََ ََلةٔ َو َِٝيَضا ٜٔٝعَّ ا٣َ َو َٕ َِ  َٟ ا َٔ  بَُزیَِسَة 

دمحم نب ینثم، ہبقع نب رکمؾ یمع، اوبدعی، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  بدب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

اھت ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ااحدثی اید رکات رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ںیم ونرمع زلاک 

اھت افر ےھجم وبےنل ےس فاہں وموجد ھجم ےس زایدہ رمع فاولں ےک العفہ وکیئ زیچ امعن ہن یھت افر ںیم ےن روسؽ اہلل ےک ےھچیپ ا ک ایسی 

فل ہ فملس امنز انجزہ ںیم اےکس درایمؿ ڑھکے وعرت یک امنز انجزہ ڑپ ی وج افنس ںیم وفت وہیئگ یھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 وہےئ۔

دمحم نب ینثم، ہبقع نب رکمؾ یمع، اوبدعی، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت  ہرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  بدب ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز انجزہ ادا رکےن ےک دعب وساری رپ وسار وہ رک فاسپ لےن ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ادا رکےن ےک دعب وساری رپ وسار وہ رک فاسپ لےن ےک ایبؿ ںیم

     2232    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، یحٌي، ابوبْک، یحٌي، و٘يي، ٠اٜک ب٦ ٠ٍوٟ، ١َاک ب٦ ِحب، حَّضت جابز یحٌي ب٦ یحٌي :  راوی

 ب٦ ١َز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٟ ا َٔ ث٥ََا َو َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ُن َٜٔيِحٌَي  ِّ َّٝ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواٜ َ َحسَّ ٤َْ َ ا َو٘ٔيْي َو٦ِ ٠َأٜٔک  َیِحٌَي أَِخب

٢ََّٝ بٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُتَٔی ا٥َّٜٔييُّ َظل َٟ أ ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ٕب َو٦ِ َجابٔز ١َأک ب٦ِٔ َِحِ َٔ ٟٕ َو٦ِ  َو ٍِ َ٘ٔبطُ حٔيَن ب٦ِٔ ٠ٔ ٕس ٠ُِىَزِوّری ََفَ ََفَ

َٜطُ  ِحَسأح َو٤َِح٦ُ ١َِ٤ٔشي َحِو َٓ ٦ِ٠ٔ َج٥َاَزةٔ اب٦ِٔ اٜسَّ  اِنََّصَ

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوبرکب، ییحی، فعیک، امکل نب وغمؽ، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب  ہر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

ح رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ا ک یگنن ھٹیپ فاال وھگڑا الای ایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رپ انب ددحا

  اہلل اعتٰیل ہنع ےک انجزہ ےس فا یس رپ وسار وہےئ افر مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اردرگد دیپؽ ےتلچ ےھت۔ریض

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، اوبرکب، ییحی، فعیک، امکل نب وغمؽ، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب  ہر ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ ادا رکےن ےک دعب وساری رپ وسار وہ رک فاسپ لےن ےک ایبؿ ںیم



 

     2233    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

بصار، اب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ١َاک ب٦ ِحب، حَّضت جابز رِضي اهَّلل  ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ :  راوی

 تىالٰی و٥ہ ب٦ ١َزہ

ُس بِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُِٜثى ُِّن ِٔلب٦ِٔ ا َّٝ إر َواٜ ُس ب٦ُِ َبصَّ َّي َو٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َحسَّ ٦ُ َجِىََفٕ َحسَّ

١َا ِحَس َٔ ٢ََّٝ َولَی اب٦ِٔ اٜسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر َٟ َظل ا َٔ ١َُزَة  ََ ٔ ب٦ِٔ  ٕب َو٦ِ َجابٔز ٕی ٔک ب٦ِٔ َِحِ ٕس ُُعِ ُتَٔی بََٔفَ احٔ ث٢َُّ أ

 َٟ ا َٔ ُط  َّ ِٝ َّبُٔىُط َنِسَعی َخ ُغ بٔطٔ َو٤َِح٦ُ ٤َت َّٔ َٞ َیَتَو َحَى َِ َ٘ٔبطُ  ْٞ ََفَ ُط َرُج َٝ َٕ َى َِٝيطٔ  َِ َّی اهَّللُ َو ِو٣ٔ إ٧َّٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َٟ َرُج ا َٕ َِ

َٟ ُشِىَبُة ٔلَبٔی اٜسَّ  ا َٔ ِحَسأح أَِو  َِٜح٥َّةٔ ِٔلب٦ِٔ اٜسَّ ًّی فٔی ا ٖٕ أَِو ٠َُسل َّٝ ٕٗ ٠َُى ٢ِ ٦ِ٠ٔ ؤِذ َ٘  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ  ِحَساحٔ َو

، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج

ا الای ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن انب ددحاح رپ امنز انجزہ ادا یک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس یگنن ھٹیپ فاال وھگڑ

ل ہ فملس اس رپ وسار وہےئ اس ےن وکدان یرفع رکدای مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ اس وک ا ک لدیم ےن ڑکپا افر لپ یلص اہلل ہیلع ف

فملس ےک ےھچیپ دفڑےت وہےئ لرےہ ےھت وقؾ ںیم ےس ا ک لدیم ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای انب ددحاح ےک  ےئ 

 تنج ںیم ےنتک وخےش ےنکٹل فاےل ںی۔

 اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  ہرہدمحم نب ینثم، دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم رپ دحل ںیم اںیٹنی اگلےن ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اںیٹنی اگلےن ےک ایبؿ ںیم تیم رپ دحل ںیم

     2234    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، وبساهَّلل ب٦ جىَف ٠سوری، ا١َىيٞ ب٦ ٠ح١س ب٦ َىس، حَّضت وا٠ز ب٦ َىس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ  َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ِىٔس ب٦ِٔ  َحسَّ ََ ٔ ب٦ِٔ  ِىٕس َو٦ِ َوا٠ٔز ََ ٔس ب٦ِٔ  َٞ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ١َٔىي َِ ٔ ١ِِٜٔسَورٔیُّ َو٦ِ إ َجِىََفٕ ا

 َ َِٜحّسا َواِنٔعبُوا َول َِٜحُسوا لٔی  ََٝک ِٔيطٔ ا َّٜٔذی َص َٟ فٔی ٠ََزٔؼطٔ ا ا َٔ إػ  َّٔ ِىَس ب٦َِ أَبٔی َو ََ إػ أ٧ََّ  َّٔ ١َا ُظ أَبٔی َو َ٘ َّٝبَٔن َنِعّبا  ٥َٔي یَّ اٜ

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  بَٔز

ییحی نب ییحی، دبعاہلل نب رفعج وسمری، اامسلیع نب دمحم نب دعس، رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب 

اس رپ ھچک یچک اںیٹنی اگلان ےسیج روسؽ اہلل یلص  فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ رمض فافت ںیم رفامای ریمے  ےئ ربق دحل انبان افر

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک  ےئ ربق انبیئ یئگ یھت۔

 ییحی نب ییحی، دبعاہلل نب رفعج وسمری، الیعمس نب دمحم نب دعس، رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربق ںیم اچدر ڈاےنل ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق ںیم اچدر ڈاےنل ےک ایبؿ ںیم

     2235    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ثىي، یحٌي ب٦ َىيس، شىبہ، یحٌي ب٦ یحٌي، و٘يي، ابوبْک ب٦ ابوشيبہ، ٥ٌسر، و٘يي، شىبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ :  راوی

 ابوج١زہ، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َوَو٘ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٤ََْا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ث٥ََا َحسَّ يْي َج١ٔيّىا َو٦ِ ُشِىَبَة ح و َحسَّ

 ُ١ِٜ ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبُو َج١َِزَة َو٦ِ اب٦ِٔ َوبَّا٠َُح١َّ ث٥ََا ُشِىَبُة َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َٟ َحسَّ ا َٔ ُط  َٜ ُن  ِّ َّٝ َّي َواٜ َٞ فٔی َثى َٟ ُجٔى ا َٔ ٕس 

 ُ١ َِ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ أَبُو َج١َِزَة ا ا َٔ  ُِ ْة َح١َِزا َّ ٔفي َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر بِْ ١َِط یَزٔیُس َٔ َِ َّيَّاحٔ َوا طُ َنَِّصُ ب٦ُِ و١َِٔزا٧َ َوأَبُو اٜت



 

ِخَس   ب٦ُِ ح١َُِيٕس ٠َاَتا بََٔسَ

ٰیل ییحی نب ییحی، فعیک، اوبرکب نب اوبہبیش، دنغر، فعیک، ہبعش، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبرمجہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت

  اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ربق ںیم رسخ اچدر ڈاؽ دی یئگ یھت۔ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

ییحی نب ییحی، فعیک، اوبرکب نب اوبہبیش، دنغر، فعیک، ہبعش، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبرمجہ، رضحت انب ابعس ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربق وک ربارب رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق وک ربارب رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2236    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، ولی ہ١سانی، ہارو٧ حَّضت ابوـاہز اح١س ب٦ و١زو، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، ہارو٧ ب :  راوی

 ث١ا٠ہ ب٦ شفی

ثَىٔي  َِٜحارٔٔث ح و َحسَّ َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔ أَِح١َُس ب٦ُِ َو١ِزٕو َحسَّ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ َصاُرو٧ُ ب٦ُِ 

ثَىٔي َو١ِ  ِٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ثَُط َوفٔی رَٔوایَةٔ َصاُرو٧َ أ٧ََّ َحسَّ َِٜض١َِسانٔیَّ َحسَّ ٔ أ٧ََّ أَبَا َولٓٔیٕ ا اصٔز َِٜحارٔٔث فٔی رَٔواَیٔة أَبٔی اٜفَّ  ث١َُا٠ََة زُو ب٦ُِ ا

 َ٥َٜ  ِْ ٔ َِّی َظاح ُتُوف َِ ٔ بٔزُوزَٔس  ََٜة ب٦ِٔ وُبَِيٕس بٔأَِرٔؿ اٜزُّو٣ َؽا َِ ٥َّا ٠ََي  ُ٘  َٟ ا َٔ ثَطُ  ٔ ب٦َِ ُشفَٓیٕ َحسَّ بِْٔظ َٕ َُٜة ب٦ُِ وُبَِيٕس بٔ َؽا َِ أ٠َََز  َِ ا 

٢ََّٝ َیأ٠ُِزُ بَٔتِسؤیَتَٔضا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ُسوَِّی ث٢َُّ  َِ 

 این، اہرفؿ رضحت امثہم نب
 
  یف ےس اوباطرہ ادمح نب رمعف، انب فبہ، رمعف نب احرث، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، یلع ہ

یڈ  ےک اسھت اقمؾ رفدس کلم رفؾ ںیم ےھت امہرے ا ک اسیھت اک ااقتنؽ وہایگ وت رضحت اضف ہ ےن اس   ب
عن
رفاتی ےہ ہک مہ اضف ہ نب 

اک مکح یک ربق اک مکح دای بج فہ ربارب رک دی یئگ رھپ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربقفں وک ومہار رکےن 



 

 رفامای رکےت ےھت۔

 این، اہرفؿ رضحت امثہم نب  یف :  رافی
 
 اوباطرہ ادمح نب رمعف، انب فبہ، رمعف نب احرث، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، یلع ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارب رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیمربق وک رب

     2237    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابوشيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي، و٘يي، َّيا٧، حبيِ ب٦ ابوثابت ابووائٞ، حَّضت  :  راوی

 ابوہياد اَسی

ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ بِ  ث٥ََا َو٘ٔيْي َو٦ِ َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ َٟ َیِحٌَي أَِخب٤َََْا َو ا َٔ ٕب  ٦ُ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

َٟ لٔی َولٔیُّ ب٦ُِ  ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔسیِّ  ََ َ أد اِل َِٜضيَّ ٕٞ َو٦ِ أَبٔی ا ٔ ِٔ ب٦ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو٦ِ أَبٔی َوائ َيا٧َ َو٦ِ َحبٔي ِّ ِٕ أََِل  َُ ٔ أَبَِىُثَک َولَی ٠َا  أَبٔی ـَاٜ

 ّْ ِ ب َٔ ًَ ت١َِٔثاِّل إِٔلَّ ـ١ََِسَتطُ َوَِل  ٢ََّٝ أ٧َِ َِل َتَس ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ َر یَِتطُ َبَىَثىٔي َو وَّ ََ ا إِٔلَّ  ِّ  ا ٠َُِّشٔ

تب اوبفالئ، رضحت اوبجایج ادسی ےس رفاتی ییحی نب ییحی، اوبرکب نب اوبہبیش، زریہ نب رحب، ییحی، فعیک، ایفسؿ، ، بی نب اوباث

ےہ۔ ےھجم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ایک ںیم ےھجت اس اکؾ ےک  ےئ ہن وجیھبں سج اکؾ ےک  ےئ ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےئک ریغب۔ ہیلع فل ہ فملس ےن اجیھب اھت ہک وت یسک وصرت وک اٹمےئ ریغب ہن وھچڑ افر ہن یسک دنلب ربق وک ربارب

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب اوبہبیش، زریہ نب رحب، ییحی، فعیک، ایفسؿ، ، بی نب اوباثتب اوبفالئ، رضحت اوبجایج ادسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 ےک مکح ےک ایبؿ ںیم ربق وک ربارب رکےن

     2238    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ خَلز باہلی، یحٌي ٔفا٧، َّيا٧، حبيِ :  راوی

 َ ث َيا٧ُ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ا٧ُ َحسَّ فَّ َٕ ِٜ ث٥ََا َیِحٌَي َوصَُو ا َِٜباصٔلٔیُّ َحسَّ ٕ ا ز ث٥َٔيطٔ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ َخَلَّ َٟ َوَِل َحسَّ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ِْ بَٔضَذا اِْل ىٔي َحبٔي

 ُظوَرّة إِٔلَّ ـ١ََِسَتَضا

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، ییحی اطقؿ، ایفسؿ، ، بی ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ اافلظ اک رفؼ ےہ۔

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، ییحی اطقؿ، ایفسؿ، ، بی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہتخپ ربق انب ےن افر اس رپ امعرت ریمعت رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہتخپ ربق انب ےن افر اس رپ امعرت ریمعت رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2239    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابوشيبہ، حّغ ب٦ وياث، اب٦ جزیح، ابوزبيْ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔ َو٦ِ جَ  ُِّغ ب٦ُِ ٌَٔيإث َو٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ث٥ََا َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُٟ َحسَّ و َُ َٟ ٤ََهی َر ا َٔ  ٕ َّی  ابٔز اهَّللٔ َظل

َِٝيطٔ  َِٝيطٔ َوأ٧َِ یُِبىَي َو َىَس َو ِٕ بُِْ َوأ٧َِ يُ َٕ ِٜ َغ ا ٢ََّٝ أ٧َِ یَُحعَّ ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

اوبرکب نب اوبہبیش، صفح نب تداث، انب رجحی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 وک ہتخپ انبےن افر اؿ رپ ےنھٹیب افر اؿ رپ امعرت انبےن ےس عنم رفامای ےہ۔فل ہ فملس ےن ربقفں 



 

 اوبرکب نب اوبہبیش، صفح نب تداث، انب رجحی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہتخپ ربق انب ےن افر اس رپ امعرت ریمعت رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2240    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦ ٠ح١س، ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، ابوزبيْ :  راوی

ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوبِ  ٗٔ َج١ٔيّىا وَ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٕس ح و َحسَّ ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ ٦ِ اب٦ِٔ سٔ اهَّللٔ َحسَّ

 َّ ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ وُِل  ُٕ ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ َي ََ َُّط  ٔ أ٤َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَيِْ َ َٟ أَِخب ا َٔ ٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ ُجَزیِٕخ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، اس دنس ےس یھب رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ایس رطح دحثی رمفی ےہ فہ رفامےت ںی ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس۔

 فؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریباہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہتخپ ربق انب ےن افر اس رپ امعرت ریمعت رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2241    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ا١َىيٞ ب٦ وٝيہ، ایوب، ابوزبيْ، حَّضت جابز :  راوی



 

ا َٔ  ٕ ٔ َو٦ِ َجابٔز َة َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ َٝيَّ ُٞ اب٦ُِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ٤ََْا إ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب بُورٔ َٟ ٤ُهَٔی وَ َحسَّ ُٕ ِٜ ٔعئغ ا ِٕ  ٦ِ َت

ییحی نب ییحی، اامسلیع نب ہیلع، اویب، اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ربقفں وک وچےن 

 فریغہ ےس ہتخپ انبےن ےس عنم رفامای۔

 ییحی نب ییحی، الیعمس نب ہیلع، اویب، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربق رپ ےنھٹیب افر اس رپ امنز ڑپےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ ےنھٹیب افر اس رپ امنز ڑپےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2242    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕب  ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٕ  َحسَّ َٟ ٤َاَجزٔیز ا َٔ  ٔ ٢ََّٝ َل٧َِ َیِحٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٞ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َضِي َُ ث٥ََا  َس َحسَّ

 ٕ بِْ َٔ َٜطُ ٦ِ٠ٔ أ٧َِ َیِحَٝٔس َولَى   ْْ ِ ٔ َخي ِٝٔسظ ٔلَى ٔج َّي َتِدَُٝغ إ َٗ ثَٔيابَُط َحً ُتَِحٔ َِ ٢ِ َولَى َج١َِزةٕ  ُ٘  أََحُس

زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت 

 وکیئ ااگنرے رپ ھٹیب اجےئ اس ےک ڑپکے لج اجںیئ افر اس اک ارث اس یک اھکؽ کت ےچنہپ  ہ اس ےک  ےئ ربق رپ ےنھٹیب ےس ںیم ےس ارگ

 رتہب ےہ۔

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ ےنھٹیب افر اس رپ امنز ڑپےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2243    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبس اٜىزیز زراورزی، و١زو، ابواح١س زبيْی، َّيا٧، :  راوی

ُٔتَِيَبةُ  ث٥ََاظ  ث٥ََا أَبُو أَحِ  َحسَّ ث٥َٔيطٔ َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َراَوِرزٔیَّ ح و َحسَّ ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ١ََس اٜزُّبَئِْیُّ ب٦ُِ 

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ ٕٞ بَٔضَذا اِْل َضِي َُ ص١َُا َو٦ِ  َيا٧ُ لَٔکَ ِّ َُ ث٥ََا   َحسَّ

 رمعف، اوبادمح زریبی، ایفسؿ، ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی۔ ہبیتق نب دیعس، دبع ازعلسی درافردی،

 ہبیتق نب دیعس، دبع ازعلسی درافردی، رمعف، اوبادمح زریبی، ایفسؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

  افر اس رپ امنز ڑپےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمربق رپ ےنھٹیب

     2244    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ولی ب٦ ححزَىسی، وٜيس ب٦ ٠س٢ٝ، اب٦ جابز، بَسب٦ وبيس اهَّلل، واثٝہ، حَّضت ابو٠زثس ٥ٌوی :  راوی

ث٥ََا ِىٔسیُّ َحسَّ ٕ اٜسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ََٝة َو٦ِ أَبٔی ٠َزِثَٕس  َحسَّ ٔ ٕ َو٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ َواث َِٜؤٜيُس ب٦ُِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ اب٦ِٔ َجابٔز ا

 ٔ وا إ ُّٝ بُورٔ َوَِل ُتَع ُٕ ِٜ ٢َ َِل َتِحُٝٔسوا َولَی ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٥َؤیِّ  ٍَ ِٜ  َِٜيَضاا

دعسی، فدیل نب ملسم، انب اجرب، رسبنب دیبع اہلل، فاہلث، رضحت اوبرمدث یونی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یلع نب رجح

 فل ہ فملس ےن رفامای وبقر رپ تم وھٹیب افر ہن اؿ یک رطػ امنز ڑپوھ۔



 

 رمدث یونییلع نب رجحدعسی، فدیل نب ملسم، انب اجرب، رسبنب دیبع اہلل، فاہلث، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ ےنھٹیب افر اس رپ امنز ڑپےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2245    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٦ ربيي بحلی، اب٦ ٠بارک، وبساٜزح٦١ ب٦ یزیس، بَس ب٦ وبيس اهَّلل، ابوازریس خوِلنی، واثٝہ ب٦ إَي، حس٦ ب :  راوی

 حَّضت ابو٠زثس ٥ٌوی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

١َُِٜباَرٔک َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َیزٔیَس َو٦ِ بَُِسٔ  ث٥ََا اب٦ُِ ا َِٜبَحلٔیُّ َحسَّ ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي ا ب٦ِٔ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔی إِٔزرٔیَس  َحسَّ

َّی اهَّللُ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ٥َؤیِّ  ٍَ ِٜ ٔي َو٦ِ أَبٔی ٠َزِثَٕس ا َٕ َِ َ َة ب٦ِٔ اِل َٝ ٔ َِٜدِوَِلنٔیِّ َو٦ِ َواث ٔلَی ا وا إ ُّٝ ُٟ َِل ُتَع و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َِٝيَضا بُورٔ َوَِل َتِحُٝٔسوا َو ُٕ ِٜ  ا

، انب ابمرک، دبعارلنمح نب سیدی، رسب نب دیبع اہلل، اوبادرسی وخالین، فاہلث نب اعقس، رضحت اوبرمدث یونی ریض 

ی

نسح نب رعیب َت

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وبقر یک رطػ امنز ادا ہن رکف افر ہن اؿ رپ وھٹیب۔

، انب ابمرک، دبعارلنمح نب سیدی، رسب نب دیبع اہلل، اوبادرسی وخالین، فاہلث نب اعقس، رضحت اوبرمدث نسح نب :  رافی

ی

 رعیب َت

 یونی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیم امنز انجزہ دجسم ںیم ادا رکےن ےک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 امنز انجزہ دجسم ںیم ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2246    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ولی ب٦ ححز َىسی، اَحاٗ ب٦ ابزہي٢ ح٥ملی، ولی، اَحٖ، وبساٜىزیز ب٦ ٠ح١س، وبساٜواحس ب٦ ح١زہ حَّضت  :  راوی

 و٥ہ ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ وباز رِضي اهَّلل تىالٰی 

َٟ َولٔیٌّ  ا َٔ  َٖ َح َِ ٔ ُن ْٔل ِّ َّٝ َِٜح٥َِملٔیُّ َواٜ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ِىٔسیُّ َوإ ٕ اٜسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ٤ََْا َحسَّ َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ث٥ََا َو َحسَّ

َِٜواحٔسٔ  ٕس َو٦ِ َوِبٔس ا ٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ َِٜىزٔیز ِىسٔ  َوِبُس ا ََ ٔ أ٧ََّ َوائَٔصَة أ٠َََزِت أ٧َِ ی١َُزَّ بَٔح٥َاَزةٔ  ب٦ِٔ َح١ِزََة َو٦ِ َوبَّازٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ

ًَ ٠َا ٤َسٔ  َِٜت ٠َا أََِسَ ا َٕ َِ ِيَضا  َٝ أ٤ََِْکَ ا٥َّٜاُس َذَٜٔک َو َِ َِٝيطٔ  َِّی َو ُتَعل َِ ١َِِٜسحٔٔس  إػ فٔی ا َّٔ ُٟ اهَّللٔ َي ا٥َّٜ ب٦ِٔ أَبٔی َو و َُ َّی َر اُس ٠َا َظل

١َِِٜسحٔسٔ  ِٔ إِٔلَّ فٔی ا ِٜبَِيَؽا ٞٔ ب٦ِٔ ا َضِي َُ ٢َ َولَی  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

یلع نب رجح دعسی، ااحسؼ نب اربمیہ یلظنح، یلع، ااحسؼ ، دبعازعلسی نب دمحم، دبعاولادح نب زمحہ رضحت ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن مکح دای ہک دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک دبعاہلل ریض 

 انجزہ دجسم ںیم الای اجےئ اتہک اس رپ امنز انجزہ ڑپ ی اجےئ ولوگں ےن اس ابت رپ بجعت ایک وت دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مت

وھبؽ ےئگ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لیہس نب اضیبء ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک امنز انجزہ دجسم ںیم یہ ولگ ینتک دلجی 

 ڑپاھیئ یھت۔

یلع نب رجح دعسی، ااحسؼ نب اربمیہ یلظنح، یلع، اقحس، دبعازعلسی نب دمحم، دبعاولادح نب زمحہ رضحت ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع  :  رافی

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعنب دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ دجسم ںیم ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم
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ت٢، بہز، وہيِ، ٠وسٰي ب٦ وٕبہ، وبساٜواحس، وباز ب٦ وبساهَّلل ب٦ زبيْ، َيسہ وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی ٠ح١س ب٦ حا :  راوی

 و٥ہا

 ٔ َِٜواح َبَة َو٦ِ َوِبٔس ا ِٕ ث٥ََا ٠ُوَسي ب٦ُِ وُ ِْ َحسَّ ث٥ََا ُوَصِي ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ  ب٦ِٔ ٔس َو٦ِ َوبَّازٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔو َحسَّ

 َّ َٞ أَِزَواُد ا٥َّٜٔييِّ َظل ََ إػ أَِر َّٔ ِىُس ب٦ُِ أَبٔی َو ََ َِّی  ا تُُوف َّ١َٜ ََّضا  ُث َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ ٔ یَُحسِّ ٢ََّٝ أ٧َِ َی١ُزُّوا بَٔح٥َاَزتٔطٔ اٜزُّبَيِْ ََ َِٝيطٔ َو ى اهَّللُ َو

َْ بٔطٔ  ٔ ُؤ َِ َىُٝوا  َّ َِ َِٝيطٔ  ِّٝيَن َو ُيَع َِ ١َِِٜسحٔٔس  ٔلَى فٔی ا َّٜٔذی کَا٧َ إ ٔ ا َِٜح٥َائٔز َد بٔطٔ ٦ِ٠ٔ بَأب ا َِٝيطٔ أُِِخٔ ِّٝيَن َو َولَى حَُحزٔص٦َّٔ ُيَع

 َٝ َب َِ ١َِِٜسحَٔس  ُٞ بَٔضا ا ُ یُِسَخ َِٜح٥َائٔز اُٜوا ٠َا کَا٤َِت ا َٔ َٚ َو ٔ ُض٦َّ أ٧ََّ ا٥َّٜاَس َوابُوا َذٜ ٍَ َٝ َب َِ اؤٔس  َٕ ١َ ِٜ َِٜت ٠َا ا ا َٕ َِ َٚ َوائَٔصَة  ٔ ََ َذٜ

١َِِٜسحٔٔس َو أَ  ٕ فٔی ا َِٝي٥َا أ٧َِ ی١َُزَّ بَٔح٥َاَزة ُض٢ِ بٔطٔ َوابُوا َو َٜ  ٢َِٝ ٔ ٔلَى أ٧َِ َئىيبُوا ٠َا َِل و ًَ ا٥َّٜاَس إ َّى اهَّللُ َِسَ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّى َر ٠َا َظل

١َِِٜسحٔسٔ  ٓٔ ا ٞٔ ب٦ِٔ بَِيَؽاَء إِٔلَّ فٔی َجِو َضِي َُ ٢ََّٝ َولَى  ََ َِٝيطٔ َو  َو

مت، زہب، فبیہ، ومٰیس نب ہبقع، دبعاولادح، ابعد نب دبعاہلل نب زریب، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت دمحم نب اح

 انجزہ ںی بج دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ااقتنؽ وہ ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک ویبویں ےن اغیپؾ وجھباای ہک اؿ اک

ںیم ےس ےل رک سگرف اتہک فہ یھب امنز انجزہ ادا رکںیل ولوگں ےن ااسی یہ ایک افر اؿ ےک رجحفں ےک لےگ انجزہ رفک دای اتہک فہ دجسم 

 اس اس رپ امنز انجزہ ادا رکںیل رھپ اؿ وک ابب اانجلزئ ےس اکنال ایگ وج اقمدع یک رطػ اھت رھپ ازفاج رہطمات وک  ہ  رب یچنہپ ہک ولوگں ےن

ان ےہ افر ولوگں ےن اہک ےہ ہک انجزفں وک دجسم ںیم داہ  ںیہن ایک اجات اھت  ہ ابت دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک یچنہپ وت وک بیع اج

اوہنں ےن اہک ولگ انفاتیفق یک انب رپ اس ابت وک ویعمب ھجمس رےہ ںی افر مہ رپ انجزہ ےک دجسم ںیم سگارےن یک فہج ےس بیع اگل رےہ 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لیہس نب اضیبء اک انجزہ دجسم ےک ادنر یہ ڑپاھ اھت۔ںی احالہکن 

 دمحم نب احمت، زہب، فبیہ، ومٰیس نب ہبقع، دبعاولادح، ابعد نب دبعاہلل نب زریب، دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ دجسم ںیم ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم
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تىالٰی و٥ہ ب٦ ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ٠ح١س ب٦ راِي، ابوِسیک، ؼحاک ب٦ وث١ا٧، ابونَّض، حَّضت ابو١َٝہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 وبساٜزح٦١

 ُِ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی  اَِل َحسَّ َٔ ُن ِٔلب٦ِٔ َرإِٔي  ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َواٜ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ َو٠َُح١َّ اُک َيِىىٔي َحسَّ حَّ ٤ََْا اٜؽَّ َ َسیِٕک أَِخب

١َََٝة ب٦ِٔ َوِبسٔ  ََ َِٜت اِزُخُٝوا بٔطٔ  اب٦َِ وُِث١َا٧َ َو٦ِ أَبٔی ا٥ََِّّٜضٔ َو٦ِ أَبٔی  ا َٔ إػ  َّٔ ِىُس ب٦ُِ أَبٔی َو ََ َِّی  ا تُُوف َّ١َٜ اٜزَِّح٦ٔ١َ أ٧ََّ َوائَٔصَة 

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ِس َظل َٕ َٜ َِٜت َواهَّللٔ  ا َٕ َِ َِٝيَضا  َٔک َو َِأ٤ُِْٔکَ ذَٜ َِٝيطٔ  َِّی َو َّي أَُظل ١َِِٜسحَٔس َحً َ ا ٢ََّٝ َولَی ابِى ََ َِٝيطٔ َو َِ  َو ِي بَِيَؽا

 ُِ ُط بَِيَؽا ِٔ أ٠ُُّ ِٜبَِيَؽا ُٞ ب٦ُِ َزِوٕس َوصَُو اب٦ُِ ا َضِي َُ َٟ ٠ُِس٢ٔٝ  ا َٔ ٕٞ َوأَخٔيطٔ  َضِي َُ ١َِِٜسحٔٔس   فٔی ا

اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب راعف، اوبدف ک، احضک نب امثعؿ، اوبرضن، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعارلنمح ےس رفاتی 

دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ااقتنؽ وہ وت دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفامای انجزہ دجسم ںیم ےل لؤ اتہک  ےہ ہک بج

 ںیم اؿ رپ امنز انجزہ ڑپوھں ولوگں ےن اس ابت رپ بجعت ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اضیبء ےک دف

  افر اس ےک اھبیئ اک انجزہ دجسم ںیم ڑپاھ اھت۔وٹیبں لیہس

 اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب راعف، اوبدف ک، احضک نب امثعؿ، اوبرضن، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر ںیم داہ  وہےت فتق الہ وبقر ےک  ےئ ایک داع ڑپ ی اجےئ ۔وبق

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وبقر ںیم داہ  وہےت فتق الہ وبقر ےک  ےئ ایک داع ڑپ ی اجےئ ۔
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ىيس، ا١َىيٞ ب٦ جىَف، َشیک، ابو١٤ز، وفاء ب٦ وسار، حَّضت یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َ :  راوی



 

 وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َٟ یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَ  ا َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ١ٔئِمُّ َوَیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ ث٥ََا َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا و  َ ِخب

١َٔىي َِ ٔ وإ َُ َِٜت کَا٧َ َر ا َٔ ََّضا  ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ َوائَٔصَة أ٤َ ٕ َو٦ِ َوَفا یٕک َوصَُو اب٦ُِ أَبٔی ١َ٤ٔز َّی اهَّللُ ُٞ ب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ ََشٔ ُٟ اهَّللٔ َظل

٢ََّٝ یَِْخُ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َُٝتَضا ٦ِ٠ٔ َر ِي َٜ ١ََّٝا کَا٧َ  ُ ٢ََّٝ ک ََ َِٝيطٔ َو ََل٣ُ َو ُٟ اٜسَّ و ُٕ َي َِ َِٜبٕٔئي  ٔلَی ا ٞٔ إ ِي َّٝ ُد ٦ِ٠ٔ آِٔخٔ اٜ

و ُٕ ٔ َِ اهَّللُ ب٢ُِٙٔ َِلح َّا إ٧ِٔ َشا ُٝو٧َ َوإ٤ٔ ٢ِ ٠َا تُوَوُسو٧َ ٌَّسا ٠َُؤجَّ ُ٘ ٕ ٠ُِؤ٥٠ٔٔيَن َوأََتا ِو٣ َٔ َِٝي٢ُِٙ َزاَر  ٞٔ َبٕٔئي َو َُّٝض٢َّ أٌَِفِ ٔلَصِ ٧َ اٜ

 ُٔ ٢ِ ي٢ُِٕٔ  َٜ ٔس َو َٔ زِ ٍَ ِٜ ٢ِ ا ُ٘ َُٜط َوأََتا ِو َٔ  تَِيَبُة 

 ییحی نب ییحی یمیمت، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، اامسلیع نب رفعج، یر ک، اوبرمن، اطعء نب اسعر، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ربقاتسؿ یک رطػ ےس رفاتی ےہ ہک بج ریمی ابری یک رات وہیت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رات ےک لریخ ہصح ںیم عیقب

رشتفی ےل اجےت افر رفامےت االسلؾ مکیلع دار وقؾ ومنینم اہمترے افرپ السؾ وہ اے ومونمں ےک رھگ فاول اہمترے اسھت ایک ایگ 

رفام فدعہ لاکچ وج لک اپؤ ےگ ای ا ک دمت ےک دعب افر مہ ارگ اہلل ےن اچاہ وت مت ےس ےنلم فاےل ںی افر اہلل عیقب ارغلدق فاولں یک رفغمت 

ْ اک ظفل ذرک ںیہن ایک۔

ُ

َ ُک

 

ب
َ
 ہبیتق ےن أ

ییحی نب ییحی یمیمت، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، الیعمس نب رفعج، یر ک، اوبرمن، اطعء نب اسعر، رضحت اعدص  ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وبقر ںیم داہ  وہےت فتق الہ وبقر ےک  ےئ ایک داع ڑپ ی اجےئ ۔
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س ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، اب٦ جزیخ، وبساهَّلل ب٦ ٘ثيْ ب٦ ٠فِٝ، ٠ح١س ب٦ ٔيس، حَّضت ٠ح١ :  راوی

 ب٦ ٔيس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ ٠ْخ٠ہ



 

٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ َ ِٕ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َّطُ َحسَّ ِٔ أ٤َ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ٔ ب٦ِٔ ا ثٔيْ َ٘  ب٦ِٔ 

١ِٔىُت وَ  ََ  ُٟ و ُٕ ِيٕس َي َٔ َس ب٦َِ  ١َٔي ٠َُح١َّ ٥َِٝا بَلَی ََ ُٔ ٢َ َوَوىِّي  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ث٢ُُِٙ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َِٜت أََِل أَُحسِّ ا َٕ َِ ُث  ائَٔصَة تَُحسِّ

ث٥ََا اب٦ُِ جُ  ٕس َحسَّ ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٔ َٜطُ  ُن  ِّ َّٝ ١َٔي َححَّاّجا اِلَِوَوَر َواٜ ََ ثَىٔي ٦ِ٠َ  ْٞ َزیِٕخ أَ ح و َحسَّ َْنٔی َوِبُس اهَّللٔ َرُج َ ِخب

ث٢ُُِٙ َوىِّي َو  َٟ َیِو٠ّا أََِل أَُحسِّ ا َٔ َُّط  ِٔ أ٤َ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ٠ََة ب٦ِٔ ا ِئس ب٦ِٔ ٠َِْخَ َٔ ٔس ب٦ِٔ  یِٕض َو٦ِ ٠َُح١َّ َُّط یُزٔیُس ٦ِ٠ٔ ُْقَ َم٥٥ََّا أ٤َ َِ  َٟ ا َٔ ِّی  َو٦ِ أُم

َِٜت َوائَٔصُة أَ  ا َٔ  َٟ ا َٔ ََٜسِتُط  ًَّٜٔي َو ُط ا ا أ٠َُّ َّ١َٜ َِٜت  ا َٔ  َٟ ا َٔ ٥َِٝا بَلَی  ُٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ث٢ُُِٙ َوىِّي َوَو٦ِ َر َِل أَُحسِّ

َوَؼَي رَٔزائَُط َوَخ  َِ  َِ َٝ َٕ ٢َ ِٔيَضا و٥ِٔسٔی اِن َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ًَّٜٔي کَا٧َ ا٥َّٜٔييُّ َظل ًَٝٔي ا ِي َٜ َِٝيطٔ کَا٤َِت  َي َنِى َوَؼَىُض١َا و٥َِٔس  َٝ َِ

 َِ ِسُت  َٔ ِس َر َٔ َِٝبِث إِٔلَّ َریَِث١َا َل٦َّ أ٧َِ  ٢ِ َی َٝ َِ َِاِؼَفَحَي  أشطٔ  َٓ إَٔزارٔظٔ َولَی َٔفَ َِٝيطٔ َوَبَسَق ََطَ َٞ رِٔج أََخَذ رَٔزائَُط ُرَویِّسا َوا٤َِتَى

َحَى  َِ ُط ُرَویِّسا  َِ َد ث٢َُّ أََجا َْخَ َِ َِٜباَب  َتَح ا َِ ٔ ُرَویِّسا َو ُت َولَی إٔثِزٔظ ِٕ َٝ ٥َِّىُت إَٔزارٔی ث٢َُّ ا٤َِف َٕ ُِٝت زِٔرعٔی فٔی َرأِٔسي َواِخَت١َزُِت َوَت

 َ أ َِ ُِِت  َِا٤ََِحَ  َٓ َي یََسیِطٔ ثَََلَث ٠َزَّإت ث٢َُّ ا٤ََِحَ َِ َِٜٕٔيا٣َ ث٢َُّ َر َٟ ا َِأَـَا ا٣َ  َٕ َِ َِٜبٕٔيَي  َِ ا َّي َجا َٟ َحً َضزَِو َِ ِوُت  َِأََِسَ  ًَ َِسَ

ضَ  َِ ٔ َٜٔک یَا َوائ َٟ ٠َا  ا َٕ َِ  َٞ َسَخ َِ َِٝيَس إِٔلَّ أ٧َِ اِؼَفَحِىُت  َِ ُِٝت  ََِسَخ ُتُط  ِٕ َسَب َِ ُت  أَِحََّضِ َِ أَِحََّضَ  َِ ُِٜت  ُض َحِصَيا َرابَٔيّة زَِو

ُِٝت یَا َر  ُٔ َِٜت  ا َٔ َِٜدبٔيُْ  ُْ ا َّٝٔفي ِّی اٜ َْن ٔ ُيِدب َٜ َُٜتِدبْٔٔیىٔي أَِو   َٟ ا َٔ ُِٝت َِل َشِيَئ  ُٔ َِٜت  ا َٔ َٟ ا َٔ أَِخبَِْتُُط  َِ ِّی  َٟ اهَّللٔ بٔأَبٔی أ٤ََِت َوأُم و َُ

َٟ أََل٥َ  ا َٔ َِٜضَسّة أَِوَجَىِتىٔي ث٢َُّ  َضَسنٔی فٔی َظِسرٔی  َٝ َِ ُِٝت َنَى٢ِ  ُٔ َّٜٔذی َرأَیُِت أ٠ََامٔی  َوازُ ا أ٤َِٔت اٜسَّ َِٝئک َِ َْ اهَّللُ َو ٥ِٔت أ٧َِ َیٔحي

َِٜت ٠َِض١َا یَُِٙت٢ٔ  ا َٔ وُٜطُ  َُ أََجبُِتطُ َوَر َِ اُظ ٥ِ٠ٔٔک  َّ أَِخ َِ ٥َاَزانٔی  َِ َٞ أََتانٔی حٔيَن َرأَیِٔت  إ٧َّٔ ٔجبِْٔی َِ  َٟ ا َٔ ١َُِٝط اهَّللُ َنَى٢ِ   ا٥َّٜاُس َيِى

صُِت أ٧َِ  َْکٔ َِ ِسٔت  َٔ ِس َر َٔ ِس َوَؼِىٔت ثَٔيابَٔک َوَل٥ِ٥َُت أ٧َِ  َٔ َِٝئک َو ُٞ َو ٢ِ ی٦َُِٙ یَِسُخ َٜ ِيُتُط ٥ِ٠ٔٔک َو َّ أَِخ َٔٔمٔک َوَخٔصيُت أ٧َِ أُو َِ

َْ أَ  ِي َ٘ ُِٝت  ُٔ َِٜت  ا َٔ َُٜض٢ِ  َٔفَ  ٍِ َتِسَت َِ َِٜبٕٔئي  َٞ ا ِتَٔی أَصِ َٟ إ٧َّٔ َربََّک َیأ٠ُِزَُک أ٧َِ َتأ ا َٕ َِ َٟ َتِسَتِوحٔٔشي  ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ َُٜض٢ِ یَا َر  ُٟ ُٔو

١ُِِٜس  ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن َوا یَارٔ ٦ِ٠ٔ ا ٞٔ اٜسِّ ََل٣ُ َولَی أَصِ َِ ُٔولٔی اٜسَّ َّا إ٧ِٔ َشا ی٦َ َوإ٤ٔ ١ُِِٜسَتأِِٔخٔ ٔس٠ٔيَن ٥٠َّٔا َوا ِٕ ١ُِِٜسَت ١ٔٝٔيَن َوَیزَِح٢ُ اهَّللُ ا

و٧َ  ُٕ ٔ َََٜلح  اهَّللُ ب٢ُِٙٔ 

اہرفؿ نب دیعس ایلی، دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، دبعاہلل نب ریثک نب بلطم، دمحم نب سیق، رضحت دمحم نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ا ک دؿ اہک ایک ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اینپ افر اینپ امں ےک اسھت یتیب وہیئ ابت ہن نب رخمہم ےس 

انسؤں مہ ےن امگؿ ایک ہک فہ امں ےس اینپ ےننج فایل امں رماد ےل رےہ ںی مہ ےن اہک ویکں ںیہن رفامای یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

یک رات ںیم ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رکفٹ یل افر اینپ اچدر افڑھ یل افر وجےت ااترے افر ریمے اپس ریمی ابری 



 

دری اؿ وک اےنپ اپؤں ےک اپس رھک دای افر اینپ اچدر اک انکرہ اےنپ رتسب رپ اھچبای افر ٹیل ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اینت یہ 

فملس ےن امگؿ رکایل ہک ںیم وس یکچ وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لہتسہ ےس اینپ اچدر یل افر  رہھٹے ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

اانپ  لہتسہ ےس وجات انہپ افر لہتسہ ےس درفازہ وھکال افر ابرہ ےلکن رھپ اس وک لہتسہ ےس دنب رکدای ںیم ےن اینپ اچدر اےنپ رس رپ افڑ ی افر

فل ہ فملس ےک ےھچیپ ےھچیپ  یل اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس عیقب ںیم ےچنہپ افر ڑھکے وہ ےئگ ازار انہپ افر لپ یلص اہلل ہیلع 

 افر ڑھکے وہےن وک وطلی ایک رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ دفونں اہوھتں وک نیت ابر ااھٹای رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 اہلل ہیلع فل ہ فملس زیت پ ے وت ںیم یھب زیت ےنلچ  یگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دفڑے وت ںیم یھب فاسپ ولےٹ افر ںیم یھب ولیٹ لپ یلص

دفڑی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےچنہپ وت ںیم یھب یچنہپ ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس تقبس ےل یئگ افر داہ  وہےت یہ ٹیل 

الےئ وت رفامای اے اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےھجت ایک وہایگ ےہ ہک اہمترا اسسن وھپؽ راہ ےہ  یئگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی

ںیم  ںیم ےن اہک ھچک ںیہن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت اتب دف رفہن ےھجم ابر ک نیب  ربدار ینعی اہلل اعتیل  رب دے دے اگ وت

 فل ہ فملس ریمے امں ابپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ رقابؿ رھپ وپرے ہصق یک  رب ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دے دی رفامای ںیم اےنپ لےگ لےگ وج ایسہ یس زیچ دھکی راہ اھت فہ وت یھت ںیم ےن رعض ایک یج اہں وت

را سج یک ےھجم فیلکت وہیئ رھپ رفامای وت ےن ایخؽ ایک ہک اہلل افر اس اک روسؽ ریتا قح لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریمے ےنیس رپ ام

داب ےل اگ رفامیت ںی بج ولگ وکیئ زیچ اپھچےت ںی اہلل وت اس وک وخب اجاتن ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ربجالیئ 

ےس اپھچای وت ںیم ےن یھب مت ےس اپھچےن یہ وک  دنس ایک افر فہ اہمترے اپس اس ریمے اپس لےئ بج وت ےن داھکی وت ےھجم اکپرا افر ھجت 

  ےئ ںیہن لےئ ہک وت ےن اےنپ ڑپکے ااتر دےی ےھت افر ںیم ےن امگؿ ایک ہک وت وس یکچ ےہ افر ںیم ےن ےھجت دیبار رکان  دنس ہن ایک ںیم ےن

ہیلع فل ہ فملس ےک رب ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک مکح دای ےہ ہک   ہ وخػ ایک ہک مت ربھگا اجؤ یگ ربجالیئ ےن اہک لپ یلص اہلل

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس عیقب رشتفی ےل اجںیئ افر اؿ ےک  ےئ رفغمت امںیگن ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 
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وَؿ( وہک السؾ ےہ اامیدنار رھگ فاولں رپ افر ناملسونں رپ اہلل مہ ےس لےگ اجےن فاولں رپ رتمح رفامےئ افر ےھچیپ
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 اہلل مت ےس ےنلم فاےل ںی۔فاولں رپ مہ اؿ اشء 

اہرفؿ نب دیعس ایلی، دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، دبعاہلل نب ریثک نب بلطم، دمحم نب سیق، رضحت دمحم نب سیق ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع نب رخمہم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وبقر ںیم داہ  وہےت فتق الہ وبقر ےک  ےئ ایک داع ڑپ ی اجےئ ۔

     2251    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابوشيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل اَسی، َّيا٧، و١ٕٝہ ب٦ ٠زثس، ََٝمي٧ ب٦ بزیسہ، حَّضت  :  راوی

 ي اهَّلل تىالٰی و٥ہبزیسہ رِض

ٔسیُّ  ََ َ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ اِل ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ١ََة ب٦ِٔ ٠َزِثَٕس َحسَّ َٕ ِٝ َيا٧َ َو٦ِ َو ِّ َُ  َو٦ِ 

 ُٟ و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ ٧َ ب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ  َمِيَ َٝ َُ ائُُٔٝض٢ِ  َو٦ِ  َٔ کَا٧َ  َِ  ٔ ابٔز َٕ ١َِٜ ٔلَی ا ُجوا إ ١ُُِّٝض٢ِ إَٔذا َِخَ ٢َ ُيَى َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

َٞ ا َِٝي٢ُِٙ أَصِ ََل٣ُ َو ٕ اٜسَّ َیارٔ َوفٔی رَٔوایَةٔ ُزَصيِْ ٞٔ اٜسِّ ََل٣ُ َولَی أَصِ ُٟ فٔی رَٔوایَةٔ أَبٔی بَِْکٕ اٜسَّ و ُٕ ١ُِٜ َي یَارٔ ٦ِ٠ٔ ا ِؤ٥٠ٔٔيَن ٜسِّ

َِٜىأَِيةَ  ٥ََٜا َوَل٢ُِٙ ا ُٟ اهَّلَل 
َ أ َِ و٧َ أَ ُٕ ٔ َََٜلح َِ اهَّللُ  َّا إ٧ِٔ َشا ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن َوإ٤ٔ  َوا

اوبرکب نب اوبہبیش، زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل ادسی، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ہ داع اھکسےت ےھت بج احصہب ربق اتسؿ یک رطػ اجےت ےھت سپ اؿ ںیم ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک
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 رحب، دمحم نب دبعاہلل ادسی، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ریض اہلل اوبرکب نب اوبہبیش، زریہ نب :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  یک زایرتیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اےنپ رب زعفلج ےس اینپ فادلہ یک ربق

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اےنپ رب زعفلج ےس اینپ فادلہ یک ربق یک زایرت یک ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2252    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ىاویہ، یزیس ب٦ ٘يسا٧، ابوحاز٣، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہیحٌي ب٦ ایوب، ٠ح١س ب٦ وباز، ٠زوا٧ ب٦ ٠ :  راوی

ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ ب٦ُِ ٠َُىاؤَیةَ  اَِل َحسَّ َٔ ُن َٜٔيِحٌَي  ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َوبَّازٕ َواٜ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو٠َُح١َّ ِيَسا٧َ َو٦ِ  َحسَّ َ٘ َو٦ِ َیزٔیَس َيِىىٔي اب٦َِ 

 ٔ ٕ َو٦ِ أَب َِ أَبٔی َحاز٣ٔ ِّی  َٔفَ ٔلُم ٍِ َت َِ ِّی أ٧َِ أَ َتأَِذ٤ُِت َرب َِ ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٢َِٝ َیأَِذ٧ِ لٔی ی صَُزیَِزَة 

أَذ٧َٔ لٔی َِ ََْصا  ِ ب َٔ َتأَِذ٤ُِتطُ أ٧َِ أَُزوَر  َِ  َوا

اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ییحی نب اویب، دمحم نب ابعد، رمفاؿ نب اعمف ہ، سیدی نب اسیکؿ،

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ےن اےنپ رب ےس اینپ فادلہ ےک  ےئ اافغتسر یک ااجزت بلط یک وت ےھجم ااجزت ہن دی 

 یئگ افر ںیم ےن اؿ یک ربق یک ااجزت امیگن وت ےھجم ااجزت دے دی یئگ۔

 ییحی نب اویب، دمحم نب ابعد، رمفاؿ نب اعمف ہ، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رب زعفلج ےس اینپ فادلہ یک ربق یک زایرت یک ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیمیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اےنپ 

     2253    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابوشيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ وبيس، یزیس ب٦ ٘يسا٧، ابوحاز٣، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُ ث٥ََا أَب ِيَسا٧َ َو٦ِ َحسَّ َ٘ ُس ب٦ُِ وُبَِيٕس َو٦ِ یَزٔیَس ب٦ِٔ  ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ٕ َو٦ِ أَبٔی و بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ  أَبٔی َحاز٣ٔ

َبکَی َوأَبِکَی ٠َ  َِ طٔ  َْ أ٠ُِّ ِ ب َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َزاَر ا٥َّٜٔييُّ َظل ا َٔ ٢ِ صَُزیَِزَة  َٝ َِ َضا  َٜ َٔفَ  ٍِ َت َِ ِّی فٔی أ٧َِ أَ َتأَِذ٤ُِت َرب َِ َٟ ا ا َٕ َِ ُط  َٜ ٦ِ َحِو

١َِِٜوَت  ُ ا
ََّضا تَُذَکِّ َِإ٤ٔ بُوَر  ُٕ ِٜ زُوُروا ا َِ أُذ٧َٔ لٔی  َِ ََْصا  ِ ب َٔ َتأَِذ٤ُِتُط فٔی أ٧َِ أَُزوَر  َِ  یُِؤَذ٧ِ لٔی َوا



 

ؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن اوبرکب نب اوبہبیش، زریہ نب رحب، دمحم نب دیبع، سیدی نب اسیک

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ فادلہ یک ربق یک زایرت یک وت رف ڑپے افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ارد رگد فاےل یھب رف ڑپے 

ےس اؿ ےک  ےئ رفغمت امےنگن یک ااجزت اچیہ وت ےھجم ااجزت ہن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن اےنپ رب 

دی یئگ افر ںیم ےن اہلل ےس اؿ یک ربق یک زایرت یک ااجزت بلط یک وت ےھجم ااجزت دے دی یئگ سپ وبقر یک زایرت ایک رکف ویکہکن فہ 

 ںیہمت ومت اید رکایت ںی۔

 سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب اوبہبیش، زریہ نب رحب، دمحم نب دیبع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زت امےنگن ےک ایبؿ ںیمیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اےنپ رب زعفلج ےس اینپ فادلہ یک ربق یک زایرت یک ااج

     2254    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ ِؽيٞ، ابو٥َا٧، ْضارب٦ ٠زہ،  :  راوی

 ٠حارب ب٦ زثار، اب٦ بزیسہ، حَّضت بزیسہ

 ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَب ُن ٔلَبٔی بَِْکٕ َواب٦ِٔ ١ُ٤َ َحسَّ ِّ َّٝ َّي َواٜ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ٕ َو٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ی َشِيَبَة َو٠َُح١َّ اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕ يِْ

اُر ب٦ُِ ٠ُزََّة َو٦ِ ٠َُحارٔٔب ب٦ِٔ زٔثَإر َو٦ِ ابِ  ٥َا٧ٕ َوصَُو ْٔضَ َٔ ٕٞ َو٦ِ أَبٔی  َُِؽِي ُس ب٦ُِ  ُٟ اهَّللٔ ٠َُح١َّ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٦ٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ 

ٔ اِلََؼاؤیِّ  زُوُروَصا َو٤ََضِيُت٢ُِٙ َو٦ِ ُُٜحو٣ َِ بُورٔ  ُٕ ِٜ ٔ ا ٢ََّٝ ٤ََضِيُت٢ُِٙ َو٦ِ زٔیَاَرة ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أ٠َِٔسُٙوا ٠َا بََسا َظل َِ َٗ ثَََلٕث  ِو َِ  

ٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ َل٢ُِٙ َو٤ََضِيُت٢ُِٙ َو٦ِ ا٥َّٜبٔي َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ ا  بُوا ٠ُِسْٔکّ َِّٝضا َوَِل َتَِّشَ ُ َٕٔيةٔ ک َِ َ بُوا فٔی اِل َِاَِشَ  ِٕ ا َٕ َٔ َو٦ِ َوِبسٔ ٔذ إِٔلَّ فٔی 

 اهَّللٔ ب٦ِٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ 

رضارنب رمہ، احمرب نب داثر، انب ربدیہ، رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ینثم، دمحم نب لیضف، اوبانسؿ، 

ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ےن ںیہمت زایرت وبقر عنم ایک اھت اؿ یک زایرت رکف افر ںیم 

 وہ ںیم ےن مت وک زیکشمہ ےک ےن ںیہمت رقابوینں اک وگتش نیت دونں ےس زایدہ رفےنک ےس عنم رفامای اھت سپ بج کت اچوہ رھک ےتکس



 

 العفہ دفرسے ربک ںں ںیم ذیبن ےنیپ ےس عنم ایک اھت رگم اب امتؾ ربک ںں ےس ویپ اہں ہشن الےن فایل زیچںی ہن ایپ رکف۔

انب ربدیہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب ینثم، دمحم نب لیضف، اوبانسؿ، رضارنب رمہ، احمرب نب داثر،  :  رافی

 رضحت ربدیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک اےنپ رب زعفلج ےس اینپ فادلہ یک ربق یک زایرت یک ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2255    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، زبيس یامی، ٠حارب ب٦ زثار، اب٦ بزیسہ، ابوخيث١ہ :  راوی

َِٜيامٔیِّ َو٦ِ ٠َُحارٔٔب ب٦ِٔ زٔثَإر َو٦ِ اب٦ِٔ  ٤ََْا أَبُو َخِيَث١ََة َو٦ِ ُزبَِيٕس ا َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب کُّ بُزَ  َحسَّ یَِسَة أَُراُظ َو٦ِ أَبٔيطٔ اٜصَّ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ  ٢ََّٝ ح و َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َيا٧َ ٦ِ٠ٔ أَبٔی َخِيَث١ََة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ِّ َُ َبَة َو٦ِ  ِٕ بٔيَعُة ب٦ُِ وُ َٔ ث٥ََا 

٧َ بِ  َمِيَ َٝ َُ ١ََة ب٦ِٔ ٠َزِثَٕس َو٦ِ  َٕ ِٝ ُس بِ َو٦ِ َو ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َو٠َُح١َّ ٢ََّٝ ح و َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٦ُ ٦ٔ بَُزیَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ثَىٔي  َٟ َحسَّ ا َٔ انٔیِّ  ََ ا ُِْٜخَ ِٕ ا ٕ َو٦ِ َوَفا ٗٔ َو٦ِ ٠َِى١َز ا ِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَُزیَِسَة َو٦ِ أَبٔيطٔ وَ َرإِٔي َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َج١ٔيّىا َو٦ِ َوِبٔس اٜزَّزَّ

٥َا٧ٕ  َٔ ُض٢ِ ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث أَبٔی  ُّٝ ُ ٢َ ک َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، زدیب اییم، احمرب نب داثر، انب ربدیہ، اوبہمثیخ ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی۔

 ییحی، اوبہمثیخ، زدیب اییم، احمرب نب داثر، انب ربدیہ، اوبہمثیخییحی نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخد یشک رکےن فاےل یک امنز انجزہ ںیم یرتک ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 یک امنز انجزہ ںیم یرتک ہن رکےن ےک ایبؿ ںیموخد یشک رکےن فاےل 

     2256    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وو٧ ب٦ ََل٣ ٘وفی، زہيْ، ١َاک، جابز ب٦ ١َزہ :  راوی

 ُ١ ََ ٔ ب٦ِٔ  ١َإک َو٦ِ َجابٔز َٔ ْْ َو٦ِ  ِ ٤ََْا ُزَصي َ ٕ اِلُٙوفٔیُّ أَِخب ٣ َلَّ ََ ث٥ََا َوِو٧ُ ب٦ُِ  ٕٞ َحسَّ ٢َ بَٔزُج َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُتَٔی ا٥َّٜٔييُّ َظل َٟ أ ا َٔ َزَة 

َِٝيطٔ  ِّٞ َو ٢ِ ُيَع َٝ َِ َسطُ ب١ََٔصأَٔغ  ِّ َٞ َن َت َٔ 

وعؿ نب السؾ وکیف، زریہ، امسک، اجرب نب  ہرہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اےسی لدیم اک انجزہ الای ایگ سج 

 لپ وک وچڑے ریت ےس امر ڈاال اھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس رپ امنز انجزہ ہن ڑپ ی۔ ےن اےنپ

 وعؿ نب السؾ وکیف، زریہ، امسک، اجرب نب  ہرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ : ابب

 ...فقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہناپچن ا

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اپچن افقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن

     2257    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ب٦ ٠ح١س ب٦ بٙيْ، ٤أس، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، و١زو ب٦ یحٌي ب٦ و١ارہ، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی



 

 و٥ہ

ُِٜت َو١َِزو ب٦َِ یَ  َ أ ََ  َٟ ا َٔ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة  ِّ َُ ث٥ََا  ٕ ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َٙيِْ ُ ٔس ب٦ِٔ ب ثَىٔي َو١ِزُو ب٦ُِ ٠َُح١َّ َْنٔی َو٦ِ َحسَّ َ َِأَِخب ِحٌَي ب٦ِٔ و١َُاَرَة 

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٜدِسرٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٔىيٕس ا ََ ْة َوَِل َِمَٔي زُو٧َ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی  َٔ ٖٕ َظَس َُ َِٜيَس َِمَٔي زُو٧َ َخ١َِسٔة أَِو  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ

ْة  َٔ ٕٗ َظَس ْة َوَِل َِمَٔي زُو٧َ َخ١ِٔس أََوا َٔ ٕ َظَس  َخ١ِٔس َذِوز

 ےہ ہک یبن نب ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رمعف نب دمحم نب ریکب، اندق، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف

یہ رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اپچن فقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن افر ہن یہ اپچن اف ںوں ےس مک ںیم زوکة ےہ افر ہن 

 اپچن افہیق ےس مک ںیم زوکة ےہ۔

  دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف نب دمحم نب ریکب، اندق، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اپچن افقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن

     2258    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ہاجز، ٜيث، و١زو٤أس، وبساهَّلل ب٦ ازریس، یحٌي ب٦ َىيس، و١زو ب٦ یحٌي٠ح١س ر٠ح، اب٦  :  راوی

ث٥ََا َوِبُس  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َِّٝيُث ح و َحسَّ ٤ََْا اٜ َ ٔ أَِخب ١َُِٜضأجز ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ص١َُا َو٦ِ َحسَّ اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس لَٔکَ

ٔىيٕس َو٦ِ  ََ َٝطُ  َیِحٌَي ب٦ِٔ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  َو١ِزٔو ب٦ِٔ َیِحٌَي بَٔضَذا اِْل

 دمحم رحم، انب اہمرج، ثیل، رمعفاندق، دبعاہلل نب ادرسی، ییحی نب دیعس، رمعف نب ییحی ایس دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی۔

 دمحم رحم، انب اہمرج، ثیل، رمعفاندق، دبعاہلل نب ادرسی، ییحی نب دیعس، رمعف نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اپچن افقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن

     2259    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ یحٌي ب٦ و١ارہ، یحٌي ب٦ و١ارہ، حَّضت ابوَىيس خسری ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، و١زو :  راوی

َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ َیِحٌَي بِ  َ ٤ََْا اب٦ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٦ٔ و١َُاَرَة َو٦ِ أَبٔيطٔ َیِحٌَي ب٦ِٔ َحسَّ

ٔىيٕس  ََ ١ِٔىُت أَبَا  ََ  َٟ ا َٔ َّی اهَّللُ و١َُاَرَة  ُٟ َوأََشاَر ا٥َّٜٔييُّ َظل و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ ُِٜدِسرٔیَّ َي ا

ٞٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ وَُيِي٥َةَ  طٔ بَٔد١ِٔس أََظابٔٔىطٔ ث٢َُّ َذََکَ ب١ِٔٔث ِّّ َٙ ٔ ٢ََّٝ ب ََ َِٝيطٔ َو  َو

رمعف نب ییحی نب امعرہ، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ  دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی،

دحثی سگر اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس افر یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ یلیھتہ یک اپچن اویلگنں ےک اسھت ااشرہ رفامای ابیق 

 یکچ ےہ۔

 ؼ، انب رججی، رمعف نب ییحی نب امعرہ، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس دخریدمحم نب راعف، دبعارلزا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اپچن افقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن

     2260    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوکا٠ٞ ِؽيٞ ب٦ حسين جحسری، بَّش ب٦ ٠ّؽٞ، و١ارہ ب٦ ٌزیة، یحٌي ب٦ و١ارہ، حَّضت ابوَىيس خسری  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

ث٥ََا و١َُ  ٕٞ َحسَّ ؽَّ َّ ث٥ََا بَِّٔشْ َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُ َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ُٞ ب٦ُِ حَُسيِٕن ا َُِؽِي  ٕٞ ثَىٔي أَبُو کَا٠ٔ ٌَزٔیََّة َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َحسَّ اَرةُ ب٦ُِ 

 ٔ َِٜيَس ِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ُِٜدِسرٔیَّ َي ٔىيٕس ا ََ ١ِٔىُت أَبَا  ََ  َٟ ا َٔ ٖٕ و١َُاَرَة  َُ َمَي زُو٧َ َخ١َِسٔة أَِو

َِٜيَس  ْة َو َٔ ٕ َظَس َِٜيَس َِمَٔي زُو٧َ َخ١ِٔس ذَِوز ْة َو َٔ ْة  َظَس َٔ ٕٗ َظَس  َِمَٔي زُو٧َ َخ١ِٔس أََوا

، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 

ة
ی 
جڈ ری، رشب نب لضفم، امعرہ نب زغ

جی

اوباکلم لیضف نب نیسح 

ےس مک ںیم زوکة ںیہن رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اپچن افقس ںیم زوکة ںیہن ےہ افر اپچن اف ںوں 

 ےہ افر اپچن افہیق ےس مک ںیم زوکة ںیہن۔

، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ة
ی 
جڈ ری، رشب نب لضفم، امعرہ نب زغ

جی

 اوباکلم لیضف نب نیسح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اپچن افقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن

     2261    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، َّيا٧، ا١َاويٞ ب٦ ا٠يہ، ٠ح١س ب٦ یحٌي ب٦ حبا٧، یحٌي  :  راوی

 يس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہب٦ و١ارہ، حَّضت ابوَى

َٞ بِ  ١َٔىي َِ ٔ َيا٧ُ و٦ إ ِّ َُ ٕب ٔاٜوا٤ا َو٘ٔيْي و٦  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة وو١زوا٥ٜأس و ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َة و٦ ٠ح١س َحسَّ ٦ٔ أ٠َُيَّ

ُِٜدِسرٔیِّ ٔاٟ ٔا ٔىيٕس ا ََ َِٜيَس َِمَٔي ب٦ َیِحٌَي ب٦ حبا٧ و٦ یَِحٌَي ب٦ِٔ و١َُاَرَةَو٦ِ أَبٔی   ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟ رَوٟ اهَّللُ َظل

 ٕٗ ا َُ ْة  زُو٧َ َخ١َِسَة أَِو َٔ  ٦٠ ت١ز وِلحِ َظَس

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای افقس ےس مک وجھکر ںیم زوکة ںیہن افر ہن ہلغ دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ںیم۔



 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ییحی نب امعرہ، رضحت  :  رافی

 ٰیل ہنعاوبدیعس دخری ریض اہلل اعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اپچن افقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن

     2262    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

سی، َّيا٧، ا١َاويٞ ب٦ ا٠يہ، ٠ح١س ب٦ یحٌي ب٦ حبا٧، یحٌي ب٦ اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہ :  راوی

 و١ارہ، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

١َٔىي َِ ٔ َيا٧ُ َو٦ِ إ ِّ َُ ث٥ََا  ٤ََْا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ َيِىىٔي اب٦َِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ َة َو٦ِ ٠َُح١َّ َحسَّ ٔس ب٦ِٔ َٞ ب٦ِٔ أ٠َُيَّ

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل ٔىيٕس ا ََ ٕ َیِحٌَي ب٦ِٔ َحبَّا٧َ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ و١َُاَرَة َو٦ِ أَبٔی  ِٕٓ َوَِل َت١ِز َِٜيَس فٔی َح  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ

ٕ َظ  ٖٕ َوَِل َِمَٔي زُو٧َ َخ١ِٔس ذَِوز َُ ََ َخ١َِسَة أَِو َّي َیِبُٝ ْة َحً َٔ ْة َظَس َٔ ٕٗ َظَس ْة َوَِل َِمَٔي زُو٧َ َخ١ِٔس أََوا َٔ  َس

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض 

ںیم زوکة اس فتق کت ںیہن بج کت اپچن اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہلغ ںیم افر وجھکر 

 افقس ہن وہ اجںیئ افر ہن اپچن اف ںوں ےس مک ںیم زوکة ےہ افر ہن اپچن افہیق ےس مک ںیم زوکة ےہ۔

ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس  :  رافی

 اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 اپچن افقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن

     2263    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٧ ثوری، ا١َاويٞ ب٦ ا٠يہوبس ب٦ ح١يس، یحٌي ب٦ آز٣، َّي :  راوی

َٞ ب٦ِٔ أ٠َُيَّ  ١َٔىي َِ ٔ ِورٔیُّ َو٦ِ إ َيا٧ُ اٜثَّ ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ آَز٣َ َحسَّ ثَىٔي َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ َٞ َحسَّ ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ َة بَٔضَذا اِْل

 َحٔسیٔث اب٦ِٔ ٠َِضٔسٓیٕ 

  ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔دبع نب دیمح، ییحی نب لدؾ، ایفسؿ وثری، اامسلیع نب اہیم

 دبع نب دیمح، ییحی نب لدؾ، ایفسؿ وثری، اامسلیع نب اہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اپچن افقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن

     2264    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ثوری، ٠ى١ز، ا١َاويٞ ب٦ ا٠يہ :  راوی

َٞ ب٦ِٔ أ٠َُ  ١َٔىي َِ ٔ ِورٔیُّ َو٠َِى١َْز َو٦ِ إ ٤ََْا اٜثَّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َِ َحسَّ ٔ َة بَٔضَذا اِْل َٞ َحٔسیٔث يَّ ٥َازٔ ٠ِٔث

 ٕ ٔ ث١ََز ١ِز َٟ اٜتَّ َٟ بََس ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٌَي  اب٦ِٔ ٠َِضٔسٓیٕ َوَیِحٌَي ب٦ِٔ آَز٣َ 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، وثری، رمعم، اامسلیع نب اہیم ایس دحثی یک ا ک افر دنس ذرک یک ےہ نکیل اس ںیم وجھکر یک ہگج لھپ اک ظفل 

 ےہ۔

 ارلزاؼ، وثری، رمعم، اامسلیع نب اہیمدمحم نب راعف، دبع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اپچن افقس ےس مک ہلغ ںیم زوکة ںیہن

     2265    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ٠ىزوٓ، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، وياؿ ب٦ وبساهَّلل، ابوزبيْ، جابز ب٦ وبساهَّلل ہارو٧ :  راوی

ِٕ أَِخبََْنٔی ؤَياُؿ بِ  ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ  ََ ٕٓ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو ٔ َحسَّ ٦ُ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ

َِٜيَس َِمَٔي زُو٧َ َخ١ِٔس أََو َو٦ِ َجا  َٟ ا َٔ َُّط  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ َر ْة بٔز َٔ ٗٔ َظَس َِٜورٔ ٕٗ ٦ِ٠ٔ ا ا

 ٦ِ٠ٔ ٕٖ َُ َِٜيَس َِمَٔي زُو٧َ َخ١َِسةٔ أَِو ْة َو َٔ ٞٔ َظَس ٔ ٕ ٦ِ٠ٔ اِْلٔب َِٜيَس َِمَٔي زُو٧َ َخ١ِٔس َذِوز ْة  َو َٔ ٔ َظَس ١ِز  اٜتَّ

اہرفؿ نب رعمفػ، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، تداض نب دبع اہلل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 افر اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای اچدنی ےک اپچن افہیق ےس مک ںیم زوکة ںیہن افر اف ںوں ںیم اپچن اف ںوں ےس مک رپ زوکة ںیہن

 وجھکر ےک اپچن افقس ےس مک ںیم زوکة ںیہن۔

 اہرفؿ نب رعمفػ، اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، تداض نب دبعاہلل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ںیم  فص  رش ےہ ؟ ن زیچفں ںیم  رش افر  ن 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  ن زیچفں ںیم  رش افر  ن ںیم  فص  رش ےہ ؟

     2266    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

ابوـاہز اح١س ب٦ و١زو ب٦ وبساهَّلل ب٦ و١زو ب٦ َسح، ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، و١زو ب٦ َواز، وٜيس ب٦ شحاً، اب٦  :  راوی

 ، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، ابوزبيْ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّللوہِ

ٔىيٕس اِلَیِ  ََ ٕح َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٔ أَِح١َُس ب٦ُِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ََسِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َِٜؤٜيُس ب٦ُِ َحسَّ ازٕ َوا وَّ ََ لٔیُّ َوَو١ِزُو ب٦ُِ 

ُض٢ِ وَ  ُّٝ ُ ًٕ ک َِٜحارٔٔث أ٧ََّ أَبَا اٜزُّبَ ُشَحا ِٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز َٟ أَبُو اٜفَّ ا َٔ  ِٕ ١َٔي ٦ِ اب٦ِٔ َوصِ ََ َُّط  ثَُط أ٤َ ٔ َحسَّ يِْ

ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١َٔي ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ َُّط  قَٔی َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ یَِذَُکُ أ٤َ َُ ُِٜىُصوُر َوَِمَٔي  ِي٢ُ ا ٍَ ِٜ ِت اِل٤ََِضاُر َوا َٕ ََ َٟ َِمَٔي 

ُِٜىَِّشٔ  ُْ ا ا٤َٔيةٔ نِٔع  بٔاٜسَّ

اوباطرہ ادمح نب رمعف نب دبعاہلل نب رمعف نب رسح، اہرفؿ نب دیعس ایلی، رمعف نب وساد، فدیل نب اجشع، انب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، 

 دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج زنیم رہنفں ای رمعف نب احرث، اوبزریب، رضحت اجرب نب

 ابرش ےس ریساب وہیت ےہ اس ںیم دوساں ہصح زوکة ےہ افر وج افٹن اگل رک یچنیس اجےئ اس ںیم وسیباں ہصح زوکة فابج ےہ۔

نب دیعس ایلی، رمعف نب وساد، فدیل نب اجشع، انب فبہ، دبعاہلل نب  اوباطرہ ادمح نب رمعف نب دبعاہلل نب رمعف نب رسح، اہرفؿ :  رافی

 فبہ، رمعف نب احرث، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ناملسؿ رپ الغؾ افر وھگڑے یک زوکة ںیہن ےہ ۔

 وکۃ اک ایبؿز :   ابب

 ناملسؿ رپ الغؾ افر وھگڑے یک زوکة ںیہن ےہ ۔

     2267    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي ت١يِم، ٠اٜک، وبساهَّلل ب٦ زی٥ار، ََٝمي٧ ب٦ يسار، ُعاک ب٦ ٠اٜک، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

١ٔئِمُّ  ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتَّ أک ب٦ِٔ َحسَّ ٧َ ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ ُٔعَ َمِيَ َٝ َُ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ زٔی٥َإر َو٦ِ  َٟ َْقَ ا َٔ  



 

١ُِِٜس٢ٔٔٝ فٔی َوبِ  َِٜيَس َولَی ا  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ٔ َوَِل ََفَ ْة ٔسظ َٔ  طٔ َظَس

ییحی نب ییحی یمیمت، امکل، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ناملسؿ ےک الغؾ افر اس ےک وھگڑے رپ زوکة ںیہن ےہ۔

 ر، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، رضحت اوبرہریہییحی نب ییحی یمیمت، امکل، دبعاہلل نب دانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ناملسؿ رپ الغؾ افر وھگڑے یک زوکة ںیہن ےہ ۔

     2268    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ایوب ب٦ ٠وسي، ٠ٙحوٟ، ََٝمي٧ ب٦ يسار، ُعاک ب٦ ٠اٜک، حَّضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ث٥ََا أَیُّوُب ب٦ُِ ٠ُو َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ ٕب  ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٧َ َسي َو٦ِ ٠َ َحسَّ َمِيَ َٝ َُ ٟٕ َو٦ِ  ُِٙحو

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َو١ِْزو َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٔ أک ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َِٜيَس َولَی ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ ُٔعَ َُ بٔطٔ  ْْ یَِبُٝ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ َو

ْة  َٔ طٔ َظَس َٔ ٔ َوَِل ََفَ ١ُِِٜس٢ٔٔٝ فٔی َوِبٔسظ  ا

 نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، وحکمؽ، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی رمعفاندق، زریہ

 ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ناملسؿ رپ اس ےک الغؾ افر وھگڑے یک زوکة رفض ںیہن ےہ۔

 وحکمؽ، امیلسؿ نب اسیر، رعاک نب امکل، رضحت اوبرہریہ رمعفاندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، اویب نب ومیس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ناملسؿ رپ الغؾ افر وھگڑے یک زوکة ںیہن ےہ ۔

     2269    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، ٔتيبہ، ح١از ب٦ زیس، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حات٢ ب٦ ا١َاويٞ، خثي٢ ب٦ ُعاک ب٦  :  راوی

 ٠اٜک، ابوہزیزہ

ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ُٔتَِيَبُة َحسَّ ث٥ََا  ٟٕ ح و َحسَّ ٧ُ ب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ٤ََْا  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  َحسَّ َزیِٕس ح و َحسَّ

أک ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ  ُض٢ِ َو٦ِ ُخَثِي٢ٔ ب٦ِٔ ُٔعَ ُّٝ ُ َٞ ک ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا َحات٢ُٔ ب٦ُِ إ ٢ََّٝ  َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ب١ِٔٔثٝٔطٔ 

ؿ نب البؽ، ہبیتق، امحد نب زدی، اوبرکب نب ایب ہبیش، احمت نب اامسلیع، ب می نب رعاک نب امکل، اوبرہریہ ایس دحثی ییحی نب ییحی، امیلس

 یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی۔

 رہریہییحی نب ییحی، امیلسؿ نب البؽ، ہبیتق، امحد نب زدی، اوبرکب نب ایب ہبیش، احمت نب اامسلیع، ب می نب رعاک نب امکل، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ناملسؿ رپ الغؾ افر وھگڑے یک زوکة ںیہن ےہ ۔

     2270    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 لی، اح١س ب٦ ويسي، اب٦ وہِ، ٠ْخ٠ہ، ُعاک ب٦ ٠اٜک، ابوہزیزہابوـاہز، ہارو٧ ب٦ َىيس ای :  راوی

 َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اُٜوا َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َوأَِح١َُس ب٦ُِ ؤيَسي  ََ ٔ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ  اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ٠َُة َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َحسَّ َْنٔی ٠َِْخَ

١ِٔىُت أَ  ََ  َٟ ا َٔ أک ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ْة إِٔلَّ ُٔعَ َٔ َِٜىِبٔس َظَس َِٜيَس فٔی ا  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُث َو٦ِ َر بَا صَُزیَِزَة یَُحسِّ



 

ِّْٔطٔ  ِٜ ُة ا َٔ  َظَس

د اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم، رعاک نب امکل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن اراش

 رفامای الغؾ یک زوکة ںیہن ےہ اہں دصہق رطف فابج ےہ )وج رباےئ اجترت وہ اس اک رطفاہن فابج ےہ(۔

 اوباطرہ، اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رخمہم، رعاک نب امکل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زوکة ےلہپ ادا رکےن افر اےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ےلہپ ادا رکےن افر اےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم

     2271    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہزہيْ ب٦ ِحب، ولی ب٦ حّغ، ورٔاء، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابو :  راوی

ٔد وَ  ُِ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّازٔ َو٦ِ اِلَُِعَ ا َٔ ث٥ََا َوِر ٕغ َحسَّ ِّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ َح ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُٟ َحسَّ و َُ َٟ َبَىَث َر ا َٔ ٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

 َٔ َس ٢ََّٝ و١ََُز َولَی اٜعَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی اهَّللُ اهَّللٔ َظل ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜىبَّاُس َو٢ُّ َر َِٜؤٜئس َوا ٕٞ َوَخأُٜس ب٦ُِ ا َٞ ٥َ٠ََي اب٦ُِ َج١ٔي ٕٔي َِ ةٔ 

َُّط کَا٧َ  ٕٞ إِٔلَّ أ٤َ ٢َ ٠َا ی٢ُٕٔ٥َِ اب٦ُِ َج١ٔي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو أ٥ٌََِاُظ اَو َِ ا  ّْ ٕٔي َِ ٢ُِ َّٙ إ٤ٔ َِ ا َخأْٜس  هَّللُ َوأ٠ََّ

َِهَٔی َولَیَّ َو٠ِٔثُٝ  َِٜىبَّاُس  ا ا ٞٔ اهَّللٔ َوأ٠ََّ بٔي ََ ِس اِحتََبَس أَِزَراَوُط َوأَِوَتاَزُظ فٔی  َٔ َٟ یَا و١َُزُ أ٠ََا َتِم١ُٔٝو٧َ َخأّٜسا  ا َٔ َضا ٠ََىَضا ث٢َُّ 

ٞٔ ٔظ٥ُِو أَبٔيطٔ   َشَىزَِت أ٧ََّ َو٢َّ اٜزَُّج

رحب، یلع نب صفح، فراقء، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل  زریہ نب

اعتٰیل ہنع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن زوکة فوصؽ رکےن ےک  ےئ اجیھب اوہنں ےن رعض ایک ہک انب لیمج افر اخدل نب 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن زوکة رفک یل، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک انب لیمج وت اس فدیل، ابعس اچچ روسؽ اہلل یلص 



 

دے  اک دب ہ ےل راہ ےہ ہک فہ ریقف اھت اہلل ےن اس وک ینغ رکدای افر اخدل رپ مت ملظ رکےت وہ اس ےن زرںی افر ایھتہر کت اہلل یک راہ ںیم

اہلل اعتٰیل ہنع اؿ یک زوکة اس اک دفانگ ریمے ذہم ےہ رھپ رفامای اے رمع ایک مت ںیہن اجےتن ہک اچچ دےی ںی رےہ رضحت ابعس ریض 

 ابپ ےک ربارب وہات ےہ۔

 زریہ نب رحب، یلع نب صفح، فراقء، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2272    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک، یحٌي ب٦ یحٌي، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١زوبس :  راوی

ث٥ََا َیحِ  ث٥ََا ٠َأْٜک و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ِٕ َو ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس َٟ َحسَّ ا َٔ ُط  َٜ ُن  ِّ َّٝ ٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َواٜ

أُِت َولَی ِّْٔطٔ ٦ِ٠ٔ  َْقَ ِٜ َؿ َزکَاَة ا ٢َ ََفَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر٠ََؽا٧َ َولَی ا٥َّٜأس ٠َأٜٕک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر

١ُِِٜس  ٕ أَِو َوِبٕس َذََکٕ أَِو أ٤ُِثَي ٦ِ٠ٔ ا ِّٞ ُِحٓ ُ ٕ َولَی ک ٕ أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ َشٔىيْ  ١ٔٝٔيَن َظاّوا ٦ِ٠ٔ َت١ِز

دبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن دصہق ارطفل 

 راضمؿ ےک دعب ولوگں رپ وجھکر ےس ا ک اصع ای وج ےس ا ک اصع فابج یک ےہ رہ ناملسؿ لزاد ای الغؾ رمد ای وعرت رپ۔

  نب بنعق، ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب ییحی، انعف، رضحت انب رمعدبعاہلل نب ،ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2273    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ابواَا٠ہ، وبيساهَّلل، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َّٝ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواٜ ث٥ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا٠ََة َو٦ِ َحسَّ ََ ُ ٕ َوأَبُو أ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ َٟ َحسَّ ا َٔ ُط  َٜ ُن  ِّ

ِّْٔطٔ  ِٜ ٢ََّٝ َزکَاَة ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َؿ َر َٟ ََفَ ا َٔ ٕ أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ وُبَِئس اهَّللٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز   َظاّوا ٦ِ٠ٔ َت١ِز

 َ ٕ َول ٕ َشٔىيْ بٔيْ َ٘ ٕ أَِو  ٕ َظٍٔيْ ِّٞ َوِبٕس أَِو ُِحٓ ُ  ی ک

ؽ انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

 ےٹ ڑبے رپ فابج ایک ےہ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دصہق ارطفل وجھکر ای وج ےس ا ک اصع رہ الغؾ لزاد وھچ

 انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیمدصہق ارطفل

     2274    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، یزیس ب٦ زریي، ایوب، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٤ََْا َیزٔیُس ب٦ُِ ُزَر  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َؿ ا٥َّٜٔييُّ َظل َٟ ََفَ ا َٔ یِٕي َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز 

َى  َِ  َٟ ا َٔ  ٕ ٕ أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ َشٔىيْ ََکٔ َواِل٤ُِثَي َظاّوا ٦ِ٠ٔ َت١ِز َِٜىِبٔس َواٜذَّ َُِٜحِّ َوا َة َر٠ََؽا٧َ َولَی ا َٔ َٟ ا٥َّٜاُس بٔطٔ نِٔع َظَس َْ َس



 

 ٕ ًٕ ٦ِ٠ٔ بُزٓ  َظا

ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

راضمؿ اک دصہق لزاد، الغؾ، رمد وعرت رپ وجھکر ای وج ےس ا ک اصع فابج ایک ےہ ولوگں ےن اس یک تمیق ےک اابتعر ےس  فص 

 ؾ رقمر رکیل۔اصع دنگ

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زرعی، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمدصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایب

     2275    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٤اِي، وبساهَّلل ب٦ و١ز :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ ٤َإِٔي  ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ إ٧َّٔ  َحسَّ ا َٔ أ٧ََّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ و١ََُز 

 َٟ ا َٔ  ٕ ًٕ ٦ِ٠ٔ َشٔىيْ ٕ أَِو َظا ًٕ ٦ِ٠ٔ َت١ِز ِّْٔطٔ َظا ِٜ ٔ ا ٢َ أ٠َََز بٔزَکَاة َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٜطُ َر َٞ ا٥َّٜاُس َوِس َحَى َِ اب٦ُِ و١ََُز 

ی٦ِٔ ٦ِ٠ٔ ح٥َِٔفةٕ   ٠ُسَّ

دمحم نب رحم، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دصہق ارطفل وجھکر ای وج ہبیتق نب دیعس، ثیل، 

 ےس ا ک اصع اک مکح دای انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ولوگں ےن اس یک ہگج دنگؾ ےک دف دم رقمر رک  ےئ۔

 انعف، دبعاہلل نب رمعہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2276    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، اب٦ ابی ِسیک، ؼحاک، ٤اِي، حَّضت اب٦ و١ز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  ویرا

اُک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ بِ  حَّ ٤ََْا اٜؽَّ َ َُِسیِٕک أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی  ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٦ٔ و١ََُز أ٧ََّ َر

َٝيِ  ٕٞ أَِو َو ٕ أَِو َوِبٕس أَِو َرُج ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن ُِحٓ ٕس ٦ِ٠ٔ ا ِّ ِّٞ َن ُ ِّْٔطٔ ٦ِ٠ٔ َر٠ََؽا٧َ َولَی ک ِٜ َؿ َزکَاَة ا ٢َ ََفَ َّٝ ََ ٕ طٔ َو بٔيْ َ٘ ٕ أَِو  ٕ َظٍٔيْ  ا٠َِزأَة

 ٕ ٕ أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ َشٔىيْ  َظاّوا ٦ِ٠ٔ َت١ِز

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دمحم نب راعف، انب ایب دف ک، احضک، انعف، رضحت انب رمع 

 ےن ناملسونں ںیم ےس رہ سفن رپ لزاد وہ ای الغؾ رمد وہ ای وعرت وھچاٹ وہ ای ڑبا وجھکر ےس ا ک اصع دصہق ارطفل فابج ایک ےہ۔

 اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، انب ایب دف ک، احضک، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2277    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ یحٌي، ٠اٜک، زیس ب٦ ا٢َٝ، وياؿ ب٦ وبساهَّلل ب٦ َىس ب٦ ابی َسح، حَّضت ابوَىيسخسری رِضي اهَّلل  یحٌي :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

٢ََٝ َو٦ِ ؤَيأؿ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  َِ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ أَ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  َّ َحسَّ ٕح أ٤َ ِىٔس ب٦ِٔ أَبٔی ََسِ ١َٔي ََ ََ ُط 

ٕ أَِو َظاوّ  ِّْٔطٔ َظاّوا ٦ِ٠ٔ ـََىا٣ٕ أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ َشٔىيْ ِٜ ُد َزکَاَة ا ٥َّا ٤ُِْخٔ ُ٘ وُِل  ُٕ ُِٜدِسرٔیَّ َي ٔىيٕس ا ََ ٕ أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ إَٔٔٔق أَبَا  ا ٦ِ٠ٔ َت١ِز



 

 ِٕ  أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ َزبٔي

ایب رسح، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ےس رفاتی ےہ  ییحی نب ییحی، امکل، زدی نب املس، تداض نب دبعاہلل نب دعس نب

 ہک مہ دصہق ارطفل ا ک اصع اھکےن ینعی دنگؾ ای ا ک اصع وج ای ا ک اصع وجھکر ای ا ک اصع رینپ ای ا ک اصع شمشک اکنال رکےت ےھت۔

 رضحت اوبدیعسدخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، زدی نب املس، تداض نب دبعاہلل نب دعس نب ایب رسح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2278    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠س١ٝہ ب٦ ٔى٥ِ، زاُز ب٦ ٔيس، وياؿ ب٦ وبساهَّلل، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِيٕس َو٦ِ ؤَيأؿ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  َٔ ث٥ََا َزاُوزُ َيِىىٔي اب٦َِ  ِٕ َحسَّ ِى٥َ َٔ ١َََٝة ب٦ِٔ  ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َِس ُِٜدِسرٔیِّ   َو٦ِ أَبٔیَحسَّ ٔىيٕس ا ََ

 ٕ ِّٞ َظٍٔيْ ُ ِّْٔطٔ َو٦ِ ک ِٜ ٢َ َزکَاَة ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُد إٔذِ کَا٧َ ِٔي٥َا َر ٥َّا ٤ُِْخٔ ُ٘  َٟ ا ٕ أَِو ١ِ٠َُٝوٕک َظاّوا ٦ِ٠ٔ َٔ ٕ ُِحٓ بٔيْ َ٘  َو

ٕ أَِو َظ  ٕ أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ إَٔٔٔق أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ َشٔىيْ َِٝي٥َا ـََىا٣ ٔس٣َ َو َٔ َّي  ُجُط َحً ِٟ ٤ُِْخٔ َ ٢ِ ٤َز َٝ َِ  ِٕ ٕ أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ َزبٔي اّوا ٦ِ٠ٔ َت١ِز

٢َ بٔطٔ اٜ َّٝ َ َِکَا٧َ َِمَٔي ک  ٔ ٥ِٔ١ِٜبَْ ٢َ ا٥َّٜاَس َولَی ا َّٝ َ ک َِ ا أَِو ٠ُِىَت١ّٔزا  َيا٧َ َحاجًّ ِّ َُ ِّی أََری أ٧ََّ ٠ُسَّ ٠َُىاؤَیُة ب٦ُِ أَبٔی  ٔن َٟ إ ا َٔ ی٦ِٔ ٥َّاَس أ٧َِ 

ََل أََزا َِ ا أ٤ََا  أ٠ََّ َِ ٔىيٕس  ََ َٟ أَبُو  ا َٔ أََخَذ ا٥َّٜاُس بَٔذَٜٔک  َِ  ٕ ُٟ َظاّوا ٦ِ٠ٔ َت١ِز ٔ َتِىٔس ا٣ ِٔ اٜصَّ ١َِزا ََ ٥ُِت ٦ِ٠ٔ  ُ٘ ١َا  َ٘ ُجُط  ُٟ أُِِخٔ

ُجُط أَبَّسا ٠َا ؤِصُت   أُِِخٔ

دیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج دیبع اہلل نب ،ہملس نب بنعق، دافٗد نب سیق، تداض نب دبع اہلل، رضحت اوب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس امہرے درایمؿ ےھت وت مہ دصہق ارطفل رہ وھچےٹ افر ڑبے لزاد ای الغؾ یک رطػ ےس ا ک اصع 

ےت ےھت مہ ہشیمہ ایس رطح اھکےن ےس ای ا ک اصع رینپ ےس ای ا ک اصع وج ےس ای ا ک اصع وجھکر ےس ای ا ک اصع شمشک ےس اکنال رک

اکنےتل رےہ ہک امہرے اپس رضحت اعمف ہ نب اوبایفسؿ جح ای رمعہ رکےن ےک  ےئ لےئ وت لپ ےن ربنم رپ ولوگں ےس وگتفگ یک افر 



 

اس وگتفگ ںیم  ہ یھب اہک ہک ریمے ایخؽ ںیم کلم اشؾ ےک رسخ وہیگں ےک دف دم ا ک اصع وجھکر ےک ربارب ںی وت ولوگں ےن ایس وک 

ےل ایل ینعی ایس رطح ل یرفع رکدای اوبدیعس رفامےت ںی رہباحؽ ںیم ےن ہشیمہ ایس رطح ادا رکات راہ سج رطح ادا رکات اھت بج 

 کت ںیم زدنہ راہ۔

 دیبعاہلل نب ،ہملس نب بنعق، داؤد نب سیق، تداض نب دبعاہلل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2279    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

١اويٞ ب٦ ا٠يہ، وياؿ ب٦ وبساهَّلل ب٦ َىس ب٦ ابی َسح، حَّضت ابوَىيس ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، اَ :  راوی

 خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ َْن َ َٟ أَِخب ا َٔ َة  َٞ ب٦ِٔ أ٠َُيَّ ١َٔىي َِ ٔ ٕ َو٦ِ إ ٗٔ َو٦ِ ٠َِى١َز ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ِىسٔ َحسَّ ََ ی ؤَياُؿ ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ 

 َّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِّْٔطٔ َوَر ِٜ ُد َزکَاَة ا ٥َّا ٤ُِْخٔ ُ٘ وُِل  ُٕ ُِٜدِسرٔیَّ َي ٔىيٕس ا ََ ١َٔي أَبَا  ََ َُّط  ٕح أ٤َ ِّٞ ب٦ِٔ أَبٔی ََسِ ُ ٢ََّٝ ِٔي٥َا َو٦ِ ک ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

ٕ َظا ٕٓ َظاّوا ٦ِ٠ٔ َت١ِز ٕ َو١ِ٠َُٝوٕک ٦ِ٠ٔ ثَََلثَٔة أَِظ٥َا ٕ ُِحٓ بٔيْ َ٘ ٕ َو َذَٜٔک َظٍٔيْ َ٘ ُجُط  ِٟ ٤ُِْخٔ َ ٢ِ ٤َز َٝ َِ  ٕ ّوا ٦ِ٠ٔ إَٔٔٔق َظاّوا ٦ِ٠ٔ َشٔىيْ

 َِ ا أ٤ََا  أ٠ََّ َِ ٔىيٕس  ََ َٟ أَبُو  ا َٔ  ٕ ُٟ َظاّوا ٦ِ٠ٔ َت١ِز ٕ َتِىٔس ی٦ِٔ ٦ِ٠ٔ بُزٓ أَی أ٧ََّ ٠ُسَّ َّي کَا٧َ ٠َُىاؤیَُة ََفَ َذَٜٔک َحً َ٘ ُجطُ  ُٟ أُِِخٔ  ََل أََزا

، اامسلیع نب اہیم، تداض نب دبعاہلل نب دعس نب ایب رسح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم

ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک وموجدیگ ںیم رہ وھچےٹ افر ڑبے لزاد افر الغؾ یک رطػ ےس نیت 

 اصع رینپ ےس ا ک اصع افر وج ےس ا ک اصع مہ ہشیمہ ایس رطح ادا ومسقں ےس ا ک اصع دصہق ارطفل ادا رکےت ےھت وجھکر ےس ا ک

رکےت رےہ ہک اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایخؽ ایک ہک دنگؾ ےس دف دم وجھکر ےک ا ک اصع ےک ربارب ںی رہب احؽ ںیم وت ہشیمہ ایس 

 رطح ادا رکات راہ۔



 

، تداض نب دبعاہلل نب دعس نب ایب رسح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اامسلیع نب اہیم :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2280    حسیث                               اوٟ جٝس  :  جٝس

٠ح١س راِي، وبساٜززاٗ، اب٦ جزیخ، حارث ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ابوذباب، وياؿ ب٦ وبساهَّلل ب٦ َىس ب٦ ابی َسح،  :  راوی

 حَّضت ابوَىيس

٤ََْا اب٦ُِ ُجزَ  َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی ذُبَإب َو٦ِ ؤَيأؿ َحسَّ یِٕخ َو٦ِ ا

ِّْٔطٔ ٦ِ٠ٔ ثَََلثَٔة  ِٜ ُد َزکَاَة ا ٥َّا ٤ُِْخٔ ُ٘  َٟ ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ ٕح َو٦ِ أَبٔی  ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ََسِ ٔىيْ ٔ َواٜصَّ ١ِز ٕٓ اِلَٔٔٔق َواٜتَّ  أَِظ٥َا

، دبعارلزاؼ، انب رججی، احرث نب دبعارلنمح نب اوبذابب، تداض نب دبعاہلل نب دعس نب ایب رسح، رضحت اوبدیعس ےس دمحم راعف

 رفاتی ےہ ہک مہ دصہق ارطفل نیت مسق یک زیچفں ےس ادا رکےت ےھت رینپ وجھکر افر وج۔

نب دبعاہلل نب دعس نب ایب رسح، رضحت  دمحم راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، احرث نب دبعارلنمح نب اوبذابب، تداض :  رافی

 اوبدیعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ارطفل ناملسونں رپ وجھکر افر وج ےس ادا رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

     2281    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو٤أس، حات٢ ب٦ ا١َاويٞ، اب٦ وحَل٧، وياؿ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی َسح، حَّضت ابوَىيس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٞ َو٦ِ اب٦ِٔ َوِحََل٧َ َو٦ِ ؤَيأؿ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا َحات٢ُٔ ب٦ُِ إ ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ٔ َحسَّ ٔىيٕس أَب ََ ٕح َو٦ِ أَبٔی  ی ََسِ

ٕ أ٤ََِْکَ َذَٜٔک أَبُو  ًٕ ٦ِ٠ٔ َت١ِز َٟ َظا ِٜح٥َِٔفٔة َوِس ًٔ ٦ِ٠ٔ ا ا َْ اٜعَّ َٞ نِٔع ا َجَى َّ١َٜ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ ٠َُىاؤیََة  ُد ِٔيَضا ا َٟ َِل أُِِخٔ ا َٔ ٔىيٕس َو ََ

َّی ا ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُد فٔی َوِضٔس َر ٥ُِت أُِِخٔ ُ٘ َّٜٔذی  ٕ أَِو إِٔلَّ ا ِٕ أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ َشٔىيْ ٕ أَِو َظاّوا ٦ِ٠ٔ َزبٔي ٢ََّٝ َظاّوا ٦ِ٠ٔ َت١ِز ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ َو

 َظاّوا ٦ِ٠ٔ إَٔٔٔق 

رمعفاندق، احمت نب اامسلیع، انب الجعؿ، تداض نب دبعاہلل نب ایب رسح، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج 

 اصع وک وجھکر ےک ا ک اصع ےک ربارب رقار دای وت اوبدیعس ےن ااکنر ایک افر رفامای ںیم وت اس ںیم ںیہن اکنولں اعمف ہ ےن دنگؾ ےک  فص

 رینپ اگ رگم ںیم وت سج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک دفر ںیم اکناتل اھت اس ںیم اکنولں اگ وجھکر ےس ا ک اصع ای شمشک ای وج ای

 ےس ا ک اصع۔

 رمعفاندق، احمت نب اامسلیع، انب الجعؿ، تداض نب دبعاہلل نب ایب رسح، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امنز دیع ےس ےلہپ دصہق ارطفل ادا رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیع ےس ےلہپ دصہق ارطفل ادا رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم ۔

     2282    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوخيث١ہ، ٠وسٰي ب٦ وٕبہ، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

٤ََْا أَبُو َخِيَث١َةَ  َ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َِٝيطٔ  َحسَّ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َبَة َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ اب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر ِٕ َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ وُ



 

 ٔ ََلة ٔلَی اٜعَّ ؤد ا٥َّٜأس إ َٞ ُِخُ ِب َٔ ِّْٔطٔ أ٧َِ تَُؤزَّی  ِٜ ٢َ أ٠َََز بٔزَکَاةٔ ا َّٝ ََ  َو

 ارطفل ولوگں ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع ےس رفا

 

تی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح دای ہک دصقة

 یک امنز دیع یک رطػ ےنلکن ےس ےلہپ ادا ایک اجےئ ۔

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 امنز دیع ےس ےلہپ دصہق ارطفل ادا رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم ۔

     2283    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، اب٦ ابی ِسیک، ؼحاک، ٤اِي، اب٦ و١ز :  راوی

ث٥ََا ابِ  ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ اُک َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر حَّ ٤ََْا اٜؽَّ َ َُِسیِٕک أَِخب ٦ُ أَبٔی 

 ٔ ََلة ٔلَی اٜعَّ ؤد ا٥َّٜأس إ َٞ ُِخُ ِب َٔ ِّْٔطٔ أ٧َِ تَُؤزَّی  ِٜ أد َزکَاةٔ ا ٢ََّٝ أ٠َََز بٔإِِٔخَ ََ َِٝيطٔ َو  َو

 دف ک، احضک، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دصہق ارطفل ولوگں ےک دمحم نب راعف، انب ایب

 امنز یک رطػ ےنلکن ےس ےلہپ اکنےنل اک مکح دای۔

 دمحم نب راعف، انب ایب دف ک، احضک، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زوکة رفےنک ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 زوکة رفےنک ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

     2284    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہَویس ب٦ َىيس، حّغ ب٦ ٠يَسہ ظ٥ىانی، زیس ب٦ ا٢َٝ، ابوظاٜح ذ٘وا٧، حَّض :  راوی

٢َ أ٧ََّ أَ  َٝ َِ ٥َِىانٔیَّ َو٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ أَ َة اٜعَّ ْغ َيِىىٔي اب٦َِ ٠َِيََسَ ِّ ث٥ََا َح ٔىيٕس َحسَّ ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ثَىٔي  َّطُ َحسَّ َُْظ أ٤َ َ َوا٧َ أَِخب ِ٘ بَا َظأٜٕح َذ

ُٟ اهَّللٔ َظ  و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي َضا إِٔلَّ إَٔذا کَا٧َ ََ َّٕ ی ٥ِ٠َٔضا َح ٕة َِل یَُؤزِّ ِٕ َوَِل ِٔؽَّ ِٔ َذَص ٔ ٢َ ٠َا ٦ِ٠ٔ َظاح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

َُِيَِٙوی بَٔضا َج٥ِبُطُ َوجَ  َِٝيَضا فٔی ٤َارٔ َجَض٢ََّ٥  أُِحِٔمَ َو َِ ائُٔح ٦ِ٠ٔ ٤َإر  َّ َٜطُ َظ َحِت  ِّّ َِٜٕٔيا٠َةٔ ُظ ١َا بََزَزِت بٔي٥ُُط َوَل َیِو٣ُ ا َّٝ ُ ِضزُُظ ک

ا َُٝط إ٠َّٔ بٔي ََ َْی  َ ي َِ  ٔ ِٜٔىَباز َضي بَيَِن ا ِٕ َّي يُ ٥َٕة َحً ََ  َْ ِٜ َساُرُظ َخ١ِٔسيَن أَ ِٕ ٕ کَا٧َ ٠ٔ ُط فٔی یَِو٣ َٜ ٔلَی ا٥َّٜارٔ  أُؤيَسِت  ا إ َِٜح٥َّةٔ َوإ٠َّٔ ٔلَی ا إ

 ٕٞ ٔ ُِ إٔب ٔ َٟ َوَِل َظاح ا َٔ  ُٞ ٔ َِاِْلٔب َٟ اهَّللٔ  و َُ َٞ َیا َر َٝبَُضا یَِو٣َ ؤِرزَٔصا إِٔلَّ إَٔذا کَا٧َ یَِو٣ُ  ٔٔي َضا َح ِّٕ َضا َو٦ِ٠ٔ َح َّٕ ی ٥ِ٠َٔضا َح َِل یَُؤزِّ

أِضَ  َّ َِٔعيَّل َواحّٔسا َتَفُؤُظ بٔأَِخ ُٕٔس ٥ِ٠َٔضا  ِّ َْقٕ أَِوََفَ ٠َا کَا٤َِت َِل َي ًٕ َْقِ ا َٕ ََٜضا بٔ َِٜٕٔيا٠َٔة بُٔفَح  ُ ا َواصَٔضا ک ِِ َ ُط بٔأ َِٝيطٔ ا َوَتَىؽُّ ١ََّٝا ٠َزَّ َو

 َ ي َِ  ٔ ِٜٔىَباز َضي بَيَِن ا ِٕ َّي يُ ٥َٕة َحً ََ  َْ ِٜ َساُرُظ َخ١ِٔسيَن أَ ِٕ اَصا فٔی یَِو٣ٕ کَا٧َ ٠ٔ َِٝيطٔ أُِِخَ ا أُوَِلَصا ُرزَّ َو َِٜح٥َّٔة َوإ٠َّٔ ٔلَی ا ا إ َٝطُ إ٠َّٔ بٔي ََ َْی 

 ٍَ ِٜ َِٜبَُقُ َوا ا َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ َٞ َیا َر ٔلَی ا٥َّٜارٔ ٔٔي َِٜٕٔيا٠َٔة بُٔفَح إ َضا إِٔلَّ إَٔذا کَا٧َ یَِو٣ُ ا َّٕ ی ٥ِ٠َٔضا َح ٢ٕ٥ٌََ َِل یَُؤزِّ ُِ َبَُقٕ َوَِل  ٔ َٟ َوَِل َظاح ا َٔ  ٢ُ٥َ

ُِ َت٥َِفُحطُ بُُٔقُ  ُِ َوَِل َوِؽَبا َِٝحا ُِ َوَِل َج َعا ِٕ َِٜيَس ِٔيَضا َو ُٕٔس ٥ِ٠َٔضا َشِيّئا  ِّ َْقٕ َِل َي ًٕ َْقِ ا َٕ َضا بٔ ١ََّٝا و٤َٔضا َوتَ َٜ ُ َفُؤُظ بٔأَِلََلَِٔضا ک

َضي بَيَِن  ِٕ َّي يُ ٥َٕة َحً ََ  َْ ِٜ َساُرُظ َخ١ِٔسيَن أَ ِٕ ٕ کَا٧َ ٠ٔ اَصا فٔی یَِو٣ َِٝيطٔ أُِِخَ َِٝيطٔ أُوَِلَصا ُرزَّ َو ٔلَی  ٠َزَّ َو ا إ ُط إ٠َّٔ َٝ بٔي ََ َْی  َ ي َِ  ٔ ِٜٔىَباز ا

َٟ اهَّللٔ و َُ َٞ یَا َر ٔلَی ا٥َّٜارٔ ٔٔي ا إ َِٜح٥َّٔة َوإ٠َّٔ ا ا أ٠ََّ َِ ٕٞ أَِجْز  ْْ َوهَٔی َٜٔزُج ِ َّ َٔ  ٕٞ ٕٞ ؤِزْر َوهَٔی َٜٔزُج ُٞ ثَََلثَْة هَٔی َٜٔزُج َِٜدِي َٟ ا ا َٔ  ُٞ َِٜدِي ا َِ  

ا َٜطُ ؤِزْر َوأ٠ََّ هَٔی  َِ  ٔ ََل٣ َِ ٔ ٞٔ اِْل ِّ َولَی أَصِ ا َو٤َٔوا ِْخّ َِ ِّ َو ْٞ َربََفَضا رٔیَا ُج َٜطُ ؤِزْر ََفَ ًَّٜٔي هَٔی  ًَّٜٔي هٔیَ  ا ْٞ َربََفَضا  ا ُج ْْ ََفَ ِ َّ َٔ َٜطُ 

ًَّٜٔي هَٔی  ا ا ْْ َوأ٠ََّ ِ َّ َٔ ُط  َٜ هَٔی  َِ ابَٔضا  َٔ َّٖ اهَّللٔ فٔی ُلُضورَٔصا َوَِل رٔ ٢ِ ی٥ََِس َح َٜ ٞٔ اهَّللٔ ث٢َُّ  بٔي ََ ٞٔ اهَّللٔ فٔی  بٔي ََ ْٞ َربََفَضا فٔی  ُج ُط أَِجْز ََفَ َٜ

 َ١ َِ ٔ فٔی ٠َزِٕد َوَرِوَؼٕة  ََل٣ َِ ٔ ٞٔ اِْل َِٝت َحَس٥َاْت ٔلَصِ َ َٜطُ َوَسَز ٠َا أَک  َِ ٔ ت ُ٘ ١َِٜزِٔد أَِو اٜزَِّوَؼٔة ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ إِٔلَّ  َِٝت ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک ا َ ا أَک

ئِن إِٔلَّ  َِ ا أَِو ََشَ ِّ ت٥ََِّت ََشَ َِ ا َِ َضا  َٜ َفُي ـَٔو ِٕ َٜطُ َوَسَز أَِرَواثَٔضا َوأَبَِوأَٜضا َحَس٥َاْت َوَِل َت  َِ ٔ ت ُ٘ َٜ َو َِ اهَّللُ  َت َ٘ طُ َوَسَز آثَارَٔصا  

 َ٘ بَِت ٥ِ٠ُٔط َوَِل یُزٔیُس أ٧َِ َيِسَٕٔيَضا إِٔلَّ  َََِّشٔ  ٕ بَِت َوأَِرَواثَٔضا َحَس٥َإت َوَِل ٠َزَّ بَٔضا َظاحٔبَُضا َولَی ٤َِضز ُط َوَسَز ٠َا ََشٔ َٜ َِ اهَّللُ  َت

َٟ َولَیَّ  ٔ َٟ ٠َا أ٤ُِز ا َٔ ُِٜح١ُزُ  ا َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ َٞ َیا َر َٟ  َحَس٥َإت ٔٔي ا َٕ ِٞ ٠ِٔث ٦ِ١َ َيِى١َ َِ َِٜحا٠َٔىُة  اذَّةُ ا َّ ِٜ ٔ َشِيْئ إِٔلَّ صَٔذظٔ اِْلیََة ا ُِٜح١ُز فٔی ا



 

ا یَزَظُ  ةٕ ََشًّ َٟ َذرَّ ا َٕ ِٞ ٠ِٔث ّْا یََزُظ َو٦ِ٠َ َيِى١َ ِ ةٕ َخي  َذرَّ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وسدی نب دیعس، صفح نب ئآ رہ اعنصین، زدی نب املس، اوباصحل ذوکاؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

روسؽ اہلل ےن رفامای= وج وسےن ای اچدنی فاال اس ںیم اس اک قح ادا ںیہن رکات اس ےک  ےئ ایقتم ےک دؿ لگ یک اٹچںین انبیئ اجںیئ 

ے وہ یگ افر اؿ وک منہج یک لگ ںیم وخب رگؾ ایک اجےئ اگ افر اؿ ےس اس ےک ولہپ، اشیپین افر تشپ وک دااغ اجےئ اگ، بج فہ ڈنھٹ

اجںیئ ےگ وت اؿ وک دفابرہ رگؾ ایک اجےئ اگ اس دؿ ربارب  ہ ل اس ےک اسھت وہات رےہ اگ سج یک دقمار اچپس زہار اسؽ یک وہیگ 

ایک اہیں کت ہک دنبفں اک ہلصیف رک دای اجےئ وت اس وک تنج ای دفزخ اک راہتس داھک دای اجےئ اگ، رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل افٹن فاولں اک 

ےہ؟ رفامای اف ںوں فاال یھب وج اؿ ںیم ےس اؿ اک قح ادا ہن رکے افر اؿ ےک قح ںیم ےس  ہ یھب ےہ ہک اؿ وک اپین الپےن ےک دؿ مکح 

اؿ اک دفدھ اکنؽ دے وت ایقتم ےک دؿ ا ک ومہار زنیم ںیم اس وک افدناھ اٹل دای اجےئ اگ افر فہ افٹن اہنتی رفہب وہ رک لےئ اگ ہک 

یھب ابیق ہن رےہ اگ وج اس وک اےنپ رھکفں ےس ہن رفدنے افر ہنم ےس ہن اکےٹ بج اس رپ ےس بس ےس الہپ سگر اؿ ںیم ےس وکیئ ہچب 

اجےئ اگ وت دفرسا لاجےئ اگ اچپس زہار اسؽ یک دقمار فاےل دؿ ںیم اہیں کت ہک دنبفں اک ہلصیف وہ اجےئ رھپ اس وک تنج ای دفزخ اک 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اگےئ افر رکبی اک ایک مکح ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن راہتس داھکای اجےئ اگ۔ رعض ایک ایگ ای روس

رفامای اگےئ افر رکبی فاولں ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن وج اؿ ںیم ےس اؿ اک قح ادا ںیہن رکات رگم  ہ ہک ایقتم ےک دؿ اس وک ومہار زنیم 

ابیق ہن رےہ اگ وج اس وک اےنپ اپؤں ےس ہن رفدنے افر فہ ایسی وہں یگ ہک وکیئ اؿ ںیم ڑمے  رپ ادناھ اٹلای اجےئ اگ افر اؿ ںیم ےس وکیئ

وہےئ گنیس فایل ہن وہیگ افر ہن گنیس ےک ریغب وٹیٹ وہیئ، بس اس وک امرںی یگ اےنپ وگنیسں ےس بج یلہپ اس رپ ےس سگر اجےئ یگ وت 

ات رےہ اگ اہیں کت ہک ولوگں اک ہلصیف وہ اجےئ وت اس وک تنج ای دفرسی لاجےئ یگ یہی ذعاب اچپس زہار اسؽ فاےل دؿ ںیم وہ

دفزخ یک راہ داھکیئ اجےئ یگ۔ رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھگڑے اک ایک مکح ےہ؟ رفامای وھگڑے یک نیت ااسقؾ 

اب اک ذرہعی ےہ، رہب احؽ سج وک لدیم دیناھکفے ںی، ا ک امکل رپ فابؽ ےہ دفرسا امکل ےک  ےئ رپدہ ےہ، رسیتا امکل ےک  ےئ وث

ےک  ےئ ابدنھ راھک ےہ رخف افر ناملسونں یک دینمش ےک  ےئ وت  ہ وھگڑا اس ےک  ےئ وبھج افر فابؽ ےہ افر فہ وج اس ےک  ےئ رپدہ وپ ی 

ےس فاہتسب اہلل ےک وقحؼ یھب ہن ےہ فہ  ہ ےہ ہک سج وک لدیم ےن اہلل ےک راہتس ںیم ففق رک راھک ےہ رھپ اس یک وتشپں افر رگدونں 

وھبال وہ وت  ہ وھگڑا امکل ےک  ےئ زعت اک ذرہعی ےہ افر ابثع وثاب فہ وھگڑا ےہ سج وک لدیم ےن اہلل ےک راہتس ںیم ففق رک راھک وہ۔ 

دعتاد ےک وماقف اس الہ االسؾ ےک  ےئ زبسہ زار ای ابغ ںیم وت  ہ وھگڑے ابغ ای زبسہ زار ےس وج ھچک اھکںیئ ےگ وت اؿ ےک اھکےن یک 

 ای ےک  ےئ ایکینں  یھک اجیت ںی افر اس یک دیل افر اشیپب یک دقمار ےک  ےئ ربارب ایکینں  یھک اجیت ںی افر فہ اینپ یبمل ریس وتڑ رک ا ک

وک یسک رہن ےس دف ولیٹں رپ ڑچھ اجےئ وت اس ےک دقومں ےک اشنانت افر دیل ےک ربارب ایکینں اہلل ھکل داتی ےہ افر بج اس اک امکل اس 

ےل رک سگرات ےہ افر اپین الپےن اک ارادہ ہن وہ بت یھب اہلل اس ےک  ےئ اپین ےک رطقفں ےک دعتاد ےک ربارب ایکینں ھکل داتی ےہ وج اس 



 

دگوھں ےک ےن ایپ، رعض ایک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دگوھں اک ایک مکح ےہ؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 
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 دےھکی اگ ینعی ایقتم ےک دؿ۔

 وسدی نب دیعس، صفح نب ئآ رہ اعنصین، زدی نب املس، اوباصحل ذوکاؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة رفےنک ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

     2285    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یو٤س ب٦ وبساِلولی ظسفی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ہصا٣ ب٦ َىس، زیس ب٦ ا٢َٝ :  راوی

٤ََْا َوِبُس ا َ َسفٔیُّ أَِخب ثَىٔي یُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبسٔ اِلَِولَی اٜعَّ ٢َ فٔی صََذا َحسَّ َٝ َِ َ ِىٕس َو٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ أ ََ ثَىٔي صَٔصا٣ُ ب٦ُِ  ِٕ َحسَّ هَّللٔ ب٦ُِ َوصِ

ی ٕٞ َِل یَُؤزِّ ٔ ِٔ إٔب ٔ َٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ َظاح ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٔ ٌَي ظ ٔلَی آِٔخٔ َة إ ِّٔغ ب٦ِٔ ٠َِيََسَ ٥َازٔ ب١َِٔىىَي َحٔسیٔث َح َِ ٔ َضا  اِْل َّٕ ِٞ ٥ِ٠َٔضا َح ُٕ ٢ِ َي َٜ َضا َو َّٕ َح

َٟ یَُِٙوی بَٔضا َج٥َِباُظ َوَجِبَضُتطُ َوَلِضزُظُ َوذَ  ا َٔ َِٔعيَّل َواحّٔسا َو ُٕٔس ٥ِ٠َٔضا  ِّ  ََکَ ِٔيطٔ َِل َي

ویسن نب دبعاالیلع دصیف، دبعاہلل نب فبہ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ ھچک اافلظ اک ریغت 

 فدبتؽ ےہ نکیل ینعم ف وہفمؾ فیہ ےہ۔

 ویسن نب دبعاالیلع دصیف، دبعاہلل نب فبہ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 زوکة رفےنک ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

     2286    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبسا١ٜٝک ا٠وی، وبساٜىزیزب٦ ٠دتار، َہيٞ ب٦ ابوظاٜح، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُٞ بِ  َضِي َُ ث٥ََا  ١ُِِٜدَتارٔ َحسَّ ٔ ب٦ُِ ا َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ١َِٜٝٔٔک اِل٠َُؤیُّ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی ٦ُ أَبٔی َحسَّ

ی َزکَاَتُط إِٔلَّ  ٕ َِل یَُؤزِّ ٥ِز َ٘  ِٔ ٔ ٢َ ٠َا ٦ِ٠ٔ َظاح َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٞ صَُزیَِزَة  ُيِحَى َِ َِٝيطٔ فٔی ٤َارٔ َجَض٢ََّ٥   أُِحِٔمَ َو

َُِيَِٙوی بَٔضا َج٥َِباُظ َوَجبٔي٥ُُط  ائَٔح  َّ َُٝط َظ بٔي ََ ٥َٕة ث٢َُّ یََزی  ََ  َْ ِٜ َساُرُظ َخ١ِٔسيَن أَ ِٕ ٕ کَا٧َ ٠ٔ ٔ فٔی یَِو٣ َّي یَِح٢َُٙ اهَّللُ بَيَِن ؤَبازٔظ َحً

 ًٕ ا َٕ ََٜضا بٔ ی َزکَاَتَضا إِٔلَّ بُٔفَح  ٕٞ َِل یَُؤزِّ ٔ ِٔ إٔب ٔ ٔلَی ا٥َّٜارٔ َو٠َا ٦ِ٠ٔ َظاح ا إ َِٜح٥َّةٔ َوإ٠َّٔ ٔلَی ا ا إ أَِو  إ٠َّٔ َ٘ َْقٕ  َِٝيطٔ َْقِ ََفٔ ٠َا کَا٤َِت َتِسََّنُّ َو

َس  ِٕ ٕ کَا٧َ ٠ٔ ٔ فٔی یَِو٣ َّي یَِح٢َُٙ اهَّللُ بَيَِن ؤَبازٔظ َِٝيطٔ أُوَِلَصا َحً اَصا ُرزَِّت َو َِٝيطٔ أُِِخَ ١َا ٠ََضي َو َّٝ ُ ٥َٕة ث٢َُّ َیزَی ک ََ  َْ ِٜ اُرُظ َخ١ِٔسيَن أَ

ٔلَی اٜ ا إ َِٜح٥َّةٔ َوإ٠َّٔ ٔلَی ا ا إ َٝطُ إ٠َّٔ بٔي َتَفؤُ ََ َِ أَِوََفٔ ٠َا کَا٤َِت  َ٘ َْقٕ  ًٕ َْقِ ا َٕ ََٜضا بٔ ی َزکَاَتَضا إِٔلَّ بُٔفَح  ِٔ ٢ٕ٥ٌََ َِل یَُؤزِّ ٔ ُظ ٥َّارٔ َو٠َا ٦ِ٠ٔ َظاح

اَصا ُرزَِّت وَ  َِٝيطٔ أُِِخَ ١ََّٝا ٠ََضي َو ُ ُِ ک َِٝحا ُِ َوَِل َج َعا ِٕ َِٜيَس ِٔيَضا َو و٤َٔضا  َّي یَِح٢َُٙ اهَّللُ َٝ بٔأَِلََلَِٔضا َوَت٥َِفُحطُ بُُٔقُ ِيطٔ أُوَِلَصا َحً

 ِٜ ٔلَی ا ا إ َٝطُ إ٠َّٔ بٔي ََ و٧َ ث٢َُّ یََزی  ا َتُىسُّ ٥َٕة ١٠َّٔ ََ  َْ ِٜ َساُرُظ َخ١ِٔسيَن أَ ِٕ ْٞ بَيَِن ؤَبازٔظٔ فٔی یَِو٣ٕ کَا٧َ ٠ٔ َضِي َُ  َٟ ا َٔ ٔلَی ا٥َّٜارٔ  ا إ َح٥َّٔة َوإ٠َّٔ

 َٔ َِٜبَُقَ أ٣َِ َِل  ََل أَِزرٔی أََذََکَ ا َِ َٟ ا َٔ وْز فٔی ٤ََوأظيَضا  ُٕ ُٞ ٠َِى َِٜدِي َٟ ا ا َٔ ُٞ فٔی ٤ََوأظيَضا أَِو  َِٜدِي َٟ ا ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ُٞ َیا َر َِٜدِي ا َِ اُٜوا 

ْْ َؤٜزَ  ِ َّ َٔ  ٕٞ ٕٞ أَِجْز َؤَٜزُج هَٔی َٜٔزُج َِ ُٞ ثَََلثَْة  َِٜدِي َِٜٕٔيا٠َٔة ا ٔ ا ٔلَی یَِو٣ َِٜديُِْ إ ْٞ أ٤ََا أَُشکُّ ا َضِي َُ ٔ ٕٞ و ُط أَِجْز ُج َٜ ًَّٜٔي هَٔی  ا ا أ٠ََّ َِ ِزْر 

 َٜ َِ اهَّللُ  َت َ٘ ُِ َشِيّئا فٔی بُُفو٤َٔضا إِٔلَّ  يِّ ٍَ ََل ُت َِ َٜطُ  َصا  ٞٔ اهَّللٔ َوئُىسُّ بٔي ََ دُٔذَصا فٔی  ُٞ َیتَّ اٜزَُّج َِٝت َِ َ ِو َرَواَصا فٔی ٠َزِٕد ٠َا أَک َٜ طُ أَِجّزا َو

 ٔ َُٜط ب َِ اهَّللُ  َت َ٘ َّي َذََکَ اِلَِجزَ ٦ِ٠ٔ َشِيٕئ إِٔلَّ  بَُضا فٔی بُُفو٤َٔضا أَِجْز َحً يِّ ٍَ ٕ ُت ة ِْطَ َٔ  ِّٞ ُ َٜطُ بٔک ٕ کَا٧َ  اَصا ٦ِ٠ٔ ٤َِضز َٕ ََ ِو  َٜ  فٔی َضا أَِجّزا َو

ِّٞ ُخِفَوةٕ َتِدُفوَصا أَِجْز َوأ٠ََّ  ُ َٜطُ بٔک  َِ ٔ ت ُ٘ ئِن  َِ ا أَِو ََشَ ِّ ت٥ََِّت ََشَ َِ ِو ا َٜ دُٔذَصا أَبَِوأَٜضا َوأَِرَواثَٔضا َو ُٞ َیتَّ اٜزَُّج َِ  ْْ ِ َّ َٔ ُط  َٜ َّٜٔذی هَٔی  ا ا

َِٝيطٔ ؤِزْر  َّٜٔذی َو ا ا َصا َوأ٠ََّ َصا َويَُِسٔ َّٖ ُلُضورٔصَا َوبُُفو٤َٔضا فٔی وَُِسٔ َّل َوَِل ی٥ََِسي َح ا َتَْک٠ُّّا َوَتَح١ُّ ا َوبََْطّ دُٔذَصا أَََشّ َّٜٔذی یَتَّ ا َِ  

ََِذاَک  َِ ا٥َّٜأس  َٟ اهَّللُ َولَیَّ ِٔيَضا َشِيّئا إِٔلَّ  َوبََذّخا َورٔیَا َٟ ٠َا أ٤َِزَ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ُِٜح١ُزُ یَا َر ا َِ اُٜوا  َٔ َِٝيطٔ ؤِزْر  َّٜٔذی هَٔی َو ٔ  ا َصٔذظ

ةٕ ََشًّ  َٟ َذرَّ ا َٕ ِٞ ٠ِٔث ّْا یَزَُظ َو٦ِ٠َ َيِى١َ ِ ةٕ َخي َٟ َذرَّ ا َٕ ِٞ ٠ِٔث ٦ِ١َ َيِى١َ َِ اذََّة  َّ ِٜ َِٜحا٠َٔىَة ا  ا َیَزظُ اِْلَیَة ا

دمحم نب دبعاکلمل اومی، دبعازعلسینب اتخمر، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 



 

اس  ےن رفامای زخاہن فاال وج زوکة ادا ںیہن رکات اس رپ فہ زخاہن منہج یک لگ ںیم رگؾ ایک اجےئ اگ افر اس وک اٹچونں یک رطح انب رک اس ےس

ےک ولہپ افر اشیپین وک دااغ اجےئ اگ اہیں کت اہلل اےنپ دنبفں اک ہلصیف رک دے اس دؿ ںیم سج یک دقمار اچپس زہاراسؽ ےہ رھپ اس 

رپ اٹلای  وک تنج ای منہج یک رطػ راہتس داھکای اجےئ افر وکیئ اف ںوں فاال ااسی ںیہن وج اؿ یک زوکة ںیہن داتی رگم  ہ ہک اس وک ا ک ومہار زنیم

ےئ اگ افر فہ افٹن رفہب وہ رک لںیئ ےگ اسیج ہک فہ افٹن داین ںیم تہب رفیہب ےک فتق ےھت فہ اس وک رفدنںی ےگ اس رپ بج اؿ اک اج

لرخی سگر اجےئ اگ وت ےلہپ فاال فاسپ لرک دفابرہ رفدنے اگ اہیں کت ہک اہلل اےنپ دنبفں ےک درایمؿ ہلصیف اس دؿ ںیم رکے سج 

یگ رھپ اس وک تنج ای دفزخ اک راہتس داھکای اجےئ اگ افر وکیئ رکبویں فاال ااسی ںیہن وج اؿ یک زوکة ادا ہن رکات یک دقمار اچپس زہار اسؽ وہ

 وہ رگم  ہ ہک اس وک ومہار زنیم رپ اٹلای اجےئ اگ افر فہ تہب رفہب وہ رک لںیئ ےگ افر فہ بس اےنپ رھکفں ےک اسھت اس وک رفدنںی یگ افر

تق اؿ ںیم وکیئ ڈنمی ای اےٹل وگنیسں فایل ہن وہیگ بج اس رپ اؿ ںیم ےس لرخی سگرے یگ وت یلہپ وک اس وگنیسں ےس امرںی یگ اس ف

رپ ولاٹای اجےئ اگ اہیں کت ہک اہلل اےنپ دنبفں اک ہلصیف اچپس زہار اسؽ فاےل دؿ ںیم رکںیل رھپ اس وک تنج ای دفزخ اک راہتس داھکای 

ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اگےئ اک ذرک ایک ای ںیہن، احصہب ےن رعض ایک وھگڑفں اک  اجےئ اگ۔ لیہس ےتہک ںی ےھجم ولعمؾ ںیہن

ایک مکح ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس؟ رفامای وھگڑے یک اشیپین ںیم ریخ ےہ لیہس ےتہک ںی ہک ےھجم ریخ ایقتم ےک دؿ کت 

یک نیت ااسقؾ ںی افر  ہ لدیم ےک  ےئ وثاب رپدہ افر وبھج ےہ سپ فہ وج اس ںیم کش ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وھگڑے 

ےک  ےئ وثاب ےہ فہ اس صخش ےک  ےئ ےہ سج ےن وھگڑے وک اہلل ےک راہتس ںیم ابدناھ افر اہلل یہ ےک  ےئ اےس ایتر راھک وکیئ یھب 

افر ارگ اس وک ںیہک رچااگہ ںیم رچاای اس ےن اس ںیم وج زیچ اس ےک ٹیپ ںیم اغبئ ںیہن یک اجیت رگم اہلل اس ےک  ےئ وثاب اتھکل ےہ 

ھچک یھب اھکای اہلل اس ےک دب ہ اس ےک  ےئ وثاب اتھکل ےہ افر ارگ یسک رہن ےس اس وک الپای وت اس ےک امکل ےک  ےئ رہ رطقہ ےک دبےل 

ےک اشیپب افر دیل اک یھب ذرک رفامای وثاب ےہ وج اس ےک ٹیپ ںیم اغبئ وہات ےہ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس 

ےہ  افر ارگ فہ ا ک ای دف ولیٹں رپ ڑچاھ وت رہ دقؾ رپ وج فہ رےھک اگ اس ےک  ےئ وثاب اھکل اجات ےہ افر فہ وھگڑا وج اس ےک  ےئ رپدہ وپ ی

 اک قح اینپ یگنت لاسین ںیم فہ  ہ ےہ سج وک لدیم ااسحؿ افر زتنی ےک  ےئ ابدناتھ ےہ افر اس وک اس یک وساری اک قح افر اس ےک ٹیپ

 ہن وھبال افر فہ وھگڑا وج اس رپ وبھج ےہ فہ  ہ ےہ ہک سج وک رخف رسیشک افر ولوگں وک داھکےن ےک  ےئ ابدناھ وہ  ہ فہ ےہ وج اس رپ وبھج

 ہ فملس ےن رفامای اس ےک ےہ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دگوھں اک ایک مکح ےہ؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل
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 حل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاکلمل اومی، دبعازعلسینب اتخمر، لیہس نب اوباص :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة رفےنک ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

     2287    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ َىيس، وبساٜىزیز زراورزی، َہيٞٔتيبہ  :  راوی

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ٕٞ بَٔضَذا اِْل َضِي َُ َراَوِرزٔیَّ َو٦ِ  ٔ َيِىىٔي اٜسَّ َِٜىزٔیز ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََاظ  َِٜحسٔیَث  َحسَّ َٗ ا ا ََ  َو

 ر ےہ۔ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، لیہس یہ ےس دفرسی دنس ےس ایس دحثی یک رطح ذموک

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة رفےنک ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

     2288    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ بزیي، یزیس ب٦ زریي، روح ب٦ ٔا٢َ، َہيٞ ب٦ ابوظاٜح :  راوی

٢ٔ حَ  َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا َرِوُح ب٦ُِ ا ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ ُزَریِٕي َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ بَزٔیٕي َحسَّ ث٥َٔيطٔ ٠َُح١َّ ُٞ ب٦ُِ أَبٔی َظأٜٕح بَٔضَذا َحسَّ َضِي َُ ث٥ََا  سَّ

 َ٥ َِ ٔ ٢َِٜ یَِذَُک َجبٔي٥ُطُ اِْل َُِيَِٙوی بَٔضا َج٥ِبُطُ َوَلِضزُُظ َو  َٟ ا َٔ ُِ َو ُِ َوِؽَبا َعا ِٕ َٟ َو َٟ بََس ا َٔ ٔ َو  از

دمحم نب دبعاہلل نب رزعی، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، لیہس نب اوباصحل ےس ا ک افر دنس ےک اسھت یہی دحثی ذرک رفامیئ ےہ نکیل 



 

یا ء ےس دبال ےہ ب

 

ص

 

ع
ضا ء 
عی
 افر اس ںیم اشیپین اک ذرک ںیہن۔ اس ںیم 

 دمحم نب دبعاہلل نب رزعی، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، لیہس نب اوباصحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة رفےنک ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

     2289    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، بٙيْ، ذ٘وا٧، ابوہزیزہ :  راوی

ّْا َحسَّ  ِ َٙي ُ َِٜحارٔٔث أ٧ََّ ب َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  َوا٧َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ ِ٘ ثَُط َو٦ِ َذ

 َٔ َس َّٖ اهَّللٔ أَِو اٜعَّ ُِ َح ١َِٜزِ ٢َِٜ یَُؤزِّ ا َٟ إَٔذا  ا َٔ َُّط  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َحسٔیٔث َو٦ِ َر َِٜحٔسیَث ب٥َِٔحو َٗ ا ا ََ َة فٔی إٔبٔٝٔطٔ َو

ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ  َضِي َُ 

ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، ذوکاؿ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد اہرفؿ نب دیعس 

 رفامای بج لدیم ےن اہلل اک قح ای زوکة اےنپ اف ںوں یک ادا ہن یک۔ ابیق دحثی لیہس یک رطح ےہ

 اوبرہریہاہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، ذوکاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة رفےنک ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

     2290    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

٦ راِي، اب٦ جزیخ، ابوزبيْ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ وبساهَّلل رِضي اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبساٜززاٗ، ٠ح١س ب :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٜطُ حَ  ُن  ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َواٜ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٗٔ ح و َحسَّ ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ ٤ََْا اب٦ُِ َحسَّ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ  سَّ

َٟ ا و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ ١َٔي َجابَٔز ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ اِلَِنَعارٔیَّ َي ََ َّطُ  ٔ أ٤َ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَيِْ َ ُٟ ٠َا ُجَزیِٕخ أَِخب و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو هَّللٔ َظل

ِٜٕٔيَ  َضا إِٔلَّ َجائَِت َیِو٣َ ا َّٕ ُٞ ِٔيَضا َح َى ِّ ٕٞ َِل َي ٔ ِٔ إٔب ٔ َِٝيطٔ ٦ِ٠ٔ َظاح َْقٕ َتِسََّنُّ َو ًٕ َْقِ ا َٕ ََٜضا بٔ َىَس  َٔ قُّ َو َٔ َْ ٠َا کَا٤َِت  َ ث ِ٘ ا٠َةٔ أَ

 ٠َ َْ َ ث ِ٘ َ َِٜٕٔيا٠َٔة أ َضا إِٔلَّ َجائَِت یَِو٣َ ا َّٕ ُٞ ِٔيَضا َح َى ِّ ِٔ َبَُقٕ َِل َي ٔ أَِضا َوَِل َظاح َّ َوائ١َٔٔضا َوأَِخ َٕ َْقٕ بٔ ًٕ َْقِ ا َٕ ََٜضا بٔ َىَس  َٔ ا کَا٤َِت َو

ِٜٕٔيَ َت٥ِ  َضا إِٔلَّ َجائَِت یَِو٣َ ا َّٕ ُٞ ِٔيَضا َح َى ِّ ِٔ ٢ٕ٥ٌََ َِل َي ٔ َوائ١َٔٔضا َوَِل َظاح َٕ و٤َٔضا َوَتَفُؤُظ بٔ ََٜضا َفُحطُ بُُٔقُ َىَس  َٔ َْ ٠َا کَا٤َِت َو َ ث ِ٘ ا٠َةٔ أَ

 ُِ ا َِٜيَس ِٔيَضا َج١َّ و٤َٔضا َوَتَفُؤُظ بٔأَِلََلَِٔضا  َْقٕ َت٥َِفُحُط بُُٔقُ ًٕ َْقِ ا َٕ ُط إِٔلَّ  بٔ َّٕ ُٞ ِٔيطٔ َح َى ِّ ٕ َِل َي ٥ِز َ٘  ِٔ ٔ ٤َُضا َوَِل َظاح ََٙٔسْ َْقِ َوَِل ٥ِ٠ُ

َِي٥َُازٔیطٔ ُخِذ  إَٔذا أََتاُظ ََفَّ ٥ِ٠ُٔط  َِ َِاُظ  اتّٔحا  َِ ًَ یَتَِبُىطُ  َِٜٕٔيا٠َةٔ ُشَحاّوا أَِْقَ ٥ِزُُظ یَِو٣َ ا َ٘  َِ ٌَىٔ  َجا أ٤ََا َو٥ِطُ  َِ َّٜٔذی َخَبأَِتُط  ٥ِزََک ا يٌّ َ٘

١ِٔىُت وُ  ََ  ٔ َٟ أَبُو اٜزُّبَيِْ ا َٔ  ٔٞ ِح َّ ِٜ ِؽ٢َ ا َٔ َؽ١َُضا  ِٕ َي َِ ََٝک یََسُظ فٔی ِٔيطٔ  ََ إَٔذا َرأَی أ٧َِ َِل بُسَّ ٥ِ٠ٔطُ  َِ َٟ ِو َٕ ِٜ وُِل صََذا ا ُٕ ٕ َي بَِيَس ب٦َِ و١َُيِْ

ٟٔ وُ  ِو َٔ  َٞ َٟ ٠ِٔث ا َٕ َِ ٥َِٜا َجابَٔز ب٦َِ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ َذَٜٔک  َ أ ََ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ وُِل  ُٕ ٕ َي ١ِٔىُت وُبَِيَس ب٦َِ و١َُيِْ ََ  ٔ َٟ أَبُو اٜزُّبَيِْ ا َٔ ٕ و  بَِئس ب٦ِٔ و١َُيِْ

ِحَٝٔضا َو٠َ  َِ ِٜؤَصا َوإَٔواَرةُ  ِٔ َوإَٔواَرةُ َز ١َِٜا َٝبَُضا َولَی ا َٟ َح ا َٔ  ٔٞ ٔ ُّٖ اِْلٔب َٟ اهَّللٔ ٠َا َح و َُ ْٞ َیا َر ِيَضا فٔی َرُج َٝ ْٞ َو ٥ٔيَحُتَضا َوَح١ِ

ٞٔ اهَّللٔ ََ   بٔي

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، دمحم نب راعف، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

لںیئ  رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج افٹن فاال اس اک قح ادا ہن رکے وت فہ ایقتم ےک دؿ زایدہ وہ رک

ا ےگ افر اؿ ےک امکل وک ومہار زنیم رپ اھٹبای اجےئ اگ افر فہ اس وک اےنپ ریپفں افر رھکفں ےس رفدنںی ےگ افر وج اگےئ فاال اس اک قح اد

ں ہن رکے اگ وت ایقتم ےک دؿ ےلہپ ےس تہب زایدہ وہ رک لںیئ یگ افر اؿ ےک امکل وک ومہار زنیم رپ اھٹبای اجےئ اگ افر اس وک اےنپ وگنیس

ےس زیمخ افر اےنپ رھکفں ےس رفدنںی یگ افر وج رکبویں فاال اؿ اک قح ادا ںیہن رکات وت فہ ایقتم ےک دؿ ےلہپ ےس زایدہ وہ رک لںیئ یگ 

افر اؿ اک امکل ومہار زنیم رپ اھٹبای اجےئ اگ افر فہ اس وک اےنپ وگنیسں ےس زیمخ افر رھکفں ےس رفدنںی یگ اؿ ںیم وکیئ ےب گنیس ای 

ےئ گنیس فایل ہن وہیگ افر وج زخاےن فاال اس اک قح ادا ںیہن رکات وت اس اک زخاہن ایقتم ےک دؿ الای اجےئ اگ  ےجن اددےھ یک وٹےٹ وہ

وصرت ںیم ہنم وھکؽ رک اس اک ےھچیپ رکے اگ بج فہ اس ےک اپس لےئ اگ وت فہ اس ےس اھبےگ اگ وت فہ زخاہن اس وک اکپرے اگ اانپ زخاہن 

راھک اھت وت فہ ےہک اگ ےھجم اس یک رضفرت ںیہن بج فہ دےھکی اگ ہک اس ےس ےنچب یک وکیئ وصرت ںیہن وت فہ اس ےک ہنم ےل وج وت ےن اپھچ 



 

یڈ  نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع   ب
عن
ںیم اانپ اہھت ڈاؽ دے اگ فہ اےس افٹن ےک  ابےن یک رطح  اب اجےئ اگ اوباسلریب ےن اہک ہک ںیم ےن 

یم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اف ںوں اک ایک قح ےہ رفامای اؿ ےک دفدھ وک اپین رپ اکنؽ انیل اس ےس انس فہ ےتہک ےھت ا ک لد

 اک ڈفؽ افر اس ےک رن افر اس ےک ےفطن وک امےگن دے دانی افر اس یک وساری وک اہلل یک راہ ںیم دانی۔

 رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، دمحم نب راعف، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة رفےنک ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

     2291    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، وبسا١ٜٝک، ابوزبيْ، جابز ب٦ وبساهَّلل :  راوی

ٔ وَ  ١َِٜٝٔٔک َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ث٥ََا َوِبُس ا ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ َو٦ِ ا٥َّٜ َحسَّ َّی ٦ِ َجابٔز ٔييِّ َظل

َٜضَ  ٔىَس  ِٔ ُ َضا إِٔلَّ أ َّٕ ی َح ٢ٕ٥ٌََ َِل یَُؤزِّ ٕٞ َوَِل َبَُقٕ َوَِل  ٔ ِٔ إٔب ٔ َٟ ٠َا ٦ِ٠ٔ َظاح ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َْقٕ َتَفُؤُظ َذاُت اهَّللُ َو ًٕ َْقِ ا َٕ َِٜٕٔيا٠َةٔ بٔ ا یَِو٣َ ا

 َٜ ٤َٔضا  ٧ٔ بَُٔقِ َُِٜقِ َّٔضا َوَت٥َِفُحطُ َذاُت ا ِٝ ْٔ بٔٔم ِٝ َٟ اهَّللٔ َو٠َا اٜمِّ و َُ ٥َِٝا یَا َر ُٔ  ٧ٔ َُِٜقِ ُِ َوَِل ٠َُِٙسوَرةُ ا ا ِيَس ِٔيَضا یَِو٠َئٕٔذ َج١َّ

 ٔ ب ََ َِٝيَضا فٔی  ْٞ َو ِٔ َوَح١ِ ١َِٜا َٝبَُضا َولَی ا ِٜؤَصا َو٥٠َٔيَحُتَضا َوَح ِحَٝٔضا َوإَٔواَرةُ َز َِ  ُٗ ا َٟ إَِٔطَ ا َٔ َضا  ُّٕ ٟٕ َح ِٔ ٠َا ٔ ٞٔ اهَّللٔ َوَِل ٦ِ٠ٔ َظاح  ي

َِ َوصَُو َئَفُّ  ًَ یَتَِبُي َظاحَٔبطُ َحِيُث١َا َذَص َِٜٕٔيا٠َةٔ ُشَحاّوا أَِْقَ َٟ یَِو٣َ ا ی َزکَاَتُط إِٔلَّ َتَحوَّ َّٜٔذی َِل یَُؤزِّ ُٟ صََذا ٠َاَُٜک ا ا َٕ  ٥ِ٠ٔطُ َوُي

َٞ یََسُظ فٔی ِٔيطٔ  َُّط َِل بُسَّ ٥ِ٠ُٔط أَِزَخ إَٔذا َرأَی أ٤َ َِ ُٞ بٔطٔ  ٥َِت َتِبَد ُ٘ ُٞ ِح َّ ِٜ َؽ٢ُ ا ِٕ ١َا َي َ٘ َؽ١َُضا  ِٕ َٞ َي َحَى َِ 

ں دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاکلمل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج اف ںو

اجےئ اگ افر رھکفں فاال اجونر اس وک اےنپ  افر اگویئں رکبویں فاال اؿ اک قح ادا ہن رکے وت ایقتم ےک دؿ ا ک ومہار زنیم رپ اھٹبای

رھکفں ےس رفدنے اگ افر وگنیسں فاال اس وک اےنپ وگنیسں ےس زیمخ رکے اگ اس دؿ وکیئ اجونر ریغب گنیس افر وٹےٹ وہےئ گنیس 

ڑان افر اس ےک ڈفؽ یسک وک شخب فاال ہن وہاگ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس اک قح ایک ےہ رفامای اس ےک رن وک وھچ



 

دؿ اس اک دانی اپین رپ اؿ اک دفھ اکنانل افر اہلل ےک را ےت ںیم اؿ رپ وساری رکاان افر وکیئ امؽ فاال وج اس یک زوکة ادا ںیہن رکات ایقتم ےک 

س ےک ےھچیپ اھبےگ اگ اہک اجےئ اگ امؽ  ےجن اسپن یک وصرت ںیم دبتلی ایک اجےئ اگ وج اےنپ امکل اک اھچیپ رکے اگ اہجں فہ اجےئ اگ فہ ا

 ہ ریتا فہ امؽ ےہ سج رپ وت لخب ایک رکات اھت بج فہ دےھکی اگ ہک اس ےس ےنچب یک وکیئ وصرت ںیہن وت اانپ اہھت اس ےک ہنم ںیم ڈاؽ دے 

 اگ وت فہ اس ےک اہھت وک  اب ڈاےل اگ اسیج ہک رن افٹن  اب اتیل ےہ۔

 اکلمل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہللدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زوکة فوصؽ رکےن فاولں یک رایض رکےن ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة فوصؽ رکےن فاولں یک رایض رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2292    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوکا٠ٞ ِؽيٞ ب٦ حسين جحسری، وبساٜواحس ب٦ زیاز، ٠ح١س ب٦ ابوا١َاويٞ، وبساٜزح٦١ ب٦ ہَلٟ وبسي، جزیز  :  راوی

 ب٦ وبساهَّلل

َِٜواحٔٔس ب٦ُِ  ث٥ََا َوِبُس ا َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ُٞ ب٦ُِ حَُسيِٕن ا َُِؽِي  ٕٞ ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ ث٥ََا َوِبُس  َحسَّ َٞ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ُس ب٦ُِ أَبٔی إ ث٥ََا ٠َُح١َّ زٔیَازٕ َحسَّ

ٟٔ اهَّللٔ  و َُ ٔلَی َر أب إ َِ ٤َاْس ٦ِ٠ٔ اِلَُِعَ َٟ َجا ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  َِٜىِبٔسيُّ َو٦ِ َجزٔیز ٟٕ ا ٢َ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ صََٔل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ا َّ اُٜوا إ٧َّٔ ٤َا َٕ ٢ََّٝ أَِرُؼوا ٠ُ  َِ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َيِم١ُٔٝو٥ََ٤ا  َِ ٔٔيَن َیأِتُو٥ََ٤ا  ١َُِٜعسِّ َٟ ٦ِ٠ٔ ا ا َٔ ٔٔي٢ُِٙ  َعسِّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َصَذا ٦ِ٠ٔ َر ََ ْٗ ٥ِ٠ُُذ   ٢َ إِٔلَّ َوصَُو َوىِّي َرإؿ َجزٔیْز ٠َا َظَسَر َوىِّي ٠َُعسِّ

ی، رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ 

یش عن

جڈ ری، دبعاولادح نب زاید، دمحم نب اوباامسلیع، دبعارلنمح نب الہؽ 
جی

اوباکلم لیضف نب نیسح 

ےل زایدیت ہک ھچک ارعاویبں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک مہ رپ زوکة فوصؽ رکےن فا

رکےت ںی، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای زوکة فوصؽ رکےن فاولں وک وخش رک دای رکف رجری ےتہک ںی ہک بج ےس ںیم 



 

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک  ہ اراشد رگایم انس ےہ وت رہ زوکة فوصؽ رکےن فاال ھجم ےس رایض وہ رک یہ ایگ ےہ۔

ی، رجری نب دبعاہللا :  رافی

یش عن

جڈ ری، دبعاولادح نب زاید، دمحم نب اوباامسلیع، دبعارلنمح نب الہؽ 
جی

 وباکلم لیضف نب نیسح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمزوکة فوصؽ رکےن فاولں یک رایض رکےن ےک ایب

     2293    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساٜزحي٢ ب٦ ََٝمي٧، ٠ح١س ب٦ بصار، یحٌي ب٦ َىيس، اَحاٗ، ابواَا٠ہ، ٠ح١س ب٦  :  راوی

 ابوا١َاويٞ

ث٥ََا َوِبُس اٜزَّحٔي٢ٔ بِ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔىيٕس ح و َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٧َ ح و َحسَّ ََٝمِيَ َُ  ٦ُ

ٔ ٤َِحَوظُ  ٥َاز َِ ٔ َٞ بَٔضَذا اِْل ١َٔىي َِ ٔ سٔ ب٦ِٔ أَبٔی إ ُض٢ِ َو٦ِ ٠َُح١َّ ُّٝ ُ ا٠ََة ک ََ ُ ٤ََْا أَبُو أ َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ  َحسَّ

، دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ااحسؼ، اوبااسہم، دمحم نب اوباامسلیع اس دنس ےک اسھت یھب  ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ

 دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس، ااحسؼ، اوبااسہم، دمحم نب اوباامسلیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زوکة ادا ہن رکےن رپ زسا یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ادا ہن رکےن رپ زسا یک یتخس ےک ایبؿ ںیم



 

     2294    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بی شيبہ، و٘يي، او١ض، ٠ىزور ب٦ َویس، حَّضت ابوذرابوبْک ب٦ ا :  راوی

 َ َویِٕس َو٦ِ أ َُ ١َِِٜىزُورٔ ب٦ِٔ  ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ ا ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ َٟ ا٤َِتَضِيُت إ ا َٔ بٔی َذٓرٕ 

٢ََّٝ َوصُوَ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝسُت  َظل َّي َج حٔئُِت َحً َِ  َٟ ا َٔ َِٙىَبةٔ  و٧َ َوَربِّ اِل َٟ ص٢ُِ اِلَِخََسُ ا َٔ ا َرآنٔی  َّ١َٝ َِ َِٙىَبةٔ  ِّٞ اِل ٔ َجأْٜس فٔی ل

ثَُْو٧َ أ٠ََِوا ِ٘ َ َٟ ص٢ُِ اِل ا َٔ ِّی ٦ِ٠َ ص٢ُِ  َٟ اهَّللٔ َِٔساَک أَبٔی َوأُم و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ ١ُُِٔت  ارَّ أ٧َِ  َٕ ٢ِ أََت َٝ َِ ٔ ََٙذا ِّل إ َٟ َصََٙذا َوَص ا َٔ ِلَّ ٦ِ٠َ 

ٕٞ َو  ٔ ِٔ إٔب ٔ ْٞ ٠َا ص٢ُِ ٠َا ٦ِ٠ٔ َظاح ٝٔي َٔ ّٔطٔ َوَو٦ِ َی١ٔي٥ٔطٔ َوَو٦ِ ٔش١َأٜطٔ َو ِٝ ََٙذا ٦ِ٠ٔ بَيَِن یََسیِطٔ َو٦ِ٠ٔ َخ ی َوَص ٢ٕ٥ٌََ َِل یَُؤزِّ َِل َبَُقٕ َوَِل 

َِٜٕٔيا٠َٔة أَِوَم٢َ ٠َا  اَصا َواَزِت َزکَاَتَضا إِٔلَّ َجائَِت یَِو٣َ ا َّٔسِت أُِِخَ ١ََّٝا َن ُ و٤َٔضا َوَتَفُؤُظ بٔأَِلََلَِٔضا ک ٥َ١َطُ َت٥َِفُحُط بُُٔقُ َِ کَا٤َِت َوأَ

َضي بَيَِن ا٥َّٜاسٔ  ِٕ َّي ُي َِٝيطٔ أُوَِلَصا َحً  َو

 فملس ےک اپس اچنہپ افر اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، رعمفر نب وسدی، رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہبعک ےک اس ہ ںیم رشتفی رفام ےھت بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم داھکی وت رفامای رب ہبعک یک 

ا وہایگ ںیم ےن مسق فیہ ولگ اصقنؿ ااھٹےن فاےل ںی، ںیم لرک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ھٹیب ایگ وت ہن رہھٹ اکس افر ڑھک

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمے امں ابپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ رقابؿ وہں فہ وکؿ ںی؟ رفامای فہ تہب 

امؽ فاےل ںی وساےئ اس ےک وج اس اس رطح اےنپ اسےنم ےس اےنپ ےھچیپ ےس اےنپ داںیئ افر ابںیئ ےس افر اؿ ںیم ےس مک ولگ فہ 

وج افٹن افر اگےئ افر رکبویں فاےل اؿ یک زوکة ادا ںیہن رکےت وت فہ ایقتم ےک دؿ ڑبھ ڑچھ رک رفہب وہ رک لںیئ یگ اس وک اےنپ  ںی

وگنیسں ےس زیمخ رکںی یگ افر اےنپ رھکفں ےس رفدنںی یگ بج اؿ اک الھچپ سگر اجےئ اگ وت اس رپ اؿ اک الہپ ولٹ لےئ اگ اہیں کت ہک 

 ای اجےئ۔ولوگں اک ہلصیف رکد

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، رعمفر نب وسدی، رضحت اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 زوکة ادا ہن رکےن رپ زسا یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

     2295    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ وَلء، ابو٠ىاویہ، او١ض، ٠ىزور، ابوذر :  راوی

 ٔ ١َِِٜىزُورٔ َو٦ِ أَب ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ا ِٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََاظ أَبُو َُکَ ٔلَی اَحسَّ َٟ ا٤َِتَضِيُت إ ا َٔ ٥َّٜٔييِّ ی َذٓرٕ 

َٟ َو  ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ ٌَي ََِذََکَ ٤َِحَو َحٔسیٔث َو٘ٔيٕي  َِٙىَبٔة  ِّٞ اِل ٔ ٢َ َوصَُو َجأْٜس فٔی ل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ ٠َا َولَی َظل ٔسي بَٔيسٔظ ِّ َّٜٔذی َن ا

 َ ٢ِ یَُؤزِّ َزک َٜ ا أَِو ١ّ٥ٌََا  ًُ إٔبَّٔل أَِو َبَُقّ َيَس َِ ْٞ ی١َُوُت   اَتَضااِلَِرٔؿ َرُج

اوبرکبی، دمحم نب العء، اوباعمف ہ، اشمع، رعمفر، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اچنہپ افر لپ یلص 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ہبعک ےک اس ہ ںیم ےنھٹیب فاےل ےھت ابیق دحثی سگر یکچ ےہ اس ںیم ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ وج لدیم زنیم رپ رمات ےہ افر افٹن ای اگےئ ای رکبی وھچڑات ےہ پ  یک زوکة ادا ہن مسق

 رکات اھت۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، اوباعمف ہ، اشمع، رعمفر، اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ادا ہن رکےن رپ زسا یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

     2296    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساٜزح٦١ ب٦ ََل٣ ج١هی، اب٦ ٠س٢ٝ، ٠ح١س ب٦ زیاز، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا َوِبُس  ٕ َو٦ِ أَبٔی صُ  َحسَّ ٔس ب٦ِٔ زٔیَاز ث٥ََا اٜزَّبٔيُي َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ٠َُح١َّ ِٜح١َُهٔیُّ َحسَّ ٕ ا ٣ َلَّ ََ َزیَِزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ 



 

ِتٔی َولَیَّ ثَأٜثَ  نٔی أ٧ََّ لٔی أُحُّسا َذَصّبا َتأ َٟ ٠َا َيَُسُّ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ْة َوو٥ِٔسٔی ٥ِ٠ُٔط زٔی٥َاْر إِٔلَّ زٔی٥َاْر أَِرُظُسُظ َٜٔسی٦ِٕ َولَیَّ َظل

دبعارلنمح نب السؾ یحمج، انب ملسم، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ڑ ےک ربارب وسان وہ افر رسیتی بش ھجم رپ لاجےئ افر اؿ ںیم ےن رفامای ریمے  ےئ  ہ ابت ابثع قورت ںیہن ہک ریمے  ےئ ادح اہپ

 ےس ا ک دانیر یھب ریمے اپس ابیق وہ وساےئ اس دانیر ےک ہک اس وک ںیم اےنپ رقض یک ادایگیئ ےک  ےئ اچب روھکں۔

 دبعارلنمح نب السؾ یحمج، انب ملسم، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ادا ہن رکےن رپ زسا یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

     2297    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١س ب٦ زیاز، ابوہزیزہ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٠ح :  راوی

 ََ  َٟ ا َٔ  ٕ سٔ ب٦ِٔ زَٔیاز ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ١ِٔىُت أَبَا صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َحسَّ

٢َ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 ، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب زاید، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 دصہق یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     2298    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، اب٦ ١٤يْ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، زیس ب٦ وہِ، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََاأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َیِحٌَي بِ  ٤ََْا أَبُو ٠َُىاؤیََة َحسَّ َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ ُض٢ِ َو٦ِ أَبٔی ٠َُىاؤَیَة  ُّٝ ُ ِٕ ک یِ ٕ َوأَبُو َُکَ ٦ُ َیِحٌَي َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٥ُِت أ٠َِٔشي ٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ٘  َٟ ا َٔ ِٕ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ  ِّ ٢َ فٔی َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ َوصِ ١َِٜٔسی٥َٔة ؤَصا ٔ ا ة َِحَّ

 َّ َٜب ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ ٢َ یَا أَبَا َذٓرٕ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ لٔی َر ا َٕ َِ ٔلَی أُحُٕس  ُِّ أ٧ََّ َو٤َِح٦ُ ٥َِ٤ُمزُ إ ٔ َٟ ٠َا أُح ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ِيَک یَا َر

ِْ أ٠ََِسي ثَأَٜثّة و٥ِٔ  ََٙذا َحَثا أُحُّسا َذاَک و٥ِٔسٔی َذَص َٟ بٔطٔ فٔی ؤَبازٔ اهَّللٔ َص ُٔو ٔسی ٥ِ٠ُٔط زٔی٥َاْر إِٔلَّ زٔی٥َاّرا أَِرُظُسُظ َٜٔسی٦ِٕ إِٔلَّ أ٧َِ أَ

ُِٝت  ُٔ  َٟ ا َٔ َٟ یَا أَبَا َذٓرٕ  ا َٕ َِ َٟ ث٢َُّ ٠ََصِي٥َا  ا َٔ ََٙذا َو٦ِ ٔش١َأٜطٔ  ََٙذا َو٦ِ َی١ٔي٥ٔطٔ َوَص َِّيَک یَا َر بَيَِن یََسیِطٔ َوَص َٟ إ٧َّٔ َٜب ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ

 ِٜ َٞ ٠َا َظ٥ََي فٔی ا ََٙذا ٠ِٔث ََٙذا َوَص ََٙذا َوَص َٟ َص ا َٔ َِٜٕٔيا٠َٔة إِٔلَّ ٦ِ٠َ  ُّٝو٧َ یَِو٣َ ا َٔ َ ثَْٔی٦َ ص٢ُِ اِل ِ٘ َ َٟ یَا اِل ا َٔ َٟ ث٢َُّ ٠ََصِي٥َا  ا َٔ ١َزَّةٔ اِلُولَی 

 َٝ َِا٤َِف  َٟ ا َٔ َّي آتَٔيَک  ١َا أ٤ََِت َحً َ٘ َٟ اهَّللٔ أَبَا َذٓرٕ  و َُ َّٞ َر َى َٜ ُِٝت  ُٕ َِ  َٟ ا َٔ ١ِٔىُت َظِوّتا  ََ ّفا َو ٍَ َٜ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ َّي َتَواَری َوىِّي  َٖ َحً

َِْح حَ  ِ َُٜط َِل َتب ِو َٔ ُت  َٟ ث٢َُّ َذََکِ ا َٔ َض١ِ١َُت أ٧َِ أَتَّبَٔىُط  َِ  َٟ ا َٔ َٜطُ  َؿ  ٢ََّٝ ُُعٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِ َظل َِا٤  َٟ ا َٔ َّي آتَٔيَک  ا ً َّ١َٝ َِ َتَمزِتُُط 

 ٔ ُک ب تَٔک َِل يَُِّشٔ َٟ ٦ِ٠َ ٠َاَت ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ا َٕ َِ ُٞ أََتانٔی  َٟ َذاَک ٔجبِْٔی ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ١ِٔىُت  ََ َّٜٔذی  َُٜط ا ُت  َِ َذََکِ َٞ َجا اهَّللٔ َشِيّئا َزَخ

 َٗ َٟ َوإ٧ِٔ َزنَی َوإ٧ِٔ ََسَ ا َٔ  َٗ ُِٝت َوإ٧ِٔ َزنَی َوإ٧ِٔ ََسَ ُٔ  َٟ ا َٔ َِٜح٥ََّة   ا

رکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ییحی، انب ریمن، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوب

ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت اشعء یک امنز ےک فتق دمہنی یک زنیم رحة ںیم لچ راہ اھت افر مہ ادح وک دھکی 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای، اے اوبذر! ںیم ےن رعض ایک  کیب اے اہلل ےک روسؽ! ںیم  ہ  دنس رےہ ےھت وت ےھجم

ںیہن رکات ہک ادح اہپڑ ریمے اپس وسےن اک وہ افر رسیتی بش کت ریمے اپس اس ںیم ےس ا ک دانیر یھب چب اجےئ وساےئ اس 

ےیل رفک روھکں ہکلب ںیم اہلل ےک دنبفں وک اس رطح اب ںوں افر لپ یلص اہلل ہیلع  دانیر ےک سج وک ںیم اےنپ رقض یک ادایگیئ ےک

یک اے اہلل ےک   ب
لن
فل ہ فملس داںیئ افر ایس رطح اےنپ ابںیئ رھپ مہ پ ے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای، اے اوبذر! ںیم ےن اہک 

 ےک دؿ وساےئ اؿ ولوگں ےک وج اس رطح افر اس رطح دےتی روسؽ! رفامای رثکت امؽ فاےل یہ لیلق امؽ فاےل وہں ےگ ایقتم

 ںی اسیج ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن یلہپ رمہبت ایک رھپ مہ پ ے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای، اے اوبذر! مت اہیں یہ



 

ےئگ رھپ ںیم ےن ھچک انگنگٹہ افر لفاز  رانہ بج کت ںیم اہمترے اپس ہن لؤں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس پ ے ہک ھجم ےس پھچ

ہیلع فل ہ فملس ےک ےھچیپ اجےن اک  ینس وت ںیم ےن اہک اشدی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک وکیئ ارم شیپ لایگ وہ ںیم ےن لپ یلص اہلل

لاجؤں مت اینپ ہگج رپ یہ رانہ ںیم ےن لپ  ارادہ ایک وت ےھجم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک مکح اید لایگ ہک بج کت ںیم اہمترے اپس ہن

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ااظتنر ایک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رشتفی الےئ وت ںیم ےن اس اک ذرک ایک وج ںیم ےن انس وت لپ یلص

فل ہ فملس یک اتم ںیم ےس وج وفت وہا  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ربجالیئ ہیلع االسلؾ ریمے اپس لےئ رفامای ہک لپ یلص اہلل ہیلع

ری اس احؽ ںیم ہک اہلل ےک اسھت یسک زیچ وک یر ک ہن رکات وہ وت تنج ںیم داہ  وہاگ، اوبذر ےتہک ںی ںیم ےن اہک ارگ اس ےن زان ایک ای وچ

 یک رفامای ارگہچ اس ےن زان ای وچری یک۔

 ، زدی نب فبہ، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، انب ریمن، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     2299    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يبہ ب٦ َىيس، جزیز، وبساٜىزیز ب٦ رِيي، زیس ب٦ وہِ، ابوذرٔت :  راوی

ِٕ وَ  ِيٕي َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ َوصِ َِ ٔ َوصَُو اب٦ُِ ُر َِٜىزٔیز ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ َوِبسٔ ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ّة ٦ِ٠ٔ َحسَّ َٝ ِي َٜ ِجُت  َٟ َِخَ ا َٔ ٦ِ أَبٔی َذٓرٕ 

ُٟ اهَّللٔ و َُ إَٔذا َر َِ ََّٝيالٔی  ُظ أ٧َِ ی١َِٔشيَ اٜ َّطُ یَِْکَ َم٥ِ٥َُت أ٤َ َِ  َٟ ا َٔ َِٜيَس ٠ََىُط إِٔنَسا٧ْ  ٢ََّٝ ی١َِٔشي َوِحَسُظ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٠ََىُط أََحْس   َظل

َٝىٔ  ُِٝت أَبُو َذٓرٕ َجَى ُٕ َِ َٟ ٦ِ٠َ َصَذا  ا َٕ َِ آنٔی  َت ََفَ َّ َت ِٜ ا َِ  ٔ ١َز َٕ ِٜ ِّٞ ا ٔ ُِٝت أ٠َِٔشي فٔی ل َحَى َِ  َٟ ا ِط َٔ َٜ َٟ یَا أَبَا َذٓرٕ َتَىا ا َٔ ي اهَّللُ َِٔسائََک 

َِٜٕٔيا٠َٔة إِٔلَّ ٦ِ٠َ أَِوَفاُظ اهَّللُ ُّٝو٧َ یَِو٣َ ا ٔ ٕ١ُِٜ ١ُِِٜٙثْٔٔی٦َ ص٢ُِ ا َٟ إ٧َّٔ ا ا َٕ َِ اَوّة  ََ ١ََصِيُت ٠ََىُط  َِ  َٟ ا َٜطُ َٔ َح ِٔيطٔ َی١ٔي٥َُط َؤش١َا َّ ٥َ َِ ا  ّْ ِ  َخي

َُٜط حَٔحا َوبَيَِن یََسیِطٔ َوَوَرائَطُ  ًٕ َحِو ا َٔ ََٝسىٔي فٔی  أَِج َِ  َٟ ا َٔ َٟ اِجِٝٔس صَا ص٥َُا  ا َٕ َِ اَوّة  ََ ١ََصِيُت ٠ََىطُ  َِ  َٟ ا َٔ ّْا  ِ َٞ ِٔيطٔ َخي َرْة َوَو١ٔ

 َِ َٝبَٔث َوىِّي  َِ َّي َِل أََراُظ  ةٔ َحً ََِٜحَّ َٖ فٔی ا َٝ َِا٤َِف  َٟ ا َٔ َِٜيَک  ٔ َّي أَِرٔجَي إ َٟ لٔی اِجِٝٔس َصا ص٥َُا َحً ا َٕ ١ِٔىُتُط َوصَُو َِ ََ ِّی  ٔن َِّٝبَث ث٢َُّ إ َٟ اٜ أَـَا

َٝىٔي  ُِٝت یَا ٤َٔييَّ اهَّللٔ َجَى ُٕ َِ ٢َِٜ أَِظبِْٔ   َِ ا َجا َّ١َٝ َِ  َٟ ا َٔ َٗ َوإ٧ِٔ َزنَی  ُٟ َوإ٧ِٔ ََسَ و ُٕ ْٞ َوصَُو َي ٔ ب ِٕ ٠ُ ِٔ ٔ ٢ُِّٝ فٔی َجا٤ َ اهَّللُ َِٔسائََک ٦ِ٠َ تُک



 

١ِٔىُت أََحّسا َیزِجٔ  ََ ةٔ ٠َا  ََِٜحَّ َّطُ ٦ِ٠َ ٠َاَت َِل ا َتَک أ٤َ ِ أ٠َُّ َٟ َبَّشِّ ا َٕ َِ ةٔ  ََِٜحَّ ِٔ ا ٔ َؿ لٔی فٔی َجا٤ ُٞ َُعَ َٟ َذاَک ٔجبِْٔی ا َٔ َِٜيَک َشِيّئا  ٔ ُي إ

 ٔ ُِٝت َوإ ُٔ  َٟ ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ َٗ َوإ٧ِٔ َزنَی  ُٞ َوإ٧ِٔ ََسَ ُِٝت یَا ٔجبِْٔی ُٕ َِ َِٜح٥ََّة  َٞ ا ُک بٔاهَّللٔ َشِيّئا َزَخ َٟ ٧ِ ََسَ ُيَِّشٔ ا َٔ َٟ َنَى٢ِ  ا َٔ َٗ َوإ٧ِٔ َزنَی 

َِٜد١ِزَ  َب ا َٟ َنَى٢ِ َوإ٧ِٔ ََشٔ ا َٔ َٗ َوإ٧ِٔ َزنَی  ُِٝت َوإ٧ِٔ ََسَ ُٔ 

ہبیتق نب دیعس، رجری، دبعازعلسی نب رعیف، زدی نب فبہ، اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ا ک رات الکن وت داھکی ہک روسؽ اہلل اغ ےل ریغب 

ےہ ےھت ںیم ےن امگؿ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ اسھت یسک ےک ےنلچ وک ان دنس رفامںیئ ےگ وت ںیم یسک رمہایہ ااسنؿ ےک لہٹ ر

ےن اچدن ےک اس ہ ںیم انلچ یرفع رکدای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریمی رطػ وتمہج وہےئ ےھجم دھکی رک رفامای وکؿ ےہ؟ ںیم ےن اہک 

ل ہ فملس رپ رقابؿ رکے، رفامای اے اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمے اپس لؤ ںیم لپ یلص اہلل ہیلع اوبذر اہلل ےھجم لپ یلص اہلل ہیلع ف

فل ہ فملس ےک اسھت ھچک دری الچ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای امدلار ولگ یہ ایقتم ےک دؿ مک امؽ فاےل وہں ےگ وساےئ 

کن ےس اےنپ داںیئ ابںیئ ای اسےنم افر ےھچیپ اڑا دے افر اس ںیم کین اامعؽ رکے رھپ اؿ ولوگں ےک پ  وک اہلل ےن امؽ اطع ایک افر وھپ

فل ہ ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ھچک دری الچ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہیں ھٹیب اج افر لپ یلص اہلل ہیلع 

اردرگد رھتپ ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریمے ل ےن کت اہیں ےھٹیب فملس ےن ےھجم ا ک ومہار زنیم رپ اھٹب دای سج ےک 

روہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس زنیم رحہ ںیم ا ک رطػ لچ دےی اہیں کت ہک ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ہن داھکی اکیف 

 وہےئ انس ارگہچ اس ےن وچری افر اس ےن زان ایک لپ یلص اہلل دری رہھٹ ےن ےک دعب ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس لےت

 ہیلع فل ہ فملس بج رشتفی الےئ وت ںیم ےن ربص ےئک ریغب رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اہلل ےھجم لپ یلص اہلل ہیلع

 رک راہ اھت ںیم ےن وت یسک وک ںیہن داھکی رفامای فہ فل ہ فملس رپ رقابؿ رکے لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رحہ یک رطػ وکؿ وگتفگ

ربجالیئ ےھت وج رحہ ںیم ریمے اپس لےئ وت اوہنں ےن اہک اینپ اتم وک وخربخشی دے دف وج اہلل ےک اسھت یرک ےئک ریغب رم ایگ 

 ےن اہک ارگہچ اس ےن وچری افر زان تنج ںیم داہ  وہاگ ںیم ےن اہک اے ربجالیئ ارگہچ اس ےن وچری ای زان ایک وہ اہک یج اہں رفامای ںیم

 ایک اس ےن اہک یج اہں ںیم ےن اہک ارگہچ اس ےن وچری افر زان ایک وہ اس ےن اہک اہں ارگہچ اس ےن یراب یپ۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، دبعازعلسی نب رعیف، زدی نب فبہ، اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اوماؽ عمج رکےن فاولں رپ ذعاب یک یتخس ےک ایبؿ ںیم



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اوماؽ عمج رکےن فاولں رپ ذعاب یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

     2300    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ، جزیزی، ابووَلء، حَّضت اح٥ْ ب٦ ٔيس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہزہيْ ب٦ ِحب، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢ :  راوی

 َ ِٔ َو٦ِ اِل َِٜىََل ُِٜحَزیِزٔیِّ َو٦ِ أَبٔی ا ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ ا ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔس٠ُِت َحسَّ َٔ  َٟ ا َٔ ِيٕس  َٔ ْٔ ب٦ِٔ  ِح٥َ

ٕة  َٕ ِٝ بَِي٥َا أ٤ََا فٔی َح َِ ١َِٜٔسی٥ََة  ا٣َ ا َٕ َِ َِٜوِجطٔ  َِٜحَسسٔ أَِخَص٦ُ ا َيأب أَِخَص٦ُ ا ْٞ أَِخَص٦ُ اٜثِّ َِ َرُج یِٕض إٔذِ َجا ِٔيَضا ٠ََْلْ ٦ِ٠ٔ ُْقَ

١ََٝةٔ ثَِسٔی أََحسٔ  ُيوَؼُي َولَی َح َِ َِٝيطٔ فٔی ٤َارٔ َجَض٢ََّ٥  ْٕ یُِحَِم َو ِٜکَا٤ٔزٔی٦َ بَٔزِؼ ِ ا َٟ َبَّشِّ ا َٕ َِ َِٝيض٢ِٔ  َد َو َّي یَِْخُ ٔؾ  ص٢ِٔ َحً ٍِ ٦ِ٠ٔ نُ

ِو٣ُ ُر  َٕ ِٜ َوَؼَي ا َِ  َٟ ا َٔ  ُٟ زَ ِٜ ١ََٝٔة ثَِسیَِيطٔ یََتزَ َد ٦ِ٠ٔ َح َّي یَِْخُ ِيطٔ َحً َّ ٔ ت َ٘ ٔؾ  ٍِ ِيطٔ َویُوَؼُي َولَی نُ َّ ٔ ت ١َا َرأَیُِت أََحّسا ٥ِ٠ُٔض٢ِ َ٘ َِ ُض٢ِ  ََ ُُ

 َ ٔل ََٝس إ َّي َج َِأَِزبََز َواتََّبِىُتُط َحً  َٟ ا َٔ َِٜيطٔ َشِيّئا  ٔ َٟ إ٧َّٔ َرَجَي إ ا َٔ َُٜض٢ِ  َِٝت  ُٔ صُوا ٠َا  ِٔ إِٔلَّ ََکٔ ُِٝت ٠َا َرأَیُِت َصُؤَِل ُٕ َِ ارٔیَٕة  ََ ی 

 َٕ َِ أََجبُِتطُ  َِ ٢ََّٝ َزَوانٔی  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ٔ َظل َٔ ا َٕ ِٜ ِٔ َِل َيِىُٕٔٝو٧َ َشِيّئا إ٧َّٔ َخٝٔيلٔی أَبَا ا ٥ََمزُِت ٠َا َولَیَّ َصُؤَِل َِ َٟ أََتَزی أُحُّسا   ا

َٝطُ  نٔی أ٧ََّ لٔی ٠ِٔث َٟ ٠َا َيَُسُّ ا َٕ َِ ُِٝت أََراُظ  ُٕ َِ َٜطُ  َّطُ یَِبَىُثىٔي فٔی َحاَجٕة  ١ِٔس َوأ٤ََا أَُل٦ُّ أ٤َ َّٝطُ إِٔلَّ ثَََلثََة َز٤َا٤ٔيَْ ٦ِ٠ٔ اٜصَّ ُ طُ ک ُٕ ّٔ  َذَصّبا أُِن

 ُٔ  َٟ ا َٔ ٤َِيا َِل َيِىُٕٔٝو٧َ َشِيّئا  ِٔ َیِح١َُىو٧َ اٜسُّ َٟ َِل ث٢َُّ َصُؤَِل ا َٔ ُِ ٥ِ٠ُٔض٢ِ  یِٕض َِل َتِىََّْٔیض٢ِٔ َوُتٔعي ََٜک َؤْلِٔخَوتَٔک ٦ِ٠ٔ ُْقَ ُِٝت ٠َا 

ؤٜطٔ  َُ َٖ بٔاهَّللٔ َوَر َِٜح َّي أَ تٔيض٢ِٔ َو٦ِ زٔی٦ٕ َحً ِّ َت َِ أَُُٜض٢ِ َو٦ِ ز٤َُِيا َوَِل أَ َِ  َوَربَِّک َِل أَ

فنح نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمہنی لای وت زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، رجریی، اوبالعء، رضحت ا

ںیم رسداراؿ رقشی ےک اسھت اھٹیب اھت ہک ا ک لدیم ومےٹ ڑپکے تخس مسج ف رہچے فاال لای افر اؿ ےک اپس ڑھکا وہا افر اہک اشبرت 

اجےئ اگ افر اؿ ےک ونیسں رپ اس رطح راھک  دے دف امؽ عمج رکےن فاولں وک رگؾ رھتپ یک ہک اؿ ےک  ےئ منہج یک لگ ںیم رگؾ ایک

اجےئ اگ ہک اشہن یک ونک ےس اپر وہ اجےئ اگ افر اشونں یک ونک رپ راھک اجےئ اگ اہیں کت ہک اتسپؿ ےک رس ےس اپر وہ اجےئ افر لدیم 

وجاب دای وہ فہ رھپے افر ںیم  ےب رقار وہ اجےئ اگ وت ولوگں ےن اےنپ رس اکھج  ےئ ںیم ےن یسک لدیم وک ہن داھکی ہک سج ےن اس وک وکیئ

ےن اؿ یک ریپفی یک اہیں کت ہک فہ ا ک وتسؿ ےک اپس اج ےھٹیب وت ںیم ےن اہک ریما ایخؽ ےہ ہک اؿ ولوگں وک لپ یک ابت انوگار 

ای ںیم ایگ وت سگری ےہ وت اوہنں ےن اہک  ہ ولگ وکیئ ھجمس وبھج ںیہن رہ ےت ریمے لیلخ اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم الب

 رفامای ایک مت ادح دھکی رےہ وہ وت ںیم ےن اےنپ افرپ ڑپےن فایل وسرج یک اعشع وک داھکی افر ںیم ےن ایخؽ ایک ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ



 

 فملس ےن فملس ےھجم اینپ یسک رضفرت ےک  ےئ انجیھب اچےتہ ںی ںیم ےن رعض ایک یج اہں ںیم اوکس داتھکی وہں وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ

رفامای ےھجم  ہ ابت  دنس ںیہن ہک ریمے  ےئ اس یک لثم وسان وہ نکیل ارگ وہ وت ںیم نیت دانیر ےک العفہ بس اک بس رخچ رک دفں افر  ہ 

ولگ داین عمج رکےت ںی افر ھجمس رہ ےت ںیم ےن اہک لپ اک اےنپ رقیشی اھبویئں ےک اسھت ایک احؽ ےہ ہن لپ اؿ ےس ےتلم ںی ہن اؿ ےک 

اہلل اپس اجےت افر ہن اؿ ےس ھچک امےتگن ںی رفامای اہلل یک مسق ںیم ہن اؿ ےس داین اموگنں اگ فرہن دوینی اعمہلم رکفں اگ اہیں کت ہک ںیم 

 افر اس ےک روسؽ ےس اج ولں۔

 زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، رجریی، اوبالعء، رضحت افنح نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اوماؽ عمج رکےن فاولں رپ ذعاب یک یتخس ےک ایبؿ ںیم

     2301    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ی، حَّضت اح٥ْ ب٦ ٔيس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہشيبا٧ ب٦ َفور، ابواِلشہِ، خٝيسوَّص :  راوی

ِيٕس  َٔ ْٔ ب٦ِٔ  یُّ َو٦ِ اِلَِح٥َ َِٜىََّصٔ ِيْس ا َٝ ث٥ََا ُخ ِٔ َحسَّ ث٥ََا أَبُو اِلَِشَض ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ ٥ُِت فٔی َنََفٕ ٦ِ٠ٔ  َحسَّ ُ٘  َٟ ا َٔ

 ٔ ِٜکَا٤ ِ ا ُٟ َبَّشِّ و ُٕ ١َزَّ أَبُو َذٓرٕ َوصَُو َي َِ یِٕض  ُد ٦ِ٠ٔ ُْقَ ائٔض٢ِٔ یَِْخُ َّ ِٔ ٞٔ أَ ُد ٦ِ٠ٔ ُج٥ُوبٔض٢ِٔ َوبٔکَٓیٕ ٦ِ٠ٔ َٔٔب زٔی٦َ بٔکَٓیٕ فٔی ُلُضورٔص٢ِٔ َیِْخُ

ُِٝت  ُٕ َِ َِٜيطٔ  ٔ ١ُِت إ ُٕ َِ  َٟ ا َٔ اُٜوا َصَذا أَبُو ذَٓرٕ  َٔ ُِٝت ٦ِ٠َ َصَذا  ُٔ  َٟ ا َٔ َىَس  َٕ َِ ی  َٟ ث٢َُّ َت٥َهَّ ا َٔ ُٕ ٔجَباصٔض٢ِٔ  ١ِٔىُتَک َت ََ ُٞ ٠َا َشِيْئ  ُٔبَِي  ُٟ و

 ٔ ُٟ ف و ُٕ ُِٝت ٠َا َت ُٔ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُتُط ٦ِ٠ٔ ٤َبٔيِّض٢ِٔ َظل ََ ِس  َٔ ُِٝت إِٔلَّ َشِيّئا  ُٔ َٟ ٠َا  ا إ٧َّٔ َٔ َِ َٟ ُخِذُظ  ا َٔ  ِٔ َِٜىَفا ی صََذا ا

ََِسِوطُ  إَٔذا کَا٧َ ث٥ّ١ََا ٜٔٔسی٥َٔک  َِ َِٜيِو٣َ ٠َُىو٤َّة   ِٔيطٔ ا

ب ڈ رصعی، رضحت افنح نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رقشی یک ا ک ابیشؿ نب 
ل

 

خ
رففخ، اوباالبہش، 

امجتع ںیم اھت ہک رضحت اوبذر  ہ ےتہک وہےئ سگرے، وخربخشی دے دف امؽ عمج رکےن فاولں وک اےسی داوغں ےس وج اؿ یک تشپ رپ 

رھپ فہ دحیلعہ وہ رک ھٹیب ےئگ، ںیم ےن اہک  ہ وکؿ ےہ؟ اوہنں ےن اہک  ہ اوبذر ےہ  اگلےئ اجںیئ ےگ وت اؿ یک اشیپوینں ےس لکن لںیئ ےگ،

ںیم اؿ یک رطػ ڑھکا وہا افر اہک  ہ ایک ابت یھت وج ںیم ےن لپ ےس ایھب ینس، اہک ںیم ےن فیہ ابت یہک سج وک ںیم ےن اؿ ےک یبن 



 

ؽ ےک ابرے ںیم ایک ےتہک ںی؟ رفامای اس وک ےل ول ویکں ہک اس ےس یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس ںیم ےن اہک لپ اطع فششخب ےک ام

 لج لک ںیہمت دمد احلص وہیگ افر ارگ  ہ ریتے دنی یک تمیق وہ وت وھچڑ دف۔

ب ڈ رصعی، رضحت افنح نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ل

 

خ
 ابیشؿ نب رففخ، اوباالبہش، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رخچ رکےن یک رتبیغ افر رخچ رکےن فاےل ےک  ےئ اشبرت ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رخچ رکےن یک رتبیغ افر رخچ رکےن فاےل ےک  ےئ اشبرت ےک ایبؿ ںیم

     2302    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابوز٤از، اُعد حَّضت ابوہزیزہ :  یراو

َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ  ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ٕب َو٠َُح١َّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔ َحسَّ ٔد َو٦ِ أَب ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ ی  أَبٔی اٜز٤َِّاز

َٟ اهَّللُ َتَباَرَک َوَتَىالَی یَا اب٦َِ آَز٣َ  ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُ بٔطٔ ا٥َّٜٔييَّ َظل َٟ ی١َٔيُن اهَّللٔ صَُزیَِزَة یَِبُٝ ا َٔ َِٝيَک َو ِٖ َو ّٔ ِٖ أُِن ّٔ  أَِن

 َّٝ ُِ َِل َئٍيُؽَضا َشِيْئ اٜ ا حَّ ََ ٕ ٠ََِل٧ُ  َٟ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ا َٔ َٞ َوا٥ََّٜضاَر ٠َِْلَی َو  ِي

زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ا ےہ افر رات فملس ےن اراشد رفامای اہلل رفامےت ںی اے ینب لدؾ وت رخچ رک ںیم ھجت رپ رخچ رکفں اگ زین رفامای اہلل اک داایں اہھت رھبا وہ

 دؿ ےک ربےنس ےس اس ںیم وکیئ یمک فاعق ںیہن وہیت۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ؿزوکۃ اک ایب :   ابب

 رخچ رکےن یک رتبیغ افر رخچ رکےن فاےل ےک  ےئ اشبرت ےک ایبؿ ںیم
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 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ ب٦ ہ١ا٣، ٠ى١ز ب٦ راشس، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، وہِ ب٦ ٥٠بہ حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

ُس ب٦ُِ َرإِٔي  ث٥ََا ٠َُح١َّ ِٔ ب٦ِٔ ٠ُ  َحسَّ طٕ أَخٔی َوصِ ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ث٥ََا ٠َِى١َزُ ب٦ُِ َرأشٕس َو٦ِ َص١َّ ا٣ٕ َحسَّ ٗٔ ب٦ُِ َص١َّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ طٕ َحسَّ ٥َبِّ

ََِذََکَ أََحازٔیَث ٠ٔ   ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ث٥ََا أَبُو صُزَیَِزَة َو٦ِ َر َٟ َصَذا ٠َا َحسَّ ا َّی َٔ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٥َِضا َو

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٝيَک َو ِٖ َو ّٔ ِٖ أُِن ّٔ َٟ لٔی أَِن ا َٔ ٢ََّٝ إ٧َّٔ اهَّللَ  ََ َِٝيطٔ َو ٢ََّٝ ی١َٔيُن اهَّللٔ ٠َِْلَی َِل َئٍيُؽَضا  اهَّللُ َو ََ َو

 َ َٞ َوا٥ََّٜضاَر أََرأ ِي َّٝ ُِ اٜ ا حَّ ُشطُ َولَی ََ َٟ َوَُعِ ا َٔ ٢َِٜ َئٍِؾ ٠َا فٔی ی١َٔي٥ٔطٔ  َّطُ  إ٤ٔ َِ َِ َواِلَِرَؿ  ١َا َٖ اٜسَّ َٝ َٖ ٠ُِذ َخ َّ یُِت٢ِ ٠َا أَِن

ُّٔؾ  ُي َوَیِد َِ ِبَؾ َیزِ َٕ ِٜ ی ا ٔ اِلُِِخَ ِٔ َوبَٔئسظ ١َِٜا  ا

اوبرہریہ یک رفاتی ںیم ےہ ا ک رفاتی ےہ ہک  دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ نب امہؾ، رمعم نب رادش، امہؾ نب ہبنم، فبہ نب ہبنم رضحت

فملس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اہلل رفامات ےہ رخچ رک ھجت رپ رخچ ایک اجےئ اگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

وہیت ایک مت ںیہن دےتھکی ہک اس ےن لامسؿ فزنیم  رفامای اہلل اک داایں اہھت رھبا وہا ےہ افر رات دؿ یک ایفیض ےس اس ںیم یمک فاعق ںیہن

ےک ےک دیپا رکےن ےس ینتک ایفیض یک ےہ نکیل اس ےک داںیئ اہھت ںیم وکیئ یمک فاعق ںیہن وہیئ افر رفامای اہلل اک رعش اپین رپ اھت افر اس 

  ےہ۔دفرسے اہھت ںیم رفےنک یک اطتق ےہ ےسج اچاتہ ےہ دنلب رکات ےہ افر ےسج اچاتہ ےہ  تس رکات

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ نب امہؾ، رمعم نب رادش، امہؾ نب ہبنم، فبہ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فر اےکن ہقفن کالہ فتداؽ افر الغؾ رپ رخچ رکےن یک تلیضف افر اےکن قح وک اضعئ رکےن ا

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 الہ فتداؽ افر الغؾ رپ رخچ رکےن یک تلیضف افر اےکن قح وک اضعئ رکےن افر اےکن ہقفن وک رفک رک ھٹیب اجےن ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم ۔
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َىيس، ح١از ب٦ زیس، ابوربيي، ح١از ب٦ ربيىہ، ایوب، ابؤَلبہ، ا١َاء رحيي، حَّضت ابوربيي زہزانی، ٔتيبہ ب٦  :  راوی

 ثوبا٧ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ٔ َٟ أَبُو اٜزَّب ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َزیِٕس  از ص١َُا َو٦ِ َح١َّ ٔىيٕس لَٔکَ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  َّصَِزانٔیُّ َو ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜز اْز َحسَّ َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا أَیُّوُب َو٦ِ أَبٔی ئي َحسَّ

ُٞ زٔی٥َارٕ  َؽ ِِ ٢ََّٝ أَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َِ َو٦ِ ثَِوبَا٧َ  ١َا َِ طُ  ََٔٔلبََة َو٦ِ أَبٔی أَ ُٕ ّٔ ُٞ زٔی٥َاْر ی٥ُِ طُ اٜزَُّج ُٕ ّٔ ی٥ُِ

 ٔ ُٞ َولَی َزابَّت ُط اٜزَُّج ُٕ ّٔ َٟ أَبُو ََٔٔلبََة َوبََسأَ َولَی ؤَيأٜطٔ َوزٔی٥َاْر ی٥ُِ ا َٔ ٞٔ اهَّللٔ  بٔي ََ ُط َولَی أَِظَحابٔطٔ فٔی  ُٕ ّٔ ٞٔ اهَّللٔ َوزٔی٥َاْر ی٥ُِ بٔي ََ طٔ فٔی 

ضُ  ُّّ إر ُئى ٍَ ٟٕ ٔظ ُٖ َولَی ؤَيا ّٔ ٕٞ ی٥ُِ ٕٞ أَِوَم٢ُ أَِجّزا ٦ِ٠ٔ َرُج َٟ أَبُو ََٔٔلبََة َوأَیُّ َرُج ا َٔ ٟٔ ث٢َُّ  ِٜٔىَيا ُىضُ بٔا َّ ٥ٔيض٢ِٔ ٢ِ أَِو َی٥ِ ٍِ  ٢ِ اهَّللُ بٔطٔ َويُ

 ےس اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد نب زدی، اوبرعیب، امحد نب رہعیب، اویب، اوبالقہب، اامسء ریبح، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اےنپ الہ فتداؽ رپ رخچ رکات  رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای الضف دانیر وج لدیم رخچ رکات ےہ فہ ےہ وج

ےہ افر فہ دانیر سج وک اہلل ےک راہتس ںیم اےنپ اجونر رپ رخچ رکات ےہ افر فہ دانیر وج اےنپ اسویھتں رپ اہلل ےک را ےت ںیم رخچ رکات 

وچبں رپ اؿ یک ےہ۔ اوبالقہب ےن اہک تداؽ ےس یرفع ایک رھپ اوبالقہب ےن اہک اس ےس ڑبھ رک سک لدیم اک وثاب ےہ وج اےنپ وھچےٹ 

 زعت فلربف اچبےن ےک  ےئ رخچ رکات ےہ ای عفن دے اہلل اؿ وک اس ےک ب ب ےس افر اؿ وک ےب رپفاہ رک داتی ےہ۔

اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، امحد نب زدی، اوبرعیب، امحد نب رہعیب، اویب، اوبالقہب، اامسء ریبح، رضحت وثابؿ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 الہ فتداؽ افر الغؾ رپ رخچ رکےن یک تلیضف افر اےکن قح وک اضعئ رکےن افر اےکن ہقفن وک رفک رک ھٹیب اجےن ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم ۔
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 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، ابوَکیِ، و٘يي، َّيا٧، ٠زاح٢ ب٦ زَف، ٠حاہس، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

اُٜوا َحسَّ  َٔ  ِٕ یِ ُن ٔلَبٔی َُکَ ِّ َّٝ ِٕ َواٜ یِ ٕب َوأَبُو َُکَ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َ َحسَّ َيا٧َ َو٦ِ ٠ُزَاح٢ٔٔ ث ِّ َُ ٥َا َو٘ٔيْي َو٦ِ 

 َّ ٢ََّٝ زٔی٥َاْر أَِن ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٞٔ اهَّللٔ َوزٔی٥َاْر ب٦ِٔ ُزََفَ َو٦ِ ٠َُحاصٕٔس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  بٔي ََ َتطُ فٔی  ِٕ

َت  ِٔ َبٕة َوزٔی٥َاْر َتَعسَّ َٔ َتُط فٔی َر ِٕ َّ َتُط َولَی أَصَِٝٔک أَِن ِٕ َّ َّٜٔذی أَِن َتطُ َولَی أَصَِٝٔک أَِوَم١َُضا أَِجّزا ا ِٕ َّ ٙٔيٕن َوزٔی٥َاْر أَِن  بٔطٔ َولَی ٠ِٔس

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، زمامح نب زرف، اجمید، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 رفامای فہ دانیر سج وک وت اہلل ےک راہتس ںیم رخچ رکات ےہ افر فہ دانیر سج وک وت الغؾ رپ رخچ رکات ےہ افر فہ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

 دانیر وج وت ےن نیکسم رپ ریخات رکدای افر فہ دانیر وج وت ےن اےنپ الہ فتداؽ رپ رخچ ایک ےہ اؿ ںیم بس ےس زایدہ وثاب اس دانیر اک ےہ

 رخچ رکات ےہ۔وج وت اےنپ الہ فتداؽ رپ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، زمامح نب زرف، اجمید، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  افر اےکن قح وک اضعئ رکےن افر اےکن ہقفن وک رفک رک ھٹیب اجےن ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم ۔الہ فتداؽ افر الغؾ رپ رخچ رکےن یک تلیضف
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 َىيس ب٦ ٠ح١س جزمی، وبساٜزح٦١ ب٦ وبسا١ٜٝک ب٦ ابحز ٥٘انی، ـٝحہ ب٦ ٠َّصٓ، حَّضت خيث١ہ :  راوی

ٔىيُس  ََ ث٥ََا  ٥َٔٙانٔیُّ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ  َحسَّ ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ أَبَِحَز اِل ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ َوِبٔس ا َِٜحزِمٔیُّ َحسَّ ٕس ا ٕٓ  ب٦ُِ ٠َُح١َّ َِٝحَة ب٦ِٔ ٠ََُّصِّ َ ـ

َس  َِ ُط  َٜ ِضَز٠َا٧ْ  َٔ ا ٠ََي َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو إٔذِ َجائَُط  َّ ٥َّا ُجُٝو ُ٘  َٟ ا َٔ َٟ َو٦ِ َخِيَث١ََة  ا َٔ َٟ َِل  ا َٔ ُٔوَتُض٢ِ   َٖ َٟ أَِوَفِيَت اٜزَّٔٔي ا َٕ َِ  َٞ َخ

ِٔ إٔث١ِّا أ٧َِ یَِحبَٔس  ١َِٜزِ فَی بٔا َ٘  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ أَِؤفض٢ِٔ  َِ  ِٖ ٔ ا٤َِفٝ ُٔوَتطُ َِ ٦ِ ی١َُِٝٔک    َو١َّ

ارجب انکین، ہحلط نب رصمػ، رضحت ہمثیخ ےس رفاتی ےہ ہک مہ انب رمع ریض اہلل  دیعس نب دمحم رجیم، دبعارلنمح نب دبعاکلمل نب

اعتٰیل ہنع ےک اسھت ےھٹیب وہےئ ےھت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لپ اک زخایچن داہ  وہا وت انب رمع ےن اہک وت ےن الغومں 



 

ان دے دف، اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای لدیم اک یہی انگہ وک اؿ اک قح دے دای؟ اس ےن اہک ںیہن رفامای اجؤ اؿ وک ااکن اھک

 اکیف ےہ ہک اےنپ ولممک ےک قح وک رفک رک ھٹیب اجےئ۔

 دیعس نب دمحم رجیم، دبعارلنمح نب دبعاکلمل نب ارجب انکین، ہحلط نب رصمػ، رضحت ہمثیخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رخچ رکےن ںیم اےنپ لپ ےس ادتباء رکے رھپ الہ فتداؽ رھپ رہتش دار ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رخچ رکےن ںیم اےنپ لپ ےس ادتباء رکے رھپ الہ فتداؽ رھپ رہتش دار ۔

     2307    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ابوزبيْ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ أَبٔی اٜ ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٖ َحسَّ َٟ أَِوَت ا َٔ  ٕ ٔ َو٦ِ َجابٔز زُّبَيِْ

 ْٞ ََٜک َرُج َٟ أَ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٔک َر ََ ذَٜ َٝ َب َِ  ٕ ُط َو٦ِ زُبُز َٜ َٟ  ٦ِ٠ٔ بَىٔي وُِذَرَة َوِبّسا  ا َٕ َِ َٟ َِل  ا َٕ َِ ٌَيُُِْظ   ْٟ ٠َا

َِٜىَسؤیُّ بَٔث١َا٧ٔ ٠ٔائَةٔ  َْاُظ نَُىِي٢ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ا َ َِاِشَّ ٢ََّٝ  ٦ِ٠َ َيِصََّْٔیطٔ ٠ٔىِّي  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِ بَٔضا َر َحا َِ زِٔرَص٢ٕ 

َٞ َو٦ِ  َؽ َِ إ٧ِٔ  َِ ْٔلَصَِٝٔک  َِ َٞ َشِيْئ  َؽ َِ إ٧ِٔ  َِ ِيَضا  َٝ ِٗ َو َتَعسَّ َِ ٔسَک  ِّ َٟ ابَِسأِ ب٥َٔ ا َٔ َِٜيطٔ ث٢َُّ  ٔ َىَضا إ َِ َس ابَتَٔک َِ ٝٔٔذی َْقَ َِ  أَصَِٝٔک َشِيْئ 

َٞ َو٦ِ  َؽ َِ إ٧ِٔ  َبيَِن یََسیَِک َوَو٦ِ َی١ٔي٥َٔک َوَو٦ِ ٔش١َأَٜک  َِ َِ  ُٟ و ُٕ ََٙذا َي ََٙذا َوَص َض َِ ابَتَٔک َشِيْئ   ذٔی َْقَ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینب ذعرہ ںیم ےس ا ک لدیم ےن اانپ 

 اس ےن  ہ اہک ہک ریمے رمےن ےک دعب وت لزاد ےہ اس ابت یک اقالع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع الغؾ اےنپ رمےن ےک دعب لزاد ایک ینعی

فل ہ فملس وک وہیئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک ریتے اپس اس ےک العفہ امؽ ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن لپ یلص اہلل ہیلع 

وت اس وک میعن نب دبعاہلل ےن لھٹ وس درمہ ںیم رخدی ایل افر فہ درامہ روسؽ اہلل یلص  فل ہ فملس ےن رفامای اس وک ھجم ےس وکؿ رخدیے اگ

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس الےئ ےئگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن الغؾ ےک امکل وک دے دےی رھپ رفامای اینپ ذات ےس ادتباء 



 

لہ ےک  ےئ ارگ ریتے الہ ےس چب اجےئ وت اےنپ رہتش دارفں ےک  ےئ افر رک افر اس رپ رخچ رکف ارگ اس ےس ھچک چب اجےئ وت اےنپ ا

ارگ ریتے رہتش دارفں ےس یھب ھچک چب اجےئ وت اس اس رطح افر اےنپ اہوھتں ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اےنپ داںیئ افر ابںیئ 

 ااشرہ رکےت ےھت۔

 رب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، اوبزریب، رضحت اج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رخچ رکےن ںیم اےنپ لپ ےس ادتباء رکے رھپ الہ فتداؽ رھپ رہتش دار ۔

     2308    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ زورقی، ا١َىيٞ ب٦ وٝيہ، ایوب، ابوزبيْ، حَّضت جابز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َة َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ أَبٔی َٝيَّ ُٞ َيِىىٔي اب٦َِ وُ ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ِوَرقٔیُّ َحسَّ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ اٜسَّ ُٕ ثَىٔي َيِى ٕ أ٧ََّ َر  َحسَّ ٔ َو٦ِ َجابٔز ُجَّل ٦ِ٠ٔ اٜزُّبَيِْ

َِٜحٔسیَث ب١َِٔى  َٗ ا ا ََ وُب َو ُٕ َٜطُ َيِى  ُٟ ا َٕ ٕ ُي ُط َو٦ِ زُبُز َٜ َٖ ٌََُل٠ّا  وٕر أَِوَت ُ٘ ُط أَبُو ٠َِذ َٜ  ُٟ ا َٕ َِّٝئث اِلَِنَعارٔ يُ  ىَي َحٔسیٔث اٜ

ہک ااصنر ںیم ےس ا ک وقعیب نب اربامیہ دفریق، اامسلیع نب ہیلع، اویب، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 لدیم اوبذموکر ےن اےنپ الغؾ وقعیب وک اےنپ دعب لزاد وہےن اک اہک ابیق دحثی افرپ سگر یکچ۔

 وقعیب نب اربامیہ دفریق، الیعمس نب ہیلع، اویب، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ یم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 رہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     2309    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، اَحاٗ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابوـٝحہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ََ َُّط  َِٝحَة أ٤َ َ َٖ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ـ َح َِ ٔ أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ إ َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي  وُِل کَا٧َ  ١َٔي أ٤َََس َحسَّ ُٕ ب٦َِ ٠َأٜٕک َي

 ٔ ب ِٕ َِٜيطٔ بَيَِْوَی َوکَا٤َِت ٠ُِسَت ٔ ُِّ أ٠ََِوأٜطٔ إ ١َِٜٔسی٥َٔة ٠َاِّل َوکَا٧َ أََح َْ أَِنَعارٓٔیٕ بٔا َ ث ِ٘ َِٝحَة أَ َ ُٟ اهَّللٔ أَبُو ـ و َُ ١َِِٜسحٔٔس َوکَا٧َ َر ََٝة ا

ُب ٦ِ٠ٔ  ٢ََّٝ یَِسُخَُٝضا َوَيَِّشَ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو وا  َظل ُٕ ّٔ َّي ت٥ُِ ِٜبَّْٔ َحً ٦َِٜ َت٥َاُٜوا ا ٔ اِْلیَُة  َِٜت َصٔذظ ا ٤َزَ َّ١َٝ َِ َٟ أ٤ََْس  ا َٔ  ِٕ ِٕ ِٔيَضا ـَيِّ ٠َا

 ُٟ و ُٕ َٟ إ٧َّٔ اهَّلَل َي ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر َِٝحَة إ َ ا٣َ أَبُو ـ َٔ ا تُٔحبُّو٧َ  َّ٦َِٜ ١٠ٔ وا فٔی َ٘ٔتابٔطٔ  ُٕ ّٔ َّي ت٥ُِ ِٜبَّْٔ َحً َت٥َاُٜوا ا

َصا و٥َِٔس  ْة ِهَّلِل أَِرُجو بٔزََّصا َوذُِِخَ َٔ ََّضا َظَس َْوَی َوإ٤ٔ ِ ٔلَیَّ بَي َِّ أ٠ََِوالٔی إ ا تُٔحبُّو٧َ َوإ٧َّٔ أََح َٟ اهَّللٔ َحِيُث ٔشئَِت ١٠َّٔ و َُ ََِؽِىَضا یَا َر  اهَّللٔ 

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا ِّی أََری أ٧َِ َٔ ٔن َِٝت ِٔيَضا َوإ ُٔ ١ِٔىُت ٠َا  ََ ِس  َٔ ْٟ َرابْٔح  ْٟ َرابْٔح َذَٜٔک ٠َا َٔک ٠َا ٢َ بَِذ ذَٜ َّٝ ََ ِيطٔ َو

طٔ  ارٔبٔطٔ َوبَىٔي َو١ِّ َٔ َِٝحَة فٔی أَ َ َس١ََضا أَبُو ـ َٕ َِ بٔيَن  َضا فٔی اِلَِْقَ َٝ  َتِحَى

ت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبہحلط ااصنر ںیم ےس ییحی نب ییحی، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط، رضح

بس ےس زایدہ امدلار ےھت افر اؿ وک اےنپ امؽ ںیم بس ےس زایدہ ابغ ریباحء وبحمب اھت افر فہ دجسم وبنی ےک اسےنم اھت روسؽ اہلل یلص 

َّ  اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ںیم رشتفی ےل اجےت افر اس اک دمعہ اپین ون
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ش رفامےت، اسن ےتہک ںی بج لتی )َ

ووَؿ( انزؽ وہیئ وت اوبہحلط ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم ڑھکے وہ رک رعض ایک ہک اہلل اینپ اتکب ںیم رفامات
ُ
ّ
ی حِی
ُ

 

ت

 ےہ 

 مت اینپ  دنسدیہ زیچ رخچ ہن رکف افر ےھجم ریمے امتؾ اوماؽ ںیم بس ےس وبحمب مت یکین یک دح وک اوستق کت ںیہن چنہپ ےتکس بج کت

ریب احء ےہ  ہ اہلل ےک  ےئ ریخات ےہ ںیم اس ےک وثاب افر لرخت ںیم ذریخہ وہےن یک ادیم رکات وہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ؽ اہلل ےن رفامای تہب وخب  ہ تہب عفن شخب امؽ ےہ ںیم ےن انس فل ہ فملس! لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس وک اہجں اچںی رںیھک، روس

وج مت ےن اہک ںیم انمبس  ہ اتھجمس وہں ہک مت اس وک اےنپ رہتش دارفں ںیم رکدف وت اوبہحلط ےن اس ابغ وک اےنپ رہتش دارفں افر اچچ ےک 

 وٹیبں ںیم میسقت رکدای۔

 وبہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     2310    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، ب٩ز، ح١از ب٦ ١َٝہ، ثابت، حَّضت ا٤س :  راوی

 َٜ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ثَابْٔت َو٦ِ أ٤ََٕس  ١ََة َحسَّ َٝ ََ ازُ ب٦ُِ  ث٥ََا َح١َّ ث٥ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٜ َحسَّ َِٜت صَٔذظٔ اِْلیَُة  ا ٤َزَ ٦ِ َت٥َاُٜوا ١َّ

أُِشضُٔسَک یَ  َِ َِٝحَة أََری َرب٥ََّا َيِسأ٥ََُٜا ٦ِ٠ٔ أ٠ََِوا٥َٜٔا  َ َٟ أَبُو ـ ا َٔ ا تُٔحبُّو٧َ  وا ١٠َّٔ ُٕ ّٔ َّي ت٥ُِ َّْ َحً ٔ ِٜب ُِٝت أَِرِضٔي ا ِس َجَى َٔ ِّی  َٟ اهَّللٔ أَن و َُ ا َر

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ا٧َ ب٦ِٔ ثَابٕٔت َوأُبَیِّ ب٦ِٔ  بَزٔیَحا ِهَّلِل  َضا فٔی َحسَّ َٝ َحَى َِ  َٟ ا َٔ ابَتَٔک  َِٝضا فٔی َْقَ ٢ََّٝ اِجَى ََ َو
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د، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک بج  ہ ل

 

ی
ووَؿ وہیئ وت اوبہحلط دمحم نب احمت، ب

ُ
ّ
یی

اہک ںیم ےن داھکی ہک امہرا رپفداگر امہرا امؽ مہ ےس بلط رفامات ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک وگاہ رکات وہں ہک ںیم ےن 

اینپ زنیم ریب احء فایل اہلل ےک  ےئ داتی وہں وت روسؽ اہلل ےن رفامای ہک اس وک اےنپ رہتش دارفں وک دے دف وت اوہنں ےن اےس اسحؿ نب 

 فر ایب نب  بع ںیم میسقت رکدای۔اثتب ا

د، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 

ی
 دمحم نب احمت، ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمرہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن

     2311    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو، بٙيْ، َکیِ، حَّضت ٠ي١و٤ہ ب٥ت حارث :  راوی

َْنٔی َو١ِْزو َو٦ِ  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ََّضا  َحسَّ َِٜحارٔٔث أ٤َ ِٕ َو٦ِ ٠َِي١ُو٤ََة ب٥ِٔٔت ا یِ ٕ َو٦ِ َُکَ َٙيِْ ُ ب

َّی ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٔک َٜٔز ِت ذَٜ ََِذََکَ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ِت َؤٜيَسّة فٔی َز٠َا٧ٔ َر َٕ ِو  أَِوَت َٜ  َٟ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

 َٜ  ٔک کَا٧َ أَِوَم٢َ ٔلَِجزٔٔک أَِوَفِيتَٔضا أَِخَوا

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف، ریکب، رکبی، رضحت ومیمہن تنب احرث ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

امای ارگ وت فل ہ فملس ےک زامہن ںیم ا ک ولڈنی لزاد یک افر ںیم ےن اس اک ذرک روسؽ اہلل ےس ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رف

 اےس اےنپ امومں وک دے دیتی وت ریتے  ےئ ڑبا وثاب وہات۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف، ریکب، رکبی، رضحت ومیمہن تنب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم رہتش

     2312    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ربيي، ابواحوػ، او١ض، ابووائٞ، و١زو ب٦ حارث، زوجہ وبساهَّلل حَّضت زی٥ِ :  راوی

ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ اٜزَّبٔئي  َِ ا٠َِزأَةٔ َوِبٔس  َحسَّ َِٜحارٔٔث َو٦ِ َزی٥َِ ٕٞ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ٔ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َوائ اهَّللٔ َحسَّ

ِو ٦ِ٠ٔ حُٝٔي٦َُِّّٙ  َٜ ِٔ َو ٦َ َیا ٠َِىََّشَ ا٥َِّٜسا ِٔ ٢َ َتَعسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت  ا ٔلَی َوِبٔس اهَّللٔ  َٔ َجِىُت إ َِٜت ََفَ ا َٔ

ِس أ٠َََز٤َا بٔاٜعَّ  َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜئس َوإ٧َّٔ َر ُْ َذأت ا ّٔي ْٞ َخ ََّک َرُج ُِٝت إ٤ٔ ُٕ إ٧ِٔ کَا٧َ َِ َِ ُِٜط  َ أ َِ ا َِ أِتٔطٔ  َِ ٔة  َٔ َس

 َ ٔل ُِِتَضا إ َ َْ إَٔذا ا٠َِزأَْة ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارَٔذَٜٔک َیِحزٔی َوىِّي َوإِٔلَّ  َِ ُت  ِٕ َٝ َِا٤َِف َِٜت  ا َٔ ِٞ ائِتٔيطٔ أ٤َِٔت  َٟ لٔی َوِبُس اهَّللٔ بَ ا َٕ َِ َِٜت  ا َٔ  ٢ِ ُ٘ ٔ  ی ٌَيِْ

َّی اهَّللُ  ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت َوکَا٧َ َر ا َٔ ٢َ َحاَجًٔي َحاَجُتَضا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٝ بَٔبأب َر َِٝيطٔ َو َِٜٕٔيِت َو ُ ِس أ َٔ  ٢َ َّٝ ََ ِيطٔ َو

أَِخ  َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٜطُ ائِٔت َر ٥َِٝا  ُٕ َِ  ْٟ َِٝي٥َا بََٔل َد َو َْخَ َِ َِٜت  ا َٔ ١ََِٜضابَُة  َِٜبأب ا بُِْٔظ أ٧ََّ ا٠َِزأََتئِن بٔا



 

ُة َو٥ُِض١َا َولَی َٔ َس ُِ اٜعَّ ٔ ْٟ َولَی  َتِسأََِل٤َٔک أَتُِحز َٞ بََٔل َسَخ َِ َِٜت  ا َٔ أَِزَوأجض١َٔا َوَولَی أَیَِتا٣ٕ فٔی حُُحورٔص١َٔا َوَِل تُِدبُِْٔظ ٦ِ٠َ ٤َِح٦ُ 

 ٢َ ٠َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٜطُ َر  َٟ ا َٕ َِ ُط  َٜ َ َسأ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ ا٠ِ َر ا َٕ َِ َزأَْة ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارٔ ٦ِ ص١َُا 

 َٟ ا َٕ َِ َٟ ا٠َِزأَةُ َوِبٔس اهَّللٔ  ا َٔ  ِٔ ٔ ٢ََّٝ أَیُّ اٜزََّیا٤ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  ُِ َِٝيطٔ َوَزی٥َِ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٜطُ َر  

ابَٔة َوأَِجزُ ا َُِٜقَ َُٜض١َا أَِجَزا٧ٔ أَِجزُ ا  ٢َ َّٝ ََ ةٔ َو َٔ َس  ٜعَّ

نسح نب رعیب، اوباوحص، اشمع، اوبفالئ، رمعف نب احرث، زفہج دبعاہلل رضحت زبنی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فل ہ فملس ےن رفامای اے وعروتں یک امجتع دصہق رکف ارگہچ اہمترے زویرات ےس وہ رفامیت ںی ںیم رضحت دبعاہلل ےک اپس ولیٹ 

اخیل اہھت فاےل لدیم ںی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ںیمہ دصہق رکےن اک مکح رفامای ےہ مت لپ افر رعض ایک ہک لپ 

 ےک اپس اج رک وپھچ رک لؤ ارگ ریمی رطػ ےس لپ وک دانی اکیف وہ اجےئ وت رتہب فرہن اہمترے العفہ یسک افر وک دفں، وت دبعاہلل ریض اہلل

 وخد یہ اج رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپھچ ول ںیم  یل بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک درفازہ رپ اعتٰیل ہنع ےن ےھجم رفامای مت

یچنہپ وت ااصنری وعروتں ںیم ےس ا ک وعرت ریمی احتج یہ ےل رک وموجد یھت افر اہلل ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رپ 

رضحت البؽ لےئ وت اؿ ےس مہ ےن اہک مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اجؤ افر تمظع فالجؽ اھچای وہا اھت امہری رطػ 

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  رب دف ہک درفازے رپ وموجد دف وعرںیت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ رکیت ںی ہک اؿ یک 

ومیتیں رپ دصہق رکدںی وج اؿ یک وگد ںیم ںی افر لپ یلص اہلل ہیلع رطػ ےس دصہق اؿ ےک اخفدنفں رپ افکتی رک اجےئ اگ ای اؿ 

وت فل ہ فملس وک  ہ ہن اتبان ہک مہ وکؿ ںی رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ 

 اہک زبنی افر ا ک وعرت ااصنر ےس وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وپاھچ ہک وکؿ ںی؟ وت اوہنں ےن

 فل ہ فملس ےن رفامای وکؿ یس زبنی؟ رعض ایک دبعاہلل یک ویبی وت اس رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اؿ ےک  ےئ دف ارج

 فوثاب ںی ا ک رہتش داری اک وثاب افر دفرسا دصہق فریخات اک وثاب۔

 نسح نب رعیب، اوباوحص، اشمع، اوبفالئ، رمعف نب احرث، زفہج دبعاہلل رضحت زبنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمرہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف 



 

     2313    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ یوَْ اززی، و١زو ب٦ حّغ ب٦ ٌياث، او١ض، شٕيٖ، و١زو ب٦ حارث :  راوی

ث٥ََا أَبٔی حَ  ِّٔغ ب٦ِٔ ٌَٔيإث َحسَّ ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ َح َْ اِلَِززٔیُّ َحسَّ َُ ثَىٔي أَِح١َُس ب٦ُِ یُو ْٖ َو٦ِ َو١ِزٔو َحسَّ ثَىٔي َشٕٔي ث٥ََا اِلَِو١َُض َحسَّ سَّ

ثَىٔي َو٦ِ أَبٔی وُبَِيَسَة َو٦ِ  َحسَّ َِ ُت ْٔلٔبَِزاصٔي٢َ  ََِذََکِ  َٟ ا َٔ َِ ا٠َِزأَةٔ َوِبٔس اهَّللٔ  َِٜحارٔٔث َو٦ِ َزی٥َِ َِ ب٦ِٔ ا َِٜحارٔٔث َو٦ِ َزی٥َِ  َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا

 ََ ٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ِو ٠ٔ ا٠َِزأَة َٜ ٦َ َو ِٔ َٟ َتَعسَّ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو آنٔی ا٥َّٜٔييُّ َظل ١َِِٜسحٔٔس ََفَ ٥ُِت فٔی ا ُ٘ َِٜت  ا َٔ  َٟ ا َٔ  ِّ ٦ِ َوا

ٔ َحٔسیٔث أَبٔی اِلَِحَؤػ  َِٜحٔسیَث ب٥َِٔحو َٗ ا ا ََ  حُٝٔي٦َُِّّٙ َو

احرث، ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ نکیل اس ںیم  ہ ادمح نب ویفس ازدی، رمعف نب صفح نب ایغث، اشمع، قیقش، رمعف نب 

 ےہ ہک رضحت زبنی رفامیت ںی ںیم دجسم ںیم یھت یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم داھکی وت رفامای دصہق رکف ارگہچ اےنپ زویرات یہ

 ےس وہ ابیق دحثی سگر یکچ۔

 ، قیقش، رمعف نب احرثادمح نب ویفس ازدی، رمعف نب صفح نب ایغث، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     2314    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ ٠ح١س ب٦ وَلء، ابواَا٠ہ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، زی٥ِ ب٥ت ابو١َٝہ حَّضت ا٣ ١َٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َِ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َزی٥َِ ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ١ََة  ب٥ِٔٔت َحسَّ َٝ ََ ١َََٝة َو٦ِ أ٣ُِّ  ََ أَبٔی 

 َٙ تٔض٢ِٔ َص َ٘ َِٜسُت بَٔتارٔ َِٝيض٢ِٔ َو ُٖ َو ّٔ ١ََة أُِن َٝ ََ ِٞ لٔی أَِجْز فٔی بَىٔي أَبٔی  َٟ اهَّللٔ َص و َُ ُِٝت یَا َر ُٔ َِٜت  ا َٔ َٟ ا َٕ َِ ١ََّا ص٢ُِ بَىٔيَّ  َذا َوَصََٙذا إ٤ٔ

َِٝيض٢ِٔ  ٔت َو ِٕ َّ َٜٔک ِٔيض٢ِٔ أَِجزُ ٠َا أَِن  َنَى٢ِ 



 

اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب اوبہملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھجم اوبہملس ےک وٹیبں رپ رخچ رکےن ےس وثاب وہاگ؟ افر ںیم اؿ وک وھچڑےن فایل ںیہن 

ادرھ رپاشیؿ وہ اجںیئ ویکہکن فہ ریمے ےٹیب ںی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں ریتے  ےئ اؿ رپ رخچ  وہں ہک ادرھ

 رکےن ںیم وثاب ےہ۔

 اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب اوبہملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     2315    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ ٠سہز، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہصا٣ ب٦ ُعوہ َویس ب٦ َىيس، ولی :  راوی

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ حُ  َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ٕ ح و َحسَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ٔىيٕس َحسَّ ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ثَىٔي  ٗٔ َحسَّ ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ اَِل أَِخب َٔ ١َِيٕس 

٤ََْا ٠َِى  َ ٔ ب١ِٔٔثٝٔطٔ أَِخب ٥َاز َِ ٔ َوَة فٔی َصَذا اِْل  ١َْز َج١ٔيّىا َو٦ِ صَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ ُُعِ

وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اشہؾ نب رعفة ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک 

 ےہ۔

 دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اشہؾ نب رعفہ وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 رہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     2316    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، شىبہ، وسی ب٦ ثابت، وبساهَّلل ب٦ یزیس، ابو٠سىوز بسری :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َؤسٓیٕ َوصَُو اب٦ُِ ثَابٕٔت  ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ اهَّللٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس َو٦ِ أَبٔی   َو٦ِ َوِبسٔ َحسَّ

َٖ َولَی أَصِٝٔطٔ  َّ ١ُِِٜس٢َٔٝ إٔذَا أَِن َٟ إ٧َّٔ ا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜبِسرٔیِّ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٕ ا َٜطُ ٠َِسُىوز ّة َوصَُو َیِحَتٔسبَُضا کَا٤َِت  َٕ َّ  َن

ّة  َٔ  َظَس

دبعاہلل نب سیدی، اوبوعسمد دبری ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دعی نب اثتب، 

 اراشد رفامای وج اےنپ الہ فتداؽ رپ وثاب یک تین ےس رخچ رکات ےہ وت فہ ایس ےک  ےئ دصہق وہاگ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی، اوبوعسمد دبری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     2317    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ح١س ب٦ بصار، ابوبْک ب٦ ٤اِي، ٠ح١س ب٦ جىَف، ابوَکیِ، و٘يي، شىبہ٠ :  راوی

ث٥ََاظ أَبُو سٔ ب٦ِٔ َجِىََفٕ ح و َحسَّ ص١َُا َو٦ِ ٠َُح١َّ إر َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ ٤َإِٔي لَٔکَ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََاظ ٠َُح١َّ ث٥ََا َو٘ٔيْي َج١ٔيّىا  َحسَّ ِٕ َحسَّ یِ َُکَ

 َِ ٔ ٔ َو٦ِ ُشِىَبَة فٔی صََذا اِْل  ٥َاز

 دمحم نب اشبر، اوبرکب نب انعف، دمحم نب رفعج، اوبرکبی، فعیک، ہبعش ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔



 

 دمحم نب اشبر، اوبرکب نب انعف، دمحم نب رفعج، اوبرکبی، فعیک، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     2318    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ىالٰی و٥ہاابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، ہصا٣ ب٦ ُعوة، حَّضت ا١َاء رِضي اهَّلل ت :  راوی

َوَة َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٔ ب٦ِٔ ُُعِ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ صَٔصا٣ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ُِٝت یَا َحسَّ ُٔ َِٜت  ا َٔ  َِ ١َا َِ َو٦ِ أَ

َِأَٔظ  ٔس٠َِت َولَیَّ َوهَٔی َرأٌَبْة أَِو َراصَٔبْة أَ َٔ ِّی  َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ أُم و َُ َٟ َنَى٢ِ َر ا َٔ  َُٝضا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اشہؾ نب رعفة، رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے 

 اہلل ےک روسؽ ریمی فادلہ احتل  رف ںیم ریمے اپس لںیئ ایک ںیم اس ےک اسھت ہلص ریمح رک یتکس وہں؟ رفامای یج اہں۔

  نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، اشہؾ نب رعفة، رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمرہتش دار ویبی افالد افر فادلنی ارگہچ رشمک وہں اؿ رپ رخچ رکےن یک تلیضف

     2319    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ ٠ح١س ب٦ وَلء، ابواَا٠ہ، ہصا٣، حَّضت ا١َاء ب٥ت ابوبْک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٕ ا٠ََة َو٦ِ صَٔصا٣ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٔس٠َِت َولَیَّ  َحسَّ َٔ َِٜت  ا َٔ َِ ب٥ِٔٔت أَبٔی بَِْکٕ  ١َا َِ َ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أ



 

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ تَِيُت َر ِّ َت َِ ا َِ یِٕض إٔذِ َواصََسص٢ُِ  ْة فٔی َوِضسٔ ُْقَ َ٘ ِّی َوهَٔی ٠َُِّشٔ ٔس٠َِت أُم َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ  ٢َ

ِّی  ٔک َولَیَّ أُم َٟ َنَى٢ِ ٔظلٔی أ٠َُّ ا َٔ ِّی  ُٞ أُم أَٔظ َِ  َوهَٔی َرأٌَبْة أَ

اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی فادلہ ریمے اپس لںیئ 

ہ ایک وہا اھت وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع احالہکن فہ رشمہک یھت بج ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رقشی ےک اسھت اعمید

فل ہ فملس ےس وتفی بلط ایک ںیم ےن رعض ایک ہک ریمی رشمہک فادلہ ریمے اپس لیئ ےہ ایک ںیم اینپ امں ےک اسھت ہلص ریمح 

 رکفں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اینپ فادلہ ےک اسھت نسح ولسک رک۔

  العء، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم یک رطػ ےس ااصیؽ وثاب ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس ااصیؽ وثاب ےک ایبؿ ںیم

     2320    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ بَّش، ہصا٣، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ  ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّی َحسَّ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة أ٧ََّ َرُجَّل أَتَی ا٥َّٜٔييَّ َظل

 َ َِٜو َتک ٢ِ تُؤػ َوأَُل٥َُّضا  َٜ َسَضا َو ِّ ُِِتَٝٔتِت َن َِّی ا َٟ اهَّللٔ إ٧َّٔ أُم و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َضا أَِجْز إ٧ِٔ اهَّللُ َو َٝ َِ ِت أَ َٔ ١ََِّٝت َتَعسَّ

َٟ نَ  ا َٔ ُت َو٥َِضا  ِٔ  َى٢ِ َتَعسَّ

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ےک اپس لای افر رعض یک ای روسؽ اہلل ریمی فادلہ ریغب فتیص ےک وفت وہیئگ ےہ افر ریما امگؿ ےہ ارگ فہ ابت رکیت وت فہ دصہق رکیت 



 

 رگ ںیم اس یک رطػ ےس دصہق رکفں وت اس وک وثاب وہ اجےئ اگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں۔ا

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب، اشہؾ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس ااصیؽ وثاب ےک ایبؿ ںیم

     2321    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، یحٌي ب٦ َىيس، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ولی ب٦ ححز، ولی ب٦ ٠سہز، ح٢ٙ ب٦ ٠وسي، شىيِ ب٦  :  راوی

 اَحاٗ، ہصا٣، ابواَا٠ہ

ا٠ََة ح  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ٔىيٕس ح و َحسَّ ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  ٕب َحسَّ ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٕ َحسَّ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز و َحسَّ

حَ  َِ ٔ ُِ ب٦ُِ إ ث٥ََا ُشَىِي ٢َُٙ ب٦ُِ ٠ُوَسي َحسَّ َِٜح ث٥ََا ا ٕ َحسَّ ٤ََْا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز َ ٥َازٔ َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی أَِخب َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ بَٔضَذا اِْل ُّٝ ُ َٖ ک

ُٔو٧َ  َِٜبا َٔک ا ِٞ ذَٜ ُٕ ٢ِ َي َٜ َٟ اب٦ُِ بَِّٔشٕ َو ا َٔ ١َا  َ٘ ٢َِٜ تُؤػ  ا٠ََة َو ََ ُ  أ

ااسہم ایس زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اوبرکبی، اوبااسہم، یلع نب رجح، یلع نب رہسم، مکح نب ومیس، بیعش نب ااحسؼ، اشہؾ، اوب

 دحثی یک دفرسی اانسد ذرک یک ںی۔

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، اوبرکبی، اوبااسہم، یلع نب رجح، یلع نب رہسم، مکح نب ومیس، بیعش نب ااحسؼ، اشہؾ،  :  رافی

 اوبااسہم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسق یک یکین رپ دصہق اک انؾ فاعق وہےن ےک ایبؿ ںیم رہ



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہ مسق یک یکین رپ دصہق اک انؾ فاعق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2322    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابو٠اٜک اشحعی، ربعی ب٦ ِحاط، حَّضت حذيّہ ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وباز ب٦ ووا٣،  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا َوبَّ  ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة ح و َحسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ص١َُا َو٦ِ أَبٔی ٠َأٜٕک َحسَّ ا٣ٔ لَٔکَ َِٜىوَّ ازُ ب٦ُِ ا

ا اِلَِشَحعٔیِّ َو٦ِ  َٔ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ُِٙ َظل َٟ ٤َبٔيُّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ُٔتَِيَبَة  َة فٔی َحٔسیٔث  َّ إط َو٦ِ حَُذِي َٟ اب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة رٔبِعٔیِّ ب٦ِٔ ِٔحَ

ْة  َٔ ٕٓ َظَس ُّٞ ٠َِىزُو ُ َٟ ک ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد نب وعاؾ، اوبامکل ایعجش، ر یع نب رحاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، 

 رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رہ یکین دصہق ےہ۔

 اش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابعد نب وعاؾ، اوبامکل ایعجش، ر یع نب رح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہ مسق یک یکین رپ دصہق اک انؾ فاعق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2323    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س ب٦ ا١َاء ؼبعی، ٠ہسی ب٦ ٠ي١و٧، واظٞ ٠ولی ابی ويي٥ہ، یحٌي ب٦ وٕيٞ، یحٌي ب٦ يى١ز،  :  راوی

 ابواَوز زیلی، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ٠َِضٔسیُّ ب٦ُِ ٠َِي١ُو٧ٕ  َبعٔیُّ َحسَّ َِ اٜؽُّ ١َا َِ سٔ ب٦ِٔ أَ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ْٞ ٠َِولَی أَبٔی وَُيِي٥ََة َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ  َحسَّ ث٥ََا َوأظ َحسَّ



 

ا ٦ِ٠ٔ أَِظَحأب ا٥َّٜٔييِّ  َّ یلٔیِّ َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ أ٧ََّ ٤َا ٔ اٜسِّ َوز َِ َ ٕٞ َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ َيِى١ََز َو٦ِ أَبٔی اِل ِي َٕ اُٜوا وُ َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

َّی اهَّللُ ١َا ٥َّٜٝٔٔييِّ َظل َ٘ ِّی َوَيُعو٠ُو٧َ  ١َا نَُعل َ٘ ُّٝو٧َ  ثُورٔ بٔاِلُُجورٔ ُيَع ُٞ اٜسُّ َِ أَصِ َٟ اهَّللٔ َذَص و َُ ٢َ یَا َر َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َنُعو٣ُ  َو

 ٔ ِّٞ َتِسب ُ ُٔو٧َ إ٧َّٔ بٔک سَّ َٞ اهَّللُ َل٢ُِٙ ٠َا َتعَّ ِس َجَى َٔ َِٜيَس  َٟ أََو  ا َٔ ٟٔ أ٠ََِوأٜض٢ِٔ  ُُّؽو ُٔو٧َ بٔ َْةٕ َوَیَتَعسَّ ِّٞ َتِٙبٔي ُ ّة َوک َٔ يَحٕة َظَس

ْة َو٤َِهْی َو٦ِ ٥ِ٠َُْکٕ َظ  َٔ ٓٔ َظَس ١َِِٜىزُو ّة َوأ٠َِْز بٔا َٔ َٕٝة َظَس ِّٞ َتِضٝٔي ُ ّة َوک َٔ ٕ َظَس ِّٞ َتِح١ٔيَسة ُ ّة َوک َٔ ٢ِ َظَس ُ٘ ْة َوفٔی بُِؽٔي أََحٔس َٔ َس

َٟ اهَّللٔ أََیأتٔی أََحُس٤َا َشِضَوتَ  و َُ اُٜوا یَا َر َٔ ْة  َٔ َِٝيطٔ ِٔيَضا ؤِزْر َظَس ٕ أَکَا٧َ َو ا٣ َِٜو َوَؼَىَضا فٔی َِحَ َٟ أََرأَیُِت٢ِ  ا َٔ ُط ِٔيَضا أَِجْز  َٜ طُ َویَُٙو٧ُ 

ُط أَِجّزا َٜ ٟٔ کَا٧َ  َِٜحََل ََٙذَٜٔک إَٔذا َوَؼَىَضا فٔی ا َِ 

نب  رمع، اوباوسد دیلی، رضحت اوبذر ریض  دبع اہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، دہمی نب ومیمؿ، فالص ومیل ایب ہنییع، ییحی نب لیقع، ییحی

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب ایبنل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ںیم ےس ھچک ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک

ی رطح رفزہ رہ ےت ںی افر فہ اے اہلل ےک روسؽ! امدلار بس وثاب ےل ےئگ افہ امنز ڑپےتھ ںی اسیج ہک مہ امنز ڑپےتھ ںی فہ امہر

اےنپ زادئ اوماؽ ےس دصہق رکےت ںی، لپ ےن رفامای ایک اہلل ےن اہمترے  ےئ فہ زیچ ںیہن انبیئ سج ےس مت وک یھب دصہق اک وثاب وہ 

  اہلل انہک دصہق ےہ افر یکین اک مکح رکان
َ
  اہِٰلَ اِّل
َ
 دصہق ےہ افر ربایئ ےس عنم رکان رہ حیبست رہ ریبکت دصہق ےہ رہ رعتیفی ہملک دصہق ےہ افر ل

دصہق ےہ اہمترے رہ ا ک یک یراگمہ ںیم دصہق ےہ، احصہب ےن رعض ایک اہلل ےک روسؽ ایک مہ ںیم وکیئ اینپ وہشت وپری رکے وت 

ابثع وہات ایس  اس ںیم یھب اس ےک  ےئ وثاب ےہ رفامای ایک مت دےتھکی ںیہن ارگ فہ اےس رحاؾ ہگج اامعتسؽ رکات وت فہ اس ےک  ےئ انگہ اک

 رطح ارگ فہ اےس الحؽ ہگج رصػ رکے اگ وت اس رپ اس وک وثاب احلص وہاگ۔

دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، دہمی نب ومیمؿ، فالص ومیل ایب ہنییع، ییحی نب لیقع، ییحی نب  رمع، اوباوسد دیلی، رضحت اوبذر  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہ مسق یک یکین رپ دصہق اک انؾ فاعق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2324    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

ََل٣، زیس، ابوََل٣، وبساهَّلل ب٦ َفور، حَّضت وائصہ  حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، ابوتوبہ ربيي ب٦ ٤اِي، ٠ىاویہ ب٦ :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ث٥ََا ٠َُىاؤیَُة َيِىىٔ  ث٥ََا أَبُو َتِوبََة اٜزَّبٔيُي ب٦ُِ ٤َإِٔي َحسَّ َِٝوانٔیُّ َحسَّ ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ١َٔي أَبَا َحسَّ ََ َُّط  ٣ٕ َو٦ِ َزیِٕس أ٤َ َلَّ ََ ي اب٦َِ 

ٕ يَ  ٣ َلَّ َِٝيطٔ ََ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُٟ إ٧َّٔ َر و ُٕ ١َٔي َوائَٔصَة َت ََ َُّط  ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ََفُّوَر أ٤َ ُٟ َحسَّ و ُٕ ُّٞ ُ َٖ ک ٔ َُّط ُخٝ َٟ إ٤ٔ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َو

َْ اهَّلَل َو  َّ ب َ٘  ٦ِ١َ َِ  ٕٞ ٔع ِّ يَن َوثَََلٔث ٠ٔائَٔة ٠َ تِّ َٔ ََفَ اهَّللَ إِٔنَسا٧ٕ ٦ِ٠ٔ بَىٔي آَز٣َ َولَی  ٍِ َت َِ بََّح اهَّلَل َوا ََ َٞ اهَّلَل َو َّٝ َح١َٔس اهَّللَ َوَص

ٕٓ أَِو ٤ََهی َو٦ِ  ٖٔ ا٥َّٜأس َوأ٠َََز ب١َِٔىزُو ی ّة أَِو َوِم١ّا َو٦ِ ََطٔ َ٘ ٖٔ ا٥َّٜأس أَِو َشِو ی َٟ َحَحّزا َو٦ِ ََطٔ يَن َوَوزَ تِّ َِٝک اٜسِّ ٔ ٥ِ٠َُْکٕ َوَسَز ت

ََلٔث ٠ٔائَٔة ا َٟ ی١ُِٔسيَواٜثَّ ا َٔ َٟ أَبُو َتِوبََة َوُرب١ََّا  ا َٔ َسُط َو٦ِ ا٥َّٜارٔ  ِّ ِس َزِحزََح َن َٔ َُّط ی١َِٔشي َیِو٠َئٕٔذ َو إ٤ٔ َِ ََلمَی   ٜسُّ

نسح نب یلع ولحاین، اوبوتہب رعیب نب انعف، اعمف ہ نب السؾ، زدی، اوبالسؾ، دبعاہلل نب رففخ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ینب لدؾ ںیم ےس رہ ااسنؿ وک نیت وس اسھٹ وجڑفں ےس دیپا ایک ایگ ےہ، سج  رفاتی ےہ
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  اہلل اہک افر اہلل یک حیبست ینعی 

َ
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َ
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۔ اس ولوگں ےک راہتس ےس رھتپای اکےٹن ای  یی وک  اٹ دای افر یکین اک مکح ایک افر ربایئ ےس عنم ایک نیت وس اسھٹ وجڑفں یک دعتاد ےک ربارب

ں ےس اپک ف اصػ دؿ اتلچ ےہ احالہکن اس ےن اینپ اجؿ وک دفزخ ےس دفر رک ایل ےہ اوبوتہب یک رفاتی ےہ ہک فہ اشؾ وک بس انگوہ

 وہاگ۔

نسح نب یلع ولحاین، اوبوتہب رعیب نب انعف، اعمف ہ نب السؾ، زدی، اوبالسؾ، دبعاہلل نب رففخ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿزوکۃ اک ایب :   ابب

 رہ مسق یک یکین رپ دصہق اک انؾ فاعق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2325    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، یحٌي ب٦ حسا٧، ٠ىاویہ، زیس :  راوی

٤ََْا  َ ارٔمٔیُّ أَِخب ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ ٔ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ َْنٔی أَخٔی َزیِْس بَٔضَذا اِْل َ ثَىٔي ٠َُىاؤیَُة أَِخب ا٧َ َحسَّ یَِحٌَي ب٦ُِ َحسَّ

َّطُ ی١ُِٔسي یَِو٠َئٔذٕ  إ٤ٔ َِ  َٟ ا َٔ ٕٓ َو َٟ أَِو أ٠َََز ب١َِٔىزُو ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٌَي ُط  َٝ  ٠ِٔث

دفرسی دنس ذرک یک ےہ اافلظ ےک ریغت فدبتؽ یک  دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمف ہ، زدیافرپ فایل دحثی یہ یک

 رطػ ااشرہ ایک ینعم فوہفمؾ ا ک یہ ےہ۔

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمف ہ، زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 مسق یک یکین رپ دصہق اک انؾ فاعق وہےن ےک ایبؿ ںیمرہ 

     2326    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ٤اِي وبسی، یحٌي ب٦ ٘ثيْ، ولی ب٦ ٠بارک، یحٌي، زیس ب٦ ََل٣، ابوََل٣، وبساهَّلل ب٦ َفور، حَّضت  :  راوی

 وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

ثَىٔي ث٥ََ  َحسَّ ١َُِٜباَرٔک َحسَّ ث٥ََا َولٔیٌّ َيِىىٔي اب٦َِ ا ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ  َِٜىِبٔسیُّ َحسَّ ا یَِحٌَي َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ ٤َإِٔي ا

 ٔ ١َٔي َوائ ََ َّطُ  ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ََفُّوَر أ٤َ َٟ َحسَّ ا َٔ  ٕ٣ َلَّ ََ ظٔ أَبٔی  ٣ٕ َو٦ِ َجسِّ َلَّ ََ ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  ُٟ و ُٕ َصَة َت

َُّط َی١ِٔشي یَِو٠َئٔذٕ  إ٤ٔ َِ  َٟ ا َٔ ٔ َحٔسیٔث ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ َزیِٕس َو ُّٞ إِٔنَسا٧ٕ ب٥َِٔحو ُ َٖ ک ٔ  ُخٝ

نب رففخ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب انعف دبعی، ییحی نب ریثک، یلع نب ابمرک، ییحی، زدی نب السؾ، اوبالسؾ، دبعاہلل 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای رہ ااسنؿ وک دیپا ایک ایگ ےہ اعمف ہ نع زدی یک دحثی یک رطح افر

 اس ںیم ےہ ہک فہ اس دؿ اشؾ رکات ےہ۔



 

ک، ییحی، زدی نب السؾ، اوبالسؾ، دبعاہلل نب رففخ، رضحت اعدص  ریض اہلل اوبرکب نب انعف دبعی، ییحی نب ریثک، یلع نب ابمر :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہ مسق یک یکین رپ دصہق اک انؾ فاعق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2327    حسیث                               ٟجٝس او  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، شىبہ، َىيس ب٦ ابی بززہ :  راوی

ٔىيسٔ ب٦ِٔ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَ  ََ ا٠ََة َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔ وَ َحسَّ ظ َّی اهَّللُ بٔيطٔ َو٦ِ َجسِّ ٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 َّ َي٥ِ َِ ُٞ بَٔيَسیِطٔ  َٟ َيِىَت١ٔ ا َٔ ٢َِٜ َیحِٔس  َٞ أََرأَیَِت إ٧ِٔ  ْة ٔٔي َٔ ِّٞ ٠ُِس٢ٕٔٝ َظَس ُ َٟ َولَی ک ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٞ َو َٟ ٔٔي ا َٔ  ُٗ َسطُ َوَیَتَعسَّ ِّ ُي َن

 ِٜ َِٜحاَجٔة ا َٟ ُئىيُن َذا ا ا َٔ ٢ِ َيِسَتٔفِي  َٜ ٔ أََرأَیَِت إ٧ِٔ  َِٜديِْ ٓٔ أَِو ا ١َِِٜىزُو َٟ َیأ٠ُِزُ بٔا ا َٔ ٢ِ َيِسَتٔفِي  َٜ ُط أََرأَیَِت إ٧ِٔ  َٜ  َٞ َٟ ٔٔي ا َٔ  َٓ ُِٝضو ١َ

ْة  َٔ ََّضا َظَس إ٤ٔ َِ  ِّ َٟ ی١ُِٔسُک َو٦ِ اَّٜشَّ ا َٔ  ِٞ َى ِّ ٢َِٜ َي َٟ أََرأَیَِت إ٧ِٔ  ا َٔ 

فاتی رکےت ںی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ہبعش، دیعس نب ایب ربدہ اےنپ فادل ےس ر

 ناملسؿ رپ دصہق الزؾ ےہ رعض ایک ایگ ارگ  ہ ہن وہ ےکس وت ایک مکح ےہ؟ رفامای اےنپ اہوھتں ےس امکےئ افر اےنپ لپ وک عفن اچنہپےئ افر

فرت دنم تبیصم زدہ یک دمد رکے، لپ ےس رعض دصہق رکے، رعض ایک ارگ اس یک یھب اطتق ہن راتھک وہ وت ایک مکح ےہ؟ رفامای رض

فل ہ فملس  ایک ایگ ارگ  ہ یھب ہن وہ ےکس وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای یکین اک مکح رکے افر  ہ یھب ہن رک ےکس وت لپ یلص اہلل ہیلع

 ایک مکح دےتی ںی؟ رفامای ربایئ ےس رک اجےئ اس ےک  ےئ  ہ یھب دصہق ےہ۔

 رکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، ہبعش، دیعس نب ایب ربدہاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہ مسق یک یکین رپ دصہق اک انؾ فاعق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2328    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، شىبہ :  راوی

 ٔ ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا ُشِىَبُة بَٔضَذا اِْل ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََاظ ٠َُح١َّ  َحسَّ

 ےہ۔ دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رہ مسق یک یکین رپ دصہق اک انؾ فاعق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2329    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ ب٦ ہ١ا٣، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

طٕ  ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٕ َحسَّ ا٣ ٗٔ ب٦ُِ َص١َّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو صُ َحسَّ َٟ َصَذا ٠َا َحسَّ ا َٔ َزیَِزَة  

َّی ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٕس َر ََلمَی َو٦ِ ٠َُح١َّ َُ  ُّٞ ُ ٢ََّٝ ک ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ َو

َٟ َتِى  ا َٔ ١ُِس  َّٞ َیِو٣ٕ َتِفُُٝي ِٔيطٔ اٜصَّ ُ ْة ک َٔ َِٝيطٔ َظَس َتِح١ُُٔٝط ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس َو َِ َٞ فٔی َزابَّتٔطٔ  ْة َوُتٔىيُن اٜزَُّج َٔ ُٟ بَيَِن أِلث٥َِئِن َظَس سٔ

ٕ َت١ِٔصيضَ  ُّٞ ُخِفَوة ُ ْة َوک َٔ َبُة َظَس يِّ ِٜک١ََُٔٝة اٜفَّ َٟ َوا ا َٔ ْة  َٔ َِٝيَضا ٠ََتاَوطُ َظَس َٜطُ َو ُي  َِ ِيَضا أَِو َتزِ َٝ ْة َوت١ُٔيُق َو َٔ ٔ َظَس ََلة ٔلَی اٜعَّ ا إ

ْة اِلََذی وَ  َٔ ٖٔ َظَس ی ٔ  ٦ِ اْٜطَّ



 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ نب امہؾ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

رکان  اراشد رفامای رہ دؿ سج ںیم وسرج ولطع وہات ےہ رہ لدیم ےک رہ وجڑ رپ دصہق فابج وہات ےہ رفامای دف لدویمں ےک درایمؿ دعؽ

دصہق ےہ لدیم وک اس یک وساری رپ وسار رکان ای اس اک اسامؿ ااھٹان ای اس ےک اسامؿ وک وساری ےس ااتران دصہق ےہ افر اپزیکہ ابت رکان 

 دصہق ےہ افر امنز یک رطػ لچ رک اجےن ںیم رہ دقؾ دصہق ےہ افر راہتس ےس فیلکت دہ زیچ اک  اٹ دانی یھب دصہق ےہ۔

 ، دبعارلزاؼ نب امہؾ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہدمحم نب راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رخچ رکےن فاےل افر لخب رکےن فاےل ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رخچ رکےن فاےل افر لخب رکےن فاےل ےک ایبؿ ںیم

     2330    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔا٢َ ب٦ زَکیا، خاٜس ب٦ ٠دٝس، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، ٠ىاویہ ب٦ ابو٠زرز، َىيس ب٦ يسار، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َٕٝس حَ  ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ ٠َِد یَّا َحسَّ ٢ُ ب٦ُِ َزََکٔ َٔ ا َٕ ِٜ ثَىٔي ا ٕ َو٦ِ َحسَّ ز ثَىٔي ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ أَبٔی ٠ُزَرِّ ٟٕ َحسَّ ٧ُ َوصَُو اب٦ُِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ثَىٔي  سَّ

ٕ يُِع  ٢ََّٝ ٠َا ٦ِ٠ٔ َیِو٣ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٔىئس ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٝکَا٧ٔ ََ ِٜٔىَبازُ ِٔيطٔ إِٔلَّ ٠َ بُٔح ا

ایَ  ّّ َٝ َُّٝض٢َّ أَِؤق ١ِ٠ُٔسکّا َت ُٟ اِْلَِخُ اٜ و ُٕ ا َوَي ّّ َٝ ا َخ ّٕ ّٔ َُّٝض٢َّ أَِؤق ٥ِ٠ُ ُٟ أََحُسص١َُا اٜ و ُٕ َي َِ  ٥ِزَِٔل٧ٔ 

اقمس نب زرکای، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، اعمف ہ نب اوبزمرد، دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای رہ دؿ سج ںیم دنبے حبص رکےت ںی دف رفےتش ارتےت ںی اؿ ںیم ےس ا ک ےہ ہک روسؽ 

 اتہک ےہ اے اہلل رخچ رکےن فاولں وک ااھچ دب ہ اطع رفام افر دفرسا اتہک ےہ اے اہلل لیخب وک الہک رکےن فاال امؽ اطع رک۔



 

 ، امیلسؿ نب البؽ، اعمف ہ نب اوبزمرد، دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاقمس نب زرکای، اخدل نب دلخم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق وبقؽ رکےن فاال ہن اپےن ےس ےلہپ ےلہپ دصہق رکےن یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وبقؽ رکےن فاال ہن اپےن ےس ےلہپ ےلہپ دصہق رکےن یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     2331    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شبيہ، اب٦ ١٤يْ، و٘يي، شىبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٠ىبس ب٦ خاٜس، حَّضت  :  راوی

 رثہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ب٦ وہِ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہحا

ث٥ََا ٠ُحَ  ث٥ََا ُشِىَبُة ح و َحسَّ ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا َحسَّ َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ َّي َواٜ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا َّ١

ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ  َّی اهَّللُ ٠َُح١َّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ ِٕ َي ١ِٔىُت َحارٔثََة ب٦َِ َوصِ ََ  َٟ ا َٔ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٠َِىَبسٔ ب٦ِٔ َخأٜٕس 

ِو ٔجئِت٥ََا  َٜ َّٜٔذی أُِؤفَيَضا  ُٟ ا و ُٕ َي َِ تٔطٔ  َٔ ُٞ ی١َِٔشي بَٔعَس ُيؤشُک اٜزَُّج َِ ُٔوا  ُٟ َتَعسَّ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٔ َو ا ب أ٠ََّ َِ ُِٝتَضا  ٔ ب َٔ َضا بٔاِل٠َِٔس 

َبَُٝضا ِٕ ََل یَحُٔس ٦ِ٠َ َي َِ ََل َحاَجَة لٔی بَٔضا  َِ  اِْل٧َ 

بہ اوبرکب نب ایب ہیبش، انب ریمن، فعیک، ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعم نب اخدل، رضحت احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ف

 ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ انس دصہق رکف ویکہکن رقنعبی ااسی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

فتق لےن فاال ےہ ہک لدیم اانپ دصہق ےل ےک پ ے اگ وت فہ سج وک دے اگ فہ ےہک اگ ارگ وت ریمے اپس لک ےل لات وت اس وک وبقؽ رک اتیل 

 ض اےس وکیئ ہن  ےل اگ وج دصہق وبقؽ رک ےل۔نکیل اس فتق ےھجم اس یک احتج رضفرت ںیہن رغ

اوبرکب نب ایب ہیبش، انب ریمن، فعیک، ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعم نب اخدل، رضحت احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع  :  رافی

 نب فبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وبقؽ رکےن فاال ہن اپےن ےس ےلہپ ےلہپ دصہق رکےن یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     2332    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حَّضت ابو٠وسي وبساهَّلل ب٦ بزاز اشىزی، ابوَکیِ ٠ح١س ب٦ وَلء، ابواَا٠ہ، بزیسہ، :  راوی

 ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ اَِل َحسَّ َٔ  ِٔ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ بَزَّازٕ اِلَِشَىزٔیُّ َوأَبُو َُکَ بَُزیِٕس َو٦ِ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی  ا٠ََة َو٦ِ َحسَّ

 َٜ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٔ ث٢َُّ َِل ٠ُوَسي َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َص ٔة ٦ِ٠ٔ اٜذَّ َٔ َس ُٞ ِٔيطٔ بٔاٜعَّ ُٓ اٜزَُّج َيأِتٔيَنَّ َولَی ا٥َّٜأس َز٠َا٧ْ یَُفو

ٔة اٜ َّٝ ٔ َِٜواحُٔس یَتَِبُىطُ أَِرَبُىو٧َ ا٠َِزأَّة َیُِٝذ٧َ بٔطٔ ٦ِ٠ٔ ٔ ُٞ ا ِٔ َو َیحُٔس أََحّسا َیأُِخُذَصا ٥ِ٠ُٔط َویَُزی اٜزَُّج َْةٔ ا٥َِّٜسا ِ ث َ٘ ٟٔ َو فٔی رَٔوایَٔة زَِّجا

 َٞ ٕ َوَتَزی اٜزَُّج  اب٦ِٔ بَزَّاز

دبع اہلل نب رباد ارعشی، اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدیہ، رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

فہ یسک وک اس ےس ےنیل فاال ہن اپےئ اگ افر ےن رفامای ولوگں رپ ا ک زامہن ااسی رضفر لےئ اگ ہک لدیم وسےن اک دصہق ےل رک رھپے اگ رھپ 

ا ک لدیم داھکی اجےئ اگ ہک اچسیل وعرںیت اس ےک ےھچیپ وہں یگ افر اس ےس انپہ ںیل یگ رمدفں یک تلق افر وعروتں یک رثکت یک 

 فہج ےس انب رباد یک رفاتی ےہ ہک وت لدیم وک دےھکی اگ۔

 ء، اوبااسہم، ربدیہ، رضحت اوبومیسدبعاہلل نب رباد ارعشی، اوبرکبی دمحم نب الع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وبقؽ رکےن فاال ہن اپےن ےس ےلہپ ےلہپ دصہق رکےن یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     2333    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، يىٕوب ب٦ وبساٜزح٦١ ٔاری، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ  َضِي َُ ارٔیُّ َو٦ِ  َٕ ِٜ وُب َوصَُو اب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ اهَّللٔ  َو٦ِ أَبٔی صَُزیِ َحسَّ و َُ َزَة أ٧ََّ َر

 ٔ ُٞ ب َد اٜزَُّج َّي یَِْخُ ّٔيَؾ َحً ُٟ َوَي ١َِٜا َْ ا ُ َّي یَِٙث اَوُة َحً و٣ُ اٜسَّ ُٕ َٟ َِل َت ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َََِل یَحُٔس أََحّسا َظل ٔ ٠َأٜطٔ  زَکَاة

َِٜىَزٔب ٠ُزُوّجا َوأَ  َّي َتُىوَز أَِرُؿ ا َبَُٝضا ٥ِ٠ٔطُ َوَحً ِٕ  ٤َِضاّراَي

ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح اقری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فل ہ فملس ےن رفامای بج کت امؽ یک رثکت ہن وہ اجےئ یگ افر ہہب ہن ڑپے اگ ایقتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک لدیم اےنپ امؽ یک زوکة 

ےلکن اگ افر فہ یسک وک ہن اپےئ اگ وج اس ےس دصہق وبقؽ رک ےل اہیں کت ہک رعب یک زنیم رچااگوہں افر رہنفں یک رطػ ولٹ ےل رک 

 لےئ یگ۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح اقری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وبقؽ رکےن فاال ہن اپےن ےس ےلہپ ےلہپ دصہق رکےن یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     2334    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوـاہز، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، ابویو٤س، حَّضت ابوہزی :  راوی

َِٜحارٔٔث َو٦ِ أَبٔی یُو٤َُس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ  ِٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔ َحسَّ اصٔز ث٥ََا أَبُو اٜفَّ ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ُٟ ١َِٜا َْ ِٔي٢ُِٙ ا ُ َّي َیِٙث اَوُة َحً و٣ُ اٜسَّ ُٕ َٟ َِل َت ا َٔ  ُٞ َِٜيطٔ اٜزَُّج ٔ ّة َویُِسعَی إ َٔ َبُُٝط ٥ِ٠ٔطُ َظَس ِٕ ٟٔ ٦ِ٠َ َي ١َِٜا َّي یُض٢َّٔ َربَّ ا ّٔيَؾ َحً َي َِ

ُٟ َِل أََرَب لٔی ِٔيطٔ  و ُٕ َي َِ 

اوباطرہ، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوبویسن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

امای ایقتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ بج کت اہمترے اپس امؽ یک رثکت ہن وہ اجےئ افر فہ ڑبھ ہن اجےئ اہیں کت ہک امؽ فاال رف



 

وسےچ اگ ہک اس ےس دصہق وکؿ فوصؽ رکے اگ افر اس یک رطػ لدیم دصہق ےنیل ےک  ےئ البای اجےئ اگ وت فہ ےہک اگ ہک ےھجم اس یک 

 رضفرت ںیہن ےہ۔

 رہ، انب فبہ، رمعف نب احرث، اوبویسن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق وبقؽ رکےن فاال ہن اپےن ےس ےلہپ ےلہپ دصہق رکےن یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     2335    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

واظٞ ب٦ وبساِلولی، ابوَکیِ، ٠ح١س ب٦ یزیس رِاعی، ٠ح١س ب٦ ِؽيٞ، حاز٣، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ُس ب٦ُِ َیزٔیَس اٜزِّ  ِٕ َو٠َُح١َّ یِ ُٞ ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی َوأَبُو َُکَ ث٥ََا َوأظ ٕٞ َو٦ِ َحسَّ َُِؽِي ُس ب٦ُِ  ث٥ََا ٠َُح١َّ اُٜوا َحسَّ َٔ  ٕٞ ُن َٜٔوأظ ِّ َّٝ َِاعٔیُّ َواٜ

٢ََّٝ َتٕٔيُئ اِلَِر  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٟ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ بٔسَٔصا أ٠ََِثا َ٘ ََِِلَذ  ُؿ أَ

ُفَوا٧ٔ ٠ٔ  َِ ُ َفِىُت اِل َٔ ُٟ فٔی َصَذا  و ُٕ َي َِ اـُٔي  َٕ ِٜ ُِٝت َوَیحٔيُئ ا َت َٔ ُٟ فٔی صََذا  و ُٕ َي َِ  ُٞ ٔ ات َٕ ِٜ ََِيحٔيُئ ا ٔة  ّٔؽَّ ِٜ ِٔ َوا َص َرحِٔٔم َوَیحٔيُئ  ٦ِ اٜذَّ

ََل َیأُِخُذو٧َ ٥ِ٠ُٔط َشِيّئا َِ ُٔٔفَىِت یَٔسی ث٢َُّ یََسوُو٤َُط  ُٟ فٔی صََذا  و ُٕ َي َِ  ُٗ ارٔ  اٜسَّ

یلع، اوبرکبی، دمحم نب سیدی رافیع، دمحم نب لیضف، احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فالص نب دبعاال

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای زنیم اےنپ ےجیلک ےک ڑکٹفں یک ےق رک دے یگ وسےن افر اچدنی ےک وتسونں یک 

 ےن لتق ایک اھت افر عطق ریمح رکےن فاال ےہک اگ ںیم ےن ایس یک فہج ےس عطق ریمح یک وچری رطح اقلت لرک ےہک اگ ایس یک فہج ےس ںیم

 رکےن فاال لےئ اگ وت ےہک اگ ایس یک فہج ےس ریما اہھت اکاٹ ایگ رھپ فہ بس اس وک وھچڑ دںی ےگ فہ اس ںیم ےس ھچک یھب ہن ںیل ےگ۔

 افیع، دمحم نب لیضف، احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعفالص نب دبعاالیلع، اوبرکبی، دمحم نب سیدی ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ...الحؽ امکیئ ےس دصہق یک وبقتیل افر اس ےک ڑبےنھ ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  افر اس ےک ڑبےنھ ےک ایبؿ ںیمالحؽ امکیئ ےس دصہق یک وبقتیل

     2336    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، َىيس ب٦ ابی َىيس، َىيس ب٦ يسار، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىيسٔ بِ  ََ َِٜيْث َو٦ِ  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٟ َحسَّ ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َّطُ  ٔىئس ب٦ِٔ َيَسإر أ٤َ ََ ٔىيٕس َو٦ِ  ََ ٦ٔ أَبٔی 

ُٞ اهَّللُ إِٔلَّ  َب ِٕ ِٕ َوَِل َي ٕة ٦ِ٠ٔ ـَيِّ َٔ َٗ أََحْس بَٔعَس ٢َ ٠َا َتَعسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔ َر َِ إِٔلَّ أََخَذَصا اٜزَِّح٦ُ١َ ب يِّ َي١ٔي٥ٔطٔ اٜفَّ

 َُِٝ  ٢ِ ُ٘ ِّی أََحُس ١َا یَُزب َ٘  ٔٞ َِٜحَب َّي َتُٙو٧َ أَِوَم٢َ ٦ِ٠ٔ ا ِّْ اٜزَِّح٦ٔ١َ َحً َ٘ ََِّْبُو فٔی  َِ َٝطُ َوإ٧ِٔ کَا٤َِت َت١َِزّة  َِٔعي ُظ أَِو   وَّ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب ایب دیعس، دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 ےہ فل ہ فملس ےن رفامای اہلل اپک امؽ یہ وک وبقؽ رکات ےہ وج اےنپ اپزیکہ امؽ ےس دصہق داتی ےہ وت اہلل اس وک اےنپ داںیئ اہھت ںیم ےل اتیل

 ےہ سج رطح مت ںیم ےس وکیئ ارگہچ فہ ا ک وجھکر یہ وہ وت فہ اہلل ےک اہھت ںیم ڑباتھ راتہ ےہ اہیں کت ہک فہ اہپڑ ےس یھب ڑبا وہ اجات

 اےنپ ڑھچبے ای افینٹن ےک ےچب یک رپفرش رکات ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب ایب دیعس، دیعس نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 الحؽ امکیئ ےس دصہق یک وبقتیل افر اس ےک ڑبےنھ ےک ایبؿ ںیم

     2337    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، يىٕوب ب٦ وبساٜزح٦١ ٔاری، َہيٞ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َ َحسَّ ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ َضِي َُ ارٔیَّ َو٦ِ  َٕ ِٜ وُب َيِىىٔي اب٦َِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ُٕ ث٥ََا َيِى ٔىيٕس َحسَّ ََ َٟ و َُ ٧َّ َر

ِٕ إِٔلَّ أََخَذصَا  ِٕ ـَيِّ ِس َ٘  ٦ِ٠ٔ ٕ ُٗ أََحْس بَٔت١َِزة َٟ َِل یََتَعسَّ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢ِ اهَّللٔ َظل ُ٘ ِّی أََحُس ١َا یَُزب َ٘ َْبِّيَضا  ُ ي َِ اهَّللُ بَٔي١ٔي٥ٔطٔ 

ٞٔ أَِو أَِوَم٢َ  َِٜحَب َٞ ا َّي َتُٙو٧َ ٠ِٔث ُٝوَظطُ َحً َٔ ُظ أَِو  ُٝوَّ َِ 

ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح اقری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ یھب اینپ اپزیکہ امکیئ ںیم ےس ا ک وجھکر یھب دصہق رکات ےہ وت اہلل اس وک اےنپ داںیئ اہھت ںیم اتیل فل ہ ف

ےہ اس یک رپفرش رکات ےہ اسیج ہک مت ںیم وکیئ اےنپ ڑھچبے ای افینٹن ےک ےچب یک رپفرش رکات ےہ اہیں کت ہک فہ اہپڑ ای اس ےس یھب 

 ےہ۔ڑبا وہ اجات 

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح اقری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 الحؽ امکیئ ےس دصہق یک وبقتیل افر اس ےک ڑبےنھ ےک ایبؿ ںیم

     2338    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ا٠يہ ب٦ بسفا٣، یزیس ب٦ زریي، روح ب٦ ٔا٢َ، اح١س ب٦ وث١ا٧ اوزی، خاٜس ب٦ ٠دٝس، ََٝمي٧ ب٦ بَلٟ، َہيٞ :  راوی

 َ ث ث٥ََا یَزٔیُس َيِىىٔي اب٦َِ ُزَریِٕي َحسَّ ُة ب٦ُِ بِٔسَفا٣َ َحسَّ ثَىٔي أ٠َُيَّ ث٥َٔيطٔ أَِح١َُس ب٦ُِ وُِث١َا٧َ اِلَِوزٔیُّ َحسَّ ٢ٔ ح و َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ٥َا َرِوُح ب٦ُِ ا

 ٔ ٥َازٔ ف َِ ٔ ٕٞ بَٔضَذا اِْل َضِي َُ ص١َُا َو٦ِ  ٟٕ لَٔکَ ٧ُ َيِىىٔي اب٦َِ بََٔل َمِيَ َٝ َُ ثَىٔي  َٕٝس َحسَّ ث٥ََا َخأُٜس ب٦ُِ ٠َِد ِٔ َحسَّ َِٙس ی َحٔسیٔث َرِوٕح ٦ِ٠ٔ اِل

َيَؽ  َِ  ِٔ يِّ َيَؽُىَضا فٔی ٠َِؤؼٔىَضااٜفَّ َِ  ٧َ َمِيَ َٝ َُ َضا َوفٔی َحٔسیٔث  ِّٕ  ُىَضا فٔی َح

اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، ادمح نب امثعؿ افدی، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، لیہس ایس دحثی یک دفرسی دنس 



 

 ےک قح یک ہگج ںیم دے۔ذرک یک ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک اپک امکیئ ےس دصہق دے افر  ہ دصہق اس 

 اہیم نب اطسبؾ، سیدی نب زرعی، رفح نب اقمس، ادمح نب امثعؿ افدی، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  وبقتیل افر اس ےک ڑبےنھ ےک ایبؿ ںیمالحؽ امکیئ ےس دصہق یک

     2339    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب٦ وہِ، ہصا٣ ب٦ َىس، زیس ب٦ ا٢َٝ، ابوظاٜح، ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ابوـاہز، وبساهَّلل :  راوی

٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ بِ  َ ٔ أَِخب اصٔز ث٥َٔيطٔ أَبُو اٜفَّ ٢َ َو٦ِ أَبٔی َظأٜٕح َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َحسَّ َٝ َِ ِىٕس َو٦ِ َزیِسٔ ب٦ِٔ أَ ََ َْنٔی صَٔصا٣ُ ب٦ُِ  َ ِٕ أَِخب ٦ُ َوصِ

 ٕٞ َضِي َُ وَب َو٦ِ  ُٕ ٢ََّٝ ٤َِحَو َحٔسیٔث َيِى ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ا٥َّٜٔييِّ َظل

، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس  ہ اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، اوباصحل

 دحثی رمفی ےہ۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، اوباصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 الحؽ امکیئ ےس دصہق یک وبقتیل افر اس ےک ڑبےنھ ےک ایبؿ ںیم

     2340    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىالٰی ابوَکیِ ٠ح١س ب٦ وَلء، ابواَا٠ہ، ِؽيٞ ب٦ ٠ززوٗ، وسی ب٦ ثابت، ابوحاز٣، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل ت :  راوی



 

 و٥ہ

ثَىٔي  ٕٗ َحسَّ ُٞ ب٦ُِ ٠َزُِزو َُِؽِي ث٥ََا  ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٔ َحسَّ َِٜىََل ُس ب٦ُِ ا ِٕ ٠َُح١َّ یِ ثَىٔي أَبُو َُکَ َوسٔیُّ ب٦ُِ ثَابٕٔت َو٦ِ أَبٔی َحسَّ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ّبا َوإ٧َّٔ اهَّلَل أ٠ََزَ َحاز٣ٔ ُٞ إِٔلَّ ـَيِّ َب ِٕ ِْ َِل َي ٢َ أَیَُّضا ا٥َّٜاُس إ٧َّٔ اهَّلَل ـَيِّ

َبأت َواِو١َُٝوا َظأّٜحا يِّ ُٞ کُُٝوا ٦ِ٠ٔ اٜفَّ َُ َٟ یَا أَیَُّضا اٜزُّ ا َٕ َِ ٝٔيَن  ََ ١ُِٜزِ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن ب١َٔا أ٠َََز بٔطٔ ا ِّی ب١َٔا َتِى١َُٝو٧َ َوٝٔي٢ْ َو  ا ٔن َٟ یَا إ ا َٔ

 َْ َ ََفَ أَِشَىَث أٌَِب ُٞ اٜسَّ َٞ یُٔفي ٢ِ ث٢َُّ َذََکَ اٜزَُّج ُ٘ ٥َا ِٔ َبأت ٠َا َرَز َّٜٔذی٦َ آ٥٠َُوا کُُٝوا ٦ِ٠ٔ ـَيِّ ِٔ یَا َربِّ أَیَُّضا ا ١َا ٔلَی اٜسَّ  َی١ُسُّ یََسیِطٔ إ

ا٣ْ َو  َِٝبُسطُ َِحَ ا٣ْ َو٠َ بُُط َِحَ ا٣ْ َو٠ََِّشَ َّی يُِسَتَحاُب َٜٔذَٜٔک َیا َربِّ َو٠َِفَى١ُُط َِحَ أَن َِ ا٣ٔ  ََِٜحَ  ٌُٔذَی بٔا

اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، لیضف نب رمزفؼ، دعی نب اثتب، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ےہ افر اہلل ےن ومنینم وک یھب فیہ  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ولوگں اہلل اپک ےہ افر اپک یہ وک وبقؽ رکات

مکح دای ےہ وج اس ےن روسولں وک دای اہلل ےن رفامای اے روسول! مت اپک زیچںی اھکؤ افر کین ل رکف ںیم اہمترے ولمعں وک اجےنن فاال 

ای وج ےبمل ےبمل رفس رکات ےہ وہں افر رفامای اے اامیؿ فاول مہ ےن وج مت وک اپزیکہ رزؼ دای اس ںیم ےس اھکؤ رھپ اےسی لدیم اک ذرک رفام

رپاشیؿ ابؽ مسج رگد لولد اےنپ اہوھتں وک لامسؿ یک رطػ دراز رک ےک اتہک ےہ اے رب اے رب! احالہکن اس اک اھکان رحاؾ افر اس اک 

 اننہپ رحاؾ افر اس اک ابلس رحاؾ افر اس یک ذغا رحاؾ وت اس یک داع ےسیک وبقؽ وہ۔

 وبااسہم، لیضف نب رمزفؼ، دعی نب اثتب، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی دمحم نب العء، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق یک رتبیغ ارگہچ ا ک وجھکر ای دمعہ الکؾ یہ وہ فہ دفزخ ےس لڑ ےہ ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک رتبیغ ارگہچ ا ک وجھکر ای دمعہ الکؾ یہ وہ فہ دفزخ ےس لڑ ےہ ےک ایبؿ ںیم

     2341    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٥ہ ب٦ وو٧ ب٦ ََل٣ ٘وفی، زہيْ ب٦ ٠ىاویہ جىفی، ابواَحاٗ، وبساهَّلل ب٦ ٠ىٕٞ، حَّضت وسی رِضي اهَّلل تىالٰی و :  راوی



 

 حات٢

َٖ َو٦ِ َوِبسٔ  َح َِ ٔ ِٜحُِىفٔیُّ َو٦ِ أَبٔی إ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ ٠َُىاؤیََة ا ٕ اِلُٙوفٔیُّ َحسَّ ٣ َلَّ ََ ث٥ََا َوِو٧ُ ب٦ُِ  ٕٞ َو٦ِ َؤسیِّ ب٦ِٔ  َحسَّ ٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ٠َِىٕ

 ٦ِ٠َ ُٟ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىُت ا٥َّٜٔييَّ َظل ََ  َٟ ا َٔ ِٞ  َحات٢ٕٔ  َى ِّ َي ِٝ َِ ِّٖ َت١َِزةٕ  ِو بٔٔص َٜ َْ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜارٔ َو
ٔ

ًَ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ أ٧َِ َيِسَتَّ َتَفا َِ  ا

وعؿ نب السؾ وکیف، زریہ نب اعمف ہ یفعج، اوبااحسؼ، دبعاہلل نب لقعم، رضحت دعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک 

انس ہک ارگ مت ںیم ےس وکیئ لگ ےس ا ک وجھکر اک ڑکٹا دے رک یھب ےنچب یک اطتق  ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت وہےئ

 راتھک وہ وت رک سگرے۔

 وعؿ نب السؾ وکیف، زریہ نب اعمف ہ یفعج، اوبااحسؼ، دبعاہلل نب لقعم، رضحت دعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک رتبیغ ارگہچ ا ک وجھکر ای دمعہ الکؾ یہ وہ فہ دفزخ ےس لڑ ےہ ےک ایبؿ ںیم

     2342    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اب٦ ححز، ويسٰي ب٦ یو٤س، او١ض، خيث١ہ، حَّضت وسی  ولی ب٦ ححز َىسی، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ولی ب٦ خَّش٣، :  راوی

 ب٦ حات٢ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََ  ٕ َحسَّ َٟ اب٦ُِ حُِحز ا َٔ  ٕ٣ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَولٔیُّ ب٦ُِ َخَِّشَ َح َِ ٔ ِىٔسیُّ َوإ ٕ اٜسَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ٤ََْا ؤيَسي َحسَّ َ ا٧ٔ أَِخب َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ا و 

٢ََّٝ ب٦ُِ یُو٤َُس حَ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ث٥ََا اِلَِو١َُض َو٦ِ َخِيَث١ََة َو٦ِ َؤسیِّ ب٦ِٔ َحات٢ٕٔ  ٠َا ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ٦ِ٠ٔ سَّ

َََِل َیَزی َي٥ُِمزُ أَی٦َ١َِ ٥ِ٠ٔطُ  َِ َِٜيَس بَِي٥َُط َوبَِي٥َطُ تُزُِج١َا٧ْ  ١ُِّٝطُ اهَّللُ  َ ُيک ََ َََِل یََزی إِٔلَّ ٠َا  أََحٕس إِٔلَّ  ٣َ َوی٥َُِمزُ أَِشأ٣ََ ٥ِ٠ُٔط  سَّ َٔ إِٔلَّ ٠َا 

 ٕ ِّٖ َت١َِزة ِو بٔٔص َٜ وا ا٥َّٜاَر َو ُٕ َِاتَّ َِ َوِجضٔطٔ  ا َٕ ِٝ ٔ ََل یََزی إِٔلَّ ا٥َّٜاَر ت َِ ٣َ َوَی٥ُِمزُ بَيَِن یََسیِطٔ  سَّ ثَىٔي  َٔ َٟ اِلَِو١َُض َوَحسَّ ا َٔ  ٕ َزاَز اب٦ُِ حُِحز

َٟ اِلَِو١َُض َو٦ِ َو١ِزٔوَو١ِزُو بِ  ا َٔ  ُٖ َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ َبٕة و  ِو بٔک١ََٕٔٝة ـَيِّ َٜ ُط َوَزاَز ِٔيطٔ َو َٝ  ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ َخِيَث١َةَ  ٦ُ ٠ُزََّة َو٦ِ َخِيَث١ََة ٠ِٔث



 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع  یلع نب رجح دعسی، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، انب رجح، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، ہمثیخ، رضحت دعی نب احمت

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ ااسی ےہ سج ےک اسھت اہلل رقنعبی وگتفگ اس رطح 

رظن رکے اگ ہک اس ےک افر اہلل ےک درایمؿ وکیئ رتامجؿ ہن وہاگ لدیم اینپ داںیئ رطػ دےھکی اگ وت اےس اےنپ لےگ ےجیھب وہےئ اامعؽ 

لںیئ ےگ اےنپ ابںیئ اےنپ اامعؽ دےھکی اگ اےنپ لےگ دفزخ دےھکی اگ اےنپ ہنم ےک اسےنم لگ، وت لگ ےس وچب ارگہچ وجھکر ےک ڑکٹے 

 ےک اسھت یہ وہ ای یسک دمعہ وگتفگ ےس یہ۔

ت دعی نب احمت ریض اہلل یلع نب رجح دعسی، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، انب رجح، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، ہمثیخ، رضح :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک رتبیغ ارگہچ ا ک وجھکر ای دمعہ الکؾ یہ وہ فہ دفزخ ےس لڑ ےہ ےک ایبؿ ںیم

     2343    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، او١ض، و١زو ب٦ ٠زة، خيث١ہ، حَّضت وسی ب٦ حات٢ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض وَ  اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة َو٦ِ َخِيَث١ََة َو٦ِ َؤسیِّ َحسَّ

و ُٕ َٟ اتَّ ا َٔ َؿ َوأََشاَح ث٢َُّ  أَُِعَ َِ ٢ََّٝ ا٥َّٜاَر  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ ذَََکَ َر ا َٔ َّي ب٦ِٔ َحات٢ٕٔ  َؿ َوأََشاَح َحً ا ا٥َّٜاَر ث٢َُّ أَُِعَ

١ََّا ی٥َُِمزُ  أ٤َ َ٘ َّطُ  ُ  َل٥٥ََّا أ٤َ ٢َِٜ یَِذَُکِ أَب َبٕة َو َِبٔک١ََٕٔٝة ـَيِّ ٢َِٜ َیحِٔس   ٦ِ١َ َِ  ٕ ِّٖ َت١َِزة ِو بٔٔص َٜ وا ا٥َّٜاَر َو ُٕ َٟ اتَّ ا َٔ َِٜيَضا ث٢َُّ  ٔ ١ََّا إ أ٤َ َ٘  ِٕ یِ و َُکَ

ث٥ََا اِلَِو١َُض  ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َحسَّ َٟ َحسَّ ا َٔ  َو

رمعف نب رمة، ہمثیخ، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دفزخ اک ذرک رفامای رھپ اس ےس تہب زایدہ ارعاض ایک رھپ رفامای دفزخ ےس وچب رھپ لپ یلص اہلل 

امگؿ ایک وگای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس یک رطػ دھکی رےہ ںی ہیلع فل ہ فملس ےن ارعاض ایک افر زایدہ ایک اہیں کت ہک مہ ےن 



 

 رھپ رفامای دفزخ ےس وچب ارگہچ وجھکر ےک ڑکٹے ےک اسھت یہ وہ سپ وج  ہ ہن اپےئ وت ہملک ہبیط ےک اسھت یہ۔

  اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشمع، رمعف نب رمة، ہمثیخ، رضحت دعی نب احمت ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک رتبیغ ارگہچ ا ک وجھکر ای دمعہ الکؾ یہ وہ فہ دفزخ ےس لڑ ےہ ےک ایبؿ ںیم

     2344    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، و١زو ب٦ ٠زة، خيث١ہ، حَّضت وسی ب٦ حات٢ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َو١ِ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٠ُزََّة َو٦ِ َخِيَث١ََة َو٦ِ  زٔو ب٦ِٔ َحسَّ

َذ ٥ِ٠َٔضا َوأََش  َتَىوَّ َِ َُّط َذََکَ ا٥َّٜاَر  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َؤسیِّ ب٦ِٔ َحات٢ٕٔ َو٦ِ َر ا َٔ اَح بَٔوِجضٔطٔ ثَََلَث ٠َٔزإر ث٢َُّ 

 ٔ ٢ِ َتح َٜ إ٧ِٔ  َِ ِّٖ َت١َِزةٕ  ِو بٔٔص َٜ وا ا٥َّٜاَر َو ُٕ َبةٕ اتَّ َِبٔک١ََٕٔٝة ـَيِّ  ُسوا 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، ہمثیخ، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

رھپ رفامای دفزخ ےس وچب ارگہچ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دفزخ اک ذترکہ رفامای اس ےس انپہ امیگن افر نیت رمہبت اانپ رہچہ ابمرک ریھپا 

 وجھکر ےک ڑکٹے ےک ذرہعی یہ وہ ارگ مت  ہ ہن اپؤ وت ہملک ہبیط ےس یہ یہس۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمة، ہمثیخ، رضحت دعی نب احمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 دصہق یک رتبیغ ارگہچ ا ک وجھکر ای دمعہ الکؾ یہ وہ فہ دفزخ ےس لڑ ےہ ےک ایبؿ ںیم

     2345    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابی جحيّہ، ٥٠ذر ب٦ جزیز، حَّضت جزیز ٠ح١س ب٦ ٠ثىي و٥زی، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، وو٧ ب٦ :  راوی

ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ َوِو٧ٔ ب٦ِٔ أَ  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ٤ََْا ٠َُح١َّ َ َِٜى٥َزٔیُّ أَِخب َّي ا ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ ٥ِ١ُِٜٔذرٔ ب٦ِٔ َجزٔیز َة َو٦ِ ا َّ بٔی ُجَحِي

ٟٔ اهَّللٔ  و َُ ٥َّا و٥َِٔس َر ُ٘  َٟ ا َٔ اْة ٠ُِحَتابٔی ا١َِّ٥ٜارٔ أَِو َو٦ِ أَبٔيطٔ  اْة ُُعَ َّ ِو٣ْ حُ َٔ ََِحائَُط   َٟ ا َٔ ٢َ فٔی َظِسرٔ ا٥ََّٜضارٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َظل

 َّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َز َوِجطُ َر َت١َىَّ َِ ُض٢ِ ٦ِ٠ٔ ٠ََُّضَ  ُّٝ ُ ِٞ ک ُتُض٢ِ ٦ِ٠ٔ ٠ََُّضَ بَ ٓٔ َوا٠َّ ُيو ِّٝٔسی اٜسُّ َٕ ِٔ ٠َُت َِٜىَبا ٢َ ١َٜٔا ی اهَّللُ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َٟ یَا أَ  ا َٕ َِ  َِ َّی ث٢َُّ َخَف ََِعل ا٣َ  َٔ أَذ٧ََّ َوأَ َِ أ٠َََز بََٔلِّل  َِ َد  َٞ ث٢َُّ َِخَ َسَخ َِ ٔة  َٔ ا َّ ِٜ َّٜٔذی َرأَی بٔض٢ِٔ ٦ِ٠ٔ ا ٢ُِ ا وا َربَّٙ ُٕ یَُّضا ا٥َّٜاُس اتَّ

ٔلَی آِٔخٔ اِْلَیٔة إ٧َّٔ  ٕ إ ٕس َواحَٔسة ِّ ٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ َن َٕ َٝ ْس ٠َا َخ ِّ ِٜت٥َُِمزِ َن وا اهَّللَ َو ُٕ َِٜحَِّشٔ اتَّ ًَّٜٔي فٔی ا َِٝي٢ُِٙ َرٔٔيّبا َواِْلَیَة ا اهَّللَ کَا٧َ َو

ٔ ٦ِ٠ٔ َظ  ًٔ بُزِّظ ٔ ٦ِ٠ٔ زِٔرَص١ٔطٔ ٦ِ٠ٔ ثَِوبٔطٔ ٦ِ٠ٔ َظا ْٞ ٦ِ٠ٔ زٔی٥َارٔظ َٗ َرُج وا اهَّلَل َتَعسَّ ُٕ ٕس َواتَّ ٍَ ٔ ٠َِت ٜ سَّ أَ َٔ َّي  ٔ َحً ًٔ َت١ِزٔظ ِو ا َٜ َٟ َو

 ُ َٟ ث ا َٔ ِس َوَحزَِت  َٔ  ِٞ ُ َو٥َِضا بَ ُط َتِىحٔز ُّّ َ٘ ٕ کَاَزِت  ة ْٞ ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارٔ بَُّٔصَّ َِ َرُج َحا َِ  َٟ ا َٔ  ٕ ِّٖ َت١َِزة َّي بٔٔص ٢َّ َتَتابََي ا٥َّٜاُس َحً

َّی ا ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َّي َرأَیُِت َوِجَط َر ٕ َوثَٔيإب َحً ِو٠َئِن ٦ِ٠ٔ ـََىا٣ َ٘ ُٟ َرأَیُِت  و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َُّط ٠ُِذَصَبْة  أ٤َ َ٘  ُٞ َّٝ ٢َ یََتَض َّٝ ََ َِٝيطٔ َو هَّللُ َو

 َٞ َٝطُ أَِجزُصَا َوأَِجزُ ٦ِ٠َ َو١ٔ َِ ٥َّّة َحَس٥َّة  َُ ََل٣ٔ  َِ ٔ ٦َّ فٔی اِْل ََ  ٢ََّٝ ٦ِ٠َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َغ ٦ِ٠ٔ اهَّللٔ َظل ُٕ ٔ أ٧َِ ی٥َِ ٌَيِْ بَٔضا َبِىَسُظ ٦ِ٠ٔ 

ٔ ٦ِ٠ٔ  أُُجورٔص٢ِٔ  َٞ بَٔضا ٦ِ٠ٔ َبِىٔسظ َِٝيطٔ ؤِزُرَصا َوؤِزُر ٦ِ٠َ َو١ٔ يَِّئّة کَا٧َ َو ََ ّة  َّ٥ َُ ََل٣ٔ  َِ ٔ ٦َّ فٔی اِْل ََ َغ ٦ِ٠ٔ  َشِيْئ َو٦ِ٠َ  ُٕ ٔ أ٧َِ ی٥َِ ٌَيِْ

 أَِوَزارٔص٢ِٔ َشِيْئ 

ےس رفاتی ےہ ہک مہ دؿ ےک یرفع ںیم دمحم نب ینثم زنعی، دمحم نب رفعج، ہبعش، وعؿ نب ایب ہفیحج، ذنمر نب رجری، رضحت رجری 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےھت وت ا ک وقؾ ےگنن اپؤں ےگنن دبؿ ڑمچے یک ابعںیئ ےن ولترافں وک اکٹلےئ وہےئ احرض 

ادقس اؿ ےک افہق وک رہچہ  وہیئ اؿ ںیم ےس ارثک ہکلب اسرے ےک اسرے ہلیبق ک ر ےس ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک

 دھکی رک ریغتم وہایگ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رھگ رشتفی ےل ےئگ رھپ رشتفی الےئ وت رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح دای وت

اوہنں ےن اذاؿ افر ااقتم یہک۔ رھپ لپ ےن ہبطخ دای رفامای اے ولوگں اےنپ رب ےس ڈرف سج ےن مت وک دیپا ایک ا ک اجؿ ےس 
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ای ہک لدیم اےنپ دانیر افر درمہ افر اےنپ ڑپکے افر دنگؾ ےک اصع ےس ےہ )اَ



 

افر وجھکر ےک اصع ےس دصہق رکات ےہ۔ اہیں کت ہک لپ ےن رفامای ارگہچ وجھکر اک ڑکٹا یہ وہ رھپ ااصنر ںیم ےس ا ک لدیم یلیھت اینت 

اس یک ریپفی یک اہیں کت یک ںیم ےن دف ڈریھ ڑپکفں افر اھبری ےل رک لای ہک اس اک اہھت ااھٹ ےن ےس اعزج وہ راہ اھت رھپ ولوگں ےن 

 اھکےن ےک دےھکی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک رہچہ ادقس دنکؿ یک رطح اتکمچ وہا رظن ل ےن اگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےئ اس اک ارج افر اس ےک دعب ل رکےن فاولں فل ہ فملس ےن رفامای سج صخش ےن االسؾ ںیم یسک اےھچ رطہقی یک ادتباء یک وت اس ےک 

اک وثاب وہاگ ریغب اس ےک ہک اؿ ےک وثاب ںیم یمک یک اجےئ افر سج االسؾ ںیم یسک ربے ل یک ادتباء یک وت اس ےک  ےئ اس اک انگہ 

 ۔ےہ افر اؿ اک ھچک انگہ وہنجں ےن اس ےک دعب ل ایک ریغب اس ےک ہک اؿ ےک انگہ ںیم ھچک یمک یک اجےئ

 دمحم نب ینثم زنعی، دمحم نب رفعج، ہبعش، وعؿ نب ایب ہفیحج، ذنمر نب رجری، رضحت رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 خ ےس لڑ ےہ ےک ایبؿ ںیمدصہق یک رتبیغ ارگہچ ا ک وجھکر ای دمعہ الکؾ یہ وہ فہ دفز

     2346    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابواَا٠ہ، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، وو٧ ب٦ ابی جحيّہ، ٥٠ذرب٦ جزیز :  راوی

ا٠ََة ح و َحسَّ  ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا َحسَّ اَِل َج١ٔيّىا َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبٔی  َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ

 َُ ٥َّا و٥َِٔس َر ُ٘  َٟ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٥ِ١ُِٜٔذَر ب٦َِ َجزٔیز ١ِٔىُت ا ََ  َٟ ا َٔ َة  َّ ثَىٔي َوِو٧ُ ب٦ُِ أَبٔی ُجَحِي َٝيِ ُشِىَبُة َحسَّ َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل طٔ و

َّی  َٟ ث٢َُّ َظل ا َٔ ٞٔ َحٔسیٔث اب٦ِٔ َجِىََفٕ َوفٔی َحٔسیٔث اب٦ِٔ ٠َُىاذٕ ٦ِ٠ٔ اٜزِّیَاَزةٔ  ٢َ َظِسَر ا٥ََّٜضارٔ ب١ِٔٔث َّٝ ََ َِ َو ِضَز ث٢َُّ َخَف  اٜمُّ

ےت ںی ہک مہ حبص اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، وعؿ نب ایب ہفیحج، ذنمرنب رجری اےنپ فادل ےس رفاتی رک

 ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس وموجد ےھت رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رہظ یک امنز ادا یک افر ہبطخ دای ۔

 ابیق دحثی سگر یکچ ےہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، وعؿ نب ایب ہفیحج، ذنمرنب رجری :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک رتبیغ ارگہچ ا ک وجھکر ای دمعہ الکؾ یہ وہ فہ دفزخ ےس لڑ ےہ ےک ایبؿ ںیم

     2347    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبيساهَّلل ب٦ و١ز ٔواریزی، ابوکا٠ٞ، ٠ح١س ب٦ وبسا١ٜٝک ا٠وی، ابوووا٤ہ، وبسا١ٜٝک ب٦ و١يْ، ٥٠ذر ب٦ جزیز :  راوی

اُٜ  َٔ ١َِٜٝٔٔک اِل٠َُؤیُّ  ُس ب٦ُِ َوِبٔس ا ٕٞ َو٠َُح١َّ َوارٔیزٔیُّ َوأَبُو کَا٠ٔ َٕ ِٜ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ و١ََُز ا ث٥ََا أَبُو َوَوا٤َةَ َحسَّ َو٦ِ َوِبٔس  وا َحسَّ

 َٝ َّی اهَّللُ َو ٥ُِت َجأّٜسا و٥َِٔس ا٥َّٜٔييِّ َظل ُ٘  َٟ ا َٔ ٕ َو٦ِ أَبٔيطٔ  ٥ِ١ُِٜٔذرٔ ب٦ِٔ َجزٔیز ٕ َو٦ِ ا ١َِٜٝٔٔک ب٦ِٔ و١َُيِْ ِو٣ْ ٠ُِحَتابٔی ا َٔ أََتاُظ  َِ  ٢َ َّٝ ََ ِيطٔ َو

ِضَز ث٢َُّ  َّی اٜمُّ ََِعل تٔطٔ َؤِيطٔ  َِٜحٔسیَث بٕٔٔعَّ ُٔوا ا ا ََ إ٧َّٔ  ا١َِّ٥ٜارٔ َو َِ ا َبِىُس  َٟ أ٠ََّ ا َٔ َِٝيطٔ ث٢َُّ  َح١َٔس اهَّلَل َوأَثِىَي َو َِ ّْا  ّْا َظٍٔي َ َظٔىَس ٥ِ٠ٔب

٢ُُ اِْلیَةَ  وا َربَّٙ ُٕ َٟ فٔی َ٘ٔتابٔطٔ یَا أَیَُّضا ا٥َّٜاُس اتَّ َ  اهَّلَل أ٤َِز

نب ریمع، ذنمر نب رجری اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت  دیبع اہلل نب رمع وقارریی، اوباکلم، دمحم نب دبعاکلمل اومی، اوبوعاہن، دبعاکلمل

ںی ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اھٹیب اھت ہک دنچ ولگ ےگنن ڑمچے یک ابعںیئ ےن وہےئ لےئ ابیق دحثی سگر یکچ 

الےئ اہلل یک دمح ف انث ایبؿ یک رھپ رفامای اام ےہ اس ںیم  ہ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رہظ یک امنز ڑپھ رک وھچےٹ ربنم رپ رشتفی 

 دعب اہلل ےن اینپ اتکب ںیم انزؽ ایک ےہ

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی، اوباکلم، دمحم نب دبعاکلمل اومی، اوبوعاہن، دبعاکلمل نب ریمع، ذنمر نب رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق یک رتبیغ ارگہچ ا ک وجھکر ای دمعہ الکؾ یہ وہ فہ دفزخ ےس لڑ ےہ ےک ایبؿ ںیم

     2348    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٜزح٦١ ب٦ ہَلٟ وبسي، جزیز ب٦ وبساهَّللزہيْ ب٦ ِحب، جزیز، او١ض، ٠وسٰي ب٦ وبساهَّلل ب٦ یزیس، ابوؼهی، وبسا :  راوی

ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ ٠ُوَسي ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ َیزٔیَس َوأَبٔی اٜؽُّ  ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َهی َو٦ِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َحسَّ

َٟ جَ  ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ  َِٜىِبٔسيِّ َو٦ِ َجزٔیز ٟٕ ا ُٓ صََٔل و َِٝيض٢ِٔ اٜعُّ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر أب إ َِ ٤َاْس ٦ِ٠ٔ اِلَُِعَ ا

ََِذََکَ ب١َِٔىىَي َحٔسیثٔض٢ِٔ  ِس أََظابَِتُض٢ِ َحاَجْة  َٔ َِ َحأٜض٢ِٔ  و َُ أَی   ََفَ

ی، دبعارلنمح 

ج

 

ض

ی، رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک دنچ زریہ نب رحب، رجری، اشمع، ومٰیس نب دبعاہلل نب سیدی، اوب

یش عن

نب الہؽ 

داہییت ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ اوہنں ےن افؿ ینہپ وہیئ یھت افر اؿ اک احؽ ربا اھت لپ 

 یق دحثی سگر یکچ ےہ۔یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ اک ربا احؽ داھکی وت اؿ ےک رضفرت دنم وہےن اک ایخؽ رفامای اب

ی، رجری نب دبعاہلل :  رافی

یش عن

ی، دبعارلنمح نب الہؽ 

ج

 

ض

 زریہ نب رحب، رجری، اشمع، ومٰیس نب دبعاہلل نب سیدی، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رک زمدفر اینپ زمدفری ےس دصہق ےک رکںی افر مک

 

 

یی 

 

ی

 

ن

 ... دصہق رک ےن فاےل رک ےن فاےل یک 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رک ےن ےس رف ےنک ےک ایبؿ ںیم

 

 

یی 

 

ی

 

ن

 زمدفر اینپ زمدفری ےس دصہق ےک رکںی افر مک دصہق رک ےن فاےل رک ےن فاےل یک 
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٥سر، شىبہ، بَّش ب٦ خاٜس، اب٦ جىَف، شىبہ، ََٝمي٧، ابووائٞ، حَّضت ابو٠سىوز رِضي اهَّلل یحٌي ب٦ ٠ىين، ٌ :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َٜطُ  ُن  ِّ َّٝ ث٥َٔيطٔ بَِّٔشُ ب٦ُِ َخأٜٕس َواٜ ث٥ََا ُشِىَبُة ح و َحسَّ ث٥ََا ٥ٌَُِسْر َحسَّ ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ ٠َٔىيٕن َحسَّ ْس َيِىىٔي اب٦َِ  َحسَّ ٤ََْا ٠َُح١َّ َ أَِخب

٥َّا ٤َُحا٠ٔ َجِى  ُ٘  َٟ ا َٔ ٔة  َٔ َس َٟ أ٠ُٔز٤َِا بٔاٜعَّ ا َٔ  ٕ ٕٞ َو٦ِ أَبٔی ٠َِسُىوز ٔ ٧َ َو٦ِ أَبٔی َوائ ََٝمِيَ َُ َٗ أَبُو ََفٕ َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ  ََِتَعسَّ  َٟ ا َٔ  ُٞ

و٧َ إ٧َّٔ  ُٕ ٔ ٥َ١ُِٜاِ َٟ ا ا َٕ َِ َْ ٥ِ٠ٔطُ  َ ث ِ٘ َِ إِٔنَسا٧ْ بَٔصِيٕئ أَ َٟ َوَجا ا َٔ  ًٕ ْٔ َظا ٕٞ ب٥ِٔٔع َٞ َصَذا َؤٕي َى َِ ةٔ َصَذا َو٠َا  َٔ ىٔيٌّ َو٦ِ َظَس ٍَ َٜ اهَّللَ 



 

َّٜٔذی٦َ َِل  أت َوا َٔ َس ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن فٔی اٜعَّ وِّؤيَن ٦ِ٠ٔ ا ١ُِٜفَّ ١ِٝٔزُو٧َ ا َّٜٔذی٦َ َی َِٜت ا ٥َزَ َِ  ِّ ِّٔن اِْلَِخُ إِٔلَّ رٔیَا ِٝ ٢ِ َی َٜ  َیحُٔسو٧َ إِٔلَّ ُجِضَسص٢ُِ َو

وِّؤيَن  ١ُِٜفَّ  بَِّٔشْ بٔا

 نب نیعم، دنغر، ہبعش، رشب نب اخدل، انب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ییحی

ہک ںیمہ دصہق اک مکح دای ایگ احالہکن مہ وبھج ااھٹ رک زمدفری ایک رکےت ےھت افر دصہق دای اوبلیقع ےن لداھ اصع افر وکیئ دفرسا لدیم 

 وت انم نیق ےن اہک ےب کش اہلل اس دصہق ےس ےب رپفاہ ےہ وت دفرسے ےن وت رصػ داھکفے یہ ےک ےیل ااسی ایک اؿ ےس زایدہ الای

( انزؽ وہیئ وج ولگ ہنعط دےتی ںی وخ ی ےس دصہق رکےن فاےل ومونمں وک افر اؿ ولوگں 
َ

 

ن
 
عِن

ِ
ّ
وو
َ
ّ
غ
ُ
م
ْ ل

فَؿ ا
ُ
د

 

ِر
م
ْ ل
َ
ی 

 
َ

 

 ِي 

 

َ
وک وج اینپ ےہ وت ) اّل

 اک ظفل ںیہن ےہزمدفری ےک وسا ھچک ںیہن
َ

 

ن
 
عِن

ِ
ّ
وو
َ
ّ
غ
ُ
م
  اپےت ںی افر رشب یک رفاتی ںیم 

 ییحی نب نیعم، دنغر، ہبعش، رشب نب اخدل، انب رفعج، ہبعش، امیلسؿ، اوبفالئ، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رک ےن ےس رف ےنک ےک ایبؿ ںیم

 

 

یی 

 

ی

 

ن

 زمدفر اینپ زمدفری ےس دصہق ےک رکںی افر مک دصہق رک ےن فاےل رک ےن فاےل یک 
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ىيس ب٦ ربيي، اَحاٗ ب٦ ٥٠عور، ابوزاز، :  راوی  شىبہ ٠ح١س ب٦ بصار،َ 

٤ََْا أَ  َ ُٖ ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر أَِخب َح َِ ٔ ث٥َٔيطٔ إ ٔىيُس ب٦ُِ اٜزَّبٔئي ح و َحسَّ ََ ثَىٔي  إر َحسَّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ص١َُا َو٦ِ ُشِىَبَة َحسَّ بُو َزاُوَز لَٔکَ

ُٞ َولَی  ٥َّا ٤َُحا٠ٔ ُ٘  َٟ ا َٔ ٔىئس ب٦ِٔ اٜزَّبٔئي  ََ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث  ٥َاز َِ ٔ  ُلُضور٤َٔابَٔضَذا اِْل

دمحم نب اشبر، دیعس نب رعیب، ااحسؼ نب وصنمر، اوبداد، ہبعش، ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ، دیعس نب رعیب یک دحثی ںیم ےہ 

 ہک زمدفری رپ اینپ وھٹیپں رپ وبھج ااھٹےت ےھت۔

 دمحم نب اشبر، دیعس نب رعیب، ااحسؼ نب وصنمر، اوبداد، ہبعش :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دف دھ فاال اجونر تفم دےنی یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دف دھ فاال اجونر تفم دےنی یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔
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 زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیِ  ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ِّ َُ ث٥ََا  ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ْٞ ی٥َ١َُِح أَ َحسَّ َُ بٔطٔ أََِل َرُج َٞ َزَة َیِبُٝ صِ

ََٜىٔمي٢ْ  ُسو بُٔىٓسٕ َوَتزُوُح بُٔىٓسٕ إ٧َّٔ أَِجَزَصا  ٍِ ّة َت َٔ  بَِيٕت ٤َا

زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

افینٹن داتی ےہ وج حبص یھب ربنت رھبے افر اشؾ وک یھب وت اس اک تہب ڑبا وثاب  فملس ےن رفامای ل اگہ روہ وج لدیم یسک رھگ فاولں وک ایسی

 ےہ۔

 زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دف دھ فاال اجونر تفم دےنی یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔
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 ٠ح١س ب٦ اح١س ب٦ ابی خْٝ، زَکیا ب٦ وسی، وبساهَّلل ب٦ زیس، وسی ب٦ ثابت، ابوحاز٣، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 َ ُس ب٦ُِ أ ثَىٔي ٠َُح١َّ ٤ََْا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ َو١ِزٕو َو٦ِ َزیِٕس َو٦ِ َوسٔ َحسَّ َ ُِ ب٦ُِ َوسٔٓیٕ أَِخب یَّا ث٥ََا َزََکٔ ْٕ َحسَّ َٝ یِّ ب٦ِٔ ِح١ََس ب٦ِٔ أَبٔی َخ

ََِذََکَ  َّطُ ٤ََهی  ٢ََّٝ أ٤َ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ٦ِ٠َ ٥َ٠ََح ٥٠َٔيَحّة ٌََسِت  ثَابٕٔت َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٔ خَٔعاِّل َو

ٕة َظبُوحَٔضا َوٌَبُؤَٔضا َٔ ٕة َوَراَحِت بَٔعَس َٔ  بَٔعَس

دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، زرکای نب دعی، دبعاہلل نب زدی، دعی نب اثتب، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

سج ےن دفدھ دےنی فایل افینٹن دی وت افینٹن اک حبص وک دفدھ دانی یھب اس ےک ےیل دصہق وہاگ افر اشؾ وک اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن عنم رفامای 

 یھب اس ےک ےیل دصہق وہاگ حبص وک حبص ےک دفدھ ےک ےنیپ اک افر اشؾ وک اشؾ ےک دفدھ ےنیپ اک۔

 ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہدمحم نب ادمح نب ایب فلخ، زرکای نب دعی، دبعاہلل نب زدی، دعی نب اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یخس افر لیخب یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یخس افر لیخب یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم
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 و١زو ٤أس، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ٢َ َحسَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

ا َِٜحَس٦ٔ ب٦ِٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ َٔ َٟ اب٦ُِ ُجَزیِٕخ َو٦ِ ا ا َٔ َٟ َو ا َٔ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة  ِّ َُ ث٥ََا  أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ  َٟ َو١ِْزو َوَحسَّ

َٝيِ  ٕٞ َو ٞٔ َرُج ١ََث َ٘  ٔٗ ١َُِٜتَعسِّ ٖٔ َوا ّٔ ٥ِ١ُِٜ ُٞ ا َٟ ٠ََث ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی َظل َُٜس٧ِ ثُٔسیِّض١َٔا إ ََّتا٧ٔ أَِو ُج٥ََّتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ  طٔ ُجب

َِٝيطٔ  ِت َو ٍَ َب ََ  َٗ ُٗ أ٧َِ یََتَعسَّ ١َُِٜتَعسِّ إَٔذا أََراَز ا َِ َٟ اِْلَِخُ  ا َٔ ُٖ َو ّٔ ٥ِ١ُِٜ إَٔذا أََراَز ا َِ ُٞ أ٧َِ َتَزأٔيض١َٔا  َِٜبدٔي أَِو ٠َزَِّت َوإَٔذا أََراَز ا

َٝيِ  ََٝعِت َو َٔ  َٖ ّٔ َٟ ی٥ُِ ا َٕ َِ َٟ أَبُو صَُزیَِزَة  ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َُّو أَثَزَُظ  َّي تُح٦َّٔ ب٥ََا٤َطُ َوَتِى ٕة ٠َِؤؼَىَضا َحً َٕ ِٝ ُّٞ َح ُ َََِل طٔ َوأََخَذِت ک ُىَضا  َِّ یَُو



 

ٔسيُ   َتتَّ

 ےن رفامای ہک رخچ رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

رکےن فاےل افر دصہق رکےن فاےل یک اثمؽ اس لدیم یک یس ےہ )الص ںیم  ہ وہان اچےیہ اھت ہک یخس افر لیخب یک اثمؽ اس لدیم یسیج 

ےہ( سج ےک افرپ دف زرںی ای دف رکےت وہں اس یک اھچویتں ےس یلسنہ ) ےلگ( یک  یی کت، بج رخچ رکےن فاال ارادہ رکے افر 

فی ےن اہک بج دصہق رکےن فاال ارادہ رکے ہک فہ دصہق رکے وت فہ زرہ لھک اجےئ ای یبمل وہ اجےئ افر اس ےک اسرے دفرسے را

دبؿ رپ لیھپ اجےئ افر بج لیخب رخچ رکےن اک ارادہ رکے وت فہ زرہ اس رپ گنت وہ اجےئ افر اینت ڑکس اجےئ ہک رہ ڑکی اینپ ہگج رپ 

اشنؿ وک اٹم دے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک فہ اس وک اشکدہ رکان اچاتہ ےہ سک اجےئ اہیں کت ہک اس ےک دقومں ےک 

 نکیل فہ اشکدہ ںیہن وہیت۔

 رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یخس افر لیخب یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم

     2354    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ََٝمي٧ ب٦ وبيساهَّلل، ابوایوب ٌيَلنی، ابووا٠ز وٕسی، ابزاہي٢ ب٦ ٤اِي، حس٦ ب٦ ٠س٢ٝ، ـاُس، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٧ُ َمِيَ َٝ َُ ثَىٔي  ث٥ََا إٔبَِزاصٔي٢ُ بِ  َحسَّ ٔسیَّ َحسَّ َٕ َِٜى ٕ َيِىىٔي ا ث٥ََا أَبُو َوا٠ٔز ِيََلنٔیُّ َحسَّ ٍَ ِٜ َِٜحَس٦ٔ ب٦ُِ وُبَِئس اهَّللٔ أَبُو أَیُّوَب ا ٦ُ ٤َإِٔي َو٦ِ ا

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َب َر َٟ َْضَ ا َٔ ٞٔ ب٦ِٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ١ََث َ٘  ٔٗ ١َُِٜتَعسِّ ٞٔ َوا َِٜبدٔي َٞ ا ٢َ ٠ََث َّٝ ََ

 ُ١ِٜ َٞ ا ََِحَى ٔلَی ثُٔسیِّض١َٔا َوَتَزأٔيض١َٔا  ِت أَیِسٔیض١َٔا إ ِس اِؼُْطَّ َٔ َِٝيض١َٔا ُج٥ََّتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ َحٔسیٕس  َٝئِن َو ٕة َرُج َٔ َٗ بَٔعَس ١ََّٝا َتَعسَّ ُ ُٗ ک َتَعسِّ

 َ َي أ٤َ شِّ ٍَ َّي ُت َٟ ا٤َِبَسَفِت َو٥ُِط َحً ا َٔ ٕة ٠َکَا٤ََضا  َٕ ِٝ ُّٞ َح ُ ََٝعِت َوأََخَذِت ک َٔ ٕة  َٔ ١َا َص٢َّ بَٔعَس َّٝ ُ ُٞ ک َِٜبدٔي َٞ ا َُّو أَثََزُظ َوَجَى ُط َوَتِى َٝ  ا٠ٔ

 َِّ ِو َرأَیَِتُط یَُو َٝ َِ ُٟ بٔإِٔظَبٔىطٔ فٔی َجِيبٔطٔ  و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أ٤ََا َرأَیُِت َر يُ ُىضَ َِ ََّ  ا َوَِل َتَو



 

امیلسؿ نب دیبع اہلل، اوباویب الیغین، اوباعرم دقعی، اربامیہ نب انعف، نسح نب ملسم، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

ںی  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن لیخب افر دصہق دےنی فاےل یک اثمؽ ایبؿ رفامیئ اسیج ہک دف لدیم وہں اؿ رپ ول ےہ یک دف زر

وہں افر اؿ ےک دفونں اہھت اھچ ویتں یک رطػ ولگں ںیم ابدنھ دےیئ ےئگ وہں دصہق رکےن فاال بج دصہق رکان اچےہ وت فہ زرہ اس 

رپ اشکدہ وہ اجےئ اہیں کت ےک ڈاھپن ےل اس ےک وپرفں وک افر اٹم دے اس ےک دقومں ےک اشنانت وک افر لیخب بج دصہق 

 وہ اجےئ افر اس اک رہ ہقلح اینپ ہگج  سنھ اجےئ رفامےت ںی ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رکےن اک ارادہ رکے۔ وت فہ زرہ گنت

ہلل ہیلع فل ہ فملس وک داھکی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےنپ رگ ةیؿ ںیم اویلگنں وک ڈاؽ رک ااشرہ رفامای ارگ وت داتھکی ہک لپ یلص ا

 ےھت نکیل فہ اشکدہ ںیہن وہ ریہ یھت۔ فل ہ فملس زرہ اشکدہ رکان اچےتہ

 امیلسؿ نب دیبعاہلل، اوباویب الیغین، اوباعرم دقعی، اربامیہ نب انعف، نسح نب ملسم، اطؤس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  افر لیخب یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیمیخس

     2355    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اح١س ب٦ اَحاٗ حَّضمی، وہيِ، وبساهَّلل ب٦ ـاُس، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

 َٖ َح َِ ٔ ث٥ََا أَِح١َُس ب٦ُِ إ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ـَاُوٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی  َحسَّ ِٕ َحسَّ مٔیُّ َو٦ِ ُوَصِي َِٜحَِّضَ ا

َٝئِن  ُٞ َرُج ٗٔ ٠ََث ١َُِٜتَعسِّ ٞٔ َوا َِٜبدٔي ُٞ ا ٢ََّٝ ٠ََث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َِٝيض١َٔا ُج٥ََّتا٧ٔ ٦ِ٠ٔ َحٔسیٕس  صَُزیَِزَة  َو

 َّٝ َٕ ٕة َت َٔ ُٞ بَٔعَس َِٜبدٔي َِّی أَثََزُظ َوإَٔذا َص٢َّ ا َّي ُتَىف َِٝيطٔ َحً َسَىِت َو ٕة اتَّ َٔ ُٗ بَٔعَس ١َُِٜتَعسِّ ٔلَی إَٔذا َص٢َّ ا ِت یََساُظ إ َِٝيطٔ َواِنَؽ١َّ َعِت َو

َٟ اهَّللٔ و َُ ََِس١ِٔىُت َر  َٟ ا َٔ ٔلَی َظاحٔبَتَٔضا  ٕة إ َٕ ِٝ ُّٞ َح ُ َبَؽِت ک َٕ ََل َتَزأٔيطٔ َواِن َِ َىَضا  َِّ َيِحَضُس أ٧َِ یَُو َِ  ُٟ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َيِسَتٔفييُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب ااحسؼ رضحیم، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

یک اثمؽ اؿ دف لدویمں یسیج ےہ پ  رپ دف زرںی ولےہ یک وہں بج دصہق  فل ہ فملس ےن رفامای ہک لیخب افر دصہق رکےن فاےل



 

دےنی فاال دصہق رکےن اک ارادہ رکے وت فہ اس رپ اشکدہ وہ اجےئ اہیں کت ہک اس ےک دقومں ےک اشنانت وک اٹم دے افر بج لیخب 

ںیئ افر رہ ہقلح دفرسے ہقلح ںیم سھگ دصہق اک ارادہ رکے وت فہ اس رپ گنت وہ اجےئ افر اس ےک اہھت اس ےک ےلگ ںیم  سنھ اج

اجےئ رفامےت ںی ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک رفامےت انس فہ اس وک اشکدہ رکےن یک وکشش رکے نکیل اطتق ںیہن 

 راتھک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب ااحسؼ رضحیم، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجےئ دصہق دےنی فاےل وک وثاب ےنلم ےک وبثت ےک
 
چ

ی 

 

ن ہ 
ت 

 ...دصہق ارگہچ افقس ف ریغہ ےک اہھت 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ دصہق دےنی فاےل وک وثاب ےنلم ےک
 
چ

ی 

 

ن ہ 
ت 

  وبثت ےک ایبؿ ۔دصہق ارگہچ افقس ف ریغہ ےک اہھت 

     2356    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َویس ب٦ َىيس، حّغ ب٦ ٠يَسہ، ٠وسٰي ب٦ وٕبہ، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َة َو٦ِ ٠ُوَس  ُغ ب٦ُِ ٠َِيََسَ ِّ ثَىٔي َح ٔىيٕس َحسَّ ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ثَىٔي  ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َحسَّ ٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َبَة َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ِٕ ي ب٦ِٔ وُ

تٔطٔ  َٔ َد بَٔعَس ََِْخَ ٕة  َٔ ََٝة بَٔعَس ِي َّٝ ٦َّ اٜ َٔ ْٞ َلََتَعسَّ َٟ َرُج ا َٔ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أَِظَبُحوا  ا٥َّٜٔييِّ َظل َِ َوَؼَىَضا فٔی یَسٔ َزا٤َٔيٕة  َِ

ٕة َیتَ  َٔ ٦َّ بَٔعَس َٔ َِٜح١ُِس َولَی َزا٤َٔيٕة َلََتَعسَّ ََٜک ا َُّٝض٢َّ  َٟ اٜ ا َٔ َة َولَی َزا٤َٔيٕة  َٝ ِي َّٝ َٗ اٜ ثُو٧َ ُتُعسِّ ََِوَؼَىَضا فٔی َحسَّ تٔطٔ  َٔ َد بَٔعَس َْخَ َِ

ِٜحَ  ََٜک ا َُّٝض٢َّ  َٟ اٜ ا َٔ ٌَىٓٔيٕ  َٗ َولَی  ثُو٧َ ُتُعسِّ أَِظَبُحوا یََتَحسَّ َِ ٌَىٓٔيٕ  تٔطٔ یَٔس  َٔ َد بَٔعَس ََِْخَ ٕة  َٔ ٦َّ بَٔعَس َٔ ٌَىٓٔيٕ َلََتَعسَّ ١ُِس َولَی 

 ٔ َِٜح١ُِس َولَی َزا٤ ََٜک ا َُّٝض٢َّ  َٟ اٜ ا َٕ َِ  ٕٗ ارٔ ََ َٗ َولَی  ثُو٧َ ُتُعسِّ أَِظَبُحوا یََتَحسَّ َِ  ٕٗ ارٔ ََ َوَؼَىَضا فٔی یَسٔ  َيٕة َوَولَی ٌَىٓٔيٕ َوَولَی َِ

َٜطُ أَ   َٞ ٕٔي َِ ُتَٔی  أ َِ  ٕٗ ارٔ ََ ٔ ىٔيَّ َيِىَتب ٍَ ِٜ َّٞ ا َى َٜ ُّْ بَٔضا َو٦ِ ز٤َٔاَصا َو ََّٝضا َتِسَتٔى َى َٝ َِ ا اٜزَّا٤َٔيُة  َِٝت أ٠ََّ ٔ ُٔب ِس  َٕ َِ ُتَک  َٔ ا َظَس َّ٠ ُٖ ّٔ ي٥ُِ َِ  ُْ

تٔطٔ  َٔ ُّْ بَٔضا َو٦ِ ََسٔ َٗ َيِسَتٔى ارٔ َّٞ اٜسَّ َى َٜ ا أَِوَفاُظ اهَّللُ َو َّ١٠ٔ 

ہبقع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی  وسدی نب دیعس، صفح نب ئآ رہ، ومٰیس نب



 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ا ک لدیم ےن اہک ہک لج رات رضفر دصہق رکفں اگ ۔ فہ دصہق اک امؽ ےل رک الکن۔ وت اس ےن فہ 

 رچاچ وہا ہک رات وک زاہین وک دصہق دای وت اس ےن اہک اے اہلل! ریتے یہ دصہق اک امؽ یسک زاہین ےک اہھت رپ راھک حبص وہیئ وت ولوگں ںیم

 ےئ زاہین رپ دصہق دےنی رپ رعتفی ےہ، رھپ اس ےن دصہق اک امؽ امدلار ےک اہھت ںیم دے دای ولوگں ےن حبص وک ابںیت یک ہک رات وک 

دےتی ںیم ریتی یہ رعتفی ےہ اس ےن زمدی دصہق دےنی اک  امدلار ےک اہھت ںیم دے دای وت اس ےن اہک اے اہلل امدلار رپ دصہق اچنہپ

 ارادہ ایک افر دصہق دےنی ےک ےیل الکن وت وچر ےک اہھت ںیم دے دای حبص وک ولوگں ےن ہچ وگیمایئں ںیک ہک رات وک وچر رپ دصہق ایک ایگ وت

 ےہ اس ےک اپس ا ک صخش ےن ل رک اہک ہک اس ےن اہک اے اہلل زاہین امدلار افر وچر کت دصہق اچنہپ دےنی ںیم ریتے یہ ےیل رعتفی

ریتے بس ےک بس دصاقت وبقؽ رک ےیل ےئگ زاہین وک دصہق اس  ےئ دولاای ایگ ہک اشدی فہ لدنئہ زان ےس ابز رےہ افر اشدی ہک امدلار 

 ۔ربعت احلص رکے افر اہلل ےن وج اےس اطع ایک ےہ اس ںیم ےس رخچ رکے افر اشدی ہک وچر وچری رکےن ےس ابز لاجےئ

 وسدی نب دیعس، صفح نب ئآ رہ، ومٰیس نب ہبقع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... حی ااجزت ای رعاامتن دار زخا یچن افر اس وعرت ےک وثاب اک ایبؿ وج اےنپ وش رہ یک رص

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اامتن دار زخا یچن افر اس وعرت ےک وثاب اک ایبؿ وج اےنپ وش رہ یک رص حی ااجزت ای رع یف ااجزت ےس دصہق رکے

     2357    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ْ، ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، ابووا٠ز، ابواَا٠ہ، بزیس، ابوبززہ، حَّضت ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابووا٠ز اشىزی، اب٦ ١٤ي :  راوی

 ابو٠وسي رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُض٢ِ َو٦ِ أَ  ُّٝ ُ ِٕ ک یِ ٕ َوأَبُو َُکَ ٕ اِلَِشَىزٔیُّ َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َوا٠ٔز َ َحسَّ ث ٕ َحسَّ َٟ أَبُو َوا٠ٔز ا َٔ ا٠ََة  ََ ُ ٥َا أَبُو بٔی أ

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔ أَبٔی بُزَِزَة َو٦ِ أَبٔی ٠ُوَسي َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ظ ث٥ََا بَُزیِْس َو٦ِ َجسِّ ا٠ََة َحسَّ ََ ُ ١ُِِٜس٢َٔٝ اِل٠َٔيَن  أ َِٜداز٧َٔ ا َٟ إ٧َّٔ ا ا َٔ

ُيِىٔفيطٔ کَا٠ٔ  َِ َٟ يُِىٔفی ٠َا أ٠َُٔز بٔطٔ  ا َٔ ُّٔذ َوُرب١ََّا  َّٜٔذی ی٥ُِ َُٜط بٔطٔ أََحُس ا َّٜٔذی أ٠َُٔز  ٔلَی ا ُىطُ إ َِ َيِس َِ ُسُط  ِّ َبّة بٔطٔ َن ا ـَيِّ ّ
َّل ٠َُوَفَّ



 

ئِن  َٔ ١َُِٜتَعسِّ  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعرم ارعشی، انب ریمن، اوبرکبی، اوبااسہم، اوباعرم، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل 

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہ اامتن دار ناملسؿ زخایچن ریخات رکےن فاولں ںیم ےس ےہ اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

چ وج وخ ی ےک ےک اسھت وپرا وپرا اس لدیم وک دے داتی ےہ سج وک دےنی اک مکح دای ایگ وہ وج انتج رخچ رکےن اک مکح ایک ایگ وہا انت یہ رخ

  ایگ وہ اس وک دے داتی وہ۔رکات وہ افر سج وک دےنی اک مکح دای

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعرم ارعشی، انب ریمن، اوبرکبی، اوبااسہم، اوباعرم، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   باب

 اامتن دار زخا یچن افر اس وعرت ےک وثاب اک ایبؿ وج اےنپ وش رہ یک رص حی ااجزت ای رع یف ااجزت ےس دصہق رکے

     2358    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

شٕيٖ، ٠َسوٗ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل  یحٌي ب٦ یحٌي، زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، یحٌي، ٥٠عور، :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 َ َٟ یَِحٌَي أَِخب ا َٔ  ٕ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ َجزٔیز َح َِ ٔ ٕب َوإ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٤ََْا َجزٔیْز َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ َحسَّ

 َٟ ا َٔ َِٜت  ا َٔ ٕٗ َو٦ِ َوائَٔصَة  و ٖٕ َو٦ِ ٠ََِسُ ٌَيَِْ  َشٕٔي ٔ بَِيتَٔضا  ١َِٜزِأَةُ ٦ِ٠ٔ ـََىا٣ ِت ا َٕ َّ ٢ََّٝ إَٔذا أَِن ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َر

ُغ  ُٕ َٔک َِل َی٥ِ ُٞ ذَٜ َِٝداز٧ٔٔ ٠ِٔث ٔ َِ َوٜ َس َ٘ ِت َؤٜزَِؤجَضا أَِجزُُظ ب١َٔا  َٕ َّ ََٜضا أَِجزَُصا ب١َٔا أَِن ٔسَسةٕ کَا٧َ  ِّ  ِىٕؾ َشِيّئا َبِىُؽُض٢ِ أَِجَز بَ ٠ُ

ییحی نب ییحی، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ییحی، وصنمر، قیقش، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای بج وعرت اےنپ رھگ ےس ریغب اسفد ےک رخچ رکیت ےہ وت اس وک رخچ رکےن اک 

 ب وہاگ افر زخایچن ےک ےیل یھب ایس رطح وثاب وہاگ یسک ےک وثاب ںیم وکیئ یمک فاعق ںیہن وہ یگ۔وثا



 

 ییحی نب ییحی، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ییحی، وصنمر، قیقش، قورفؼ، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اامتن دار زخا یچن افر اس وعرت ےک وثاب اک ایبؿ وج اےنپ وش رہ یک رص حی ااجزت ای رع یف ااجزت ےس دصہق رکے

     2359    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ؿ، ٥٠عوراب٦ ابی و١ز، ِؽيٞ ب٦ ويا :  راوی

َٟ ٦ِ٠ٔ ـََىا٣ٔ َزِو  ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ُٞ ب٦ُِ ؤَيإؿ َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر بَٔضَذا اِْل َُِؽِي ث٥ََا  ث٥ََاظ اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ  ٔجَضاَحسَّ

 انب ایب رمع، لیضف نب تداض، وصنمر ایس دحثی یک دفرسی دنس ںیم  ہ ےہ ہک اےنپ اخفدن ےک اھکےن ےس دصہق رکے۔

 رمع، لیضف نب تداض، وصنمر انب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اامتن دار زخا یچن افر اس وعرت ےک وثاب اک ایبؿ وج اےنپ وش رہ یک رص حی ااجزت ای رع یف ااجزت ےس دصہق رکے

     2360    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابو٠ىاویہ، او١ض، شٕيٖ، ٠َسوٗ، حَّضت وائصہ :  راوی

ٕٗ َو٦ِ وَ  و ٖٕ َو٦ِ ٠ََِسُ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤَیَة َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َشٕٔي ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َٔ َحسَّ َِٜت  ا َٔ ُٟ اهَّللٔ ائَٔصَة  و َُ َٟ َر ا

ََٜضا أَِجزَُصا  ٕ کَا٧َ  ٔسَسة ِّ ٠ُ َْ ِ ٌَي ١َِٜزِأَةُ ٦ِ٠ٔ بَِئت َزِؤجَضا  ِت ا َٕ َّ ٢َ إَٔذا أَِن َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َضا ب١َٔا َظل َٜ َِ َو َتَس ِ٘ ُط ٠ِٔثُٝطُ ب١َٔا ا َٜ َو



 

 ٔ ٔ أ٧َِ ی٥ََِتٕ ٌَيِْ َٔک ٦ِ٠ٔ  ُٞ ذَٜ َِٝداز٧ٔٔ ٠ِٔث ٔ ِت َوٜ َٕ َّ  َغ ٦ِ٠ٔ أُُجورٔص٢ِٔ َشِيّئاأَِن

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش، قورفؼ، رضحت اعدص  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای 

 وعرت بج اےنپ اخفدن ےک رھگ ےس ریغب اسفد ریخات رکے وت اس وعرت ےک ےیل وثاب وہاگ افر اس ےک اخفدن ےک ےیل امکےن یک

فہج ےس اس یک لثم افر وعرت ےک ےیل اس رخچ یک فہج ےس افر اخزؿ ےک ےیل یھب اس ےک لثم وثاب وہاگ اؿ ےک وثاب ںیم ےس 

 ھچک یھب یمک ےئک ریغب۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمف ہ، اشمع، قیقش، قورفؼ، رضحت اعدص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اامتن دار زخا یچن افر اس وعرت ےک وثاب اک ایبؿ وج اےنپ وش رہ یک رص حی ااجزت ای رع یف ااجزت ےس دصہق رکے

     2361    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ابو٠ىاویہ، او١ض :  راوی

ٔ ٤َِحَوظُ َحسَّ  ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا أَبٔی َوأَبُو ٠َُىاؤیََة َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ٕ َحسَّ  ث٥ََاظ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ

 انب ریمن، اوباعمف ہ، اشمع اس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔

 انب ریمن، اوباعمف ہ، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لاق ےک امؽ ےس الغؾ ےک رخچ رک ےن ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 لاق ےک امؽ ےس الغؾ ےک رخچ رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2362    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ب، حّغ ب٦ ٌياث، ٠ح١س ب٦ زیس، و١يْابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، زہيْ ب٦ ِح :  راوی

َٟ ا ا َٔ ٔغ ب٦ِٔ ٌَٔيإث  ِّ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ َح ٕ َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ْغ َو٦ِ َحسَّ ِّ ث٥ََا َح ٕ َحسَّ ب٦ُِ ١َُ٤يِْ

 َٔ َِّٝح٢ٔ  ٕ ٠َِولَی آبٔی اٜ ٔس ب٦ِٔ َزیِٕس َو٦ِ و١َُيِْ ُٗ ٦ِ٠ٔ ٠َُح١َّ ٢ََّٝ أَأََتَعسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜت َر َ َسأ َِ ٥ُِت ١ِ٠َُٝوکّا  ُ٘  َٟ ا

ا٧ٔ  َّ َٟ َنَى٢ِ َواِلَِجزُ بَِي١َُٙ٥َا نِٔع ا َٔ ٟٔ ٠ََوالٔیَّ بَٔصِيٕئ   ٠َا

تی ےہ وج ہک اوبامحلل ےک لزاد رکدہ الغؾ اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، زریہ نب رحب، صفح نب ایغث، دمحم نب زدی، ریمع ےس رفا

ںی ہک ںیم الغؾ اھت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ایک ںیم اےنپ اموکلں ےک امؽ ےس ھچک دصہق دفں؟ رفامای اہں 

 افر وثاب مت دفونں ےک درایمؿ لداھ ل داھ۔

  نب ایغث، دمحم نب زدی، ریمعاوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، زریہ نب رحب، صفح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 لاق ےک امؽ ےس الغؾ ےک رخچ رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2363    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 تيبہ ب٦ َىيس، حات٢ ب٦ ا١َاويٞ، یزیس ب٦ ابی وبيس، حَّضت و١يْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ۂ :  راوی

ا َٔ َٞ َو٦ِ َیزٔیَس َيِىىٔي اب٦َِ أَبٔی وُبَِيٕس  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا َحات٢ْٔ َيِىىٔي اب٦َِ إ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ّْا ٠َِولَی آبٔی َحسَّ ِ ١ِٔىُت و١َُي ََ  َٟ

َٟ أَ  ا َٔ َِّٝح٢ٔ  َِ اٜ بَىٔي  ََّضَ َِ َى٢َٔٝ بَٔذَٜٔک ٠َِوَِلَی  َِ أَـَِى١ُِتُط ٥ِ٠ُٔط  َِ ٙٔيْن  ََِحائَىٔي ٠ِٔس َِٜح١ّا  َز  سِّ َٔ ُ َٟ ٠ََزنٔی ٠َِوَِلَی أ٧َِ أ و َُ أََتِيُت َر

َٟ ُيِىفٔ  ا َٕ َِ بَِتُط  َٟ ٢َٜٔ َْضَ ا َٕ َِ ََِسَواُظ  َٜطُ  ُت َذَٜٔک  ََِذََکِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اِلَِجزُ اهَّللٔ َظل ا َٕ َِ ٔ أ٧َِ آ٠ُزَُظ  يِْ ٍَ ی ـََىامٔی بٔ



 

 بَِي١َُٙ٥َا

ہبیتق نب دیعس، احمت نب اامسلیع، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وج اوبامحلل ےک لزاد رکدہ الغؾ 

ای وت ںیم ےن اس ںیم ےس اس وک الھک دای۔ ریمے ںی ریمے لاق ےن ےھجم مکح دای ہک ںیم وگتش اھکؤں ریمے اپس ا ک نیکسم ل

 امکل وک اس اک ملع وہا وت اس ےن ےھجم امرا ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس احرض وہ رک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ویکں امرا وت اس ےن اہک ہک  ہ ریما اھکان ریمے مکح ےس اس اک ذرک ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس وک البای افر رفامای وت ےن اس وک 

 ےک ریغب اطع رکات ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وثاب مت دفونں وک ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، احمت نب اامسلیع، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 لاق ےک امؽ ےس الغؾ ےک رخچ رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2364    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، ہ١ا٣ ب٦ ٥٠بہ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا َ  َحسَّ ث َٟ َصَذا ٠َا َحسَّ ا َٔ طٕ  ا٣ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٗٔ َحسَّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ٕس ٠َُح١َّ ٥َا أَبُو صَُزیَِزَة َو٦ِ ٠َُح١َّ

 ُٟ و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِٜزِأَةُ َوَبِىَُٝضا َر ٢ََّٝ َِل َتُع٢ِ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

 ٌَ ِسبٔطٔ ٦ِ٠ٔ  َ٘ ِت ٦ِ٠ٔ  َٕ َّ َٜطُ َشاصْٔس إِٔلَّ بٔإٔذ٤ِٔطٔ َوَِل َتأَِذ٧ِ فٔی بَِيتٔطٔ َوصَُو َشاصْٔس إِٔلَّ بٔإٔذ٤ِٔطٔ َو٠َا أَِن  ٔ َْ أَِجزٔظ إ٧َّٔ نِٔع َِ  ٔ ٔ أ٠َِزٔظ  يِْ

، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ یک رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای یسک اخفدن دمحم نب راعف

یک وموجدیگ ںیم وکیئ وعرت اےنپ اخفدن یک ااجزت ےک ریغب رفزہ )لفن ہن رےھک افر اس ےک رھگ ںیم اس یک وموجدیگ ںیم یسک وک اس یک 

ہن دے افر اس یک امکیئ ںیم ےس اس ےک مکح ےک ریغب رخچ ہن رکے ویکہکن اس ںیم یھب اس ےک اخفدن ےک ےیل ااجزت ےک ریغب ل ےن 

 لداھ وثاب ےہ۔



 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق ےک اسھت افر یکین الم ےن فاےل یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ےک اسھت افر یکین الم ےن فاےل یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     2365    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

س، اب٦ شہاب، ح١يس ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل ابوـاہز، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي تحييي، اب٦ وہِ، یو٤ :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا اب٦ُِ َو  اَِل َحسَّ َٔ  ٔ اصٔز ُن ٔلَبٔی اٜفَّ ِّ َّٝ حٔئييُّ َواٜ َُٝة ب٦ُِ یَِحٌَي اٜتُّ ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َحسَّ َ ِٕ أَِخب صِ

َٖ َزِوَجئِن َو٦ِ ح١َُِئس ب٦ِٔ وَ  َّ َٟ ٦ِ٠َ أَِن ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٞٔ اهَّللٔ  ِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر بٔي ََ فٔی 

ٔ زُعَٔی ٦ِ٠ٔ بَأب ا ََلة ٞٔ اٜعَّ ٦ِ١َ کَا٧َ ٦ِ٠ٔ أَصِ َِ  ْْ ِ َِٜح٥َّةٔ یَا َوِبَس اهَّللٔ َصَذا َخي ٔ زُعَٔی ٤ُوزَٔی فٔی ا ِٜحَٔضاز ٞٔ ا ٔ َو٦ِ٠َ کَا٧َ ٦ِ٠ٔ أَصِ ََلة ٜعَّ

َيا٣ٔ  ٞٔ اٜعِّ ٔة َو٦ِ٠َ کَا٧َ ٦ِ٠ٔ أَصِ َٔ َس ٔة زُعَٔی ٦ِ٠ٔ بَأب اٜعَّ َٔ َس ٞٔ اٜعَّ ٔ َو٦ِ٠َ کَا٧َ ٦ِ٠ٔ أَصِ ِٜحَٔضاز زُعَٔی ٦ِ٠ٔ بَأب اٜزَّیَّا٧ٔ ٦ِ٠ٔ بَأب ا

َٟ اهَّللٔ و َُ ُٖ یَا َر ی سِّ َٟ أَبُو بَِْکٕ اٜعِّ ا َِٝک َٔ ٔ ِٞ یُِسعَی أََحْس ٦ِ٠ٔ ت َض َِ  ٕ وَرة َِٝک اِلَبَِوأب ٦ِ٠ٔ َْضُ ٔ  ٠َا َولَی أََحٕس یُِسعَی ٦ِ٠ٔ ت

٢َ َنَى٢ِ َوأَِرُجو أ٧َِ َتُٙو٧َ ٥ِ٠ُٔض٢ِ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِّٝضا  ُ  اِلَبَِوأب ک

ی، انب فبہ ی

ین ی ج

 

ت

، ویسن، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوباطرہ، رحہلم نب ییحی 

 ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای سج ےن اےنپ امؽ ںیم ےس یسک زیچ اک وجڑا اہلل ےک راہتس ںیم رخچ ایک وت تنج

وج امنز فاولں ںیم ےس وہاگ وت فہ ابب امنز ےس اکپرا اجےئ اگ افر وج الہ اہجد ںیم  ںیم اکپرا اجےئ اگ۔ اے اہلل ےک دنبے  ہ رتہب ےہ، سپ

ےس وہاگ فہ اہجد ےک درفازہ ےس اکپرا اجےئ اگ وج دصہق فاولں ںیم ےس وہاگ فہ دصہق ےک درفازہ ےس البای اجےئ اگ افر وج رفزہ فاولں 

اجےئ اگ رضحت اوبرکب دصقی ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص  ےس وہاگ فہ ابب ارلایؿ )ریساب رکےن فاال درفازہ( ےس اکپرا



 

 اہلل ہیلع فملس ایک وکیئ ا ک اؿ بس درفازفں ںیم ےس اکپرا اجےئ اگ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہں! افر ںیم ادیم

 رکات وہں ہک وت اؿ ںیم ےس وہاگ۔

ی، انب  :  رافی ی

ین ی ج

 

ت

 فبہ، ویسن، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، رحہلم نب ییحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ےک اسھت افر یکین الم ےن فاےل یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     2366    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ٤أس، حس٦ حٝوانی، وبس ب٦ ح١يس، اب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ظاٜح، وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی،  :  راوی

 یو٤س

ث٥ََا اُٜوا َحسَّ َٔ َِٝوانٔیُّ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ُِٜح َِٜحَس٦ُ ا ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوا ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ  َحسَّ ِىٕس َحسَّ ََ وُب َوصَُو اب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ َيِى

 ٔ ص١َُا َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ ب ٤ََْا ٠َِى١َْز لَٔکَ َ ٗٔ أَِخب ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ ٔ یُو٤َُس َو٠َِىىَي َحٔسیثٔطٔ َظأٜٕح ح و َحسَّ ٥َاز َِ ٔ  إ

، دبع نب دیمح، انب اربامیہ نب دعس، اصحل، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ویسن دحثی ذموکر یک رمعف اندق، نسح ولحاین

 دفرسی اانسد ذرک ںی۔

 رمعف اندق، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، انب اربامیہ نب دعس، اصحل، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ےک اسھت افر یکین الم ےن فاےل یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم



 

     2367    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

١س ب٦ حات٢، شبابة، شيا٧ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ٠ح١س ب٦ راِي، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ زبيْ، شيبا٧، ٠ح :  راوی

 ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔ  ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ح و َحسَّ ٔ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٜطُ َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َواٜ ي ٠َُح١َّ

ث٥ََا َشَبا ١َََٝة ب٦ِٔ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ َحسَّ ََ ٕ َو٦ِ أَبٔی  ثٔيْ َ٘ ثَىٔي َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ یَِحٌَي ب٦ِٔ أَبٔی  ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة  بَُة َحسَّ ََ َّطُ  أ٤َ

 ٔ ب ََ َٖ َزِوَجئِن فٔی  َّ ٢َ ٦ِ٠َ أَِن َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ُٞ َي ُِ ُّٞ َخز٤ََٔة بَإب أَِی  ُ َِٜح٥َّٔة ک ٞٔ اهَّللٔ َزَواُظ َخز٤ََُة ا ي

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٝيطٔ  َّٜٔذی َِل َتَوی َو َٔک ا َٟ اهَّللٔ ذَٜ و َُ َٟ أَبُو بَِْکٕ یَا َر ا َٕ َِ ِّی َلَِرُجو أ٧َِ َتُٙو٧َ َص٢َُّٝ  ٔن ٢َ إ َّٝ ََ طٔ َو

 ٥ِ٠ُٔض٢ِ 

، ایشؿ نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  دمحم نب

 

ة
ی ی
راعف، دمحم نب دبعاہلل نب زریب، ابیشؿ، دمحم نب احمت، ابش

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای سج ےن اہلل ےک راہتس ںیم یسک زیچ اک وجڑا رخچ ایک وت اس وک تنج اک

 رہ درفازہ اک اخزؿ اتہک ےہ اے الفں! ادرھ ل ! رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ زخایچن البےئ اگ

ں ہک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! اےسی صخش رپ وت وکیئ لکشم ہن وہیگ ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ںیم ادیم رکات وہ

 وت ایہن ںیم ےس وہاگ۔

، ایشؿ نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ة
ی ی
 دمحم نب راعف، دمحم نب دبعاہلل نب زریب، ابیشؿ، دمحم نب احمت، ابش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یکین الم ےن فاےل یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمدصہق ےک اسھت افر 

     2368    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ابی و١ز، ٠زوا٧ ِزاری، یزیس ب٦ ٘يسا٧، ابوحاز٣ اشحعی، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی



 

زَارٔیَّ َو٦ِ  َّ ِٜ ث٥ََا ٠َزَِوا٧ُ َيِىىٔي ا ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ َٟ  َحسَّ ا َٔ ٕ اِلَِشَحعٔیِّ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِيَسا٧َ َو٦ِ أَبٔی َحاز٣ٔ َ٘ َیزٔیَس َوصَُو اب٦ُِ 

َٟ أَبُو بَِْکٕ َرِضَٔي ا ا َٔ َِٜيِو٣َ َظائ١ّٔا  ٢ََّٝ ٦ِ٠َ أَِظَبَح ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ٔ ٦ِ١َ َتب َِ  َٟ ا َٔ َي ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ هَّللُ َو٥ُِط أ٤ََا 

 َٟ ا َٔ ٙٔي٥ّا  َِٜيِو٣َ ٠ِٔس ٦ِ١َ أَـَِى٢َ ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ا َِ  َٟ ا َٔ َٟ أَبُو بَِْکٕ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط أ٤ََا  ا َٔ َِٜيِو٣َ َج٥َاَزّة  َٟ ا ا َٔ أَبُو بَِْکٕ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط أ٤ََا 

َٟ أَبُو بَِْکٕ َرِضَٔي اهَّللُ ا َٔ َِٜيِو٣َ ٠َزٔيّؽا  ٦ِ١َ َواَز ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ ا ٢ََّٝ ٠َا اِجَت١َِى٦َ فٔی َِ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َو٥ِطُ أ٤ََا 

َِٜح٥َّةَ  َٞ ا ِٕ إِٔلَّ َزَخ ٔ  ا٠ِز

انب ایب رمع، رمفاؿ زفاری، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ ایعجش، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

مت ںیم ےس لج سک ےن رفزہ دار حبص یک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیم ےن، لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےن رفامای 

رفامای مت ںیم ےس سک ےن لج رمضی یک تدادت یک، اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیم ےن، وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ؾ بج یسک ا ک لدیم ںیم عمج وہ اجےت ںی وت فہ رضفر تنج ںیم داہ  وہات ےہ۔فملس ےن رفامای  ہ بس اک

 انب ایب رمع، رمفاؿ زفاری، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ ایعجش، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... افر نگ نگ رک رےنھک یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیمرخچ رک ےن یک رت تیغ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رخچ رک ےن یک رت تیغ افر نگ نگ رک رےنھک یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیم

     2369    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ١اء ب٥ت ابوبْکابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ ب٦ ٌياث، ہصا٣، ِاـ١ہ ب٥ت ٥٠ذر، اَ :  راوی

 ِ٥١ُِٜ اـ١ََٔة ب٥ِٔٔت ا َِ ٕ َو٦ِ  ْغ َيِىىٔي اب٦َِ ٌَٔيإث َو٦ِ صَٔصا٣ ِّ ث٥ََا َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َِ ب٥ِٔٔت أَبٔی َحسَّ ١َا َِ َ ٔذرٔ َو٦ِ أ

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ لٔی َر ا َٔ َِٜت  ا َٔ ُيِحٔصَي اهَّللُ بَِْکٕ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥َِضا  َِ هٔی َوَِل تُِحٔصي  َّ ّٔقٔی أَِو اِنَؽهٔی أَِو اِن ٢ََّٝ أَِن ََ ِيطٔ َو



 

َِٝئک   َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشہؾ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ےنی اک امشر ہن رک فرہن ھجت رپ اہلل یھب امشر رکے اگ۔فملس ےن رفامای رخچ رک ای ایفیض رک افر د

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشہؾ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  تیغ افر نگ نگ رک رےنھک یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیمرخچ رک ےن یک رت

     2370    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ٤أس، زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ابو٠ىاویہ، زہيْ، ٠ح١س ب٦ حاز٣، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، وباز ب٦ ح١زہ،  :  راوی

 ىالٰی و٥ہاِاـ١ہ ب٥ت ٥٠ذر، حَّضت ا١َاء رِضي اهَّلل ت

 ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبِزَاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ أَبٔی ٠َُىاؤیََة  َح َِ ٔ ٕب َوإ ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُس ب٦ُِ َخاز٣ٕٔ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ْْ َحسَّ

اـ١ََٔة ب٥ِٔ  َِ َوَة َو٦ِ َوبَّازٔ ب٦ِٔ َح١ِزََة َوَو٦ِ  ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ َِٝيطٔ َحسَّ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ َِٜت  ا َٔ  َِ ١َا َِ ٥ِ١ُِٜٔذرٔ َو٦ِ أَ ٔت ا

 َٝ ُيوعَٔی اهَّللُ َو َِ َِٝئک َوَِل تُوعٔی  ُيِحٔصَي اهَّللُ َو َِ ّٔقٔی َوَِل تُِحٔصي  هٔی أَِو اِنَؽهٔی أَِو أَِن َّ ٢َ اِن َّٝ ََ  ِئک َو

اوباعمف ہ، زریہ، دمحم نب احزؾ، اشہؾ نب رعفہ، ابعد نب زمحہ، افہمط تنب ذنمر، رضحت رمعف اندق، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، 

سپ امشر  اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اخسفت ای ایفیض ای رخچ رک افر امشر ہن رک

 ہن اہلل یھب ےھجت دانی دنب رک دے اگ۔رکے اگ اہلل ھجت رپ افر عمج رک ےک ہن رھک فر

رمعف اندق، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمف ہ، زریہ، دمحم نب احزؾ، اشہؾ نب رعفہ، ابعد نب زمحہ، افہمط تنب ذنمر،  :  رافی

 رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رخچ رک ےن یک رت تیغ افر نگ نگ رک رےنھک یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیم

     2371    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، ٠ح١س ب٦ بَّش، ہصا٣، وباز ب٦ ح١زہ، ا١َاء رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

 َ ث َِ أ٧ََّ ا٥َّٜ َحسَّ ١َا َِ َ ٔ ب٦ِٔ َح١ِزََة َو٦ِ أ ث٥ََا صَٔصا٣ْ َو٦ِ َوبَّاز ُس ب٦ُِ بَِّٔشٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕ َحسَّ ٢َ ٥َا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔييَّ َظل

ََٜضا ٤َِحَو َحٔسیثٔض٢ِٔ   َٟ ا َٔ 

 ٰیل اہنع ےس ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔انب ریمن، دمحم نب رشب، اشہؾ، ابعد نب زمحہ، اامسء ریض اہلل اعت

 انب ریمن، دمحم نب رشب، اشہؾ، ابعد نب زمحہ، اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ر نگ نگ رک رےنھک یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیمرخچ رک ےن یک رت تیغ اف

     2372    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ حات٢، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦ ٠ح١س، اب٦ جزیخ، اب٦ ابی ٠ٝيٙہ، وباز ب٦ وبساهَّلل ب٦ زبيْ، حَّضت  :  راوی

 ا١َاء ب٥ت ابی بْک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ١ا

َٟ اب٦ُِ ُجَزیِ َحسَّ  ا َٔ  َٟ ا َٔ ٕس  ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ  َِٝيََٙة ثَىٔي ٠َُح١َّ َْنٔی اب٦ُِ أَبٔی ٠ُ َ ٕخ أَِخب

َِ ب٥ِٔٔت أَبٔی بَ  ١َا َِ َُْظ َو٦ِ أَ َ ٔ أَِخب َِٜت یَا ٤َٔييَّ أ٧ََّ َوبَّاَز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ََّضا َجائَِت ا٥َّٜٔييَّ َظل ِْکٕ أ٤َ



 

ُٞ َولَیَّ  ا یُِسخٔ ِٞ َولَیَّ ُج٥َاْح أ٧َِ أَِرَؼَذ ١٠َّٔ َض َِ َٞ َولَیَّ اٜزُّبَيُِْ  َِٜيَس لٔی َشِيْئ إِٔلَّ ٠َا أَِزَخ َتَفِىٔت َوَِل اهَّللٔ  َِ َٟ اِرَؼخٔی ٠َا ا ا َٕ َِ  

َِٝئک  ُيوعَٔی اهَّللُ َو َِ  تُوعٔی 

ب کہ، ابعد نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض ا
مل
ہلل دمحم نب احمت، اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، انب ایب 

اے اہلل ےک یبن ریمے اپس وکیئ  اعتٰیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس احرض وہںیئ افر رعض ایک

زیچ ںیہن وساےئ اس ےک وج رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھجم دںی ایک ھجم رپ وکیئ انگہ ےہ ہک ارگ ںیم اس دےیئ وہےئ ںیم ےس ھچک 

ا یھب مت وک دانی دنب رک دے دصہق دفں؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای یتنج ےھجت اطتق وہ اانت دف افر عمج رک ےک ہن روھک فرہن دخ

 اگ۔

ب کہ، ابعد نب دبعاہلل نب زریب، رضحت اامسء تنب ایب رکب  :  رافی
مل
دمحم نب احمت، اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، انب ایب 

 ریض اہلل اعتٰیل امہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لیلق دصہق یک رت تیغ افر لیلق امؽ ےس اس یک راقرت یک فہج ےس دصہق یک اممتعن ہن وہےن

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 لیلق دصہق یک رت تیغ افر لیلق امؽ ےس اس یک راقرت یک فہج ےس دصہق یک اممتعن ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2373    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ٜيث ب٦ َىس، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، َىيس ب٦ ابوَىيس، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِّٝيُث  ث٥ََا اٜ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِىٕس ح و َحسَّ ََ َِّٝيُث ب٦ُِ  ٤ََْا اٜ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ََ  َحسَّ ٔىيٕس َو٦ِ َو٦ِ  ََ ٔىيسٔ ب٦ِٔ أَبٔی 

١ُِِٜس١َٔٝأت  َِ ا ُٟ َیا نَٔسا و ُٕ ٢ََّٝ کَا٧َ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِو أَبٔيطٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر َٜ ٧َّ َجاَرْة َٜٔحاَرتَٔضا َو  َِل َتِحُٔقَ

 ٕ ٦َ َشاة َٔ  َٔفِ

، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ییحی نب ییحی، ثیل نب دعس، ہبیتق نب دیعس



 

ےھجمس۔ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ناملسؿ وعروت! مت ںیم وکیئ اینپ اسمہیئ ےک رھگ رکبی ےک اپےئ اک ا ک رھک ےنجیھب وک یھب ریقح ہن 

 ینعی ھچک ہن ھچک ید ہ یتجیھب رےہ۔

 ییحی نب ییحی، ثیل نب دعس، ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دصہق اپھچ رک دےنی یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اپھچ رک دےنی یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔دصہق 

     2374    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، یحٌي ٔفا٧، زہيْ، یحٌي ب٦ َىيس، وبيس اهَّلل، خبيِ ب٦ وبساٜزح٦١، حّغ ب٦  :  راوی

 واظ٢، حَّضت ابوہزیزہ

ٕب َو  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٔىيٕس َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ َحسَّ ََ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  ْْ َحسَّ ِ َٟ ُزَصي ا َٔ ا٧ٔ  فَّ َٕ ِٜ َّي َج١ٔيّىا َو٦ِ َیِحٌَي ا ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا  ٠َُح١َّ

َّی اهَّللُ وَ  ِّٔغ ب٦ِٔ َوأظ٢ٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ُِ ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ َح َْنٔی ُخبَِي َ ُض٢ِ َٝ أَِخب ُّٝ ِبَىْة یُٔم ََ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ِيطٔ َو

ِٝبُ  َٔ  ْٞ ُٟ َوَشابٌّ َنَصأَ بٔٔىَباَزةٔ اهَّللٔ َوَرُج ٔ َِٜىاز ُط اِْل٠َٔا٣ُ ا ُّٝ ٔ َّٞ إِٔلَّ ل ٔ ِّٝطٔ َیِو٣َ َِل ل ٔ ١ََِٜسأجٔس َوَرُجََل٧ٔ َتَحابَّا اهَّللُ فٔی ل ْٖ فٔی ا َّٝ ُط ٠َُى

َِٝيطٔ َوَت  َٗ فٔی اهَّللٔ اِجَت١ََىا َو ْٞ َتَعسَّ ُٓ اهَّللَ َوَرُج ِّی أََخا ٔن َٟ إ ا َٕ َِ  ٕٟ ِٕ َوَج١َا ْٞ َزَوِتُط ا٠َِزأَْة َذاُت ٥ِ٠َٔع َِٝيطٔ َوَرُج ا َو َٔ ََفَّ

اَؼِت َوِي٥َ  َّ َِ ْٞ َذََکَ اهَّللَ َخأّٜيا  ُٖ ٔش١َاُُٜط َوَرُج ّٔ ٢َ ی١َٔي٥ُطُ ٠َا ت٥ُِ َٝ َّي َِل َتِى اَصا َحً َّ أَِخ َِ ٕة  َٔ  اظُ بَٔعَس

نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی اطقؿ، زریہ، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ےس زریہ 

رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای است لدیم اےسی ںی پ  وک اہلل اےنپ اس ہ ںیم اس ہ اطع رکے اگ۔ سج دؿ 

ہن وہاگ ا ک اعدؽ ابداشہ، دفرسا فہ وجاؿ سج یک رپفرش اہلل یک ابعدت ںیم وہیئ وہ، رسیتا فہ لدیم سج اک دؽ اس ےک العفہ وکیئ اس ہ 

یئ اسمدج ںیم ااکٹ وہا وہ، وچےھت فہ دف لدیم پ  یک دف یت اہلل ےک ےیل وہ ایس رپ عمج وہں افر ایس رپ دجا وہں اپوچناں فہ لدیم سج وک وک



 

)ربایئ یک رطػ( وت فہ ےہک ںیم اہلل ےس ڈرات وہں، اٹھچ فہ لدیم وج دصہق اس رطح اپھچ رک داتی ےہ ہک بسن ف امجؽ فایل وعرت البےئ 

 اس ےک داںیئ اہھت وک ابںیئ اہھت ےک دےنی یک  رب ہن وہ۔ اسوتاں فہ لدیم وج ولخت ںیم اہلل اک ذرک رکے وت اس یک ل ںیھکن ہہب ڑپںی۔

اطقؿ، زریہ، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، بیبخ نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، رضحت  زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی :  رافی

 اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق اپھچ رک دےنی یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم ۔

     2375    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ٠اٜک، حبيِ ب٦ وبساٜزح٦١، حّغ ب٦ واظ٢، ابوَىيس خسری، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ِٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ َو٦ِ حَ  أُِت َولَی ٠َأٜٕک َو٦ِ ُخبَِي َٟ َْقَ ا َٔ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي  ُِٜدِسرٔیِّ َحسَّ ٔىيٕس ا ََ ِّٔغ ب٦ِٔ َوأظ٢ٕ َو٦ِ أَبٔی 

ٞٔ َحٔسیٔث وُبَِئس اهَّللٔ ٢َ ب١ِٔٔث َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َّطُ  ١َِِٜسحٔٔس أَِو َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٤َ ْٖ بٔا َّٝ ْٞ ٠َُى َٟ َوَرُج ا َٔ  َو

َّي َيُىوزَ  َد ٥ِ٠ٔطُ َحً َِٜيطٔ  إَٔذا َِخَ ٔ  إ

ییحی نب ییحی، امکل، ، بی نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، اوبدیعس دخری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ا ک فہ لدیم ےہ سج اک دؽ دجسم ںیم قلعم وہ بج اس ےس ےلکن اہیں کت ہک اس یک 

  فیہ دحثی ےہ وج سگر یکچ۔رطػ ولٹ لےئ ابیق

 ییحی نب ییحی، امکل، ، بی نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، اوبدیعس دخری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ...دصہق رکان ےہ ۔ الضف دصہق ردنر یت افر وخلاحیل ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 الضف دصہق ردنر یت افر وخلاحیل ںیم دصہق رکان ےہ ۔

     2376    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، جزیز، و١ارہ ب٦ ٔىٕاً، ابوزروہ، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ث ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أَتَی َر ا َٔ ًٔ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا َٕ ِى َٕ ِٜ َِٝيطٔ ٥َا َجزٔیْز َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ا  َو

َٗ َوأ٤ََِت َظحٔيْح َشحٔ  َٟ أ٧َِ َتَعسَّ ا َٕ َِ ٔة أَِوَم٢ُ  َٔ َس َٟ اهَّللٔ أَیُّ اٜعَّ و َُ َٟ َیا َر ا َٕ َِ  ْٞ ٢َ َرُج َّٝ ََ ٍِٜٔىَي َو ُٞ ا ُِقَ َوَتأ٠ُِ َّ ِٜ يْح َتِدَشي ا

ََُّل٧ٕ  ٔ ِس کَا٧َ ٜ َٔ َذا أََِل َو َ٘ ََُّل٧ٕ  ٔ َذا َوٜ َ٘ ََُّل٧ٕ  ٔ َِٝت ٜ ُٔ و٣َ  ُٕ ِٝ ُِٜح ِت ا ٍَ َٝ َّي إَٔذا بَ َٞ َحً ٔ  َوَِل ت١ُِض

 فل ہ فملس ےک اپس ا ک زریہ نب رحب، رجری، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

لدیم لای ۔ اس ےن اہک اے اہلل ےک روسؽ! وکؿ اس دصہق ڑبا ےہ؟ رفامای ہک وت دصہق رکے اس احؽ ںیم ہک وت ردنرتس افر رحصی 

ں وک اانت وہ افر اتحمج اک وخػ رکات وہ افر امدلاری اک ادیمفار وہ افر وت دری ہن رک اہیں کت ہک اس سن ےلگ ںیم ل اجےئ وت اس فتق ےہک الف

 افر الفں ےک ےیل اس رطح، لاگہ روہ ہک فہ وت الفں ےک ےیل وہ یہ اکچ۔

 زریہ نب رحب، رجری، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دصہق ردنر یت افر وخلاحیل ںیم دصہق رکان ےہ ۔ الضف

     2377    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، اب٦ ١٤يْ، اب٦ ِؽيٞ، و١ارہ، ابوزروہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َواب٦ُِ  ٔلَی  َحسَّ ْٞ إ َِ َرُج َٟ َجا ا َٔ ٕٞ َو٦ِ و١َُاَرَة َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َُِؽِي ث٥ََا اب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ١َُ٤يِْ

َٟ أ٠ََا َوأَ  ا َٕ َِ ٔة أَِوَم٢ُ أَِجّزا  َٔ َس َٟ اهَّللٔ أَیُّ اٜعَّ و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٗ َوأ٤ََِت  بٔيَک ا٥َّٜٔييِّ َظل َّطُ أ٧َِ َتَعسَّ َٜت٥َُبَّأ٤َ

 َ٘ ََُّل٧ٕ  ٔ َِٝت ٜ ُٔ و٣َ  ُٕ ِٝ ُِٜح ِت ا ٍَ َٝ َّي إَٔذا بَ َٞ َحً ٔ َِ َوَِل ت١ُِض ا َٕ َِٜب ُٞ ا ُِقَ َوَتأ٠ُِ َّ ِٜ ِس کَا٧َ َظٔحيْح َشٔحيْح َتِدَشي ا َٔ َذا َو َ٘ ََُّل٧ٕ  ٔ َذا َوٜ

ََُّل٧ٕ  ٔ ٜ 

رہ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ا ک لدیم یبن رکمی اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، انب لیضف، امع

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! وکؿ ےس دصےق 

ان اچےئ ہک اس دصہق اک دانی الضف ےہ بج وت ردنرتس وہ افر اک وثاب ڑبا ےہ لپ ےن رفامای نس ریتے ابپ یک مسق ےھجت ولعمؾ وہ

 ایسی احتل ںیم وہ سج ںیم ولگ لخب رکےت ںی افر وت رقف ف افہق اک وخػ رکے افر امؽ ےک ابیق رےنھک اک ادیمفار وہ وت اتریخ ہن رک اہیں

 ف احالہکن فہ وت الفں اک وہ اکچ۔کت ہک اسسن ےلگ ںیم ل اجےئ افر وت ےہک الفں ےک ےیل اانت افر الفں وک اانت دے د

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، انب لیضف، امعرہ، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  افر وخلاحیل ںیم دصہق رکان ےہ ۔الضف دصہق ردنر یت

     2378    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوکا٠ٞ جحسری، وبساٜواحس، و١ارہ ب٦ ٔىٕاً :  راوی

ًٔ بٔضَ  ا َٕ ِى َٕ ِٜ ث٥ََا و١َُاَرةُ ب٦ُِ ا َِٜواحٔسٔ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا َِٜحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٕٞ ا ث٥ََا أَبُو کَا٠ٔ َٟ َحسَّ ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٕ ٌَي ٔ ٤َِحَو َحٔسیٔث َجزٔیز ٥َاز َِ ٔ َذا اِْل

 ُٞ َِِؽ ةٔ أَ َٔ َس  أَیُّ اٜعَّ

جڈ ری، دبعاولادح، امعرہ نب اقعقع، ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک وکؿ اس دصہق الضف ےہ۔
جی

 اوباکلم 



 

جڈ ری، دبعاولادح، امعرہ نب اقعقع :  رافی
جی

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب افر افرپ فاال اہھت رخچ رکےن فاال افر ےچین

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اال افر ےچین فاال اہھت ےنیل فاال ےہ ےک ایبؿ ںیمافرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب افر افرپ فاال اہھت رخچ رکےن ف

     2379    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، ٤اِي، وبساهَّلل ب٦ و١ز، رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک ب٦ِٔ أ٤ََٕس َِمَٔي  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٝيطٔ َو٦ِ ٤َإِٔي َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٧ََّ َر َِ َو ُْقٔ

ِٜىُ  َِٜيُس ا ٔة ا َٜ َ ١َِِٜسأ َْ َو٦ِ ا ُّّ َى َة َواٜتَّ َٔ َس ٔ َوصَُو یَِذَُکُ اٜعَّ ٥ِٔ١ِٜبَْ َٟ َوصَُو َولَی ا ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ِّ َو َِٜئس اٜسُّ ْْ ٦ِ٠ٔ ا ِ َِٜيُس َِٝيا َخي لَی َوا

َٝةُ  ٔ ائ لَی اٜسَّ ِّ ُة َواٜسُّ َٕ ّٔ ٥ِ١ُِٜ َِٝيا ا ُى ِٜ  ا

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، انعف، دبعاہلل نب رمع، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ربنم

فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب ےہ افر افرپ فاال رخچ رکےن  رپ دصہق رکےن افر وساؽ ےس ےنچب اک ذرک رکےت وہےئ اراشد رفامای افرپ

 فاال ےہ افر ےچین فاال اہھت امےنگن فاال ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، انعف، دبعاہلل نب رمع، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب افر افرپ فاال اہھت رخچ رکےن فاال افر ےچین فاال اہھت ےنیل فاال ےہ ےک ایبؿ ںیم



 

     2380    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبسہ، یحٌي ٔفا٧، یحٌي، و١زو ب٦ وث١ا٧، ٠وسٰي ب٦ ـٝحہ، حَّضت  ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ حات٢، اح١س ب٦ :  راوی

 حٙي٢ ب٦ حزا٣ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َٟ ا َٔ ا٧ٔ  فَّ َٕ ِٜ ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َوأَِح١َُس ب٦ُِ َوِبَسَة َج١ٔيّىا َو٦ِ َیِحٌَي ا إر َو٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ َبصَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َیِحٌَي َحسَّ إر َحسَّ اب٦ُِ َبصَّ

َٟ َحسَّ  و َُ ثَُط أ٧ََّ َر ٙٔي٢َ ب٦َِ حٔزَا٣ٕ َحسَّ ُث أ٧ََّ َح َِٝحَة یَُحسِّ َ ١ِٔىُت ٠ُوَسي ب٦َِ ـ ََ  َٟ ا َٔ َِٝيطٔ  ث٥ََا َو١ِزُو ب٦ُِ وُِث١َا٧َ  َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

ِٝيَ  ُِٜى َِٜيُس ا ٔ ٌٔىّي َوا ٔة َو٦ِ َلِضز َٔ َس ٔة أَِو َخيُِْ اٜعَّ َٔ َس ُٞ اٜعَّ َؽ ِِ َٟ أَ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ ُٟ َو لَی َوابَِسأِ ب٦ِ١َٔ َتُىو ِّ َِٜئس اٜسُّ ْْ ٦ِ٠ٔ ا ِ  ا َخي

 ےس دمحم نب اشبر، دمحم نب احمت، ادمح نب دبعہ، ییحی اطقؿ، ییحی، رمعف نب امثعؿ، ومٰیس نب ہحلط، رضحت میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

دصہق فہ ےہ اس ےک دعب یھب دےنی فاال ینغ رےہ افر افرپ فاال  رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای الضف ای رتہب

 اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب ےہ افر دصہق دانی اےنپ تداؽ ےس یرفع رکے۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب احمت، ادمح نب دبعہ، ییحی اطقؿ، ییحی، رمعف نب امثعؿ، ومٰیس نب ہحلط، رضحت میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب افر افرپ فاال اہھت رخچ رکےن فاال افر ےچین فاال اہھت ےنیل فاال ےہ ےک ایبؿ ںیم

     2381    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، َّيا٧، زہزی، ُعوہ، َىيس، حَّضت حٙي٢ ب٦ حزا٣ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َيا٧ُ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ ُُعِ  ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس  ٙٔي٢ٔ ب٦ِٔ َحسَّ ٔىيٕس َو٦ِ َح ََ ٔ َو َوَة ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ

ِٜتُ  َ أ ََ أَِوَفانٔی ث٢َُّ  َِ ُِٜتطُ  َ أ ََ أَِوَفانٔی ث٢َُّ  َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُِٜت ا٥َّٜٔييَّ َظل َ أ ََ  َٟ ا َٔ  ٕ َٟ حٔزَا٣ ١َِٜا َٟ إ٧َّٔ صََذا ا ا َٔ أَِوَفانٔی ث٢َُّ  َِ طُ 



 

٦ِ١َ أََخ  َِ َِٝوْة  ْة حُ ُٞ َخَّٔضَ ُ َّٜٔذی َیأِک َٜطُ ِٔيطٔ َوکَا٧َ کَا ٢َِٜ یَُباَرِک  ٕس  ِّ ٓٔ َن ا ُط ِٔيطٔ َو٦ِ٠َ أََخَذُظ بٔإَِٔشَ َٜ ٕس بُورَٔک  ِّ ِٔ َن  َوَِل َذُظ بٔٔفي

لَی ِّ َِٜئس اٜسُّ ْْ ٦ِ٠ٔ ا ِ َِٝيا َخي ُِٜى َِٜيُس ا  َيِصَبُي َوا

 نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، دیعس، رضحت میکح

 ہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وساؽ ایک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم اطع ایک رھپ ںیم ےن اماگن لپ یلص اہلل ہیلع فل

 ایک رھپ رفامای  ہ امؽ رہا رھبا افر ریشںی ےہ وج اس وک اپزیکہ فملس ےن ےھجم اطع ایک رھپ ںیم ےن اماگن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم اطع

سفن ےس اتیل ےہ وت اس ےک ےیل اس ںیم ربتک دی اجیت ےہ افر وج اس وک سفن یک رحص ف وہس ےس اتیل ےہ وت اس ےک ےیل ربتک 

 فرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب ےہ۔ںیہن دی اجیت افر فہ اےسی صخش یک رطح وہ اجات ےہ وج اھکات ےہ نکیل ریس ںیہن وہات افر ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، دیعس، رضحت میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب افر افرپ فاال اہھت رخچ رکےن فاال افر ےچین فاال اہھت ےنیل فاال ےہ ےک ایبؿ ںیمافرپ

     2382    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

َّضت ابوا٠ا٠ہ رِضي اهَّلل نَّص ب٦ ولی جہؽِم، زہيْ ب٦ ِحب، وبس ب٦ ح١يس، و١ز ب٦ یو٤س، وْک٠ہ ب٦ و١ار، ح :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ یُ  اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َِٜحِضَؽِٔمُّ َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َنَِّصُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ارٕ َحسَّ ٠َُة ب٦ُِ َو١َّ ث٥ََا ؤِْکٔ و٤َُس َحسَّ

 َٟ ا َٔ ١ِٔىُت أَبَا أ٠َُا٠ََة  ََ  َٟ ا َٔ اْز  ث٥ََا َشسَّ ْْ  َحسَّ ِ َٞ َخي ِؽ َّ ِٜ َٟ ا ََّک أ٧َِ َتِبُذ ٢ََّٝ یَا اب٦َِ آَز٣َ إ٤ٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ

ِٜيَ  ْْ ٦ِ٠ٔ ا ِ َِٝيا َخي ُى ِٜ َِٜيُس ا ُٟ َوا ٕٓ َوابَِسأِ ب٦ِ١َٔ َتُىو ا َّ َ٘ ََٜک َوَِل تََُل٣ُ َولَی  َٙطُ ََشٌّ  لَیََٜک َوأ٧َِ ت١ُِٔس ِّ  ٔس اٜسُّ

ی، زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، رمع نب ویسن، مرکہم نب امعر، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رصن نب

م

 

یہ ض
ج

 یلع 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے انب لدؾ اینپ رضفرت ےس زادئ امؽ رخچ رک دانی ریتے ےیل رتہب ےہ ارگ وت اس وک 



 

  ربا وہاگ افر دےنی یک ادتباء اےنپ الہ ف تداؽ ےس رک افر افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب ےہ۔رفک ےل اگ وت ریتے ےیل

ی، زریہ نب رحب، دبع نب دیمح، رمع نب ویسن، مرکہم نب امعر، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

یہ ض
ج

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امےنگن ےس اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 امےنگن ےس اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

     2383    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ یزیس ز٠صقی، وبساهَّلل ب٦ وا٠زیحعيي، حَّضت  ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، زیس ب٦ حباب، ٠ىاویہ ب٦ ظاٜح، ربيىہ :  راوی

 ٠ىاویہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي َْنٔی ٠َُىاؤیَُة ب٦ُِ َظأٜٕح َحسَّ َ ُِٜحَبأب أَِخب ث٥ََا َزیُِس ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٠َِصقٔیُّ َو٦ِ  َحسَّ َربٔيَىُة ب٦ُِ یَزٔیَس اٜسِّ

٢ِ َوأََحازٔیَث إِٔلَّ َحٔسیّثا کَا٧َ فٔی َوِضٔس و١َُزَ َوِبٔس اهَّللٔ بِ  ُ٘ وُِل إٔیَّا ُٕ ١ِٔىُت ٠َُىاؤیََة َي ََ  َٟ ا َٔ َِٜيِحَعٔييِّ  ٕ ا ُْ  ٦ٔ َوا٠ٔز إ٧َّٔ و١ََُز کَا٧َ یُدٔي َِ

٢ََّٝ َوصَُو  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َّٞ َّ َوَج ی٦ٔ ا٥َّٜاَس فٔی اهَّللٔ َوز ِضطُ فٔی اٜسِّ ِّٕ َّ ّْا ُي ِ ُٟ ٦ِ٠َ یُزِٔز اهَّللُ بٔطٔ َخي و ُٕ َي

ِٔ نَ  ٦ِ١َ أَِوَفِيُتطُ َو٦ِ ـٔي َِ ١ََّا أ٤ََا َخاز٧ْٔ  ُٟ إ٤ٔ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ َٜطُ ِٔيطٔ َو٦ِ٠َ َو َِيَُباَرُک  ٕس  ِّ

ٕة َو  َٜ َ ُٞ َوَِل َيِصَبيُ أَِوَفِيُتُط َو٦ِ ٠َِسأ ُ َّٜٔذی َیأِک ٕ کَا٧َ کَا ظ  ََشَ

ی، رضحت اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ی

حصی
 
ت

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمف ہ نب اصحل، رہعیب نب سیدی دیقشم، دبعاہلل نب اعرم

امہن الختف ںیم رمفی ںیھت۔ ےس رفاتی ےہ ہک ااحدثی ےس وچب وساےئ اؿ ااحدثی ےک وج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ز

ویکہکن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ولوگں وک اہلل ےک ابرے ںیم وخػ دےتی ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ 

فر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت اہلل سج ےک اسھت الھبیئ اک ارادہ رفامات ےہ اےس دنی یک ھجمس اطع رکات ےہ ا

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم زخایچن وہں سج وک ںیم بیط سفن ینعی دیل وخ ی ےس 



 

 ھچک اطع رکفں وت اس ںیم اےس ربتک وہیت ےہ افر سج وک ںیم اس ےک امےنگن رپ افر اتسےن رپ دفں اس اک احؽ اس صخش اسیج وہات ےہ

 وج اھکات ےہ نکیل ریس ںیہن وہات۔

ی، رضحت اعمف ہ ریض اہلل  :  رافی ی

حصی
 
ت

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، اعمف ہ نب اصحل، رہعیب نب سیدی دیقشم، دبعاہلل نب اعرم

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   باب

 امےنگن ےس اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

     2384    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، َّيا٧، و١زو، وہِ ب٦ ٥٠بہ، ہ١ا٣، حَّضت ٠ىاویہ :  راوی

ث٥ََا ٕ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ  َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ا٣ٕ َو٦ِ ٠َُىاؤیََة  طٕ َو٦ِ أَخٔيطٔ َص١َّ ِٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ َيا٧ُ َو٦ِ َو١ِزٕو َو٦ِ َوصِ ِّ َُ

َواهَّللٔ َِل َيِسأَُٜىٔي أََحْس ٢ُِٙ٥ِ٠ٔ  َِ َٜٔة  َ ١َِِٜسأ ُّوا فٔی ا ِٝٔح ٢َ َِل تُ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُٜط ٠َِس َر َد  ُتِْخٔ َِ ُتُط ٠ٔىِّي  َشِيّئا  َٜ َ أ

ُط َِمَٔي أَِوَفِيُتطُ  َٜ َِيَُباَرَک  َٜطُ کَارْٔظ   َشِيّئا َوأ٤ََا 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، رمعف، فبہ نب ہبنم، امہؾ، رضحت اعمف  ہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 ںیم وکیئ ھجم ےس وکیئ زیچ ام اتگ ےہ وت اس ےک امےنگن یک فہج ےس فہ زیچ ھجم ےس لکن اجیت رفامای مت امےنگن ںیم ٹپل رک ہن اموگن۔ اہلل یک مسق مت

 ےہ ینعی رخچ وہ اجیت ےہ وت اس وک ربا اجاتن وہں۔ اس وک ریمے اطع رکدہ امؽ ںیم ربتک بیصن ںیہن وہیت۔

  ہدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، رمعف، فبہ نب ہبنم، امہؾ، رضحت اعمف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 امےنگن ےس اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

     2385    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٥بہ حَّضت و١زو ب٦ زی٥ارابوو١ز٠کی، َّيا٧، و١زو ب٦ زی٥ار، وہِ ب٦ ٠ :  راوی

طٕ َو  ُِ ب٦ُِ ٥َ٠ُبِّ ثَىٔي َوصِ َيا٧ُ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ زٔی٥َإر َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ِّیُّ َحسَّ ١َِٜک ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز ا َِ َحسَّ ٔ بَٔع٥َِىا َِٝيطٔ فٔی َزارٔظ ُِٝت َو َزَخ

١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ٔ َو٦ِ أَخٔيطٔ  ٕ فٔی َزارٔظ أَـَِى١َىٔي ٦ِ٠ٔ َجِوَزة َِٝيطٔ  َِ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ َيا٧َ َي ِّ َُ ٠َُىاؤیََة ب٦َِ أَبٔی 

َٝطُ  ََِذََکَ ٠ِٔث  ُٟ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ  َو

اوبرمعیکم، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، فبہ نب ہبنم رضحت رمعف نب دانیر ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رضحت ف بہ نب ہبنم ےن دحثی 

اؿ ےک رھگ اعنصء ںیم داہ  وہا وت ےھجم اوہنں ےن اےنپ رھگ ںیم ارخفٹ الھکےئ افر اؿ ےک اھبیئ ےن ےھجم رضحت  ایبؿ یک افر ںیم

 اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ایبؿ رفامیئ وج سگر یکچ ےہ۔

 اوبرمعیکم، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، فبہ نب ہبنم رضحت رمعف نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 امےنگن ےس اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

     2386    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

، حَّضت ٠ىاویہ ب٦ ابوَّيا٧ رِضي ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ح١يس ب٦ وبساٜزح٦١ ب٦ ووٓ :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ثَىٔي ح١َُِيُس  َٟ َحسَّ ا َٔ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َحسَّ

َيا٧َ َو  ِّ َُ ١ِٔىُت ٠َُىاؤَیَة ب٦َِ أَبٔی  ََ  َٟ ا َٔ  ٕٓ ُٟ ٦ِ٠َ یُزِٔز َوِو و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن ُٟ إ و ُٕ ُِ َي صَُو َیِدُف



 

٢ْ َوُيِىٔفی اهَّللُ َٔ ا َٔ ١ََّا أ٤ََا  ی٦ٔ َوإ٤ٔ ِضطُ فٔی اٜسِّ ِّٕ َّ ّْا ُي ِ  اهَّللُ بٔطٔ َخي

نب وعػ، رضحت اعمف ہ نب اوبایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح 

رفاتی ےہ اوہنں ےن رفامای ںیم ےن اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس۔ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل سج 

  فاال وہں افر اےس اطع رکات وہں۔ےک اسھت الھبیئ اک ارادہ رکےت ںی اےس دںی یک ھجمس اطع رکےت ںی افر ںیم میسقت رکےن

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اعمف ہ نب اوبایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ر رض فرت امؽ ہن راتھک وہ افر ہن نیکسم وصتر ایک اجات وہ ہک اےسنیکسم فہ ےہ وج دقب

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 نیکسم فہ ےہ وج دقبر رض فرت امؽ ہن راتھک وہ افر ہن نیکسم وصتر ایک اجات وہ ہک اےس دصہق دای اجےئ

     2387    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 يبہ ب٦ َىيس، ٠ٍيْہ حزامی، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ۂت :  راوی

ٔد َو٦ِ  ِٜٔحزَامٔیَّ َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّازٔ َو٦ِ اِلَُِعَ َْةُ َيِىىٔي ا ١ٍُِٜٔي ث٥ََا ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی اهَّللُ َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر

ُّٝ وَ  ١َُة َواٜ ِٕ ُّٝ ُظ اٜ ََُّْزُّ َِ ُٓ َولَی ا٥َّٜأس  َّٜٔذی یَُفو ٓٔ ا ا وَّ ٙٔيُن بَٔضَذا اٜفَّ ١ِِٜٔس َِٜيَس ا  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ ١َِزَتا٧ٔ َِٝيطٔ َو ١َِزةُ َواٜتَّ ١ََتا٧ٔ َواٜتَّ ِٕ

٥ٔيطٔ َو  ٍِ َّٜٔذی َِل َیحُٔس ٌٔىّي ُي َٟ ا ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ٙٔيُن یَا َر ١ِِٜٔس ١َا ا َِ اُٜوا  ُٟ ا٥َّٜاَس َشِيّئأَ
َ َِٝيطٔ َوَِل َيِسأ َٗ َو َِيَُتَعسَّ َُٜط  َف٦ُ  ِّ  َِل ُي

ہبیتق نب دیعس، ریغمہ زحایم، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

درگد رھپات راتہ ےہ رھپ ا ک ہمقل ای دف ےمقل افر ا ک وجھکر ای دف وجھکرںی فملس ےن رفامای نیکسم فہ ںیہن وج وھگاتم راتہ ےہ افر ولوگں ےک ار

وکؿ ےہ؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع  ےل رک ولٹ اجات ےہ۔ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک اے اہلل ےک روسؽ رھپ نیکسم

یگ وپری رک ےکس افر ہن ولگ اےس نیکسم وصتر رکےت وہں فل ہ فملس ےن رفامای نیکسم فہ ےہ وج اانت امدلار ہن وہ سج ےس رضفرت زدن



 

 ہک اس وک دصہق دںی افر ہن فہ ولوگں ےس ھچک ام اتگ وہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ زحایم، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 نیکسم فہ ےہ وج دقبر رض فرت امؽ ہن راتھک وہ افر ہن نیکسم وصتر ایک اجات وہ ہک اےس دصہق دای اجےئ

     2388    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ جىَف، َشیک، وفاء ب٦ يسار، ٠ي١و٤ہ، حَّضت ابوہزیزہ یحٌي ب٦ ایوب، ٔتيبہ ب٦ َىيس، اب٦ ایوب، ا١َاويٞ، ا :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُٞ َوصَُو اب٦ُِ َجِىََفٕ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ اب٦ُِ أَیُّوَب َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ أَیُّوَب َو ِٔ ب٦ِٔ َحسَّ یْک َو٦ِ َوَفا َْنٔی ََشٔ َ أَِخب

َّٜٔذی َتزُزُّ َيَسإر ٠َِولَی ٠َِي١ُ  ٙٔيُن بٔا ١ِِٜٔس َِٜيَس ا  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١َِزةُ و٤ََة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َر ُظ اٜتَّ

ُُا إ٧ِٔ ٔشئُِت٢ِ َِل  ُْ اِْقَ ِّّ ١َُِٜتَى ٙٔيُن ا ١ِِٜٔس ١ََّا ا ١ََتا٧ٔ إ٤ٔ ِٕ ُّٝ ١َُة َواٜ ِٕ ُّٝ ١ِزََتا٧ٔ َوَِل اٜ اَواٜتَّ ِّ َِٜحا ٔ   َيِسأَُٜو٧َ ا٥َّٜاَس إ

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب اویب، اامسلیع، انب رفعج، یر ک، اطعء نب اسیر، ومیمہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ای ا ک دف ومقلں ےک اسھت رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای نیکسم فہ صخش ںیہن ےہ ہک وج ا ک دف وجھکرںی 

 ولٹ اجات ےہ۔ نیکسم وت فہ ےہ وج وساؽ رکےن ےس اتچب ےہ۔ ارگ اچوہ وت مت  ہ لتی ڑپوھ فہ ولوگں ےس ٹپل رک ںیہن امےتگن۔

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب اویب، اامسلیع، انب رفعج، یر ک، اطعء نب اسیر، ومیمہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ٰیل ہنعاعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 نیکسم فہ ےہ وج دقبر رض فرت امؽ ہن راتھک وہ افر ہن نیکسم وصتر ایک اجات وہ ہک اےس دصہق دای اجےئ

     2389    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ اَحاٗ، اب٦ ابی ٠زی٢، ٠ح١س ب٦ جىَف، َشیک، وفاء ب٦ يسار، ، وبساٜزح٦١ ب٦ ابو و١زہ، ابوہزیزہ :  راوی

ی ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ أَِخبََْنٔی ََشٔ ٤ََْا ٠َُح١َّ َ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی ٠َزَِی٢َ أَِخب َٖ َحسَّ َح َِ ٔ ث٥َٔيطٔ أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ إ ُِ ب٦ُِ َيَسإر َوَوِبُس ْک أَ َحسَّ َْنٔی َوَفا َ ِخب

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔىا أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ َُّض١َا  َٞ اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ أَبٔی َو١َِزَة أ٤َ ١َٔىي َِ ٔ ٞٔ َحٔسیٔث إ ٢َ ب١ِٔٔث َّٝ ََ 

ء نب اسیر، ، دبعارلنمح نب اوب رمعہ، اوبرہریہ، افرپ فایل دحثی یک دفرسی اوبرکب نب ااحسؼ، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، یر ک، اطع

 دنس ذرک یک ےہ۔

 اوبرکب نب ااحسؼ، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، یر ک، اطعء نب اسیر، ، دبعارلنمح نب اوب رمعہ، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولوگں ےس امےنگن یک رکا ک  اک ایبؿ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےس امےنگن یک رکا ک  اک ایبؿ

     2390    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ہزی، ح١زہ ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، وبساِلولی ب٦ وبساِلولی، ٠ى١ز، وبساهَّلل ب٦ ٠س٢ٝ، ز :  راوی

 و٥ہ

ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی َو٦ِ ٠َِى١َز ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ  ب٦ِٔ ٠ُِس٢ٕٔٝ أَخٔی اٜزُّصِزٔیِّ َو٦ِ َح١ِزََة َحسَّ

َِٜيَس فٔی ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ  َِٝقی اهَّللَ َو َّي َی ٢ِ َحً ُ٘ َُٜة بٔأََحٔس َ ١َِِٜسأ ُٟ ا َٟ َِل َتزَا ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َوِجضٔطٔ  ا٥َّٜٔييَّ َظل



 

َِٜح٢ٕ   ٠ُزَِوُة 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، رمعم، دبعاہلل نب ملسم، زرہی، زمحہ نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل

 ےل اگ ہک اس ےک  رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت ںیم ےس امےنگن فاال ہشیمہ ام اتگ رےہ اگ اہیں کت ہک اہلل ےس اس احؽ ںیم

 رہچے رپ وگتش اک ا ک ڑکٹا یھب ہن وہاگ۔

  ملسم، زرہی، زمحہ نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، رمعم، دبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےس امےنگن یک رکا ک  اک ایبؿ

     2391    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 و١زو ٤أس، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢، ٠ى١ز، زہزی :  راوی

٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ أَخٔی اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا ا َ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب ١َٔىي َِ ٔ ثَىٔي إ ثَىٔي َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ ٢ِ یَِذَُکِ ٠ُزَِوةُ َحسَّ َٜ َٝطُ َو ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ  ِْل

 ، زرہی، ایس دحثی یک دفرسی دنس ںیم زمہع )ڑکٹے( اک ظفل ںیہن۔رمعف اندق، اامسلیع نب اربامیہ، رمعم

 رمعف اندق، اامسلیع نب اربامیہ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےس امےنگن یک رکا ک  اک ایبؿ

     2392    حسیث                               جٝس اوٟ  :  سجٝ



 

 ابوـاہز، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ٜيث، وبيساهَّلل ب٦ ابوجىَف، ح١زہ ب٦ وبساهَّلل ب٦ و١ز :  راوی

َِّٝيُث َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ بِ  َْنٔی اٜ َ ِٕ أَِخب ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َُّط َحسَّ ٦ٔ أَبٔی َجِىََفٕ َو٦ِ َح١ِزََة ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز أ٤َ

 َّ ُٟ ا٥َّٜاَس َحً
َ ُٞ َيِسأ ُٟ اٜزَُّج ٢ََّٝ ٠َا َیزَا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَاُظ َي َِٜيَس فٔی ََ َِٜٕٔيا٠َٔة َو ِتَٔی َیِو٣َ ا ي َیأ

َِٜح٢ٕ َوِجضٔطٔ ٠ُزِوَ   ُة 

اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، ثیل، دیبع اہلل نب اوبرفعج، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ےن رفامای ہشیمہ لدیم ولوگں ےس ام اتگ رےہ اگ اہیں کت ہک ایقتم اک دؿ ل اجےئ افر اس ےک رہچے رپ وگتش اک ا ک ڑکٹا یھب ہن 

 وہاگ۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، ثیل، دیبعاہلل نب اوبرفعج، زمحہ نب دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےس امےنگن یک رکا ک  اک ایبؿ

     2393    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَکیِ، واظٞ ب٦ وبساِلولی، اب٦ ِؽيٞ، و١ارہ ب٦ ٔىٕاً، ابو زروہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َٕ ِٜ ٕٞ َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ا َُِؽِي ث٥ََا اب٦ُِ  اَِل َحسَّ َٔ ُٞ ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی  ِٕ َوَوأظ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ ًٔ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ ا َٕ ِى

 َ ١ََّا َيِسأ َِإ٤ٔ ا  ّْ ُّ َٙث َُٜض٢ِ َت َٟ ا٥َّٜاَس أ٠ََِوا
َ أ ََ  ٢َ ٦ِ٠َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َّٞ أَِو َٜٔيِسَتِٙثِْٔ َٔ ٔ َِٝيِسَتٕ َِ  ُٟ َج١ِّزا 

، امعرہ نب اقعقع، اوب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکبی، فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف

اہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای وج ولوگں ےس رصػ اانپ امؽ ڑب اھےن یک رغض ےس ام اتگ ےہ وت  ہ ااگنرفں وک ام اتگ ےہ وخ

 مک ےل ای زایدہ عمج رک ےل۔



 

 نب دبعاالیلع، انب لیضف، امعرہ نب اقعقع، اوب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، فالص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےس امےنگن یک رکا ک  اک ایبؿ

     2394    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہ٥از ب٦ َسی، ابواِلحوػ، بيا٧ ابوبَّش، ٔيس ب٦ ابی حاز٣، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ِئس ب٦ِٔ أَبٔی َحاز٣ٕٔ َو٦ِ  َٔ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ بََيا٧ٕ أَبٔی بَِّٔشٕ َو٦ِ  یِّ َحسَّ ٔ ثَىٔي َص٥َّازُ ب٦ُِ اَٜسَّ َٟ َحسَّ و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ  أَبٔی صَُزیَِزَة 

َٗ بٔطٔ َويَ  َيَتَعسَّ َِ  ٔ َِ َولَی َلِضزٔظ َيِحٔف َِ  ٢ِ ُ٘ ُسَو أََحُس ٍِ ُٟ َل٧َِ َي و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َُٜط اهَّللٔ َظل  ْْ ِ ىَٔي بٔطٔ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس َخي ٍِ ِسَت

َٟ َرُجَّل أَِوَفاُظ أَِو ٥٠ََ 
َ ُٟ ٦ِ٠ٔ أ٧َِ َيِسأ لَی َوابَِسأِ ب٦ِ١َٔ َتُىو ِّ َِٜئس اٜسُّ ُٞ ٦ِ٠ٔ ا َؽ ِِ َِٝيا أَ ُِٜى َِٜيَس ا إ٧َّٔ ا َِ َٔک   َىطُ ذَٜ

انہد نب رسی، اوباالوحص، ایبؿ اوبرشب، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ 

اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت مت ںیم یسک اک حبص ےک فتق اج رک اینپ ھٹیپ رپ ڑکلی اک اھٹگ  اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس ۔ لپ یلص

ااھٹ رک الان افر اس ںیم ےس دصہق رکان افر ولوگں ےس ینغتسم وہ اجان اس ےس رتہب ےہ ہک ولوگں ےس وساؽ رکات رھپے فہ اےس دے ای 

  ےہ افر پ  اک اھکان ریتے ذہم ےہ اؿ ےس دصہق یرفع رک۔ہن دے ۔ ےب کش افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب

 انہد نب رسی، اوباالوحص، ایبؿ اوبرشب، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿزوکۃ اک  :   ابب

 ولوگں ےس امےنگن یک رکا ک  اک ایبؿ



 

     2395    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ حات٢، یحٌي ب٦ َىيس، ا١َاويٞ، ٔيس ب٦ ابی حاز٣، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ  ُس ب٦ُِ َحات٢ٕٔ َحسَّ ثَىٔي ٠َُح١َّ َٟ َحسَّ ا َٕ َِ َٟ أََتِي٥َا أَبَا صَُزیَِزَة  ا َٔ  ٕ ِيُس ب٦ُِ أَبٔی َحاز٣ٔ َٔ ثَىٔي  َٞ َحسَّ ١َٔىي َِ ٔ ٔىيٕس َو٦ِ إ ََ

َيبٔيَىطُ  َِ  ٔ َِ َولَی َلِضزٔظ َيِحٔف َِ  ٢ِ ُ٘ ُسَو أََحُس ٍِ ٢َ َواهَّللٔ َل٧َِ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ ا٥َّٜٔييُّ َظل ا ٞٔ َحٔسی َٔ  ٔث بََيا٧ٕ ث٢َُّ َذََکَ ب١ِٔٔث

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، اامسلیع، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

یق دحثی فل ہ فملس ےن رفامای اہلل یک مسق مت ںیم ےس وکیئ حبص اس احؽ ںیم رکے ہک اینپ ھٹیپ رپ ڑکلی ااھٹ رک الےئ رھپ اؿ وک  چی دے اب

 ایبؿ وہ یکچ ےہ۔

 دمحم نب احمت، ییحی نب دیعس، اامسلیع، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿولوگں ےس امےنگن یک رکا ک  

     2396    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، یو٤س ب٦ وبساِلولی، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، اب٦ شہاب، اب٦ وبيس ٠ولی وبساٜزح٦١ ب٦ ووٓ،  :  راوی

 حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ٔ َویُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبٔس  اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َِٜحارٔٔث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أَبٔی َحسَّ َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ اَِل َحسَّ َٔ اِلَِولَی 

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ وُِل  ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیِزََة َي ََ َُّط  ٕٓ أ٤َ َ  وُبَِيٕس ٠َِولَی َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ َوِو ٢َ َل َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٢ِ َو ُ٘ ٧ِ َیِحَتز٣َٔ أََحُس

َٟ َرُجَّل يُِىٔفيطٔ أَِو ی٥َ١َِىُ 
َ َٜطُ ٦ِ٠ٔ أ٧َِ َيِسأ  ْْ ِ َيبٔيَىَضا َخي َِ  ٔ ََٝضا َولَی َلِضزٔظ َيِح١ٔ َِ  ِٕ  طُ حُز٠َِّة ٦ِ٠ٔ َحَف

ریہ ریض اوباطرہ، ویسن نب دبعاالیلع، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، انب دیبع ومیل دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوبرہ



 

ے رھپ اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ مت ںیم ےس وکیئ ڑکلویں اک اھٹگ اینپ ھٹیپ رپ الد

 اؿ وک  چی دے وت  ہ اس ےک ےیل رتہب ےہ اس ےس ہک فہ ولوگں ےس امےگن ولعمؾ ںیہن ہک فہ دںی ای ہن دںی۔

 نب دبعاالیلع، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، انب دیبع ومیل دبعارلنمح نب وعػ، رضحت اوبرہریہ اوباطرہ، ویسن :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ؿولوگں ےس امےنگن یک رکا ک  اک ایب

     2397    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبساهَّلل ب٦ وبساٜزح٦١ زارمی، ١َٝہ ب٦ شبيِ، ١َٝہ، ٠زوا٧ ب٦ ٠ح١س ز٠صقی، َىيس ب٦ وبساٜىزیز، ربيىہ ب٦  :  راوی

 لٰی و٥ہیزیس، ابوازریس خوِلنی، ابو٠س٢ٝ خوِلنی، حبيِ ا٠ين، حَّضت ووٓ ب٦ ٠اٜک اشحعی رِضي اهَّلل تىا

َٟ اٜسَّ  ا َٔ ث٥ََا َو ١ََُٝة َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ  ِٕ ١ََُٝة ب٦ُِ َشبٔي ََ ارٔمٔیُّ َو ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ اٜسَّ ٤ََْا ٠َزَِوا٧ُ َوصَُو اب٦ُِ َحسَّ َ ارٔمٔیُّ أَِخب

ٔ وَ  َِٜىزٔیز ٔىيْس َوصَُو اب٦ُِ َوِبٔس ا ََ ث٥ََا  ٠َِصقٔیُّ َحسَّ ٕس اٜسِّ َِٜدِوَِلنٔیِّ َو٦ِ أَبٔی ٠ُِس٢ٕٔٝ ٠َُح١َّ ٦ِ َربٔيَىَة ب٦ِٔ َیزٔیَس َو٦ِ أَبٔی إِٔزرٔیَس ا

ُٓ بِ  أ٠َٔيْن َوِو َِ ا صَُو و٥ِٔٔسی  ٔلَیَّ َوأ٠ََّ ِْ إ َحبٔي َِ ا صَُو  ُِ اِل٠َٔيُن أ٠ََّ َِٜحبٔي ثَىٔي ا َٟ َحسَّ ا َٔ َِٜدِوَِلنٔیِّ  ٥َّا ا ُ٘  َٟ ا َٔ ٦ُ ٠َأٜٕک اِلَِشَحعٔیُّ 

َٟ اهَّللٔو٥َِٔس َر  و َُ َٟ أََِل تَُبائُىو٧َ َر ا َٕ َِ ِبَىّة  ََ ٢ََّٝ تِٔسَىّة أَِو ث١ََا٤َٔيّة أَِو  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و ٥َّا َحٔسیَث َوِضٕس بٔبَِيَىٕة َُ ُ٘  َو

َٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ أََِل تَُبائُىو٧َ َر ا َٔ َٟ اهَّللٔ ث٢َُّ  و َُ ِس بَاَيِى٥َاَک یَا َر َٔ ٥َِٝا  ُٕ َٟ أََِل تَُبائُىو٧َ َِ ا َٔ َٟ اهَّللٔ ث٢َُّ  و َُ ِس بَاَيِى٥َاَک یَا َر َٔ ٥َِٝا  ُٕ َِ  

 َ َٟ َول ا َٔ ََِىََل٣َ ٤َُبائُىَک  َٟ اهَّللٔ  و َُ ِس بَاَيِى٥َاَک َیا َر َٔ ٥َِٝا  ُٔ َبَسِف٥َا أَیِٔسَی٥َا َو َِ  َٟ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ وا َر ُ٘ ی أ٧َِ َتِىبُُسوا اهَّلَل َوَِل ُتَِّشٔ

 ٔ ِس َرأَیِ ب َٕ َٝ َِ ّة َوَِل َتِسأَُٜوا ا٥َّٜاَس َشِيّئا  ّٔيَّ َِٜد١ِٔس َوتُٔفيُىوا َوأَََسَّ ک١ََّٔٝة َخ ََٝوأت ا ُق طٔ َشِيّئا َواٜعَّ ُٕ َٜئَٔک ا٥َََّٜفٔ َيِس ُت َبِىَؾ أُو

ُٟ أََحّسا ی٥َُاؤُٜطُ إٔیَّاظُ 
َ ١َا َيِسأ َِ ِوُك أََحٔسص٢ِٔ  ََ 

ہملس نب بیبش، ہملس، رمفاؿ نب دمحم دیقشم، دیعس نب دبعازعلسی، رہعیب نب سیدی، اوبادرسی وخالین، دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، 



 

اوبملسم وخالین، ، بی انیم، رضحت وعػ نب امکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ون ای لھٹ ای است لدیم روسؽ اہلل 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس تعیب یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس احرض ےھت لپ یلص

ںیہن رکےت۔ احالہکن مہ رقبی یہ زامہن ںیم تعیب رک ےکچ ےھت وت مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ایک مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس تعیب ںیہن رکےت مہ ےن ےس تعیب رک ےکچ ںی۔ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای

اےنپ اہھت دراز ےئک افر رعض ایک مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس تعیب رک ےکچ ںی اب مہ سک ابت رپ تعیب رکںی؟ لپ یلص 

وک یر ک ہن رکف ےگ افر اپوچنں امنزںی ادا رکف ےگ افر  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک مت اہلل یک ابعدت رکف ےگ افر اس ےک اسھت یسک

اہلل یک ااطتع رکف ےگ وت  ہ ابت لہتسہ ےس رفامیئ ہک ولوگں ےس ھچک ہن اموگن ےگ۔ وت ںیم ےن اؿ ںیم ےس ضعب لدویمں وک داھکی ہک اؿ 

 رکات اھت۔ ںیم ےس یسک اک ارگ اچکب )وساری ےس( رگ اجات وت فہ یسک ےس ااھٹ رک دے دےنی یک وخاشہ ہن

دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ہملس نب بیبش، ہملس، رمفاؿ نب دمحم دیقشم، دیعس نب دبعازعلسی، رہعیب نب سیدی، اوبادرسی  :  رافی

 وخالین، اوبملسم وخالین، ، بی انیم، رضحت وعػ نب امکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امانگن سک ےک ےل الحؽ ےہ ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 امانگن سک ےک ےل الحؽ ےہ ےک ایبؿ ںیم

     2398    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ح١از ب٦ زیس، ہارو٧ ب٦ ریاب، ٥٘ا ٤ہ ب٦ نىي٢ وسوی،  یحٌي ب٦ یحٌي، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ح١از ب٦ زیس، یحٌي، :  راوی

 ٔبيعہ ب٦ ٠دارٗ ہَللی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

٤ََْا َح١َّ  َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َزیِٕس  از ص١َُا َو٦ِ َح١َّ ٔىيٕس لَٔکَ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َو٦ِ َصاُرو٧َ ب٦ِٔ َحسَّ

َِ رٔیَ  ّة  َٜ ُِٝت َح١َا َٟ َتَح١َّ ا َٔ ِٜضََٔللٔیِّ  ٕٗ ا بٔيَعَة ب٦ِٔ ٠َُدارٔ َٔ َِٜىَسؤیُّ َو٦ِ  ثَىٔي ٥َٔ٘ا٤َُة ب٦ُِ نَُىِي٢ٕ ا َّی إب َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أََتِيُت َر

٥َأ٠ُِ  َِ ُة  َٔ َس َّي َتأِتَٔي٥َا اٜعَّ َٟ أ٢َِٔٔ َحً ا َٕ َِ أَُٜطُ ِٔيَضا  َِ َ ٢َ أ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ُّٞ إِٔلَّ اهَّللُ َو ََٜة َِل َتٔح َ ١َِِٜسأ بٔيَعُة إ٧َّٔ ا َٔ َٟ یَا  ا َٔ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ ََٜک بَٔضا  َز 



 

ْٞ أََظابَتِ  َّي ُئعيَبَضا ث٢َُّ ی١ُِٔسُک َوَرُج ُة َحً َٜ َ ١َِِٜسأ َُٜط ا َِّٝت  َح َِ ّة  َٜ َٞ َح١َا ٕٞ َتَح١َّ َٜطُ ٔلََحٔس ثَََلثَٕة َرُج ُط َجائَٔحْة اِجَتاَحِت ٠َا

 َٜ َِّٝت  َح َِ ُٕ َّي َي ْة َحً َٔ ا َِ ْٞ أََظابَِتطُ  َساّزا ٦ِ٠ٔ َوِيٕض َوَرُج َٔ  َٟ ا َٔ َِ َٔٔوا٠ّا ٦ِ٠ٔ َوِيٕض أَِو  َّي ئُعي َُٜة َحً َ ١َِِٜسأ و٣َ ثَََلثَْة ٦ِ٠ٔ طُ ا

َِ َٔٔوا َّي ُئعي َُٜة َحً َ ١َِِٜسأ ُط ا َٜ َِّٝت  َح َِ ْة  َٔ ا َِ ََُِل٤ّا  ِس أََظابَِت  َٕ َٜ ِو٠ٔطٔ  َٔ ِٜٔحَحا ٦ِ٠ٔ  َساّزا ٦ِ٠ٔ َذؤی ا َٔ  َٟ ا َٔ ٠ّا ٦ِ٠ٔ َوِيٕض أَِو 

ِحّتا َُ ِحّتا یَأِکَُُٝضا َظاحٔبَُضا  َُ بٔيَعُة  َٔ ٔة یَا  َٜ َ ١َِِٜسأ َواص٦َُّ ٦ِ٠ٔ ا َٔ ١َا  َِ  َوِيٕض 

یض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، امحد نب زدی، ییحی، امحد نب زدی، اہرفؿ نب رایب، انک ہن نب میعن دعفی، ہصیبق نب اخمرؼ الہیل ر

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن )یسک ارم ےک ےیل( دنچہ عمج رکےن اک ابر اےنپ افرپ ڈاؽ ایل اھت۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس

ےئ وت مہ اس ابرے ںیم وپےنھچ ےک ےیل احرض وہا۔ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رہھٹ اجؤ ہک امہرے اپس دصہق اک امؽ ل اج

مت وک دےنی اک مکح دے دںی ےگ۔ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے ہصیبق! نیت لدویمں ےک العفہ یسک ےک ےیل امانگن اجزئ 

ںیہن۔ ا ک فہ لدیم سج ےن اےنپ افرپ دنچہ اک وبھج ڈاال وہ وت اس ےک ےیل اینت رمق وپری رکےن کت امانگن اجزئ ےہ رھپ فہ رک اجےئ۔ 

ا فہ لدیم سج ےک امؽ وک یسک لتف ےن متخ رکدای وہ وت اس ےک ےیل اےنپ سگر رسب کت ای سگر افاقت ےک اقلب وہےن کت امانگن دفرس

اجزئ ےہ رسیتا فہ لدیم ےہ سج ےک نیت دؿ افہق ںیم سگر اجںیئ افر اس یک وقؾ ںیم ےس نیت اکلم القعل لدیم اس ابت یک وگایہ دںی 

 ےہ وت اس ےک ےیل سگر رسب ےک اقلب وہےن کت امانگن اجزئ ےہ اے ہصیبق! اؿ نیت ےک العفہ امانگن رحاؾ ےہ ہک الفں لدیم وک افہق اچنہپ

 افر امگن رک اھکےن فاال رحاؾ اھکات ےہ۔

الہیل ریض ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، امحد نب زدی، ییحی، امحد نب زدی، اہرفؿ نب رایب، انک ہن نب میعن دعفی، ہصیبق نب اخمرؼ  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریغب وساؽ افر وخا شہ ےک ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب وساؽ افر وخا شہ ےک ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     2399    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، َا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل ب٦ و١ز،  :  راوی

 حَّضت و١ز ب٦ خفاب رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 ِٕ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ٕٓ َحسَّ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ  َحسَّ َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ح و َحسَّ

أب َرِضَٔي اهَّللُ  َِٜدفَّ ١ِٔىُت و١ََُز ب٦َِ ا ََ  َٟ ا َٔ ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ و١ََُز َو٦ِ أَبٔيطٔ  ََ ُٟ  اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  و َُ ِس کَا٧َ َر َٔ وُِل  ُٕ َو٥ِطُ َي

َّي أَِوَفانٔی ٠َزَّاهَّللٔ َِٜيطٔ ٠ٔىِّي َحً ٔ َُِِقَ إ ُٟ أَِؤفطٔ أَ ُٔو َ أ َِ  َِ َِٜىَفا ٢ََّٝ يُِىٔفيىٔي ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٜيطٔ ٠ٔىِّي  َظل ٔ َُِِقَ إ ُِٝت أَِؤفطٔ أَ ُٕ َِ ّة ٠َاِّل 

 َ ٢ََّٝ ُخِذُظ َو٠َا َجائ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ ََل َِ َِ ُدِذُظ َو٠َا َِل  َِ  ٕٞ ٔ ائ ََ ٕٓ َوَِل  ٟٔ َوأ٤ََِت ٌَيُِْ ٠َُِّشٔ ١َِٜا َک ٦ِ٠ٔ َصَذا ا

َسَک  ِّ  تُتِبِٔىُط َن

اہرفؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت رمع نب اطخب 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھجم ھچک اطع ایک رکےت ےھت۔ وت ںیم رعض رکات ہک لپ یلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر

اہلل ہیلع فل ہ فملس ھجم ےس زایدہ رضفرت دنم وک اطع رفامںیئ۔ بسح لومعؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک رمہبت ھچک امؽ اطع 

دنم وہ اےس اطع رفامںیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اےس ےل  رفامای وت ںیم ےن رعض ایک ہک وج ھجم ےس زایدہ رضفرت

ےل افر ریتے اپس ارگ ریغب الچل ےک افر ریغب امےنگن ےک ھچک امؽ لاجےئ وت اس وک احلص رک ایل رکف افر وج اس رطح ہن لےئ اس اک دؽ 

 ںیم ایخؽ ہن رکف۔

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رضحت رمع نب اہرفؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ،  :  رافی

 اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ںیمریغب وساؽ افر وخا شہ ےک ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ 

     2400    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوـاہز، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، اب٦ شہاب، َا٢ٜ ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِٜحارٔٔث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشضَ  َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ا٢ٜٔٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ أ٧ََّ َحسَّ ََ إب َو٦ِ 

َِيَ   َِ َِٜىَفا أب َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ِطُ ا َِٜدفَّ ٢َ کَا٧َ ُيِىٔفی و١ََُز ب٦َِ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ اهَّللٔ َر و َُ َٜطُ و١َُزُ أَِؤفطٔ یَا َر  ُٟ و ُٕ

 َِ َِٜيطٔ ٠ٔىِّي  ٔ َُِِقَ إ ِٗ بٔطٔ َو٠َا َجائََک ٦ِ٠ٔ َصَذ أَ ُِٜط أَِو َتَعسَّ َت١َوَّ َِ ٢َ ُخِذُظ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُط َر َٜ  َٟ ا ٟٔ َوأ٤ََِت َٕ ١َِٜا ا ا

 َ َٔک ک ٞٔ ذَٜ ٦ِٔ١ أَِج َِ ا٢ْٜٔ  ََ  َٟ ا َٔ َسَک  ِّ ََل تُتِبِٔىُط َن َِ َُِدِذُظ َو٠َا َِل   ٕٞ ٔ ائ ََ ٕٓ َوَِل  ُٟ أََحّسا َشِيّئا َوَِل ٌَيُِْ ٠َُِّشٔ
َ ا٧َ اب٦ُِ و١ََُز َِل َيِسأ

 َیزُزُّ َشِيّئا أُِؤفَيطُ 

اوباطرہ، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 رکےت ےھت۔ وت رمع ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض ایک اے اہلل فملس رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ھچک امؽ اطع ایک

ےک روسؽ وج ھجم ےس زایدہ ریقف وہ اس وک اطع ایک رکںی۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اںیہن رفامای اےس ےل ول اےنپ اپس 

رکےن فاال وہ افر ہن امےنگن فاال وت اےس ےل ایل رکف افر وج اس روھک ای دصہق رکف افر ریتے اپس وج امؽ اس رطح لےئ ہک وت ہن وخا شہ 

رطح ہن لےئ وت اےنپ دؽ وک اس یک رطػ یہ ہن اگلؤ۔ رضحت اسمل ےتہک ںی ایس فہج ےس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یسک ےس 

 ھچک ہن امےتگن ےھت افر ارگ وکیئ لپ وک ھچک دے داتی وت اےس ولاٹےت یھب ہن ےھت۔

 اوباطرہ، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب وساؽ افر وخا شہ ےک ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     2401    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، اب٦ وہِ، ، و١زو، اب٦ شہاب، َائِ ب٦ یزیس، وبساهَّلل ب٦ َىسی، و١ز ب٦ خفاب، :  راوی

ٞٔ َذَٜٔک َو٦ِ اٜسَّ  ثَىٔي اب٦ُِ ٔشَضإب ب١ِٔٔث َٟ َو١ِْزو َوَحسَّ ا َٔ  ِٕ ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ِٔ ب٦ِٔ یَزٔیَس َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ ٔ ائ



 

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ أب َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط َو٦ِ َر َِٜدفَّ ِىٔسیِّ َو٦ِ و١ََُز ب٦ِٔ ا  اٜسَّ

فرسی دنس رمع نب اطخب اوباطرہ، انب فبہ، ، رمعف، انب اہشب، اسبئ نب سیدی، دبعاہلل نب دعسی، رمع نب اطخب، ایس دحثی یک د

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذرک رفامیئ۔

 اوباطرہ، انب فبہ، ، رمعف، انب اہشب، اسبئ نب سیدی، دبعاہلل نب دعسی، رمع نب اطخب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  وساؽ افر وخا شہ ےک ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمریغب

     2402    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، بٙيْ، بَس ب٦ َىيس، اب٦ َاوسی ٠اٜکی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ِ َٙي ُ َِٜيْث َو٦ِ ب ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َٝىٔي و١َُزُ َحسَّ َتِى١َ َِ َٟ ا ا َٔ َّطُ  ١َِٜأٜکٔیِّ أ٤َ اؤٔسیِّ ا ٔىيٕس َو٦ِ اب٦ِٔ اٜسَّ ََ ٕ َو٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ  ْ

َِٜيطٔ أ٠َََز لٔی بُٔى١َا ٔ ٌُِت ٥ِ٠َٔضا َوأَزَّیُِتَضا إ ا ََفَ َّ١َٝ َِ ٔة  َٔ َس أب َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ِطُ َولَی اٜعَّ َِٜدفَّ ١ََّا َو١ٔ ب٦ُِ ا ُِٝت إ٤ٔ ُٕ َِ ٕة  ُِٝت ِهَّلِل َوأَِجزٔی َٜ

َى  َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٝت َولَی َوِضٔس َر ِّی َو١ٔ إٔن َِ َٟ ُخِذ ٠َا أُِؤفيَت  ا َٕ َِ َٟ َولَی اهَّللٔ  ا َٕ َِ ِؤَٜک  َٔ  َٞ ُِٝت ٠ِٔث ُٕ َِ َٝىٔي  َّ١

٢ََّٝ إَٔذا أُِوفٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ِٗ لٔی َر ِٞ َوَتَعسَّ ُ ک َِ  َٟ
َ ٔ أ٧َِ َتِسأ ٌَيِْ  يَت َشِيّئا ٦ِ٠ٔ 

ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب، رسب نب دیعس، انب اسدعی امیکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

رکا دی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ریمے  ےھجم دصہق رپ اعلم رقمر رفامای۔ بج ںیم اس ےس افرغ وہا افر رمقِ زوکۃ ال رک عمج

ےھجت ےیل ھچک ارجت اک مکح رفامای ۔ وت ںیم ےن رعض ایک ںیم ےن اہلل یک راض ےک ےیل اکؾ ایک افر ریما وثاب اہلل رپ ےہ وت لپ ےن رفامای وج 

 اعلم رقمر وہا اھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس دای اجےئ فوصؽ رک ےل ویکہکن ںیم یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک زامہن ںیم

ےن ےھجم ارجت دی یھت۔ وت ںیم ےن ریتے ےنہک یک رطح رعض ایک اھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ےھجم رفامای وج ےھجت 

 ریتے ریغب امےگن لم اجےئ مت اس وک اھکؤ افر دصہق یھب رکف۔



 

 رسب نب دیعس، انب اسدعی امیکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب وساؽ افر وخا شہ ےک ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     2403    سیثح                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، بٙيْ ب٦ اشخ، بَس ب٦ َىيس، اب٦ َىسی، و١ز ب٦ خفاب :  راوی

ٔ ب٦ِٔ  َٙيِْ ُ َِٜحارٔٔث َو٦ِ ب َْنٔی َو١ِزُو ب٦ُِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ٔىيسٕ اِلََشخِّ َو٦ِ َحسَّ ََ بَُِسٔ ب٦ِٔ 

 ٔٞ ٔة ب١ِٔٔث َٔ َس أب َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ِطُ َولَی اٜعَّ َِٜدفَّ َٝىٔي و١َُزُ ب٦ُِ ا َتِى١َ َِ َٟ ا ا َٔ َّطُ  ِىٔسیِّ أ٤َ َِّٝئث  َو٦ِ اب٦ِٔ اٜسَّ  َحسٔیٔث اٜ

ایس دحثی یک دفرسی دنس اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، رسب نب دیعس، انب دعسی، رمع نب اطخب، 

 ذرک یک ےہ نکیل اس ںیم انب اسدعی ےک اجبےئ انب دعسی ےہ۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، رسب نب دیعس، انب دعسی، رمع نب اطخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دانی رپ رحص یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دانی رپ رحص یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیم

     2404    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 زہيْ ب٦ ِحب، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ  َُ بٔطٔ ا٥َّٜٔييَّ َحسَّ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَِبُٝ َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّازٔ َو٦ِ اِلَُِعَ ِّ َُ ث٥ََا  َِٝيطٔ ٕب َحسَّ َّی اهَّللُ َو  َظل

 ٟٔ ١َِٜا َِٜىِئض َوا ِِّ ا ِِّ اث٥ََِتئِن حُ ِئذ َشابٌّ َولَی حُ ُِ اٜصَّ ِٝ َٔ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ  َو

ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای زریہ نب رحب، 

 وبڑےھ لدیم اک دؽ دف زیچفں یک تبحم رپ وجاؿ راتہ ےہ ۔ زدنیگ افر امؽ یک تبحم۔

 زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دانی رپ رحص یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیم

     2405    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ ٠سيِ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوـاہز، ِح٠ٝہ، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، َىيس ب :  راوی

 ِٜ ٔىئس ب٦ِٔ ا ََ ِٕ َو٦ِ یُو٤َُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ  ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ َُٝة  ٠َ ٔ َوَِحِ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ِٔ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ َحسَّ ١َُسيَّ

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٟٔ َر ١َِٜا ُِّ ا َِٜحَياةٔ َوحُ ُٟ ا ِِّ اث٥ََِتئِن ـُو ِئذ َشابٌّ َولَی حُ ُِ اٜصَّ ِٝ َٔ  َٟ ا َٔ 

اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ وبڑےھ لدیم اک 

 ۔ںیم وجاؿ راتہ ےہ دؽ زدنیگ ےک ےبمل وہےن افر امؽ یک تبحم

 اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دانی رپ رحص یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیم

     2406    حسیث                               اوٟجٝس   :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، َىيس ب٦ ٥٠عور، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، یحٌي، ٔتازہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ ُض٢ِ َو٦ِ أَب ُّٝ ُ ٔىيٕس ک ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َو ََ ثَىٔي َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو ٤ََْا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ َحسَّ َ َٟ َیِحٌَي أَِخب ا َٔ ی َوَوا٤ََة 

 ِ ُِّ ٥ِ٠ٔطُ اث ٢َ یَِضَز٣ُ اب٦ُِ آَز٣َ َوَتٔص َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس  َٔ ٟٔ ١َِٜا ُػ َولَی ا َِٜٔحِ ٥ََتا٧ٔ ا

 ٔ ُِٜى١ُز ُػ َولَی ا َِٜٔحِ  َوا

، دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، ییحی، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ییحی نب ییحی

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای انب لدؾ وبڑاھ وہات ےہ افر اس ںیم دف زیچںی وجاؿ ریتہ ںی امؽ افر رمع رپ رحص۔

 وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، ییحی، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، دیعس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دانی رپ رحص یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیم

     2407    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوٌسا٧ ٠س١عی، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، ٔتازہ، ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ثَىٔي أَبٔی ٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ اَِل َحسَّ َٔ َّي  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ١ِِٜٔس١َعٔیُّ َو٠َُح١َّ ا٧َ ا ثَىٔي أَبُو ٌَسَّ َ  َحسَّ َتاَزَة َو٦ِ أ َٔ ٤َٕس أ٧ََّ ٤َٔييَّ َو٦ِ 

َٟ ب١ِٔٔثٝٔطٔ  ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل



 

ی، دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع افرپ فایل دحثی اس دنس ےک اسھت یھب رمفی ےہ۔

مع
مش

 اوباسغؿ 

ی، دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اسن :  رافی

مع
مش

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 دانی رپ رحص یک رکا ک  ےک ایبؿ ںیم

     2408    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہاب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار،  :  راوی

 ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ُث َو٦ِ أ٤ََٔس َحسَّ َتاَزَة یَُحسِّ َٔ ١ِٔىُت 

 َّ ٔ ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٢َ ب٥َِٔحؤظ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  ی اهَّللُ َو

 انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ایس دحثی یک ا ک افر دنس ذرک یک ےہ۔

 انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ارگ انب ل دؾ ےک اپس لگنج یک دف فادایں وہں وت یھب فہ رسیتی اک اگبلطر وہات ےہ ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ انب ل دؾ ےک اپس لگنج یک دف فادایں وہں وت یھب فہ رسیتی اک اگبلطر وہات ےہ ۔

     2409    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 یحٌي ب٦ یحٌي، َىيس ب٦ ٥٠عور، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ َٟ َیِحٌ ا َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ٔىيُس ب٦ُِ ٥ِ٠َُعوٕر َو ََ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َو ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ ي أَِخب

ِو کَا٧َ ِٔلب٦ِٔ آَز٣َ َوازَٔیا٧ٔ ٦ِ٠ٔ  َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس  ٟٕ َِلبَِتغَی َوازّٔیا ثَأّٜثا َوَِل َٔ ٠َا

َٓ اب٦ِٔ آزَ  َْاُب َوَیُتوُب اهَّللُ َولَی ٦ِ٠َ َتاَب َی١َِْلُ َجِو ُّ  ٣َ إِٔلَّ اَّٜ

ییحی نب ییحی، دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 وہں بت یھب فہ رسیتی فادی یک التش رکے اگ افر ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ارگ انب لدؾ ےک ےیل دف فادایں امؽ یک رھبی وہیئ

 انب لدؾ اک ٹیپ وساےئ یٹم ےک وکیئ ںیہن رھب اتکس افر اہلل ایس رپ روجع رفامےت ںی وج وتہب رکات ےہ۔

 ییحی نب ییحی، دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ انب ل دؾ ےک اپس لگنج یک دف فادایں وہں وت یھب فہ رسیتی اک اگبلطر وہات ےہ ۔

     2410    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ اب٦ ٠ثىي، اب٦ :  راوی

٤ََْا ُشِىَبةُ  َ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا ُث َو٦ِ  َحسَّ َتاَزَة یَُحسِّ َٔ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ

َٟ أ٣َِ َشِيْئ کَا٧َ يَ  أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ٔ َََِل أَِزرٔی أََشِيْئ أ٤ُِز  ُٟ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ  َٟ ا َٔ ٔٞ وُٜطُ ب١ِٔٔث ُٕ

 َحٔسیٔث أَبٔی َوَوا٤َةَ 

اتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

 اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت افر ںیم ںیہن اجاتن  ہ ابت ارتی یھت ای لپ وخد رفامےت ےھت ابیق



 

 دحثی اوبوعاہن یک رطح ےہ۔

  اہلل اعتٰیل ہنعانب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ انب ل دؾ ےک اپس لگنج یک دف فادایں وہں وت یھب فہ رسیتی اک اگبلطر وہات ےہ ۔

     2411    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي، اب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک وَ  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا اب٦ُِ َوصِ َ َُٝة ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ٠َ ثَىٔي َِحِ َّی اهَّللُ َحسَّ ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ  ٦ِ َر

٦َِٜ ی١ََِْلَ  ُط َوازّٔیا آَِخَ َو َٜ َِّ أ٧ََّ  ِٕ أََح ِو کَا٧َ ِٔلب٦ِٔ آَز٣َ َوازٕ ٦ِ٠ٔ َذَص َٜ  َٟ ا َٔ َُّط  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َْاُب َواهَّللُ یَُتوُب َولَی ٦ِ٠َ  َو ُّ اُظ إِٔلَّ اَّٜ َِ

 َتاَب 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعت

فل ہ فملس ےن رفامای ارگ انب لدؾ ےک ےیل وسےن یک ا ک فادی وہ بت یھب دفرسی فادی یک وخاشہ رکے اگ۔ افر اس اک ہنم یٹم یہ 

 رھبے یگ افر اہلل اعتیل روجع رکےن فاےل یہ رپ روجع رفامےت ںی۔

 سن، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ، وی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ انب ل دؾ ےک اپس لگنج یک دف فادایں وہں وت یھب فہ رسیتی اک اگبلطر وہات ےہ ۔



 

     2412    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ہارو٧ ب٦ وبساهَّلل، ححاد ب٦ ٠ح١س، اب٦ جزیخ، وفاء، حَّضت اب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕس وَ  ث٥ََا َححَّاُد ب٦ُِ ٠َُح١َّ اَِل َحسَّ َٔ ٕب َوَصاُرو٧ُ ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ُٟ َحسَّ و ُٕ ِّ َي ١ِٔىُت َوَفا ََ  َٟ ا َٔ ٦ِ اب٦ِٔ ُجَزیِٕخ 

ِو أ٧ََّ ِٔلب٦ِٔ آَز٣َ  َٜ  ُٟ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ وُِل  ُٕ ١ِٔىُت اب٦َِ َوبَّإس َي َِّ أ٧َِ یَُٙو٧َ ََ َِٝئ َوازٕ ٠َاِّل َلََح ٠ٔ

َس  ِّ َِٜيطٔ ٠ِٔثُٝطُ َوَِل َی١َِْلُ َن ٔ َ  إ آ٧ٔ صَُو أ ُُِٜقِ َََِل أَِزرٔی أ٦ِ٠َٔ ا َٟ اب٦ُِ َوبَّإس  ا َٔ َْاُب َواهَّللُ یَُتوُب َولَی ٦ِ٠َ َتاَب  ُّ ٣ِ اب٦ِٔ آَز٣َ إِٔلَّ اَّٜ

٢ِ یَِذَُکِ اب٦َِ َوبَّإس  َٜ آ٧ٔ  ُُِٜقِ ََل أَِزرٔی أ٦ِ٠َٔ ا َِ  َٟ ا َٔ  ٕ  َِل َوفٔی رَٔواَیٔة ُزَصيِْ

، اجحج نب دمحم، انب رججی، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن زریہ نب رحب، اہرفؿ نب دبع اہلل

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےت ےھت ارگ انب لدؾ ےک  ےئ فادی رھب امؽ وہ وت یھب فہ  دنس

اک یج وساےئ یٹم ےک یسک زیچ ےس ںیہن رھبات افر اہلل ایس رپ روجع رفامےت ںی وج وتہب رکات رکے اگ ہک اس یک لثم افر وہ افر انب لدؾ 

ےہ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک  ہ رقلؿ ےس ےہ ای ںیہن افر زریہ یک رفاتی ںیم انب ابعس ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع اک انؾ ذرک ںیہن ایک ایگ۔

 ریہ نب رحب، اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رسیتی اک اگبلطر وہات ےہ ۔ارگ انب ل دؾ ےک اپس لگنج یک دف فادایں وہں وت یھب فہ 

     2413    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 َویس ب٦ َىيس، ولی ب٦ ٠سہز، حَّضت ابواِلَوز رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔب  ٕ َو٦ِ َزاُوَز َو٦ِ أَبٔی َِحِ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ٔىيٕس َحسَّ ََ َویُِس ب٦ُِ  َُ ثَىٔي  َٟ َبَىَث أَبُو ٠ُوَسي َحسَّ ا َٔ ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ  َوز َِ َ ب٦ِٔ أَبٔی اِل



 

َٟ أَ  ا َٕ َِ آ٧َ  ُُِٜقِ ُُا ا ِس َْقَ َٔ  ٕٞ َِٝيطٔ ثَََلُث ٠ٔائَٔة َرُج َٞ َو َسَخ َِ ةٔ  َِٜبَِّصَ ٞٔ ا ِٔ أَصِ ا ٔلَی ُْقَّ ُُص٢ُِ اِلَِشَىزٔیُّ إ ا ةٔ َوُْقَّ َِٜبَِّصَ ٞٔ ا ْمُتْن خَٔياُر أَصِ

اِتُٝوُظ َوَِل یَُف  وَرةّ َِ َُ  ُ أ ٥َّا َنُِقَ ُ٘ َّا  ٢َُِٙٝ َوإ٤ٔ ِب َٔ ُُٔٝوُب ٦ِ٠َ کَا٧َ  َسِت  َٔ ١َا  َ٘ ُُٔٝوب٢ُُِٙ  ُسَو  ِٕ َت َِ َِٝي٢ُِٙ اِل٠ََُس  ٦ََّٜ َو ُضَضا فٔی و ٥َّا نَُصبِّ ُ٘  

َِٜو کَا٧َ ِٔلب٦ِٔ  ِّٔمُت ٥ِ٠َٔضا  ِس َح َٔ ِّی  َْ أَن ِ أُِنٔسيُتَضا ٌَي َِ َْائََة  َ ٔ بٔب ة سَّ ٟٔ َواٜصِّ و ٟٕ َِلبَِتغَی َوازّٔیا ثَأّٜثا َوَِل اٜفُّ آَز٣َ َوازَٔیا٧ٔ ٦ِ٠ٔ ٠َا

أُِنٔس  َِ َحأت  ١َُِٜسبِّ ُضَضا بٔإِٔحَسی ا ٥َّا نَُصبِّ ُ٘ وَرّة  َُ  ُ أ ٥َّا َنُِقَ ُ٘ َْاُب َو ُّ َٓ اب٦ِٔ آَز٣َ إِٔلَّ اَّٜ ِّٔمُت ٥ِ٠َٔضا یَا َی١َِْلُ َجِو ِّی َح َْ أَن ِ ٌَي يُتَضا 

َّٜٔذی٦َ آ٥٠َُو َِٜٕٔيا٠َةٔ أَیَُّضا ا ُتِسأَُٜو٧َ َو٥َِضا یَِو٣َ ا َِ ُِ َشَضاَزّة فٔی أَِو٥َا٢ُِٙٔٔ  َُِتَِٙت َىُٝو٧َ  ِّ وُٜو٧َ ٠َا َِل َت ُٕ  ا ٢َٜٔ َت

وسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، رضحت اوباالوسد ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںی ہک اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک 

اء یک رطػ اجیھب ایگ لپ اؿ ےک اپس ےچنہپ وت نیت وس افرویسں ےن رقلؿ ڑپاھ وت لپ ےن رفامای ہک مت الہ رصبہ ےک الہ رصبہ ےک رق

بس ولوگں ےس الضف وہ افر اؿ ےک اقری وہ وت مت اؿ وک رقلؿ ڑپاھؤ افر تہب دمت کت مت التفت رقلؿ ڑپاھؤ افر تہب دمت کت 

رے دؽ ایس رطح تخس وہ اجںیئ ےگ سج رطح مت ےس ےلہپ ولوگں ےک وہ ےئگ ےھت مت التفت رقلؿ ےس اغلف ہن وہا رکف فرہن اہمت

افر مہ ا ک وسرت ڑپےتھ ےھت وج ابملیئ ںیم افر تخس فدیعات ںیم وسرة ربات ےک ربارب یھت رھپ ںیم وساےئ اس لتی ےک بس 

ِ لَدَؾ( ہک ارگ انب لدؾ ےک  ےئ امؽ ےک دف دیماؿ وہں
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 ک
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ٹیپ وساےئ یٹم ےک وکیئ ںیہن رھب اتکس افر مہ ا ک وسرة افر ڑپےتھ ےھت سج وک مہ 
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اامیؿ فاولں فہ ابت ویکں ےتہک وہ وج رکےت ںیہن وت اہمتری رگدونں ںیم اہشدت ےک وطر رپ ھکل دی اجیت ےہ ایقتم ےک دؿ مت ےس 

 اس ےک قلعتم وپاھچ اجےئ اگ۔

 ٰیل ہنعوسدی نب دیعس، یلع نب رہسم، رضحت اوباالوسد ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انقتع یک تلیضف افر رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 انقتع یک تلیضف افر رتبیغ ےک ایبؿ ںیم



 

     2414    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، اب٦ ١٤يْ، َّيا٧ ب٦ ويي٥ہ، ابوز٤از، اُعد، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ٔ َو٦ِ اِل َيا٧ُ ب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ أَبٔی اٜز٤َِّاز ِّ َُ ث٥ََا  اَِل َحسَّ َٔ  ٕ ٕب َواب٦ُِ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ اَحسَّ َٔ ٔد َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُٟ ُِعَ و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ

ِّٔس  ٍِٜٔىَي ٌٔىَي ا٥َّٜ ٦َّٔٙ ا َِٜىَزٔؿ َوَل َْةٔ ا ِ ث َ٘ ٍِٜٔىَي َو٦ِ  َِٜيَس ا  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  اهَّللٔ َظل

زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای دفتل دنمی رثکت امؽ ےس ںیہن وہیت ہکلب دفتل دنمی دؽ ےک ینغ وہےن اک انؾ ےہ۔اہلل 

 زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داین یک زتنی ف اشکدیگ رپ رغفر رک ےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 داین یک زتنی ف اشکدیگ رپ رغفر رک ےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2415    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىس، حَّضت یحٌي ب٦ یحٌي :  راوی  َ ، ٜيث ب٦ َىس، ٔتيبہ ب٦ َىيس، َىيس ب٦ ابوَىيس ٠ٕبْی، وياؿ ب٦ وبساهَّلل ب٦

 ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َّٝ اَربَا فٔی اٜ َٕ ٔىيٕس َوَت ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ِىٕس ح و َحسَّ ََ َِّٝيُث ب٦ُِ  ٤ََْا اٜ َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ یَِحٌَي أَِخب َٟ َحسَّ َحسَّ ا َٔ ٔن  َِٜيْث َو٦ِ ِّ ث٥ََا 

ُِٜدِسرٔ ٔىيٕس ا ََ ١َٔي أَبَا  ََ َّطُ  ِىٕس أ٤َ ََ بُْٔیِّ َو٦ِ ؤَيأؿ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ  ِٕ ١َِٜ ٔىيٕس ا ََ ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی  ُٟ اهَّللٔ ََ و َُ ا٣َ َر َٔ وُِل  ُٕ یَّ َي

َٟ َِل َواهَّللٔ ٠َا ا َٕ َِ َِ ا٥َّٜاَس  َدَف َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٤َِيا  َظل ٔ اٜسُّ ُد اهَّللُ َل٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ َزصَِزة َِٝي٢ُِٙ أَیَُّضا ا٥َّٜاُس إِٔلَّ ٠َا یُِْخٔ أَِخَشي َو

 ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََِع١ََت َر  ِّ َِٜديُِْ بٔاَّٜشَّ ِتٔی ا َٟ اهَّللٔ أََیأ و َُ ْٞ َیا َر َٟ َرُج ا َٕ َِٝت َِ ُٔ  َْ ِي َ٘  َٟ ا َٔ اَوّة ث٢َُّ  ََ  َٟ ا َٔ



 

٢ََّٝ إ٧َّٔ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُٜط َر  َٟ ا َٕ َِ  ِّ َِٜديُِْ بٔاَّٜشَّ ِتٔی ا َٟ اهَّللٔ أََیأ و َُ ُِٝت یَا َر ُٔ َّٞ ُ ْْ صَُو إ٧َّٔ ک ِ ٕ أََو َخي ِتٔی إِٔلَّ بَٔديِْ َْ َِل َیأ ِ َِٜدي  ا

 ٔ ُٞ َحَبّفا أَِو ی٢ُُّٔٝ إ ُت ِٕ ََٝفِت أَِو ٠َا ی٥ُِبُٔت اٜزَّبٔيُي َي َ ١َِس ث َِٝت اٜصَّ َب ِٕ َت َِ َتاَصا ا َ ْٔ َّي إَٔذا ا٠َِتَْلَِت َخا َِٝت َحً َ َِٜدَّٔضٔ أَک ََٝة ا ٔ ِلَّ آک

ُط ِٔيطٔ َو٦ِ٠َ یَأُِخِذ ٠َاِّل بٔ  َٜ طٔ یَُباَرِک  ِّٕ ٦ِ١َ َیأُِخِذ ٠َاِّل بَٔح َِ َِٝت  َ أَک َِ َىاَزِت  َِ َِّْت  َ َِٜت ث٢َُّ اِجَّ ١َثَ بَا َِ طٔ  ِّٕ ٔ َح يِْ َّٜٔذی ٍَ ٞٔ ا ١ََث َ٘ ُُٝط 

ُٞ َوَِل َيِصَبيُ  ُ  َیأِک

ییحی نب ییحی، ثیل نب دعس، ہبیتق نب دیعس، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، تداض نب دبعاہلل نب دعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل 

رفامای اہلل یک مسق ںیم مت رپ اس ےس  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ڑھکے وہ رک ولوگں وک ہبطخ دای افر

زایدہ یسک زیچ یک فہج ےس ںیہن ڈرات وج اہلل اہمترے ےیل داین یک زتنی یک زیچ اکناتل ےہ ا ک احصیب ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ! ایک 

ےن ےسیک اہک وت اس ےن اہک اے اہلل الھبیئ ےس ربایئ یھب لیتکس ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ھچک اخومش رےہ۔ رھپ رفامای وت 

 ےک روسؽ ںیم ےن رعض ایک ایک الھبیئ ےس یھب ربایئ ل یتکس ےہ۔ وت اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک الھبیئ اک ہجیتن

رقبی رک داتی ےہ وساےئ اس زبسہ وت الھبیئ یہ وہات ےہ نکیل وممس اہبر ںیم ا ےن فاال زبسہ اجونرفں وک الہک رک داتی ےہ۔ ای الہتک ےک 

اھکےن فاےل اجونر ےک وج اھکےئ بج اس یک وکںیھک رھب اجںیئ وت فہ دوھپ ںیم الچ اجےئ افر اگجیل ای اشیپب رک ےل۔ رھپ اگجیل رکے 

نکیل ریس ںیہن افر اس ںیم اس ےک ےیل ربتک دی اجےئ یگ افر وج امؽ انقح ےل اگ وت اس یک اثمؽ ایسی ےہ ےسیج اس یک وج اھکات وت ےہ 

 وہات۔

ییحی نب ییحی، ثیل نب دعس، ہبیتق نب دیعس، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، تداض نب دبعاہلل نب دعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿزوکۃ  :   ابب

 داین یک زتنی ف اشکدیگ رپ رغفر رک ےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2416    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوـاہز، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ٠اٜک ب٦ ا٤س، زیس ب٦ ا٢َٝ، وفاء ب٦ يسار، حَّضت ابوَىيس خسری :  راوی



 

 َْ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ َحسَّ ٢َ َو٦ِ َوَفا َٝ َِ َْنٔی ٠َأُٜک ب٦ُِ أ٤ََٕس َو٦ِ َزیِٔس ب٦ِٔ أَ َ َٟ أَِخب ا َٔ  ِٕ  ٤َا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ

َِٝي٢ُِٙ ٠َا  ُٓ َو ُٓ ٠َا أََخا َٟ أَِخَو ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َر ٔىيٕس ا ََ ُد اهَّللُ َل٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ َزصَِزةٔ یُِْخٔ أَبٔی 

 ِٞ َٟ اهَّللٔ َوَص و َُ اُٜوا یَا َر َٔ َٟ بََزکَاُت اِلَِرٔؿ  ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ ٤َِيا یَا َر اُٜوا َو٠َا َزصَِزةُ اٜسُّ َٔ ٤َِيا  ِتٔی  اٜسُّ َٟ َِل َیأ ا َٔ  ِّ َِٜديُِْ بٔاَّٜشَّ ِتٔی ا َیأ

َِٜديُِْ  ِتٔی ا ٔ َِل َیأ َِٜديِْ َِٜديُِْ إِٔلَّ بٔا ُٞ أَِو ی٢ُُّٔٝ إِٔلَّ  ا ُت ِٕ َّٞ ٠َا أ٤ََِبَت اٜزَّبٔيُي َي ُ ٔ إ٧َّٔ ک َِٜديِْ َِٜديُِْ إِٔلَّ بٔا ِتٔی ا ٔ َِل َیأ َِٜديِْ ََّضا إِٔلَّ بٔا إ٤ٔ َِ َِٜدَّٔضٔ  ََٝة ا ٔ آک

 َ َِٜت َوث َِّْت َوبَا َ ١َِس ث٢َُّ اِجَّ َِٝت اٜصَّ َب ِٕ َت َِ َتاَصا ا َ ْٔ ِت َخا َّي إَٔذا ا٠َِتسَّ ُٞ َحً ُ ْة َتأِک َٟ َخَّٔضَ ١َِٜا َِٝت إ٧َّٔ َصَذا ا َ أَک َِ ََٝفِت ث٢َُّ َواَزِت 

 َ طٔ کَا٧َ ک ِّٕ ٔ َح يِْ ٍَ ١َُِٜىو٤َُة صَُو َو٦ِ٠َ أََخَذُظ بٔ ٥َِِٔى٢َ ا طٔ  ِّٕ طٔ َوَوَؼَىطُ فٔی َح ِّٕ ٦ِ١َ أََخَذُظ بَٔح َِ َوْة  ِٝ ُٞ َوَِل َيِصَبيُ حُ ُ َّٜٔذی َیأِک  ا

، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای بس ےس زایدہ ےھجم اہمترے قلعتم وخػ اس ابت اک ےہ وج اہلل اہمترے ےیل داین یک زتنی ےس اکنےل اگ۔ 

یک زتنی ایک ےہ؟ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای زنیم یک  احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ داین

ر ںیم رباکت۔ احصہب ےن اہک اے اہلل ےک روسؽ ایک ریخ اک دب ہ ربایئ یھب وہات ےہ رفامای ںیہن ریخ اک ہجیتن ریخ یہ وہات ےہ اہں  ہ ےہ ہک اہب

زبسہ وخر اجونرفں ےک وج اھکےت ںی اہیں کت ہک اؿ یک وکںیھک  ا ےن ف اال زبسہ امر داتی ےہ ای رقبی ارملگ رک داتی ےہ۔ وساےئ اؿ

وھپؽ اجیت ںی رھپ دوھپ ںیم ل اجےت ںی رھپ اگجیل افر اشیپب رکےت ںی افر ااگؽ لگن ےتیل ںی رھپ دفابرہ ولےتٹ ںی وت اھکےت ںی 

 قح ےک اسھت فوصؽ رکے افر اس ےک قح یہ )ینعی اںیہن ھچک ںیہن وہات( ےب کش رہ امؽ زبس ف اشداب افر اھٹیم ےہ سپ وج اس وک

ںیم رخچ رکے وت  ہ رتہبنی دمداگر ےہ افر وج اےس انقح رطہقی ےس احلص رکے وت فہ ایس یک رطح ےہ وج اھکات ےہ نکیل ریس ںیہن 

 وہات۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 داین یک زتنی ف اشکدیگ رپ رغفر رک ےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2417    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

بزاہي٢، ہصا٣ زَتوائی، یحٌي ب٦ ابی ٘ثيْ، ہَلٟ ب٦ ابی ٠ي١و٤ہ، وفاء ب٦ يسار، حَّضت ولی ب٦ ححز، ا١َىيٞ ب٦ ا :  راوی

 ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َتَوائٔیِّ َو٦ِ َیِحٌَي  َِ ِٔ اٜسَّ ٔ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ صَٔصا٣ٕ َظاح ١َٔىي َِ ٔ ٕ أَِخب٤َََْا إ ثَىٔي َولٔیُّ ب٦ُِ حُِحز ٕ َحسَّ ثٔيْ َ٘ ٟٔ ب٦ِٔ أَبٔی ب٦ِٔ أَبٔی  َو٦ِ صََٔل

َِٝيطٔ َو  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٝس َر َٟ َج ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر َو٦ِ أَبٔی  َِٝس٥َا ٠َِي١ُو٤ََة َو٦ِ َوَفا ٔ َوَج ٥ِٔ١ِٜبَْ ٢ََّٝ َولَی ا ََ

َتُح  ِّ َِٝي٢ُِٙ َبِىسٔی ٠َا ُي ُٓ َو ا أََخا َٟ إ٧َّٔ ١٠َّٔ ا َٕ َِ َٜطُ  ِّ یَا  َحِو َِٜديُِْ بٔاَّٜشَّ ِتٔی ا ْٞ أََو َیأ َٟ َرُج ا َٕ َِ ٤َِيا َوزٔی٥َتَٔضا  َِٝي٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ َزصَِزةٔ اٜسُّ َو

٢ُِّٝ َر  َ َٜطُ ٠َا َشأ٤َُِک تُک  َٞ ٕٔي َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََٙت َو٥ُِط َر َس َِ  َٟ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ َّی اهَّللَُر َٟ اهَّللٔ َظل و َِٝيطٔ  َُ َو

َٟ إ٧َّٔ  ا َٔ َِ َو َٗ ی١ََِسُح َو٥ُِط اٜزَُّحَؽا ا َِ َ أ َِ َِٝيطٔ  ُٟ َو َّطُ ی٥ُِزَ َٟ َوَرأَی٥َِا أ٤َ ا َٔ ١َُِّٝک  َ ٢َ َوَِل یُک َّٝ ََ َّطُ َو َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ َُّط َح١َٔسُظ  أ٤َ َ٘ َٞ َو ٔ ائ َصَذا اٜسَّ

ا ی٥ُِبُٔت اٜزَّبٔيُي  ِّ َوإ٧َّٔ ١٠َّٔ َِٜديُِْ بٔاَّٜشَّ ِتٔی ا َتاَصا  َِل َیأ َ ْٔ َّي إَٔذا ا٠َِتَْلَِت َخا َِٝت َحً َ ََّضا أَک إ٤ٔ َِ َِٜدَّٔضٔ  َة ا َٝ ٔ ُٞ أَِو ی٢ُُّٔٝ إِٔلَّ آک ُت ِٕ َي

 ُ١ِٜ ُِ ا ٔ ِْٝو َونِٔى٢َ َظاح َٟ َخَّٔضْ حُ ١َِٜا َِٜت ث٢َُّ َرَتَىِت َوإ٧َّٔ َصَذا ا ََٝفِت َوبَا َث َِ ١ِٔس  َِٝت َويَِن اٜصَّ َب ِٕ َت َِ َفی ٥ِ٠ُٔط ِس٢ٔٔٝ صَُو ٦ِ١َٜٔ أَوِ ا

َّطُ ٦ِ٠َ  ٢َ َوإ٤ٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ١َا  َ٘ َٞ أَِو  بٔي َِٜيتٔي٢َ َواب٦َِ اٜسَّ ٙٔيَن َوا ١ِِٜٔس َّٜٔذی ا طٔ کَا٧َ کَا ِّٕ ٔ َح يِْ ٍَ  َیأُِخُذُظ بٔ

َِٜٕٔيا٠َةٔ  َِٝيطٔ َشضٔيّسا یَِو٣َ ا ُٞ َوَِل َيِصَبُي َویَُٙو٧ُ َو ُ  َیأِک

 نب رجح، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل یلع

 وت اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ربنم رپ ےھٹیب افر مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ارد رگد ھٹیب ےئگ

وت پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم مت رپ اےنپ دعب اس ابت ےس ڈرات وہں ہک اہلل مت رپ داین یک زتنی وھکؽ دے افر داین اک عفن ل

یک ا ک احصیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ایک ریخ اک ااجنؾ یر وہات ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس 

ابت رپ اخومش وہ ےئگ وت اس ےس اہک ایگ ریتی ابت اک ایک احؽ ےہ ہک مت ےن ایسی ابت یک سج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

اخومش وہ ےئگ افر ھجت ےس وگتفگ ہن یک افر مہ ےن ایخؽ ایک ہک لپ رپ فیح انزؽ وہ ریہ ےہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وھتڑی 

 

 

سب
ی ن 
ہ وپھچن رک اراشد رفامای  ہ وساؽ رکےن فاال اسیک ےہ وگای لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس یک رعتفی رک رےہ ےھت۔ لپ دری دعب 

بی رک یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای الھبیئ اک دب ہ ربایئ ںیہن وہات نکیل وممس اہبر یک دیپافار اجونر وک امر ڈایتل ےہ ای رمےن ےک رق

س زبسے ےک سج وک اس ےن اھکای اہیں کت ہک اس یک وکںیھک رھب ںیئگ فہ دوھپ ںیم الچ ایگ سپ اگجیل یک افر دیتی ےہ وساےئ ا

 ھا  ےہ افر اس ناملسؿ اک ااھچ اسیھت ےہ وج اس ںیم ےس نیکسم، 

ی

 

من

اشیپب ایک افر دعمہ اک ااگؽ  اب رک اھکای  ہ امؽ رسزبس ف اشداب افر 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای افر سج ےن اس وک انقح احلص ایک اس یک اثمؽ اےسی ےہ ےسیج میتی، اسمرف وک داتی ےہ ای ےسیج روس



 

 وکیئ اھکات ےہ نکیل ریس ںیہن وہات افر فہ امؽ ایقتم ےک دؿ اس رپ وگاہ وہاگ۔

، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس دخری یلع نب رجح، الیعمس نب اربامیہ، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وساؽ ےس ےنچب افر ربص ف انقتع یک تلیضف افر اؿ بس یک رتبیغ ےک ایبؿ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 انقتع یک تلیضف افر اؿ بس یک رتبیغ ےک ایبؿوساؽ ےس ےنچب افر ربص ف 

     2418    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٠اٜک ب٦ ا٤س، اب٦ شہاب، وفاء ب٦ یزیس ٜيثي، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٔىيٕس َو٦ِ ٠َأٜٔک  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ َِّٝيثٔيِّ َو٦ِ أَبٔی  ِٔ ب٦ِٔ یَزٔیَس اٜ َِٝيطٔ َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َوَفا َِ َو ب٦ِٔ أ٤ََٕس َِمَٔي ُْقٔ

 ََ أَِوَفاص٢ُِ ث٢َُّ  َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ أَُٜوا َر ََ ا ٦ِ٠ٔ اِلَِنَعارٔ  َّ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ ٤َا أَِوَفاصُ ا َِ َّٔس ٠َا أَُٜوُظ  َّي إَٔذا َن ٢ِ َحً

ُط اهَّللُ َو٦ِ٠َ َيِستَ  َّّ ِْ ئُى ّٔ ُظ َو٢ُِٙ٥ِ َو٦ِ٠َ َيِسَتِى ٦َِٝ أَزَِّٔخَ َِ  ٕ َٟ ٠َا َی٦ُِٙ و٥ِٔسٔی ٦ِ٠ٔ َخيِْ ا َٔ ٥ٔطٔ اهَّللُ َو٦ِ٠َ َيِعبِْٔ و٥َِٔسُظ  ٍِ ٦ٔ ُي ٍِ

ْْ َوأَ  ِ ِٕ َخي ُِظ اهَّللُ َو٠َا أُِؤفَی أََحْس ٦ِ٠ٔ َوَفا ِّْ ٔ ُيَعب بِْ ُي ٦ِ٠ٔ اٜعَّ ََ  ِو

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ضعب 

 ااصنری احصہب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ھچک بلط رفامای لپ ےن اؿ وک اطع رفامای اوہنں ےن رھپ اماگن وت لپ ےن اؿ وک

 اطع رفامای اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس وموجد امؽ متخ وہایگ ۔ وت رفامای ریمے اپس وج ھچک وہات ےہ اس وک رہسگ مت

ربص وج ےس اچب رک ہن روھکں اگ ۔ وج صخش وساؽ ےس اتچب ےہ اہلل اس وک اچبات ےہ افر وج اانغتسء اایتخر رکات ےہ اہلل اےس ینغ رک داتی ےہ افر 

 رکات ےہ اہلل اےس ربص دے داتی ےہ وج ھچک مت ںیم ےس یسک وک دای اجےئ فہ رتہب ےہ افر ربص ےس ڑبھ رک وکیئ فتعس ںیہن۔



 

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وساؽ ےس ےنچب افر ربص ف انقتع یک تلیضف افر اؿ بس یک رتبیغ ےک ایبؿ

     2419    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی :  راوی

ث٥ََا َوبِ  ٔ ٤َِحَوظُ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ ٤ََْا ٠َِى١َْز َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ  ُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس أَِخب

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دفرسی دنس ےس یھب یہی دحثی رمفی ےہ۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افکتی اعشری افر انقتع  دنسی ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 افکتی اعشری افر انقتع  دنسی ےک ایبؿ ںیم

     2420    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

بہ، ابووبساٜزح٦١ ٠ُقی، َىيس ب٦ ابوایوب، َشحبيٞ ب٦ َشیک، ابووبساٜزح٦١ حبلی، حَّضت ابوبْک ب٦ ابی شي :  راوی

 اب٦ و١زو ب٦ اٜىاػ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ



 

ٔىئس ب٦ِٔ أَبٔی أَیُّوَب  ََ ُِ َو٦ِ  ١ُُِِٜقٔ ث٥ََا أَبُو َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ثَىٔي َُشَ َحسَّ یٕک َحسَّ ُٞ َوصَُو اب٦ُِ ََشٔ ِحبٔي

َّی اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜىأػ أ٧ََّ َر ُِٜحبُلٔیِّ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َو١ِزٔو ب٦ِٔ ا ََٝح ٦ِ٠َ َو٦ِ أَبٔی َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا ِِ ِس أَ َٔ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

٥ََّىُط اهَّللُ ب١َٔا آ َٔ ا َو ِّ ا َّ َ٘  َٗ ٢َ َوُرٔز َٝ َِ  َتاظُ أَ

اوبدبعارلنمح رقمی، دیعس نب اوباویب، یرلیبح نب یر ک، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت انب رمعف نب ااعلص  اوبرکب نب ایب ہبیش،

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای سج ےن االسؾ وبقؽ ایک افر اےس دقبر افکتی رزؼ 

 اکایمب وہا۔اطع ایک ایگ ا

 
ث

 فر اہلل ےن اےنپ اطع رکدہ امؽ رپ انقتع اطع رک دی وت فہ حش

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدبعارلنمح رقمی، دیعس نب اوباویب، یرلیبح نب یر ک، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت انب رمعف نب  :  رافی

 ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 افکتی اعشری افر انقتع  دنسی ےک ایبؿ ںیم

     2421    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

يٞ، و١ارہ ب٦ ٔىٕاً، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، ابوَىيس اشخ، و٘يي، او١ض، زہيْ ب٦ ِحب، ٠ح١س ب٦ ِؽ :  راوی

 ابوزروہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

 َ ث ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ اُٜوا َحسَّ َٔ ٔىيٕس اِلََشخُّ  ََ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوأَبُو  ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َحسَّ ٥َا اِلَِو١َُض ح و َحسَّ

ث٥ََا ٠ُحَ  ٕب َحسَّ َٟ َِحِ ا َٔ ًٔ َو٦ِ أَبٔی ُزِرَوَة َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا َٕ ِى َٕ ِٜ ص١َُا َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ا ٕٞ َو٦ِ أَبٔيطٔ لَٔکَ ُس ب٦ُِ َُِؽِي ُٟ اهَّللٔ ١َّ و َُ َٟ َر ا َٔ

ُٔوّتا ٕس  ٟٔ ٠َُح١َّ َٗ آ ِٞ رِٔز َُّٝض٢َّ اِجَى ٢َ اٜ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، زریہ نب رحب، دمحم نب لیضف، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای اے اہلل لؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک دقبر رضفرت رزؼ اطع رفام۔



 

اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، زریہ نب رحب، دمحم نب لیضف، امعرہ نب اقعقع، اوبزرہع، رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق،  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخػ وہ اےس دےنی افر وج اومہتفل اولقلب افر ےسج ارگ ہن دای اجےئ وت اس ےک اامیؿ اک 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ج افر اؿ ےک ا ما امت ےک ایبؿ ومہتفل اولقلب افر ےسج ارگ ہن دای اجےئ وت اس ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس دےنی افر وج اینپ اہجتل یک فہج ےس یتخس ےس وساؽ رکے افر وخار

 ںیم

     2422    ثحسی                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢ ح٥ملی، اَحاٗ، جزیز، او١ض، ابووائٞ، ١َٝا٧ ب٦ ربيىہ،  :  راوی

 حَّضت و١ز ب٦ خفاب

 َِ ٔ َٟ إ ا َٔ َِٜح٥َِملٔیُّ  ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ا َح َِ ٔ ٕب َوإ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ٤ََْا َو َ ُٖ أَِخب َح

أب َرِضَٔي اهَّللُ  َِٜدفَّ َٟ و١َُزُ ب٦ُِ ا ا َٔ  َٟ ا َٔ ١َِٝا٧َ ب٦ِٔ َربٔيَىَة  ََ ٕٞ َو٦ِ  ٔ َّی َجزٔیْز َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ أَبٔی َوائ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َس٢َ َر َٔ َو٥ُِط 

ُِٝت َو  ُٕ َِ ِس١ّا  َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ِٜ اهَّللُ َو ُونٔی أ٧َِ َيِسأَُٜونٔی بٔا َّْ َُّض٢ِ َخي َٟ إ٤ٔ ا َٔ َّٖ بٔطٔ ٥ِ٠ُٔض٢ِ  ِٔ کَا٧َ أََح يُِْ َصُؤَِل ٍَ َٜ َٟ اهَّللٔ  و َُ ُِّحٔض اهَّللٔ یَا َر

 ٕٞ َِٝسُت بَٔباخٔ َِ ُٝونٔی   أَِو یَُبدِّ

املسؿ نب رہعیب، رضحت رمع نب اطخب امثعؿ نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ااحسؼ، رجری، اشمع، اوبفالئ، 

م رفامای وت ںیم ےن رعض ایک اہلل یک مسق اے اہلل ےک روسؽ اؿ 

َن ش

 

ت

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن امؽ 

 اایتخر دای ہک ولوگں ےک العفہ دفرسے ولگ زایدہ قحتسم ف دقحار ےھت وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک اؿ ولوگں ےن ےھجم

  ہ ھجم ےس ےب ایحیئ ےک اسھت امںیگن ای ےھجم لیخب ںیہک سپ ںیم وت لخب رکےن فاال ںیہن وہں۔

امثعؿ نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ااحسؼ، رجری، اشمع، اوبفالئ، املسؿ نب رہعیب، رضحت رمع نب  :  رافی



 

 اطخب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ج افر اؿ ےک ا ما امت ےک ایبؿ ومہتفل اولقلب افر ےسج ارگ ہن دای اجےئ وت اس ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس دےنی افر وج اینپ اہجتل یک فہج ےس یتخس ےس وساؽ رکے افر وخار

 ںیم

     2423    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

و١زو ٤أس، اَحاٗ ب٦ ََٝمي٧ رازی، ٠اٜک، یو٤س ب٦ وبساِلولی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، ٠اٜک، اَحاٗ ب٦ وبساهَّلل  :  راوی

 ب٦ ابی ـٝحہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ُٖ ب٦ُِ  َح َِ ٔ ث٥ََا إ ث٥ََا َو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َحسَّ َٜطُ  َحسَّ ُن  ِّ َّٝ ثَىٔي یُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی َواٜ ١ِٔىُت ٠َأٜکّا ح و َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ٧َ اٜزَّازٔیُّ  َمِيَ َٝ َُ

َِٝحَة وَ  َ َٖ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی ـ َح َِ ٔ ثَىٔي ٠َأُٜک ب٦ُِ أ٤ََٕس َو٦ِ إ ِٕ َحسَّ ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ ٥ُِت ٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َ أَِخب ُ٘  َٟ ا َٔ أٜٕک 

 َ٘ َِأَِزَر َِٜحأشَئة  ِْ ٤َِحَزانٔیٌّ ٌَٝٔيُن ا َِٝيطٔ رَٔزا ٢ََّٝ َوَو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َحَبَذُظ بٔزَٔزائٔطٔ َجِبَذّة أ٠َِٔشي ٠ََي َر َِ ابٔیٌّ  ُط أَُِعَ

َّی ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٖٔ َر َحةٔ و٥ُُ ِّ ٔلَی َظ ٔ َجِبَذتٔطٔ ث٢َُّ  َشٔسیَسّة ٤ََمزُِت إ ة ِٔ ٦ِ٠ٔ ٔشسَّ ََّزِت بَٔضا َحأشَيُة اٜزَِّزا ِس أَث َٔ ٢َ َو َّٝ ََ َِٝيطٔ َو اهَّللُ َو

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيطٔ َر ٔ َت إ َّ َِٜت ا َِ َّٜٔذی و٥َِٔسَک  ٟٔ اهَّللٔ ا ُس ٠ُزِ لٔی ٦ِ٠ٔ ٠َا َٟ یَا ٠َُح١َّ ا َؽٔحَک ث٢َُّ أ٠ََ  َٔ َِ  ٢ََّٝ ََ ُط َو َٜ َز 

 ِٕ  بَٔىَفا

رمعف اندق، ااحسؼ نب امیلسؿ رازی، امکل، ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن 

 فل ہ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت لچ راہ اھت افر لپ یلص اہلل ہیلع

فملس رپ ومےٹ انکرفں فایل رجناین اچدر یھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ا ک داہییت الم اس ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک لپ 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اچدر ےک اسھت تہب دشت ف یتخس ےک اسھت اچنھک سج ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رگدؿ 

رپ اچدر یک انکری اک اشنؿ ڑپ ایگ افر  ہ انکری اک اشنؿ اس ےک یتخس ےک اسھت ےچنیھک یک فہج ےس ڑپا رھپ اس ےن اہک اے دمحم یلص اہلل ابمرک 

ہیلع فل ہ فملس اہلل ےک امؽ ںیم ےس وج ریتے اپس ےہ ریمے  ےئ مکح رکف لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس یک رطػ دھکی رک 



 

 ےنی اک مکح رفامای۔رکسماےئ رھپ اےس ھچک د

رمعف اندق، ااحسؼ نب امیلسؿ رازی، امکل، ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط،  :  رافی

 رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

ج افر اؿ ےک ا ما امت ےک ایبؿ ومہتفل اولقلب افر ےسج ارگ ہن دای اجےئ وت اس ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس دےنی افر وج اینپ اہجتل یک فہج ےس یتخس ےس وساؽ رکے افر وخار

 ںیم

     2424    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زہيْ ب٦ ِحب، وبساٜع١س ب٦ وبساٜوارث، ہ١ا٣، و١ز ب٦ یو٤س، وْک٠ہ ب٦ و١ار، ١َٝہ ب٦ شبيِ، ابو٠ٍيْہ،  :  راوی

 ابواوزاعی، اَحاٗ ب٦ وبساهَّلل ب٦ ابی ـٝحہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َِٜوارٔٔث  ١َٔس ب٦ُِ َوِبٔس ا ث٥ََا َوِبُس اٜعَّ ٕب َحسَّ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا و١َُزُ ب٦ُِ َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ا٣ْ ح و َحسَّ ث٥ََا َص١َّ َحسَّ

 َ ث٥ََا اِل َْةٔ َحسَّ ١ٍُِٜٔي ث٥ََا أَبُو ا ِٕ َحسَّ ١ََُٝة ب٦ُِ َشبٔي ََ ثَىٔي  إر ح و َحسَّ ٠َُة ب٦ُِ َو١َّ ث٥ََا ؤِْکٔ َٖ ب٦ِٔ یُو٤َُس َحسَّ َح َِ ٔ ُض٢ِ َو٦ِ إ ُّٝ ُ ِوَزاعٔیُّ ک

َِٜحٔسیٔث َوفٔی حَ َوِبٔس اهَّللٔ ٢ََّٝ بَٔضَذا ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝحَة َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل َ ارٕ  ب٦ِٔ أَبٔی ـ ٠ََة ب٦ِٔ َو١َّ ٔسیٔث ؤِْکٔ

 َٝ َّی اهَّللُ َو َِٜيطٔ َجِبَذّة َرَجَي ٤َٔييُّ اهَّللٔ َظل ٔ َٟ ث٢َُّ َجَبَذُظ إ ا َٔ  ٔ َحاذَبَُط ٦ِ٠ٔ اٜزِّیَاَزة َِ  ٕ ا٣ ابٔیِّ َوفٔی َحٔسیٔث ص١ََّ ٢َ فٔی ٤ََِحٔ اِلَُِعَ َّٝ ََ ِيطٔ َو

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٖٔ َر َّي َبَٕٔيِت َحأشَيُتطُ فٔی و٥ُُ ِٜبُِْزُ َوَحً َّٖ ا َّي اِنَص  َحً

نب امعر، ہملس نب بیبش، اوبریغمہ، اوبافزایع، ااحسؼ نب زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولارث، امہؾ، رمع نب ویسن، مرکہم 

دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس یہی دحثی رفاتی یک ےہ افر 

ابمرک اس دقر ٹھپ  ہیلع فل ہ فملس یک اچدر مرکہم نب امعر یک دحثی ںیم  ہ زایدیت ےہ رھپ اس ےن لپ وک اانت اچنیھک ہک لپ یلص اہلل

 یئگ ہک اس اک انکرہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رگدؿ ںیم رہ ایگ۔



 

زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولارث، امہؾ، رمع نب ویسن، مرکہم نب امعر، ہملس نب بیبش، اوبریغمہ، اوبافزایع، ااحسؼ  :  رافی

 رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل نب ایب ہحلط،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

وساؽ رکے افر وخارج افر اؿ ےک ا ما امت ےک ایبؿ ومہتفل اولقلب افر ےسج ارگ ہن دای اجےئ وت اس ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس دےنی افر وج اینپ اہجتل یک فہج ےس یتخس ےس 

 ںیم

     2425    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، اب٦ ابی ٠ٝيٙہ، حَّضت ٠سور ب٦ ٠ْخ٠ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِٜيْث َو٦ِ ابِ  ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  َّی اهَّللُ َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َس٢َ َر َٔ  َٟ ا َٔ َّطُ  ٠ََة أ٤َ ١ِِٜٔسَورٔ ب٦ِٔ ٠َِْخَ ََٙة َو٦ِ ا ِي َٝ ٦ٔ أَبٔی ٠ُ

ٟٔ ا و َُ ٔلَی َر ِٖ ب٥َٔا إ ٔ ٠َُة َیا بُىَيَّ ا٤َِفٝ َٟ ٠َِْخَ ا َٕ َِ ٠ََة َشِيّئا  ٢ِ يُِىٔق ٠َِْخَ َٜ بَٔيّة َو ِٔ ٢َ أَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َٝ َو َّی اهَّللُ َو ٢ََّٝ هَّللٔ َظل ََ ِيطٔ َو

 َٟ ا َٕ َِ ِْ ٥ِ٠َٔضا  َبا َٔ َِٝيطٔ  َِٜيطٔ َوَو ٔ َد إ َْخَ َِ َُٜط  ََِسَوِوتُُط   َٟ ا َٔ اِزوُُط لٔی  َِ  ِٞ َٟ اِزُخ ا َٔ ُت ٠ََىطُ  ِٕ َٝ ا٤َِف ٥ََمزَ  َِ َِ  َٟ ا َٔ ََٜک  َخَبأُِت صََذا 

٠َةُ  َٟ َرِضَٔي ٠َِْخَ ا َٕ َِ َِٜيطٔ  ٔ  إ

ب کہ، رضحت وسمر 
مل
نب رخمہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب ایب 

اہلل ےن ابقںیئ میسقت رفامںیئ نکیل رخمہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ھچک ہن اطع رفامای وت رخمہم ےن اہک اے ریمے وٹیب! ںیمہ روسؽ اہلل یلص 

)درفازہ رپ( رخمہم ےن اہک اجؤ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک ریمے اپس الب ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےل ولچ ںیم اؿ ےک اسھت الچ 

الؤ وت ںیم ےن لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اؿ ےک اپس البای۔ لپ اس یک رطػ ےلکن افر لپ رپ اؿ ںیم ےس ا ک ابق یھت وت لپ ےن 

 داھکی افر وسمر ےتہک ںی رخمہم وخش وہےئگ۔ رفامای  ہ ںیم ےن ریتے  ےئ رھک وھچڑی رھپ رخمہم ےن اچدر یک رطػ

ب کہ، رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ارگ ہن دای اجےئ وت اس ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس دےنی افر وج اینپ اہجتل یک فہج ےس یتخس ےس وساؽ رکے افر وخارج افر اؿ ےک ا ما امت ےکومہتفل اولقلب افر ےسج 

 ںیم

     2426    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ح، ایوب َدتيانی، وبساهَّلل ب٦ ابی ٠ٝيٙہ، حَّضت ٠سور ب٦ ابوخفاب، زیاز ب٦ یحٌي حسانی، حات٢ ب٦ ورزا٧ ابوظاٜ :  راوی

 ٠ْخ٠ہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَ  ث٥ََا َحات٢ُٔ ب٦ُِ َوِرَزا٧َ أَبُو َظأٜٕح َحسَّ انٔیُّ َحسَّ َِٜحسَّ أب زٔیَازُ ب٦ُِ َیِحٌَي ا َِٜدفَّ ث٥ََا أَبُو ا ِدتَٔيانٔیُّ َو٦ِ َوِبسٔ اهَّللٔ َحسَّ یُّوُب اٜسَّ

بَٔيْة ب٦ِٔ أَ  ِٔ ٢َ أَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔس٠َِت َولَی ا٥َّٜٔييِّ َظل َٔ  َٟ ا َٔ ٠ََة  ١ِِٜٔسَورٔ ب٦ِٔ ٠َِْخَ ََٙة َو٦ِ ا ِي َٝ ِٖ بٔی ٠ُ ٔ ٠َُة ا٤َِفٝ َٟ لٔی أَبٔی ٠َِْخَ ا َٕ َِ

تَ  َِ َِٜبأب  ا٣َ أَبٔی َولَی ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َِٜيطٔ َوَسي أ٧َِ يُِىٔفَي٥َا ٥ِ٠َٔضا َشِيّئا  ٔ َد ب٥َٔا إ َْخَ َِ ٢ََّٝ َظِوَتطُ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٓ ا٥َّٜٔييُّ َظل َىَز َِ  ٢َ َّٝ َ ک

ََٜک  ََٜک َخَبأُِت َصَذا  ُٟ َخَبأُِت َصَذا  و ُٕ ٥َطُ َوصَُو َي َٔ ِْ َوصَُو یُزٔیطٔ ٠ََحا َبا َٔ  َو٠ََىُط 

ب کہ، رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اوباطخب، زاید نب ییحی اسحین، احمت نب فرداؿ اوباصحل، اویب ایتخسین، دبعاہلل نب
مل
ایب 

ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ابقںیئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس الیئ ںیئگ وت ےھجم ریمے ابپ رخمہم ےن اہک ںیمہ لپ یلص 

ںیمہ یھب اطع رفام دںی۔ ریمے  اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےل ولچ۔ رقبی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ںیم ےس ھچک

ابپ ےن ڑھکے وہ رک ابت یک سپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اس یک لفاز ناچہؿ یل افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک 

ہک  ہ ںیم ےن لپ  ابقء یل افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک ابقء ےل رک ےلکن افر لپ اس یک وخوصبریت داھکےت وہےئ رفام رےہ ےھت

 ےک ےیل رھک وھچڑی یھت  ہ ںیم ےن ریتے ےیل رھک وھچڑی یھت۔

ب کہ، رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل  :  رافی
مل
اوباطخب، زاید نب ییحی اسحین، احمت نب فرداؿ اوباصحل، اویب ایتخسین، دبعاہلل نب ایب 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 ...سج ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس اطع رک ےن ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس اطع رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2427    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ح١يس، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ظاٜح، اب٦ شہاب، وا٠ز ب٦ َىس، حَّضت َىس  حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، وبس ب٦ :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

وُب َوصَُو اب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  ُٕ ث٥ََا َيِى اَِل َحسَّ َٔ َوانٔیُّ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  ِٝ ُِٜح َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ث٥ََا ا ٔ َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظاٜ ِىٕس َحسَّ ََ ٕح  ب٦ِٔ 

َِٝيطٔ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َُّط أَِوَفی َر ِىٕس أ٤َ ََ ِىٕس َو٦ِ أَبٔيطٔ  ََ َْنٔی َوا٠ٔزُ ب٦ُِ  َ ٢َ َرصِّفا َوأ٤ََا َجأْٜس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب َّٝ ََ  َو

 َٜ ٢ََّٝ ٥ِ٠ُٔض٢ِ َرُجَّل  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ََْک َر َ َّ َِ  َٟ ا َٔ َّی اهَّللُ ِٔيض٢ِٔ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ١ُِت إ ُٕ َِ ٔلَیَّ  ٢ِ يُِىٔفطٔ َوصَُو أَِوَحبُُض٢ِ إ

 َٟ ا َٔ ِّی َلََراُظ ٠ُِؤ٥ّ٠ٔا  ٔن ََُِل٧ٕ َواهَّللٔ إ ََٜک َو٦ِ  َٟ اهَّللٔ ٠َا  و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ َساَرِرتُطُ  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ٝٔيَّل ث٢َُّ َو َٔ َٙتُّ  َس َِ  أَِو ٠ُِس١ّٔٝا 

 َٝ َٟ أَِو ٌَ ا َٔ ِّی َلََراُظ ٠ُِؤ٥ّ٠ٔا  ٔن ََِواهَّللٔ إ ََُِل٧ٕ  ََٜک َو٦ِ  َٟ اهَّللٔ ٠َا  و َُ ُِٝت یَا َر ُٕ َِ ٢َُٝ ٥ِ٠ٔطُ  ٝٔيَّل ث٢َُّ َبىٔي ٠َا أَِو َٔ َٙتُّ  ََِس  ٠ُِس١ّٔٝا 

ََِواهَّللٔ  ََٜک َو٦ِ ََُِل٧ٕ  َٟ اهَّللٔ ٠َا  و َُ ُِٝت َیا َر ُٕ َِ ٢َُٝ ٥ِ٠ٔطُ  َبىٔي ٠َا أَِو َٝ ٌَ َٞ ِّی َلُِؤفی اٜزَُّج ٔن َٟ إ ا َٔ َٟ أَِو ٠ُِس١ّٔٝا  ا َٔ ِّی َلََراُظ ٠ُِؤ٥ّ٠ٔا  ٔن إ

یزُ ا َِٝوانٔیِّ َتِْکٔ ُِٜح َِّ فٔی ا٥َّٜارٔ َولَی َوِجضٔطٔ َوفٔی َحٔسیٔث ا َٙ ٔلَیَّ ٥ِ٠ُٔط َخِصَيَة أ٧َِ یُ ُِّ إ ٌَيُُِْظ أََح ٟٔ ٠َزََّتئِن َو ِو َٕ ِٜ 

، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، اعرم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح

فل ہ  رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ضعب ولوگں اطع رفامای افر ایہن ںیم ںیم اھٹیب وہا اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ای ینعی ھچک ہن دای احالہکن اس وک دانی ریمے زند ک اؿ بس ےس ااھچ اھت وت ںیم ےن ڑھکے وہ فملس ےن اؿ ںیم ےس ا ک لدیم وک وھچڑ د

رک ےکپچ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رعض یک اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن الفں وک ویکں ہن دای 

وھتڑی دری اخومش راہ اس ےک احالت یک فاتیفق یک فہج ےس ھجم رپ ہبلغ وہا وت  احالہکن ریمی رظن ںیم فہ ومنم ای ناملسؿ ےہ۔ رھپ ںیم

ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن الفں صخش وک ویکں ہن دای اہلل یک مسق ںیم وت اس وک ومنم ای 

ےہ رھپ اس ےک احالت یک فاتیفق ھجم رپ اغبل وہیئ وت ںیم ناملسؿ امگؿ رکات وہں۔ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وھتڑی دری اخومش ر



 

ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن الفں وک ویکں ہن دای اہلل یک مسق ںیم وت اےس ومنم ای ناملسؿ وصتر 

وک وھچڑ رک ںیم دفرسفں وک رصػ اس ڈر رکات وہں لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ضعب لدیم ےھجم وبحمب وہےت ںی نکیل اؿ 

افر وخػ یک فہج ےس داتی وہ ہک ارگ اےس ہن دفں وت  ہ افدنےھ ہنم دفزخ ںیم اجےئ اگ افر ولحین یک رفاتی ںیم رضحت دعس ےک وقؽ اک 

 رکتار دف رمہبت ےہ۔

رم نب دعس، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، اع :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس اطع رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2428    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

اب٦ ابی و١ز، َّيا٧، زہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ شہاب، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، وبس ب٦ ح١يس،  :  راوی

 وبساٜززاٗ، ٠ى١ز، زہزی

وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي ُٕ ث٥ََا َيِى ٕب َحسَّ ث٥َٔيطٔ ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َيا٧ُ ح و َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی و١ََُز َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَخٔی اب٦ِٔ ٢َ َحسَّ ِىٕس َحسَّ ََ ب٦ِٔ 

٤ََْا ٠َ  َ ٗٔ أَِخب ا ٤ََْا َوِبُس اٜزَّزَّ َ اَِل أَِخب َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َوَوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس  َح َِ ٔ ث٥ََاظ إ ُض٢ِ َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا ٔشَضإب ح و َحسَّ ُّٝ ُ ِى١َْز ک

ٔ َولَی ٠َِىىَي َحٔسیٔث َظأٜٕح َو٦ِ  ٥َاز َِ ٔ  اٜزُّصِزٔیِّ  اِْل

انب ایب رمع، ایفسؿ، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، افرپ 

 فایل دحثی اب اانسد ےس یھب رمفی ےہ۔

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم،  انب ایب رمع، ایفسؿ، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، ااحسؼ نب اربامیہ، :  رافی

 زرہی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےک اامیؿ اک وخػ وہ اےس اطع رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2429    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 حس٦ ب٦ ولی حٝوانی، يىٕوب، ظاٜح، ا١َاويٞ ب٦ ٠ح١س ب٦ َىس، ٠ح١س ب٦ َىس :  راوی

ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظ  ِىٕس َحسَّ ََ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ ث٥ََا َيِى َوانٔیُّ َحسَّ ِٝ ُِٜح َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ ا ث٥ََا ا ٔس ب٦ِٔ َحسَّ َٞ ب٦ِٔ ٠َُح١َّ ١َٔىي َِ ٔ أٜٕح َو٦ِ إ

 َٟ ا َٔ ِىٕس  ََ  ٔ َٟ فٔی َحٔسیث ا َٕ َِ ٤َا  َّٜٔذی َذََکِ َِٜحٔسیٔث َيِىىٔي َحٔسیَث اٜزُّصِزٔیِّ ا ُث بَٔضَذا ا ِىٕس یَُحسِّ ََ َس ب٦َِ  ١ِٔىُت ٠َُح١َّ َب ََ ََّضَ َِ طٔ 

ِى  ََ َٟ أََٔٔتاِّل أَِی  ا َٔ تٔفٔی ث٢َُّ  َ٘ ٔ بَيَِن و٥ُُقٔی َو ٢َ بَٔئسظ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر ِّی َلُِؤفی اٜزَُّج ٔن  ُس إ

نسح نب یلع ولحاین، وقعیب، اصحل، اامسلیع نب دمحم نب دعس، دمحم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دمحم نب دعس ےس زرہی یک 

ل ہ فملس دحثی یہ یک رطح ایبؿ رکےت وہےئ انس وج مہ ےن افرپ ذرک یک دمحم نب دعس یک دحثی ںیم  ہ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 ےن اانپ اہھت ریمے دنکےھ افر رگدؿ ےک درایمؿ امرا رھپ اراشد رفامای اے دعس ایک وت زلات ےہ اس ابت رپ ہک ںیم اس وک دفں۔

 نسح نب یلع ولحاین، وقعیب، اصحل، اامسلیع نب دمحم نب دعس، دمحم نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2430    حسیث                               س اوٟجٝ  :  جٝس



 

 ِح٠ٝہ ب٦ یحٌي تحييي، وبساهَّلل ب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ا٤س ب٦ ٠اٜک :  راوی

َْنٔی یُو٤ُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ حٔئييُّ أَِخب ُة ب٦ُِ َیِحٌَي اٜتُّ َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ َْنٔی أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک أ٧ََّ أَِخ  َحسَّ َ ب

 َِ ا َِ ٟٔ َصَواز٧َٔ ٠َا أَ ؤٜطٔ ٦ِ٠ٔ أ٠ََِوا َُ َِ اهَّللُ َولَی َر ا َِ اُٜوا یَِو٣َ ح٥َُيِٕن حٔيَن أَ َٔ ا ٦ِ٠ٔ اِلِنَعارٔ  َّ َّی اهَّللُ أ٤َُا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٖ َر ّٔ َف َِ

 َ ١ِٜٔائ یِٕض ا ٢ََّٝ يُِىٔفی رَٔجاِّل ٦ِ٠ٔ ُْقَ ََ َِٝيطٔ َو ٥َُِا َو ُيو َُ ٥َا َو ُ٘ ِيّصا َوَیَُِّْ ٟٔ اهَّللٔ يُِىٔفی ُْقَ و َُ َٔفُ اهَّللُ َٜٔز ٍِ اُٜوا َي َٕ َِ  ٔٞ ٔ َة ٦ِ٠ٔ اِْلٔب

 َٔ  ٢ََّٝ ٦ِ٠ٔ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٔک َر َث ذَٜ ُحسِّ َِ َٟ أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک  ا َٔ ُْطُ ٦ِ٠ٔ ز٠َٔائٔض٢ِٔ  ِٕ ٔ َت َٞ إ ََ أَِر َِ لَی اِلَِنَعارٔ ِؤٜض٢ِٔ 

 َٟ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا اِجَت١َُىوا َجائَُض٢ِ َر َّ١َٝ َِ ُٔبَّٕة ٦ِ٠ٔ أََز٣ٕ  َح١ََىُض٢ِ فٔی  َٜطُ  َِ  َٟ ا َٕ َِ ىٔي َو٢ُِٙ٥ِ  ٍَ َٝ ٠َا َحسٔیْث بَ

 َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ ا َذُوو َرأِی٥َٔا َیا َر ُِ اِلَِنَعارٔ أ٠ََّ َضا َٕ ؤٜطٔ ُِ َُ َٔفُ اهَّللُ َٜٔز ٍِ اُٜوا َي َٔ ٥َا٤ُُض٢ِ  َِ ا أ٤َُاْس ٥٠َّٔا َحسٔیَثْة أَ وُٜوا َشِيّئا َوأ٠ََّ ُٕ ٢ِ َي َٝ

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ُْطُ ٦ِ٠ٔ ز٠َٔائٔض٢ِٔ  ِٕ ٥َُِا َت يُو َُ ٥َا َو ُ٘ ِيّصا َوَیَُِّْ ِّی أُِؤفی رُٔيِىٔفی ُْقَ إٔن َِ َجاِّل َحٔسیثٔي ٢َ 

ٔلَی رَٔحال٢ُِٙٔ بٔزَ  ٟٔ َوَتزِٔجُىو٧َ إ َِ ا٥َّٜاُس بٔاِل٠ََِوا ََل َتزَِؼِو٧َ أ٧َِ یَِذَص َِ ُُّض٢ِ أَ َّٜ َ ٝٔبُو٧َ بٔطٔ َوِضٕس بَُِٔٙفٕ أََتأ َٕ ١ََٜا َت٥ِ ََِواهَّللٔ  ٟٔ اهَّللٔ  و َُ

َٟ اهَّللٔ  و َُ اُٜوا بَلَی یَا َر َٕ َِ ٝٔبُو٧َ بٔطٔ  َٕ ا ی٥َِ َّ١٠ٔ ْْ ِ ِوا اهَّللَ َخي َٕ ِٝ َّي َت َِاِظبُْٔوا َحً َتحُٔسو٧َ أَثََزّة َشٔسیَسّة  ََ  ٢ُِ َّٙ إ٤ٔ َِ  َٟ ا َٔ ِس َرٔؼي٥َا  َٔ  

٥َِعبُْٔ  ََ اُٜوا  َٔ َِٜحِؤؿ  ِّی َولَی ا إٔن َِ َٜطُ  و َُ  َوَر

ی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ااصنر ںیم ےس ضعب ول ی

ین ی ج

 

ت

وگں ےن نینح ےک رحہلم نب ییحی 

دؿ رعض ایک بج اہلل ےن اےنپ روسؽ وک اوماِؽ وہازؿ ںیم ےس ھچک امِؽ ےف )ینعی ریغب اہجد( اطع رفامای سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فل ہ فملس ےن رقویشیں وک وس وس افٹن دےنی یرفع رفامےئ وت اوہنں ےن اہک ہک اہلل اےنپ روسؽ ےس درسگر رفامےئ ہک لپ رقشی وک 

ن وھچڑ دےتی ںی احالہکن امہری ولتارںی اؿ اک وخؿ اہبیت ںی، اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی روسؽ اہلل یلص اہلل دےتی

 م
ہ ی

 ںی افر 

ہیلع فل ہ فملس ےک اسےنم اؿ یک ابت ایبؿ یک یئگ وت لپ ےن ااصنر وک ولباای ہک فہ ڑمچے ےک ہبق ںیم عمج وہں بج فہ عمج وہ ےئگ وت 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ ےک اپس اج رک رفامای ےھجم مت ےس ایک ابت یچنہپ ےہ؟ وت لپ ےس ااصنر ےک ادھجمار ولوگں ےن روسؽ اہلل 

اہک اے اہلل ےک روسؽ مہ ےس ضعب ونرمع اعؾ ولوگں ےن  ہ اہک ےہ ہک اہلل اےنپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس درسگر رفامےئ 

ن وھچڑ رک رق

 م
ہ ی

ن افر امہری ولتارںی اؿ اک وخؿ اہبیت ںی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ہک لپ 
 
ن  ہ 
ہ ی

شی وک اطع رک ر

ںیم اؿ ولوگں وک داتی وہں پ  ےک  رف اک زامہن رقبی یہ سگرا ےہ اتہک اؿ وک عمج رکفں اتہک مت اےنپ رھگفں یک رطػ روسؽ اہلل یلص 

وٹ اہلل یک مسق وج زیچ ےل رک مت فاسپ ولوٹ ےگ فہ رتہب ےہ اس ےس وج فہ ےل رک ولںیٹ ےگ وت اوہنں ےن اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ول

رعض ایک ویکں ںیہن اے اہلل ےک روسؽ مہ وخش ںی لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای مت اس ےک روسؽ ےس الماقت رکف ےگ 



 

  ےگ۔افر ںیم وحض رپ وہں اگ ااصنر ےن رعض ایک مہ ربص رکںی

ی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسن نب امکل :  رافی ی

ین ی ج

 

ت

 رحہلم نب ییحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ

     2431    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حس٦ حٝوانی، وبس ب٦ ح١يس، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢ ب٦ َىس، ظاٜح، اب٦ شہاب، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

َِٝوانٔیُّ َوَوِبُس  ُِٜح ث٥ََا َحَس٦ْ ا ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ َظأٜٕح َو٦ِ اب٦ِٔ  َحسَّ ِىٕس َحسَّ ََ وُب َوصَُو اب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ ب٦ِٔ  ُٕ ث٥ََا َيِى اَِل َحسَّ َٔ ب٦ُِ ح١َُِيٕس 

ٟٔ َصَوازٔ  َِ ٦ِ٠ٔ أ٠ََِوا ا َِ ؤٜطٔ ٠َا أَ َُ َِ اهَّللُ َولَی َر ا َِ ا أَ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ َُّط  ثَىٔي أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک أ٤َ ِٔ ٔشَضإب َحسَّ َِٜحسٔیَث ب١ِٔٔثٝٔطٔ ٧َ َوا َتغَّ ا

٥َا٤ُُض٢ِ  َِ ا أ٤َُاْس َحسٔیَثْة أَ أ٠ََّ َِ  َٟ ا َٔ ٢ِ َنِعبِْٔ َو َٝ َِ َٟ أ٤ََْس  ا َٔ  َٟ ا َٔ َُّط  َْ أ٤َ ِ  ٌَي

نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن وہازؿ ےک اوماؽ ےس امِؽ ػء اطع رفامای ابیق دحثی ایس یسیج ےہ وساےئ اس ےک ہک ہک بج روسؽ اہلل

 اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی مہ ےن ربص ہن ایک۔

 ٰیل ہنعنسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اصحل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2432    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، يىٕوب ب٦ ابزاہي٢، اب٦ شہاب :  راوی

 َٟ ا َٔ طٔ  ث٥ََا اب٦ُِ أَخٔی اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َو١ِّ وُب ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َحسَّ ُٕ ث٥ََا َيِى ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َْنٔی أ٤ََُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک َحسَّ َ  أَِخب

َِٜحسٔ  َٗ ا ا ََ َوایَٔة یُو٤َُس َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ َو اُٜوا َنِعبُْٔ ََکٔ َٔ َٟ أ٤ََْس  ا َٔ  َٟ ا َٔ َُّط   یَث ب١ِٔٔثٝٔطٔ إِٔلَّ أ٤َ

زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب، اوہنں ےن اےنپ اچچ ےس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہی دحثی اس 

 ےہ۔ دنس ےس یھب ذموکر ےہ وہفمؾ ف ینعم ا ک یہ

 زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک ایبؿ ںیماالسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک 

     2433    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، اب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُ١ِٜ َٟ اب٦ُِ ا ا َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َتاَزَة َحسَّ َٔ ١ِٔىُت  ََ  َٟ ا َٔ ٤ََْا ُشِىَبُة  َ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ َثى

َٟ أَِٔيُٙ  ا َٕ َِ ٢ََّٝ اِلَِنَعاَر  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َج١ََي َر ا َٔ ُث َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  اُٜوا َِل یَُحسِّ َٕ َِ  ٢ِ ُ٘ ٔ ٢ِ أََحْس ٦ِ٠ٔ ٌَيِْ

 ٔ اإ َٕ َِ ٔ ٥ِ٠ُٔض٢ِ  ِو٣ َٕ ِٜ ٢َ إ٧َّٔ اب٦َِ أُِخٔت ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ٥ََٜا  ِيّصا َحٔسیُث َوِضسٕ ِلَّ اب٦ُِ أُِخٕت  َٟ إ٧َّٔ ُْقَ

ُض٢ِ أ٠ََا َتزَِؼِو٧َ  َّ َّٜ َ َْص٢ُِ َوأََتأ ُ ِّی أََرِزُت أ٧َِ أَِجب ٔن ٕة َو٠ُٔعيَبٕة َوإ ٔلَی  بَٔحاصٔٝٔيَّ ٟٔ اهَّللٔ إ و َُ ٤َِيا َوَتزِٔجُىو٧َ بَٔز أ٧َِ َیزِٔجَي ا٥َّٜاُس بٔاٜسُّ



 

َِ اِلَِنَعارٔ  َُِٝٙت ٔشِى ََٜس ََٝک اِلَِنَعاُر ٔشِىّبا  ََ ََٝک ا٥َّٜاُس َوازّٔیا َو ََ ِو  َٜ  بُُيوت٢ُِٙٔ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل 

ہیلع فل ہ فملس ےن ااصنر وک عمج ایک افر رفامای ایک اہمترے درایمؿ اہمترے العفہ وکیئ ںیہن؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 رفامای وقؾ یک نہب اک اٹیب ایہن ںیم ےس وہات رعض ایک وساےئ امہری نہب ےک زلےک ےک وکیئ ںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن

ےہ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رقشی ےن ایھب زامہن اجتیلہ افر تبیصم ےس اجنت اپیئ ےہ افر ںیم ےن اؿ یک دوجلیئ 

رھگفں یک رطػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  افر اتفیل یبلق اک ارادہ ایک ایک مت وخش ںیہن ہک ولگ وت داین ےل رک رھگفں وک ولںیٹ افر مت اےنپ

 فل ہ فملس ےک اسھت ولاٹ ارگ ولگ ا ک فادی ںیم ںیلچ افر ااصنر ا ک ئاھیٹ ںیم وت ںیم ااصنر یک ئاھیٹ ںیم ولچں اگ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2434    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ وٜيس، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ابوتياح، ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٔ١ ََ  َٟ ا َٔ َّيَّاحٔ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ أَبٔی اٜت ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜؤٜيسٔ َحسَّ ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٔ َحسَّ ١ََّٜا ِىُت أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک   َٟ ا

ُْطُ  ِٕ ٥َا َت َِ ُيو َُ ُِ إ٧َّٔ  َِٜىَح َُٜضَو ا َِٜت اِلَِنَعاُر إ٧َّٔ صََذا  ا َٕ َِ یِٕض  ٥َائ٢َٔ فٔی ُْقَ ٍَ ِٜ َس٢َ ا َٔ َُّٙة   ٦ِ٠ٔ ز٠َٔائٔض٢ِٔ َوإ٧َّٔ ٥ٌََائ٥َ١َٔا تَُززُّ ُِتَٔحِت ٠َ

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٔک َر ََ ذَٜ َٝ َب َِ َِٝيض٢ِٔ  َک َوکَا٤ُوا َو ٍَ َٝ َّٜٔذی بَ اُٜوا صَُو ا َٔ ىٔي َو٢ُِٙ٥ِ  ٍَ َٝ َّٜٔذی بَ َٟ ٠َا ا ا َٕ َِ َح١ََىُض٢ِ  َِ  ٢ََّٝ

ٟٔ اهَّللٔ  و َُ ٔلَی بُُيوتٔض٢ِٔ َوَتزِٔجُىو٧َ بَٔز ٤َِيا إ َٟ أ٠ََا َتزَِؼِو٧َ أ٧َِ َیزِٔجَي ا٥َّٜاُس بٔاٜسُّ ا َٔ ََٝک ا٥َّٜ َِل َیِٙٔذبُو٧َ  ََ ِو  َٜ ٔلَی بُُيوت٢ُِٙٔ  اُس َوازّٔیا إ

َِ اِلَِنَعارٔ  َُِٝٙت َوازَٔی اِلَِنَعارٔ أَِو ٔشِى ََٜس َِٙت اِلَِنَعاُر َوازّٔیا أَِو ٔشِىّبا  َٝ ََ  أَِو ٔشِىّبا َو

دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبایتح، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہکم حتف وہا وت ںیتمینغ رقشی ںیم 



 

 میسقت یک ںیئگ وت ااصنر ےن اہک  ہ یھب بیجع ابت ےہ احالہکن امہری ولتارفں ےس وخؿ کپٹ راہ ےہ افر امہرا امؽ تمینغ رقشی رپ اٹلای اج

 ٹ ہنراہ ےہ  ہ ابت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یچنہپ وت لپ ےن اؿ وک عمج رک ےک رفامای ےھجم مت ےس ایک ابت یچنہپ ےہ افر فہ وھج

وبےتل ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت اس ابت ےس رایض ںیہن وہ ہک ولگ وت داین ےک اسھت ولںیٹ ےگ اےنپ رھگفں 

یک رطػ افر مت اےنپ رھگفں وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ولوٹ ےگ ارگ رقشی ا ک فادی ای ئاھیٹ ںیم ںیلچ افر ااصنر 

 ای ئاھیٹ ںیم ںیلچ وت ںیم ااصنر یک فادی افر ااصنر یک ئاھیٹ ںیم ولچں اگ۔ دفرسی فادی

 دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبایتح، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ زوکۃ :   ابب

 االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2435    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ب٦ زیس ب٦ ا٤س، حَّضت ا٤س ب٦ ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ابزاہي٢ ب٦ ٠ح١س ب٦ ُعُعہ، ٠ىاذ ب٦ ٠ىاذ، اب٦ وو٧، ہصا٣  :  راوی

 ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ََِٜحِ  َة َیزٔیُس أََحُسص١َُا َولَی اِْلَِخٔ ا َُعَ سٔ ب٦ِٔ َُعِ َّي َوإٔبَِزاصٔي٢ُ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ٔٓ ََِٜحِ َٓ َبِىَس ا

ث٥ََا اب٦ُِ وَ  ٕ َحسَّ َِٝت ٠َُىاذُ ب٦ُِ ٠َُىاذ َب ِٔ ا کَا٧َ َیِو٣ُ ح٥َُيِٕن أَ َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َزیِٔس ب٦ِٔ أ٤ََٕس َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ِو٧ٕ َو٦ِ صَٔصا٣

 ٔ ٢ََّٝ َیِو٠َئ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٌَيُِْص٢ُِ بَٔذَرارٔیِّض٢ِٔ َوَنَى١ٔض٢ِٔ َو٠ََي ا٥َّٜٔييِّ َظل ا٧ُ َو َّ ٕٓ َصَواز٧ُٔ َوٌََف ةُ آَِل ُِ  ٕذ َوََّشَ ا َٕ َٝ َو٠ََىُط اٜفُّ

 ِٜ ا َِ  َٟ ا َٔ ٢ِ َیِدِٝٔق بَِي٥َُض١َا َشِيّئا  َٜ ٥ََِاَزی یَِو٠َئٕٔذ ٤َٔسائَئِن   َٟ ا َٔ َّي بَقَٔی َوِحَسُظ  أَِزبَزُوا َو٥ُِط َحً َٟ یَا ٠َِىََّشَ َِ ا َٕ َِ َت َو٦ِ َی١ٔي٥ٔطٔ  َّ َت

 َ َٟ اهَّللٔ أَبَِّٔشِ ٤ و َُ َِّيَک یَا َر َٜب اُٜوا  َٕ َِ َِّيَک یَا اِلَِنَعارٔ  َٜب اُٜوا  َٔ َٟ یَا ٠َِىََّشَ اِلَِنَعارٔ  ا َٕ َِ  ٔ َت َو٦ِ َيَسارٔظ َّ َِٜت َٟ ث٢َُّ ا ا َٔ ِح٦ُ ٠ََىَک 

وُٜطُ  َُ َٟ أ٤ََا َوِبُس اهَّللٔ َوَر ا َٕ َِ  َٟ َ ٥َز َِ  َِ ٕة بَِيَؽا َٝ ٍِ َٟ َوصَُو َولَی َب ا َٔ َٟ اهَّللٔ أَبَِّٔشِ ٤َِح٦ُ ٠ََىَک  و َُ وَر ُ٘ ١َُِِّٜشٔ َِا٤َِضز٣ََ ا ٧َ َوأََظاَب  

٢َِٜ يُِى  ِٔ َو ا َٕ َٝ ١َُِٜضأجزٔی٦َ َواٜفُّ َس٢َ فٔی ا َٕ َِ َّْة  ثٔي َ٘ ٢َ ٥ٌََائ٢َٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜت اِلَِنَعاُر َر ا َٕ َِ ٔق اِلَِنَعاَر َشِيّئا 

 َْ ِ ٌَي ٥َائ٢ُٔ  ٍَ ِٜ ٥َِح٦ُ ٤ُِسعَی َوُتِىَفی ا َِ ةُ  سَّ َٟ یَا ٠َِىََّشَ اِلَِنَعارٔ ٠َا َحٔسیْث إَٔذا کَا٤َِت اٜصِّ ا َٕ َِ ُٔبَّٕة  َح١ََىُض٢ِ فٔی  َِ طُ َذَٜٔک  ٍَ َٝ َب َِ ٤َا 



 

٤َِيا َوَتِذصَ  َِ ا٥َّٜاُس بٔاٜسُّ َٟ یَا ٠َِىََّشَ اِلَِنَعارٔ أ٠ََا َتزَِؼِو٧َ أ٧َِ یَِذَص ا َٕ َِ َُٙتوا  َس َِ ىٔي َو٢ُِٙ٥ِ  ٍَ َٝ ٔلَی بَ ٕس َتُحوُزو٤َطُ إ بُو٧َ ب١َُٔح١َّ

 ُ َِٙت اِلَِنَعاُر ٔشِى ب َٝ ََ ََٝک ا٥َّٜاُس َوازّٔیا َو ََ ِو  َٜ  َٟ ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ َٟ اهَّللٔ َرٔؼي٥َا  و َُ اُٜوا بَلَی یَا َر َٔ َِ ُيوت٢ُِٙٔ  ّبا َلََخِذُت ٔشِى

ُِ َو٥ِطُ  َٟ َوأَی٦َِ أٌَٔي ا َٔ ُِٝت َیا أَبَا َح١ِزََة أ٤ََِت َشاصْٔس َذاَک  ُٕ َِ َٟ صَٔصا٣ْ  ا َٔ  اِلَِنَعارٔ 

 نب ینثم، اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ، اعمذ نب اعمذ، انب وعؿ، اشہؾ نب زدی نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم

رفاتی ےہ ہک بج نینح اک دؿ اھت وت وہازؿ افر افطغؿ ف ریغہ اینپ افالد افر اف ںوں تیمس اقمہلب وک لےئ افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

ھت اس دؿ دس زہار ولگ ےھت افر لزاد ےئک وہےئ یھب اسھت ےھت سپ اؿ بس ےن ا ک رمہبت ھٹیپ ریھپ یل اہیں فل ہ فملس ےک اس

کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اغ ےل رہ ےئگ۔ اس دؿ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دف لفازںی دںی اؿ ےک درایمؿ وکیئ زیچ 

رفامای اے ااصنر یک امجتع اوہنں ایک  کیب اے اہلل ےک روسؽ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ  ںیہن یہک لپ ےن اینپ داںیئ رطػ وتہج یک وت

فملس وخش وہں مہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اسھت ںی رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اینپ ابںیئ رطػ وتمہج وہ رک رفامای 

پ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وخش وہ اجںیئ مہ لپ یلص اہلل ہیلع اے ااصنر یک امجتع اوہنں ےن رعض ایک  کیب اے اہلل روسؽ ل

اک  فل ہ فملس ےک اسھت ںی افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ا ک دیفس رچخ رپ وسار ےھت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ارتے افر رفامای اہلل

 فل ہ فملس وک تہب ںیتمینغ احلص وہںیئ وت لپ ےن دنبہ افر اس اک روسؽ وہں رشموکں وک تسکش وہیئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رے اہمرجنی افر طلَا ء ہکم ںیم میسقت ںیک افر ااصنر وک ھچک ہن دای وت ااصنر ےن اہک بج یتخس وہیت ےہ وت ںیمہ اکپرا اجات ےہ افر تمینغ امہ

 فل ہ فملس ےن اؿ وک ا ک ہمیخ ںیم عمج رک ےک رفامای ریغ وک دی اجیت ےہ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ ابت یچنہپ وت لپ یلص اہلل ہیلع

اے ااصنر یک امجتع ےھجم مت ےس ایک ابت یچنہپ ےہ وت فہ اخومش وہ ےئگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اے امجتع ااصنر ایک 

ریھگے وہےئ اےنپ رھگفں وک اجؤ اوہنں ےن رعض مت وخش ںیہن وہں ہک ولگ وت داین ےل اجںیئ افر مت دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک 

ایک اے اہلل ےک روسؽ ویکں ںیہن مہ وخش ںی افر روضر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ارگ ولگ ا ک فادی ںیم ںیلچ افر ااصنر ا ک 

 اہلل ہیلع فل ہ فملس اس فتق ئاھیٹ ںیم ںیلچ وت ںیم ااصنر یک ئاھیٹ وک اایتخر رکفں اگ اشہؾ ےتہک ںی ںیم ےن اہک اے اوبزمحہ لپ یلص

 فاہں احرض ےھت وت اوہنں ےن رفامای ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک وھچڑ رک اہکں اغبئ وہات۔

دمحم نب ینثم، اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ، اعمذ نب اعمذ، انب وعؿ، اشہؾ نب زدی نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2436    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، حا٠س ب٦ و١ز، ٠ح١س ب٦ وبساٜىلی، اب٦ ٠ىاذ، ٠ىت١ز ب٦ ََٝمي٧، ١َيق، حَّضت ا٤س ب٦  :  راوی

 ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٟ اب٦ُِ ٠ُ  ا َٔ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اِلَِولَی  ٕ َوَحا٠ُٔس ب٦ُِ و١ََُز َو٠َُح١َّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ ٧َ َو٦ِ َحسَّ َمِيَ َٝ َُ ١ُِِٜىَت١ٔزُ ب٦ُِ  ث٥ََا ا ٕ َحسَّ َىاذ

حَ  َِ ٌَزَِو٤َا ح٥َُِي٥ّا  َّا  ََّٙة ث٢َُّ إ٤ٔ ِِتََتِح٥َا ٠َ َٟ ا ا َٔ ١َِيُق َو٦ِ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک  ثَىٔي اٜسُّ َٟ َحسَّ ا َٔ ٕٓ أَبٔيطٔ  ُّو و٧َ بٔأَِحَس٦ٔ ُظ ُ٘ ١َُِِّٜشٔ َِ ا ا

ُٞ ث٢َُّ  َِٜدِي ِت ا َّّ ُع َِ  َٟ ا َٔ َٟ  َرأَیُِت  ا َٔ ِت ا٥ََّٜى٢ُ  َّّ ٢ُ٥َ ث٢َُّ ُظ ٍَ ِٜ ِت ا َّّ ِٔ َذَٜٔک ث٢َُّ ُظ ُِ ٦ِ٠ٔ َوَرا ِت ا٥َِّٜسا َّّ َُٝة ث٢َُّ ُظ ٔ ات َٕ ١ُِٜ ِت ا َّّ ُظ

َِٝت  َحَى َِ  َٟ ا َٔ َِٜؤٜئس  ٕٓ َوَولَی ٠َُح٥َِّبٔة َخِي٥َٔٝا َخأُٜس ب٦ُِ ا َة آَِل تَّ َٔ ٥َا  ٍِ َٝ ِس بَ َٔ  ْْ ثٔي َ٘ َْ ُلُضور٤َٔا َخِيُٝ َو٤َِح٦ُ َبََّشْ  ِٝ ِٝؤی َخ ٥َا َت

ُٟ اهَّللٔ  و َُ ٥ََِاَزی َر  َٟ ا َٔ ٢َُٝ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس  اُب َو٦ِ٠َ َنِى ِت اِلَُِعَ ِت َخِي٥َُٝا َوََفَّ َّ ََٙص ِ َِٝبِث أ٧َِ ا٤ َ ٢ِ ٤ َٝ َِ ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َ َٟ اِل َٟ یَا ا َٔ ١َُِٜضأجزٔی٦َ ث٢َُّ  َٟ ا ١َُِٜضأجزٔی٦َ یَا َٟ ا َِّيَک یَا َیا َٜب ٥َِٝا  ُٔ  َٟ ا َٔ ٕة  يَّ َٟ أ٤ََْس َصَذا َحٔسیُث و١ِّٔ ا َٔ  َٟ ا َٔ َٟ اِلَِنَعارٔ  ِنَعارٔ َیا

َِای٢ُِ اهَّللٔ ٠َا أََتِي٥َاص٢ُِ حَ   َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٣َ َر سَّ َٕ َت َِ  َٟ ا َٔ َٟ اهَّللٔ  و َُ َٟ َر ا َٔ َّي َصز٠ََُض٢ِ اهَّللُ  َٔک  ً َبِؽ٥َا ذَٜ َٕ َِ

٥َِٜا  ٥َزَ َِ ٔلَی ٠َََّٙة  ّة ث٢َُّ َرَجِى٥َا إ َٝ ِي َٜ ٤َاص٢ُِ أَِرَبٔىيَن  ِ َْ َحا َِ  ْٔ ٔ ائ ٔلَی اٜفَّ ٥َا إ ِٕ َٝ َٟ ث٢َُّ ا٤َِف ١َِٜا َّی اهَّللُ ا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٞ َر َحَى َِ  َٟ ا َٔ

 ُ ٞٔ ث ٔ ١ِٜٔائََة ٦ِ٠ٔ اِْلٔب َٞ ا ٢ََّٝ ُيِىٔفی اٜزَُّج ََ َِٝيطٔ َو َّيَّأح َوصَٔصا٣ٔ ب٦ِٔ َزیِسٕ َو َتاَزَة َوأَبٔی اٜت َٔ ٔ َحٔسیٔث  ٥َِحو َ٘ َِٜحسٔیٔث   ٢َّ َذََکَ بَاقَٔی ا

می ظ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 
س
دیبع اہلل نب اعمذ، احدم نب رمع، دمحم نب دبعایلعل، انب اعمذ، رمتعم نب امیلسؿ، 

 ےن اہجد ایک۔ رشم نیک ایھچ فص دنبی رک ےک لےئ وج ںیم ےن دںیھکی ےلہپ ڑھگ وسارفں ےن رفاتی ےہ مہ ےن ہکم حتف رکایل رھپ مہ

فص ابدن ی رھپ دیپؽ زلےن فاولں ےن اس ےک ےھچیپ وعروتں ےن فص ابدن ی رھپ رکبویں یک فص ابدن ی یئگ رھپ اف ںوں یک فص 

 یھت افر ا ک اجبن ےک وسارفں رپ رضحت اخدل نب فدیل ریض دنبی یک یئگ افر مہ تہب ولگ ےھت افر امہری دعتاد ھچ زہار وک چنہپ یکچ

اہلل اعتٰیل ہنع ہپس اسالر ےھت سپ امہرے وسار امہری وتشپں ےک ےھچیپ انپہ سگںی وہان یرفع وہےئ افر زایدہ دری ہن سگری یھت ہک امہرے 

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اکپرا اے اہمرجنی!  وھگڑے ےگنن وہےئ افر داہییت اھبےگ افر فہ ولگ پ  وک مہ اج ےتن ںی وت روسؽ اہلل

اے اہمرجنی رھپ رفامای اے ااصنر اے ااصنر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںی ہک  ہ دحثی ریمے اچچؤں یک ےہ مہ ےن اہک 



 

ےئ ےھت ہک اہلل اینؿ وک تسکش  کیب اے اہلل ےک روسؽ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس لےگ ڑبےھ سپ اہلل یک مسق مہ ےنچنہپ یھب ہن اپ

دے دی رھپ مہ ےن اؿ اک اچسیل رفز احمرصہ ایک رھپ مہ ہکم یک رطػ ولےٹ افر ارتے افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک 

 رھپ ابیق دحثی ایس رطح ذرک رفامیئ۔

ے

 ا ک وک وس وس افٹن دےنی یرفع رک دی 

می ظ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ، احدم نب رمع :  رافی
س
 ، دمحم نب دبعایلعل، انب اعمذ، رمتعم نب امیلسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیماالسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر 

     2437    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ابوو١ز ٠کی، َّيا٧، و١ز ب٦ َىيس ب٦ ٠َسوٗ، وبایہ ب٦ رِاوہ، حَّضت راِي ب٦ خسیخ :  راوی

ِّیُّ  ١َِٜک ُس ب٦ُِ أَبٔی و١ََُز ا ث٥ََا ٠َُح١َّ اَوَة َو٦ِ َرأِٔي  َحسَّ َِ ٕٗ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ َوَباَیَة ب٦ِٔ رٔ و ٔىئس ب٦ِٔ ٠ََِسُ ََ َيا٧ُ َو٦ِ و١ََُز ب٦ِٔ  ِّ َُ ث٥ََا  َحسَّ

َوا٧َ ب٦َِ أ٠َُ  ِّ ٕب َوَظ َيا٧َ ب٦َِ َِحِ ِّ َُ ٢َ أَبَا  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ أَِوَفی َر ا َٔ َة َووُيَ ب٦ِٔ َخٔسیٕخ  ِي٥ََة ب٦َِ حِٔع٦ٕ يَّ

 َٕ َِ ٞٔ َوأَِوَفی َوبَّاَس ب٦َِ ٠ٔزَِزإس زُو٧َ َذَٜٔک  ٔ َّٞ إِٔنَسا٧ٕ ٥ِ٠ُٔض٢ِ ٠ٔائَّة ٦ِ٠ٔ اِْلٔب ُ ًَ ب٦َِ َحابٕٔس ک َٟ َوبَّاُس ب٦ُِ ٠ٔزَِزإس َواِلَِْقَ ا

١َا کَا٧َ  َِ  ًٔ ُِٜىبَِئس بَيَِن وَُيِي٥ََة َواِلَِْقَ َِ ا ُٞ ٤َِضٔيي َو٤َِض ٥ُِت زُو٧َ  أََتِحَى ُ٘ ١َِِٜح١َٔي َو٠َا  ا٧ٔ ٠ٔزَِزاَس فٔی ا َٔ ُّو بَِسْر َوَِل َحابْٔس َي

 َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُط َر َٜ أََت٢َّ  َِ  َٟ ا َٔ ٔي  َِ َِٜيِو٣َ َِل یُزِ ِّٔؾ ا ِٕ ٥ِ٠ُٔض١َا َو٦ِ٠َ َتِد ٔ  ٢َ ٠ٔائَّة ا٠ِز

قورفؼ، ابع ہ نب رافہع، رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب اوبرمع یکم، ایفسؿ، رمع نب دیعس نب 

فل ہ فملس ےن اوبایفسؿ نب رحب افر وفصاؿ نب اہیم افر ہنییع نب نیصح افر ارقع نب احسب ںیم ےس رہ ا ک وک وس افٹن اطع ےئک افر 

ریمے افر ریمے وھگڑے دیبع اک ہصح ہنییع افر ارقع ےک ابعس نب رمداس وک ھچک مک دےیئ وت ابعس نب رمداس ےن اہک۔ لپ 

درایمؿ رقمر رکےت ںی احالہکن دبر )دادا ہنییع( افر احسب )فادل ارقع( رمد اس )فادل ابعس( ےس یسک عمجم ںیم ڑبھ ہن ےتکس افر ںیم 

 وہیگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن دفونں ںیم ےس یسک ےس مک ہن اھت افر لج سج وک اچین رک دای ایگ رھپ اس وک رس دنلبی احلص ہن



 

 اس ےک وس افٹن وپرے رک دےیئ۔

 اوبرمع یکم، ایفسؿ، رمع نب دیعس نب قورفؼ، ابع ہ نب رافہع، رضحت راعف نب دخجی دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   باب

 االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2438    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اح١س ب٦ وبسہ ؼيي، اب٦ ويي٥ہ، و١ز ب٦ َىيس ب٦ ٠َسوٗ :  راوی

 َ ث ٥َ َحسَّ َِ ٔ ٕٗ بَٔضَذا اِْل و ٔىئس ب٦ِٔ ٠ََِسُ ََ ٤ََْا اب٦ُِ وَُيِي٥ََة َو٦ِ و١ََُز ب٦ِٔ  َ يُّ أَِخب يِّ َّی اهَّللُ ٥َا أَِح١َُس ب٦ُِ َوِبَسَة اٜؽَّ ٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل از

ٕب ٠ٔائَّة ٦ِ٠ٔ  َيا٧َ ب٦َِ َِحِ ِّ َُ أَِوَفی أَبَا  َِ َس٢َ ٥ٌََائ٢َٔ ح٥َُيِٕن  َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ١ََة  َو َٕ ِٝ ٔ َوَزاَز َوأَِوَفی َو َِٜحٔسیَث ب٥َِٔحؤظ َٗ ا ا ََ ٞٔ َو ٔ اِْلٔب

 ب٦َِ وََُلثََة ٠ٔائَّة 

ادمح نب دبعہ یبض، انب ہنییع، رمع نب دیعس نب قورفؼ، ایس دحثی یک دفرسی دنس ںیم  ہ ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن 

 وک وس افٹن دےیئ افر ہمقلع نب العہث وک وس افٹن دےیئ ابیق دحثی سگر یکچ ےہ۔ نینح یک تمینغ میسقت یک وت اوبایفسؿ نب رحب

 ادمح نب دبعہ یبض، انب ہنییع، رمع نب دیعس نب قورفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم االسؾ اثتب دقؾ

     2439    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ٠دٝس ب٦ خاٜس شىيْی، َّيا٧، و١ز ب٦ َىيس :  راوی

ٔىئْیُّ َحسَّ  َُٝس ب٦ُِ َخأٜٕس اٜصَّ ث٥ََا ٠َِد ١ََة َحسَّ َٕ ِٝ َِٜحسٔیٔث َو ٢َِٜ یَِذَُکِ فٔی ا ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ٔىيٕس بَٔضَذا اِْل ََ ثَىٔي و١َُزُ ب٦ُِ  َيا٧ُ َحسَّ ِّ َُ ث٥ََا 

ِىَز فٔی َحٔسیثٔطٔ  ٢ِ یَِذَُکِ اٜصِّ َٜ َة َو َوا٧َ ب٦َِ أ٠َُيَّ ِّ  ب٦َِ وََُلثََة َوَِل َظ

دنس ذرک رفامیئ ےہ نکیل اس دحثی ںیم ہمقلع نب العہث افر وفصاؿ دلخم نب اخدل ریعشی، ایفسؿ، رمع نب دیعس، ایس دحثی یک ا ک افر 

 نب اہیم اک ذرک ںیہن ایک افر ہن یہ اس دحثی ںیم رعش ںی۔

 دلخم نب اخدل ریعشی، ایفسؿ، رمع نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2440    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ت١ي٢، حَّضت وبساهَّلل ب٦ زیس رِضي اهَّلل  َسیخ ب٦ یو٤س، ا١َاويٞ ب٦ جىَف، و١زو ب٦ یحٌي ب٦ و١ارہ، وباز ب٦ :  راوی

 تىالٰی و٥ہ

 ٔ ُٞ ب٦ُِ َجِىََفٕ َو٦ِ َو١ِزٔو ب٦ِٔ َیِحٌَي ب٦ِٔ و١َُاَرَة َو٦ِ َوبَّاز ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ یُِخ ب٦ُِ یُو٤َُس َحسَّ ث٥ََا َُسَ ب٦ِٔ َت١ٔي٢ٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ َحسَّ

َّی اهَّللُ وَ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ طُ أ٧ََّ اِلَِنَعاَزیِٕس أ٧ََّ َر ٍَ َٝ َب َِ ُُٔٝوبُُض٢ِ  َة  َّ َّٜ ١َُؤ ِٜ أَِوَفی ا َِ ٥َائ٢َٔ  ٍَ ِٜ َس٢َ ا َٔ َتَح ح٥َُِي٥ّا  َِ ا  َّ١َٜ  ٢َ َّٝ ََ َر َِٝيطٔ َو

ََِح١َٔس  َدَفَبُض٢ِ  َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا٣َ َر َٕ َِ َٟ یَا  ایُٔحبُّو٧َ أ٧َِ ُئعيبُوا ٠َا أََظاَب ا٥َّٜاُس  ا َٔ َِٝيطٔ ث٢َُّ  هَّللَ َوأَثِىَي َو

ٔٔيَن  ٢ِ اهَّللُ بٔی َو٠َُتََفِّ ُ٘ أ٥ٌََِا َِ ّة  َٜ ٢ِ اهَّللُ بٔی َوَوا ُ٘ َضَسا َِ ِّل  ٢ِ ُؼَلَّ ُ٘ ٢ِ أَٔجِس َٜ وُٜو٧َ اهَّللُ ٠َِىََّشَ اِلَِنَعارٔ أَ ُٕ َح١ََى٢ُِٙ اهَّللُ بٔی َوَي َِ  

َٟ أََِل تُحٔيبُ  ا َٕ َِ وُٜطُ أ٦٠ََُّ  َُ َ َوَر َذا َوکَا٧َ ٦ِ٠ٔ اِل َ٘ َذا َو َ٘ وُٜوا  ُٕ َِٜو ٔشئُِت٢ِ أ٧َِ َت  ٢ُِ َّٙ َٟ أ٠ََا إ٤ٔ ا َٕ َِ وُٜطُ أ٦٠ََُّ  َُ اُٜوا اهَّللُ َوَر َٕ َِ ٔ ونٔی  ٠ِز

 ٔ َِ ا٥َّٜاُس ب َٟ أََِل َتزَِؼِو٧َ أ٧َِ یَِذَص ا َٕ َِ ُمَضا  َّ َزَصا َزَو٢َ َو١ِْزو أ٧َِ َِل َیِح َِ َوسَّ َذا ٔلَِشَيا َ٘ َذا َو ٞٔ َوَتِذَصبُو٧َ َ٘ ٔ ِٔ َواِْلٔب ا اٜصَّ

 َ ِٜضِٔحَزةُ َل٥ُُِٙت ا٠َِزأّ ٦ِ٠ٔ اِل ِوَِل ا َٜ ٔلَی رَٔحال٢ُِٙٔ اِلَِنَعاُر ٔشَىاْر َوا٥َّٜاُس زٔثَاْر َو ٟٔ اهَّللٔ إ و َُ ََٝک ا٥َّٜاُس َوازّٔیا بَٔز ََ ِو  َٜ ِنَعارٔ َو



 

 ٔ َُِٝٙت َوازَٔی اِلَِنَعارٔ َؤشِىَبُض٢ِ إ ََٜس َِٜحِؤؿ َؤشِىّبا  ِونٔی َولَی ا َٕ ِٝ َّي َت َِاِظبُْٔوا َحً ِو٧َ َبِىٔسی أَثََزّة  َٕ ِٝ َت ََ  ٢ُِ َّٙ ٤ 

رسجی نب ویسن، اامسلیع نب رفعج، رمعف نب ییحی نب امعرہ، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

افر ؤمۃفلاولقلب وک امؽ دای وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک  ہ ابت یچنہپ ہک ااصنر ہ  بج نینح حتف وہا وت روسؽ اہلل ےن انغمئ میسقت ےئک

 ف اچےتہ ںی ہک وج ہصح افرفں وک الم ےہ اںیہن یھب  ےل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ڑھکے وہےئ افر اؿ وک ہبطخ دای اہلل یک دمح

 ںیم ےن مت وک رمگاہ ہن اپای۔ رھپ اہلل ےن مت وک ریمے ذرہعی ینغ رکدای افر مت رفتمؼ ےھت وت اہلل انثء ایبؿ یک رھپ رفامای اے امجتع ااصنر ایک

ےن ریمے ذرہعی ںیہمت عمج رفام دای افر ااصنر ےتہک ےھت ہک اہلل افر اس ےک روسؽ اک مہ رپ ڑبا ااسحؿ ےہ۔ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

اوہنں ےن رعض ایک اہلل افر اس ےک روسؽ اک مہ رپ ڑبا ااسحؿ ےہ رفامای ارگ مت اچےتہ وت ااسی ااسی ےن رفامای مت ےھجم وجاب ںیہن دےتی؟ وت 

ںیم اس ہہک ےتکس ےھت افر اعمہلم ااسی ااسی اھت افر ایس رطح لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن یئک اسری زیچفں وک امشر ایک۔ رمعف ےتہک ںی ہک 

 فل ہ فملس ےن رفامای ایک مت  دنس ںیہن رکےت ولگ رکبایں افر افٹن ےل اجںیئ افر مت روسؽ اہلل یلص وک اید ہن رھک اکس لپ یلص اہلل ہیلع

اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اےنپ رھگ ےل اجؤ افر ااصنر ادنرفین ابلس یک لثم ںی افر ولگ ابالیئ ابلس یک لثم ںی ارگ ولگ ا ک فادی افر 

افر ئاھیٹ ںیم ولچں۔ رقنعبی ریمے دعب مت وک اےنپ وفنس رپ دفرسے ولوگں یک رتحیج رظن ئاھیٹ ںیم ںیلچ وت ںیم ااصنر یک فادی 

 لےئ یگ نکیل مت ربص رکان اہیں کت ہک وحض رپ ھجم ےس الماقت رکف۔

 رسجی نب ویسن، اامسلیع نب رفعج، رمعف نب ییحی نب امعرہ، ابعد نب میمت، رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2441    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، جزیز، ٥٠عور، ابووائٞ، حَّضت وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ٤َْ َ ُٖ أَِخب َح َِ ٔ َٟ إ ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ٕب َووُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ َحسَّ ا٧ٔ َحسَّ َٟ اِْلَِخَ ا َٔ ا و 

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ا کَا٧َ یَِو٣ُ ح٥َُيِٕن آثََز َر َّ١َٜ  َٟ ا َٔ ٕٞ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ٔ أَِوَفی ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ أَبٔی َوائ َِ ِِٜٕٔس١َةٔ  ا فٔی ا َّ ٢ََّٝ ٤َا ََ ِيطٔ َو



 

ًَ ب٦َِ َحابٕٔس ٠ٔائَّة ٦ِ٠ٔ  َِٜىَزٔب َوآثََزص٢ُِ َیِو٠َئٕٔذ فٔی  اِلَِْقَ ٓٔ ا ا ا ٦ِ٠ٔ أََِشَ َّ َٞ َذَٜٔک َوأَِوَفی أ٤َُا ٞٔ َوأَِوَفی وَُيِي٥ََة ٠ِٔث ٔ اِْلٔب

 ُٕ َِ  َٟ ا َٔ َٟ ِٔيَضا َو٠َا أُرٔیَس ِٔيَضا َوِجُط اهَّللٔ  َِٜٕٔس١َْة ٠َا وُسٔ  ٔ ْٞ َواهَّللٔ إ٧َّٔ َصٔذظ َٟ َرُج ا َٕ َِ ِِٜٕٔس١َٔة  َٟ اهَّللٔ  ُِٝت َواهَّللٔ ا و َُ ٧ََّْ َر ٔ َلُِخب

 ِ َّي کَا٧َ کَاَّٜصِّ َْ َوِجُضُط َحً َّ ي ٍَ َت َِ  َٟ ا َٔ  َٟ ا َٔ أَِخبَِْتُُط ب١َٔا  َِ أََتِيُتُط  َِ  َٟ ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٢َِٜ َظل ُٟ إ٧ِٔ  ٦ِ١َ َيِىٔس َِ  َٟ ا َٔ ٓٔ ث٢َُّ 

َٟ َیزَِح٢ُ  ا َٔ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ وُُٜط  َُ ِٟ اهَّللُ َوَر َِٜيطٔ َبِىَسصَا  َيِىٔس ٔ ُي إ َِ ُِٝت َِل َجَز٣َ َِل أَِر ُٔ  َٟ ا َٔ  َْ َ َعب َِ َْ ٦ِ٠ٔ َصَذا  َ ث ِ٘ َ ِس أُوذَٔی بٔأ َٔ اهَّللُ ٠ُوَسي 

 َحٔسیّثا

زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ضعب ولوگں وک رتحیج دی وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ارقع نب احسب گنج نینح ےک

وک وس افٹن دےیئ افر ہنییع وک یھب ایس یک لثم افر ہنییع ےک ھچک رسدارفں وک یھب ایس رطح اطع رفامای افر میسقت ےک فتق اؿ ولوگں وک 

 اہک اہلل یک مسق اس میسقت ںیم ااصنػ ںیہن ایک ایگ افر ہن یہ اس ںیم اہلل یک راض اک ارادہ ایک ایگ۔ رضحت دبعاہلل رتحیج دی وت ا ک لدیم ےن

 ےتہک ںی ںیم ےن اہک اہلل مسق ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس ابت یک رضفر  رب دفں اگ ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 اہلل ہیلع فل ہ فملس وک اس یک ابت اچنہپ دی وج اس ےن اہک وت لپ اک رہچہ ریغتم وہایگ اہیں کت ہک وخؿ یک رطح ےک اپس لای افر لپ یلص

وہایگ رھپ رفامای بج اہلل افر اس ےک روسؽ ےن ااصنػ ںیہن ایک وت افر وکؿ ےہ وج ااصنػ رکے اگ رھپ رفامای اہلل اعتیل ومٰیس رپ رمح 

ایدہ فیلکت دی یئگ وت اوہنں ےن ربص ایک ںیم ےن دؽ ںیم اہک ہک لج ےک دعب لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رفامےئ ہک اؿ وک اس ےس یھب ز

 وک یسک ابت یک  رب ہن دفں اگ۔

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ اثتب دقؾ رےنہ ےئلیک اتفیل یبلق ےک وطر رپ دےنی افر وبضمط اامیؿ ف اےل وک ربص یک نیقلت رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2442    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ ب٦ ٌياث، او١ض، شٕيٖ، وبساهَّلل، رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی



 

ٖٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ  ُِّغ ب٦ُِ ٌَٔيإث َو٦ِ اِلَِو١َٔض َو٦ِ َشٕٔي ث٥ََا َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ َّی َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َس٢َ َر َٔ  َٟ ا َٔ

أََتِيُت ا٥َّٜٔييَّ َظ  اهَّللُ َِ  َٟ ا َٔ َِٜٕٔس١َْة ٠َا أُرٔیَس بَٔضا َوِجُط اهَّللٔ  ََّضا  ْٞ إ٤ٔ َٟ َرُج ا َٕ َِ ِس١ّا  َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َساَرِرتُُط َو َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

ِّی َّي َت٥١ََِّيُت أَن ٌََؽّبا َشٔسیّسا َواِح١َزَّ َوِجُضُط َحً َِ ٦ِ٠ٔ َذَٜٔک  ٔؽ ٍَ َْ ٦ِ٠ٔ َصَذا  َِ َ ث ِ٘ َ ِس أَُوذَٔی ٠ُوَسي بٔأ َٔ  َٟ ا َٔ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ ُط  َٜ ُظ  ٢ِ أَذَُِکِ َٜ

 َْ َ َعب َِ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، قیقش، دبع اہلل، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

 ہک اس میسقت ںیم اہلل یک راض اک ارادہ ںیہن ایک ایگ ۔ دبعاہلل ےتہک ںی ںیم یبن رکمی یلص اہلل ےن امؽ تمینغ میسقت ایک وت ا ک لدیم ےن اہک

ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لای افر لپ وک ےکپچ ےس اس یک  رب دی وت لپ اس ابت ےس تخس ہصغ وہےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک 

 ںیم لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اس اک ذرک ہن رکات ۔ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع رہچہ رسخ وہایگ اہیں کت ہک ںیم ےن وخاشہ یک ہک

 فل ہ فملس ےن رفامای ہک ومٰیس وک اس ےس زایدہ اذتی دی یئگ وت اوہنں ےن ربص ایک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، قیقش، دبعاہلل، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2443    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ ر٠ح ب٦ ٠ہاجز، ٜيث، یحٌي ب٦ َىيس، ابوزبيْ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل٠ح١س ب :  راوی

ٔ َو٦ِ  ٔىيٕس َو٦ِ أَبٔی اٜزُّبَيِْ ََ َِّٝيُث َو٦ِ َیِحٌَي ب٦ِٔ  ٤ََْا اٜ َ ٔ أَِخب ١َُِٜضأجز ُس ب٦ُِ ُر٠ِٔح ب٦ِٔ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ أَتَی َحسَّ ا َٔ ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ اهَّللٔ   َجابٔز

َٟ اهَّللٔ َظ  و َُ ْٞ َر ُٟ اهَّللٔ َظ َرُج و َُ ْة َوَر ٟٕ ِٔؽَّ ُط ٦ِ٠ٔ ح٥َُيِٕن َوفٔی ثَِؤب بََٔل َِ ِٜحِٔىَزا٤َةٔ ٥ِ٠ََُّصَ ٢َ بٔا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َِٝيطٔ ل َّی اهَّللُ َو ل

ُٟ إٔذَ  ََٝک َو٦ِ٠َ َيِىٔس َٟ َویِ ا َٔ  ِٟ ُس اِوسٔ َٟ یَا ٠َُح١َّ ا َٕ َِ بُٔؾ ٥ِ٠َٔضا يُِىٔفی ا٥َّٜاَس  ِٕ ٢َ َي َّٝ ََ َت َو ِس خِٔبَت َوَخَٔسِ َٕ َٜ  ُٟ ٦ِ أَِوسٔ ُ٘ ٢ِ أَ َٜ ا 



 

َٞ َصَذا  ُت ِٔ َ أ َِ َٟ اهَّللٔ  و َُ أب َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط َزِوىٔي یَا َر َِٜدفَّ َٟ و١َُزُ ب٦ُِ ا ا َٕ َِ  ُٟ ٦ِ أَِوسٔ ُ٘ ٢ِ أَ َٜ َٟ ٠ََىاَذ اهَّللٔ أ٧َِ إ٧ِٔ  ا َٕ َِ  َٖ ٔ ٥َ١ُِٜاِ ا

ُٞ أَِظ  ُت ِٔ ِّی أَ َث ا٥َّٜاُس أَن ضِ َیَتَحسَّ ُٗ اٜسَّ ١َا َی١ِزُ َ٘ ُٔو٧َ ٥ِ٠ُٔط  آ٧َ َِل یَُحاؤُز َح٥َأجَزص٢ُِ َی١ِزُ ُُِٜقِ ٧َُُ ا ٢ُ َحابٔی إ٧َّٔ َصَذا َوأَِظَحابَُط َيُِقَ

 ٦ِ٠ٔ اٜز٠َّٔيَّةٔ 

روسؽ اہلل  دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، ییحی نب دیعس، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اقمؾ رعجاہن رپ ا ک لدیم

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس لای افر لپ نینح ےس ولےٹ افر رضحت البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ڑپکے ںیم اچدنی یھت افر 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس یھٹم رھب رھب رک ولوگں وک دے رےہ ےھت اس ےن اہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس! 

وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریتے  ےئ فلی وہ وکؿ ےہ وج ااصنػ رکے بج ںیم اخبئ ف اخرس وہں اگ  ااصنػ رکںی۔

وت رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےھجم ااجزت دںی وت ںیم اس 

 فل ہ فملس ےن اہک اہلل یک انپہ ولگ ابںیت رکںی ےگ ہک ںیم اےنپ اسویھتں وک لتق رکات وہں  ہ انمقف وک لتق رک دفں وت لپ یلص اہلل ہیلع

افر اس ےک اسیھت رقلؿ ڑپےتھ ںی نکیل فہ اؿ ےک ولگں ےس اجتفز ںیہن رکات افر رقلؿ ےس اےسی لکن اجںیئ ےگ ےسیج ریت اشنہن ےس 

 لکن اجات ےہ۔

  نب دیعس، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہللدمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2444    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب ثٕفی، یحٌي ب٦ َىيس، ابوزبيْ، حَّضت جابز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ُٟ و ُٕ ٔىيٕس َي ََ ١ِٔىُت یَِحٌَي ب٦َِ  ََ  َٟ ا َٔ فٔیُّ  َٕ َِٜوصَّأب اٜثَّ ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ِ َحسَّ َْنٔی أَبُو اٜزُّبَي َ ١َٔي أَِخب ََ َّطُ  ٔ أ٤َ ْ

ثَىٔي ُْقَّ  ُِٜحَبأب َحسَّ ث٥ََا َزیُِس ب٦ُِ ا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٔ َو٦ِ َجابَٔز ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ ح و َحسَّ ثَىٔي أَبُو اٜزُّبَيِْ ةُ ب٦ُِ َخأٜٕس َحسَّ



 

َّی اهَّللُ وَ  ٔ ب٦ِٔ َوِبٔس اهَّللٔ أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل َِٜحٔسیَث َجابٔز َٗ ا ا ََ ا٢َٔ٤ َو ٍَ ٔس٢ُ ٠َ ِٕ ٢َ کَا٧َ َي َّٝ ََ  َِٝيطٔ َو

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث، ییحی نب دیعس، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

 ہیلع فل ہ فملس امؽ تمینغ میسقت ایک رکےت ےھت ابیق دحثی سگر یکچ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث، ییحی نب دیعس، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2445    حسیث                               جٝس اوٟ  :  سجٝ

 ہ٥از ب٦ َسی، ابواِلحوػ، َىيس ب٦ ٠َسوٗ، وبساٜزح٦١ ب٦ ابی نى٢، ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 ٕٗ و ٔىئس ب٦ِٔ ٠ََِسُ ََ ث٥ََا أَبُو اِلَِحَؤػ َو٦ِ  یِّ َحسَّ ٔ ث٥ََا َص٥َّازُ ب٦ُِ اَٜسَّ ٔىيٕس َحسَّ ََ َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ أَبٔی نُِى٢ٕ َو٦ِ أَبٔی 

ٟٔ اهَّللٔ َظ  و َُ ٔلَی َر َِٜي٦ٔ١َ بَٔذَصَبٕة فٔی تُزِبَتَٔضا إ َٟ َبَىَث َولٔیٌّ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط َوصَُو بٔا ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  َس١ََضا ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ل

َّی اهَّللُ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ زَارَٔر َّ ِٜ َِٜح٥َِملٔیُّ َووَُيِي٥َُة ب٦ُِ بَِسٕر ا ًُ ب٦ُِ َحابٕٔس ا ٢َ بَيَِن أَِرَبَىٔة َنََفٕ اِلَِْقَ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ١َُة ب٦ُِ  َو َٕ ِٝ یُّ َوَو

ائٔیُّ ث٢َُّ أََحُس بَىٔي ٤َِبَضا٧َ  ٔ اٜفَّ َِٜديِْ ٕب َوَزیُِس ا َِٜىا٠ٔزٔیُّ ث٢َُّ أََحُس بَىٔي لَٔکَ اُٜوا أَُتِىٔفی َظ٥َازٔیَس  وََُلثََة ا َٕ َِ یِْض  ٔؽَبِت ُْقَ ٍَ َِ  َٟ ا َٔ

ُض٢ِ  َّ َّٜ َ ُِٝت َذَٜٔک ٔلََتأ َى َِ ١ََّا  ِّی إ٤ٔ ٔن ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ ُٓ ٤َِحٕس َوَتَسو٥َُا  ِِّٝحَئة ٠َُِّشٔ ثُّ اٜ َ٘  ْٞ َِ َرُج َحا َِ  

َى  ِٜ ُ ا َِٜوِج٥ََتئِن ٌَائٔز َّی اهَّللُا ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ  َٟ ا َٔ ُس  ٖٔ اهَّللَ یَا ٠َُح١َّ َٟ اتَّ ا َٕ َِ ُٗ اٜزَّأِٔس  َِٜحبٔئن ٠َِحُٝو َِٝيطٔ ِي٥َئِن ٤َاتُٔئ ا  َو

َٟ ث٢َُّ  ا َٔ ٞٔ اِلَِرٔؿ َوَِل َتأ٥٠َُِونٔی  ٦ِ١َ یُٔفِي اهَّلَل إ٧ِٔ َوَعِيُتُط أََیأ٥٠َُِىٔي َولَی أَصِ َِ  ٢َ َّٝ ََ ِو٣ٔ َو َٕ ِٜ ْٞ ٦ِ٠ٔ ا َتأَِذ٧َ َرُج َِ ا َِ  ُٞ أَِزبََز اٜزَُّج

٢ََّٝ إ٧َّٔ ٦ِ٠ٔ ٔؼ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ َِٜؤٜيسٔ  َّطُ َخأُٜس ب٦ُِ ا ِتٝٔطٔ یَُزِو٧َ أ٤َ َٔ آ٧َ َِل فٔی  ُُِٜقِ ٧َُُ ا ِو٠ّا َيُِقَ َٔ ئِٔؽٔئ َصَذا 

 ِٕ ِض٢ُ ٦ِ٠ٔ اٜزَّ یَُحاؤُز َح٥َأجَزص٢ُِ َي ُٗ اٜسَّ ١َا ی١َِزُ َ٘  ٔ ََل٣ َِ ٔ ُٔو٧َ ٦ِ٠ٔ اِْل َٞ اِلَِوثَا٧ٔ ی١َِزُ ٔ َویََسوُو٧َ أَصِ ََل٣ َِ ٔ َٞ اِْل َٜئ٦ِٔ ُتُٝو٧َ أَصِ ٔة  ٠ٔيَّ



 

 ٕ َٞ َواز ِت َٔ ٥ََُّٝض٢ِ  ُت ِٔ َ ُتُض٢ِ َل ِ٘  أَِزَر

ری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انہد نب رسی، اوباالوحص، دیعس نب قورفؼ، دبعارلنمح نب ایب معن، اوبدیعس دخ

 ےن یلع ےن نمی اک ھچک وسان یٹم ںیم الم وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک دختم ںیم اجیھب وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 الکب ںیم ایسفر زدی اریخلاطعیئ رھپ ا ک اےس اچر لدویمں ارقع نب احسب یلظنح، ہنییع نب دبر زفاری، ہمقلع نب العہث اعرمی ا ک ینب

ںی مہ وک، وت  ینب اھبنؿ ںیم ےس، رقشی اس ابت رپ انراض وہےئ وت اوہنں ےن اہک ہک لپ دجن ےک رسدارفں وک دےتی افر وھچڑ دےتی

ینھگ ڈاڑ ی افر وھپےل وہےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیم ےن ااسی اؿ یک اتفیلِ یبلق ےک  ےئ ایک رھپ ا ک لدیم 

ن ادنر یسھگ وہیئ فاےل افر افیچن نیبج فاےل ومڈنے وہےئ رس فاےل ےن ل رک اہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 ھ
کی

 

ی

راسخر فاےل ل

رفامربنداری رکے  فملس اہلل ےس ڈرف وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ ںیم اہلل یک انرفامین رکفں وت وکؿ ےہ وج اہلل یک

اس ےک   ہ ےسیک حیحص وہ اتکس ےہ ےھجم انیم انبای الہ زنیم رپ افر مت ےھجم اامدتنار ںیہن ےتھجمس فہ لدیم الچ ایگ وت وقؾ ںیم ےس ا ک صخش ےن

فملس ےن رفامای اس لتق یک ااجزت بلط یک وج ہک اغًابل رضحت اخدل نب فدیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

لدیم یک لسن ےس  ہ وقؾ دیپا وہیگ وج رقلؿ ڑپںیھ ےگ نکیل فہ اؿ ےک ولگں ےس ےچین ہن ارتے اگ الہ االسؾ وک لتق رکںی افر تب 

رپوتسں وک وھچڑںی ےگ فہ االسؾ ےس اےسی لکن اجںیئ سج رطح ریت اشنہن ےس لکن اجات ےہ ارگ ںیم اؿ وک اپات وت اںیہن وقؾ اعد یک رطح 

 لتق رکات۔

 انہد نب رسی، اوباالوحص، دیعس نب قورفؼ، دبعارلنمح نب ایب معن، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیموخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک 

     2446    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٔتيبہ ب٦ َىيس، وبساٜواحس، و١ار ب٦ ٔىٕاً، وبساٜزح٦١ ب٦ ابونى٢، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َِٜواحٔٔس َو٦ِ و١َُاَر  ث٥ََا َوِبُس ا ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ١ِٔىُت أَبَا َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ أَبٔی نُِى٢ٕ  ًٔ َحسَّ ا َٕ ِى َٕ ِٜ َة ب٦ِٔ ا



 

 ٢َ ٦ِ٠ٔ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَی َر ِٕ إ ٔ وُِل َبَىَث َولٔیُّ ب٦ُِ أَبٔی ـَاٜ ُٕ ُِٜدِسرٔیَّ َي ٔىيٕس ا وهٕ ََ َِٜي٦ٔ١َ بَٔذَصَبٕة فٔی أَزٔی٢ٕ ٠َُِقُ  ا

ًٔ ب٦ِٔ حَ  َس١ََضا بَيَِن أَِرَبَىٔة َنََفٕ بَيَِن وَُيِي٥ََة ب٦ِٔ حِٔع٦ٕ َواِلَِْقَ َٕ َِ  َٟ ا َٔ ِٞ ٦ِ٠ٔ تَُزابَٔضا  ٢ِ تَُحعَّ ا َٜ ٞٔ َواٜزَّابُٔي إ٠َّٔ َِٜدِي ابٕٔس َوَزیِسٔ ا

ْٞ ٦ِ٠ٔ أَِظ  َٟ َرُج ا َٕ َِ  ٔٞ ِي َّ ا َوا٠ٔزُ ب٦ُِ اٜفُّ ١َُة ب٦ُِ وََُلثََة َوإ٠َّٔ َٕ ِٝ ََ َذَٜٔک َو َٝ َب َِ  َٟ ا َٔ  ِٔ َّٖ بَٔضَذا ٦ِ٠ٔ َصُؤَِل ٥َّا ٤َِح٦ُ أََح ُ٘ َحابٔطٔ 

ِٔ َیأِتٔيىٔي َخبَُْ  ١َا َٟ أََِل َتأ٥٠َُِونٔی َوأ٤ََا أ٠َٔيُن ٦ِ٠َ فٔی اٜسَّ ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ  ا٥َّٜٔييَّ َظل ا َٔ  ِّ ِٔ َظَباّحا َو٠ََسا ١َا اٜسَّ

 ٔ ٌَائ  ْٞ ا٣َ َرُج َٕ َِ َٕ َِ زُ اِْلَٔزارٔ  ُٗ اٜزَّأِٔس ٠َُص١َّ ِِّٝحَيةٔ ٠َِحُٝو ثُّ اٜ َ٘ َِٜحِبَضةٔ  ُ ا َِٜوِج٥ََتئِن ٤َأشز ُٓ ا َِٜىِي٥َئِن ٠َُِّشٔ َٟ زُ ا و َُ َٟ یَا َر ا

 َّ َٟ ث٢َُّ َول ا َٔ قَٔی اهَّللَ  ٞٔ اِلَِرٔؿ أ٧َِ یَتَّ َّٖ أَصِ َِٜسُت أََح ََٝک أََو َٟ َویِ ا َٕ َِ ٖٔ اهَّللَ  َٟ اهَّللٔ اتَّ و َُ َِٜؤٜئس یَا َر َٟ َخأُٜس ب٦ُِ ا ا َٕ َِ  ُٞ ی اٜزَُّج

ُٟ بَٔٝٔسا و ُٕ ٕٞٓ َي ٢ِ ٦ِ٠ٔ ٠َُع َ٘ َٟ َخأْٜس َو ا َٔ ِّی  ُط أ٧َِ یَُٙو٧َ ُيَعل َّٝ َى َٜ َٟ َِل  ا َٕ َِ ُط  َٕ ُب و٥ُُ َٟ اهَّللٔ أََِل أَِْضٔ ا َٕ َِ ِٝبٔطٔ  َٔ َِٜيَس فٔی  ٤ٔطٔ ٠َا 

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜيطٔ َو َر ٔ َٟ ث٢َُّ ٤ََمَز إ ا َٔ َّٖ بُُفو٤َُض٢ِ  ُُٔٝؤب ا٥َّٜأس َوَِل أَُش َِ َو٦ِ  ُٕ ٢َِٜ أُو٠َزِ أ٧َِ أَِن ِّی  ٔن ٢َ إ َّٝ ََ ْٕٓ طٔ َو َٕ صَُو ٠ُ

ِو٣ْ یَِتُٝو٧َ َ٘ٔتاَب اهَّللٔ َرـِّبا َِل یَُحاؤُز َح٥َأجَزص٢ُِ َی١ِ  َٔ ُد ٦ِ٠ٔ ٔؼئِٔؽٔئ َصَذا  َُّط یَِْخُ َٟ إ٤ٔ ا َٕ ِض٢ُ َِ ُٗ اٜسَّ ١َا ی١َِزُ َ٘ ی٦ٔ  ُٔو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜسِّ زُ

َٞ ث١َُوزَ  ِت َٔ ٥ََُّٝض٢ِ  ُت ِٔ َ ُتُض٢ِ َل ِ٘ َٜئ٦ِٔ أَِزَر  َٟ ا َٔ َٟ أَُل٥ُّطُ  ا َٔ ٔة   ٦ِ٠ٔ اٜز٠َّٔيَّ

 ہبیتق نب دیعس، دبعاولادح، امعر نب اقعقع، دبعارلنمح نب اوبمعن، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن نمی ےس ھچک وسان رسخ رےگن وہےئ ڑپکے ںیم دنب رک ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک 

رطػ اجیھب افر اےس یٹم ےس یھب دجا ایک ایگ اھت۔ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اےس اچر لدویمں ہنییع نب دبر، ارقع نب احسب، زدی 

ہمقلع نب العہث ای اعرم نب لیفط ےک درایمؿ میسقت ایک۔ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم  لیخ افر وچےھت

ےس ا ک لدیم ےن رعض ایک ہک مہ اس ےک زایدہ دقحار ےھت  ہ ابت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک یچنہپ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ہک مت ےھجم اامدتنار ںیہن ےتھجمس۔ احالہکن ںیم لامسونں اک انیم وہں ریمے اپس لامسؿ یک  ربںی حبص اشؾ لیت ںی وت ا ک فملس ےن رفامای 

ا ک لدیم یسھگ وہیئ لوھکنں فاال رھبے وہےئ اگولں فاال ارھبی وہیئ اشیپین فاال ومڈنے وہےئ رس فاال ینھگ داڑ ی فاال اےھٹ 

فر ےنہک اگل اے اہلل ےک روسؽ! اہلل ےس ڈرف وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ریتی رخایب وہ ، ای وہےئ ازار دنب فاال ڑھکا وہا ا

ز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک ںیم اس یک رگدؿ ہن امر ڈاولں؟ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ںیہن اشدی ہک  ہ امن

ز ڑپےنھ فاےل ےنتک اےسی ںی وج زابؿ ےس ارقار رکےت ںی نکیل دؽ ےس ںیہن امےتن وت روسؽ اہلل یلص ڑپاتھ وہ، اخدل ےن رعض ایک امن

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ےھجم ولوگں ےک دولں وک ریچےن افر اؿ ےک ٹیپ اچک رکےن اک مکح ںیہن دای ایگ۔ رھپ لپ یلص اہلل ہیلع 

دھکی رک رفامای اس لدیم یک لسن ےس ا ک وقؾ دیپا وہیگ وج دمعہ ادناز ےس اہلل یک اتکب فل ہ فملس ےن اس وک تشپ ومڑ رک اجےت وہےئ 



 

یک التفت رکے یگ نکیل فہ اؿ ےک ولگں ےس اجتفز ہن رکے یگ فہ دنی ےس اےسی لکن اجںیئ ےگ ےسیج ریت اکشر ےس لکن اجات ےہ 

اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ ںیم اؿ وک اپولں وت اںیہن وقؾ  اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںی ہک ریما امگؿ ےہ ہک لپ یلص

 ومثد یک رطح لتق رکفں۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعاولادح، امعر نب اقعقع، دبعارلنمح نب اوبمعن، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2447    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، حَّضت و١ا رہ ب٦ ٔىٕاً رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أ ٢َِٜ َحسَّ ١َُة ب٦ُِ وََُلثََة َو َٕ ِٝ َٟ َوَو ا َٔ ٥َازٔ  َِ ٔ ًٔ بَٔضَذا اِْل ا َٕ ِى َٕ ِٜ ث٥ََا َجزٔیْز َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ا  یَِذَُکِ َوا٠َٔز بٔی َشِيَبَة َحسَّ

َِٜدفَّ  َِٜيطٔ و١َُزُ ب٦ُِ ا ٔ ا٣َ إ َٕ َِ ُ َوَزاَز  ِٞ ٤َأشز ُٕ ٢ِ َي َٜ َِٜحِبَضةٔ َو َٟ ٤َاتُٔئ ا ا َٔ ٞٔ َو ِي َّ َٟ اهَّللٔ أََِل ب٦َِ اٜفُّ و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ أب َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ِطُ 

 َ َٟ اهَّللٔ أََِل أ و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ ُْ اهَّللٔ  ِي ََ َِٜيطٔ َخأْٜس  ٔ ا٣َ إ َٕ َِ َٟ ث٢َُّ أَِزبََز  ا َٔ َٟ َِل  ا َٔ ُط  َٕ ُب و٥ُُ ُد أَِْضٔ َيِْخُ ََ َّطُ  َٟ إ٤ٔ ا َٕ َِ َٟ َِل  ا َٔ طُ  َٕ ُب و٥ُُ ِْضٔ

َٝ ٦ِ٠ٔ ٔؼئِٔؽٔئ صََذ  ُت ِٔ َ ُتُض٢ِ َل ِ٘ َٜئ٦ِٔ أَِزَر  َٟ ا َٔ َٟ و١َُاَرةُ َحٔسبُِتُط  ا َٔ  َٟ ا َٔ ٥ّا َرـِّبا َو َٜيِّ ِو٣ْ َیِتُٝو٧َ َ٘ٔتاَب اهَّللٔ  َٔ َٞ ث١َُوزَ ا  ِت َٔ  ٥َُّض٢ِ 

 نب العہث اہک امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، رضحت امع رہ نب اقعقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب  ہ دحثی ایس دنس ےس ذرک یک ےہ نکیل ہمقلع

 ںیہن اہک افر اس ںیم  ہ زایدہ ےہ ہک رضحت رمع نب
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اطخب ریض اہلل  ےہ افر اعرم نب لیفط ذرک ںیہن ایک افر ب

لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ  اعتٰیل ہنع ڑھکے وہےئ رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ایک ںیم اس یک رگدؿ ہن امر دفں

 فملس ےن رفامای ںیہن افر رفامای رقنعبی اس لدیم یک لسن ےس ا ک وقؾ ےلکن یگ امعرہ ےتہک ریما امگؿ ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 ےن رفامای ارگ ںیم اؿ وک اپ ولں وت وقؾ ومثد یک رطح اںیہن لتق رک دفں۔

  رہ نب اقعقع ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، رضحت امع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2448    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، اب٦ ِؽيٞ، حَّضت و١ارہ ب٦ ٔىٕاً رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ بَيَِن أَِر  ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ًٔ بَٔضَذا اِْل ا َٕ ِى َٕ ِٜ ٕٞ َو٦ِ و١َُاَرَة ب٦ِٔ ا َُِؽِي ث٥ََا اب٦ُِ  ٕ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ ١َُ٤يِْ ًُ ب٦ُِ َحسَّ ٔ َواِلَِْقَ َِٜديِْ َبَىةٔ َنََفٕ َزیُِس ا

ِٜوَ َحابٕٔس َووَُيِي٥َ  َواَیٔة َوِبٔس ا َِٜحِبَضةٔ ََکٔ ُ ا َٟ ٤َأشز ا َٔ ٞٔ َو ِي َّ ١َُة ب٦ُِ وََُلثََة أَِو َوا٠ٔزُ ب٦ُِ اٜفُّ َٕ ِٝ َّطُ ُة ب٦ُِ حِٔع٦ٕ َوَو َٟ إ٤ٔ ا َٔ احٔسٔ َو

َٞ ث١َُوزَ  ِت َٔ ٥ََُّٝض٢ِ  ُت ِٔ َ ُتُض٢ِ َل ِ٘ َٜئ٦ِٔ أَِزَر ٢ِ یَِذَُکِ  َٜ ِو٣ْ َو َٔ ُد ٦ِ٠ٔ ٔؼئِٔؽٔئ َصَذا  َيِْخُ ََ 

انب ریمن، انب لیضف، رضحت امعرہ نب اقعقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس  ہ رفاتی ےہ ہک ایس رطح ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع 

فل ہ فملس ےن اچر لدویمں ےک درایمؿ میسقت ایک زدی اریخل، ارقع نب احسب، ہنییع نب نیصح ہمقلع نب العہث ای اعرم لیفط افر دبعاولادح 

ِ اہک افر رفامای ہک اس یک لسن ےس رقنعبی ا ک وقؾ ےلکن یگ افر اس ںیم لرخی ہن ہ ہک ارگ ںیم اؿ وک یک رفاتی یک رط
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 اپولں وت اںیہن وقؾ ومثد یک رطح لتق رک دفں ذموکر ںیہن۔

 انب ریمن، انب لیضف، رضحت امعرہ نب اقعقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2449    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ي٢، حَّضت ابو١َٝہ اور وفاء ب٦ يسار رِضي اهَّلل ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساٜوہاب، یحٌي ب٦ َىيس، ٠ح١س ب٦ ابزاہ :  راوی



 

 تىالٰی و٥ہ

َْنٔی ٠ُ  َ ُٟ أَِخب و ُٕ ٔىيٕس َي ََ ١ِٔىُت َیِحٌَي ب٦َِ  ََ  َٟ ا َٔ َِٜوصَّأب  ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ُس ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ أَبٔی َحسَّ َح١َّ

َّضُ  ِٔ ب٦ِٔ َيَسإر أ٤َ ١ََة َوَوَفا َٝ َِٝيطٔ ََ َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىَت َر ََ  ِٞ ورٔیَّةٔ َص ََِٜحُ َسأََِلُظ َو٦ِ ا َِ ُِٜدِسرٔیَّ  ٔىيٕس ا ََ  ١َا أََتَيا أَبَا 

 ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ٙٔىِّي  ورٔیَُّة َوَل ََِٜحُ َٟ َِل أَِزرٔی ٦ِ٠َ ا ا َٔ َصا  ٢َ یَِذَُکُ َّٝ ََ ٢َ َو ةٔ  َّٝ ٔ اِل٠َُّ ُد فٔی َصٔذظ ُٟ یَِْخُ و ُٕ َي

ُض٢ِ أَِو  َٔ آ٧َ َِل یَُحاؤُز حُُٝو ُُِٜقِ ٧َُُ ا َيُِقَ َِ و٧َ َظََلَت٢ُِٙ ٠ََي َظََلتٔض٢ِٔ  ِو٣ْ َتِحُٔقُ َٔ ِٞ ٥ِ٠َٔضا  ُٕ ٢ِ َي َٜ ی٦ٔ  َو ُٔو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜسِّ َح٥َأجَزص٢ُِ َی١ِزُ

ََِي٥ُِمزُ اٜزَّ  ٔة  ِض٢ٔ ٦ِ٠ٔ اٜز٠َّٔيَّ َٗ اٜسَّ ٣ٔ َشِيْئ ٠ُزُو َٖ بَٔضا ٦ِ٠ٔ اٜسَّ ٔ ِٞ َوٝ ةٔ َص َٔ ُّو ِٜ َيَت١َاَری فٔی ا َِ ٔلَی رَٔظأِطٔ  ٔلَی َنِعٝٔطٔ إ ِض١ٔطٔ إ ََ ٔلَی   امٔی إ

دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس افر اطعء نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ 

دیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس لےئ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس وپاھچ ہک لپ ےن روسؽ اہلل دفونں رضحت اوب

یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس رحفر ہ ےک ابرے ںیم ھچک انس وت اوہنں ےن رفامای ںیم ںیہن اجاتن ہک رحفر ہ وکؿ ںی نکیل ںیم ےن روسؽ 

انس لپ رفامےت ےھت ہک اس اتم ںیم ا ک وقؾ ےلکن یگ  ہ ںیہن رفامای ہک اس اتم ےس وہیگ فہ ایسی اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس 

وقؾ وہیگ ہک مت اینپ امنز وک اؿ یک امنز ےس ریقح اجون ےگ فہ رقلؿ ڑپںیھ ےگ نکیل فہ اؿ ےک وقلحں ای ولگں ےس ےچین ہن ارتے اگ فہ 

ںیئ ےگ ریتادناز اےنپ ریت اس ڑکلی افر اس ےک لھپ وک داتھکی ےہ افر اس ےک دنی ےس ریت ےک اشنہن ےس ےلکن اجےن یک رطح لکن اج

 انکرہ اریخ رپ وغر رکات ےہ وج اس یک ویکٹچں ںیم اھت ہک ںیہک اس یک یسک زیچ وک وخؿ ںیم ےس وکیئ زیچ پ  یئگ ےہ۔

 ر اطعء نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دبعاولاہب، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس اف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2450    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوـاہز، وبساهَّلل ب٦ وہِ، یو٤س، اب٦ شہاب، ابو١َٝہ ب٦ وبساٜزح٦١، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی



 

 و٥ہ

 ََ َْنٔی أَبُو  َ َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب َ ِٕ أَِخب ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ ٔ أَِخب اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ٦ٔ١َ َو٦ِ أَبٔی ١َََٝة ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَّحِ َحسَّ

 َ ٤َْ َ اَِل أَِخب َٔ ِّٔضزٔیُّ  ِٜ ُة ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَِح١َُس ب٦ُِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ا َٝ ٠َ ثَىٔي َِحِ ُِٜدِسرٔیِّ ح و َحسَّ ٔىيٕس ا َْنٔی یُو٤ُُس َو٦ِ ََ َ ِٕ أَِخب ا اب٦ُِ َوصِ

حَّ  ١َََٝة ب٦ُِ َوِبسٔ اٜزَِّح٦ٔ١َ َواٜؽَّ ََ َْنٔی أَبُو  َ ٟٔ اب٦ِٔ ٔشَضإب أَِخب و َُ َٟ بَِي٥َا ٤َِح٦ُ و٥َِٔس َر ا َٔ ُِٜدِسرٔیَّ  ٔىيٕس ا ََ َِٜض١َِسانٔیُّ أ٧ََّ أَبَا  اُک ا

ْٞ ٦ِ٠ٔ بَىٔي َت١ٔي٢ٕ  ةٔ َوصَُو َرُج ُِٜدَوِئَّصَ ِس١ّا أََتاُظ ذُو ا َٔ ٔس٢ُ  ِٕ ٢ََّٝ َوصَُو َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل ا َٔ  ِٟ َٟ اهَّللٔ اِؤس و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ   

 ٢ِ َٜ ُت إ٧ِٔ  ِس خِٔبُت َوَخَٔسِ َٔ  ِٟ ٢ِ أَِوسٔ َٜ ُٟ إ٧ِٔ  ََٝک َو٦ِ٠َ َيِىسٔ ٢ََّٝ َویِ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ و١َُزُ ب٦ُِ َر ا َٕ َِ  ِٟ  أَِؤس

َٟ َر  ا َٔ ُط  َٕ ِب و٥ُُ َٟ اهَّللٔ ائَِذ٧ِ لٔی ِٔيطٔ أَِْضٔ و َُ أب َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط یَا َر َِٜدفَّ َٜطُ ا إ٧َّٔ  َِ ٢َ َزِوُط  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ

آ٧َ َِل یَُحاؤُز تَ  ُُِٜقِ ٧َُُ ا ٢ِ َظََلَتُط ٠ََي َظََلتٔض٢ِٔ َؤظَيا٠َُط ٠ََي ٔظَيا٠ٔض٢ِٔ َيُِقَ ُ٘ ُٔو٧َ ٦ِ٠ٔ أَِظَحابّا َیِحُٔقُ أََحُس َزأَٔيُض٢ِ ی١َِزُ

ُٗ اٜسَّ  ١َا ی١َِزُ َ٘ ََل٣ٔ  َِ ٔ َََِل یُوَجُس ِٔيطٔ اِْل ٔلَی رَٔظأِطٔ  ََل یُوَجُس ِٔيطٔ َشِيْئ ث٢َُّ ی٥َُِمزُ إ َِ ٔلَی َنِعٝٔطٔ  ٔة ی٥َُِمزُ إ َشِيْئ ث٢َُّ ی٥َُِمزُ ِض٢ُ ٦ِ٠ٔ اٜز٠َّٔيَّ

َََِل یُوَجُس ِٔيطٔ   ٔ َُٔذذٔظ ٔلَی  ِِٜٕٔسُح ث٢َُّ ی٥َُِمزُ إ َََِل یُوَجُس ِٔيطٔ َشِيْئ َوصَُو ا ٔلَی َنٔؽيِّطٔ  َوزُ  إ َِ ْٞ أَ ٣َ آیَُتُض٢ِ َرُج َث َواٜسَّ ََِٜفِ َٖ ا َب ََ َشِيْئ 

ٕة ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜ  َٔ ُجو٧َ َولَی حٔئن َُفِ َِٜبِؽَىةٔ َتَتَسِرَزُر َیِْخُ ُٞ ا ٔ أَِو ٠ِٔث ١َِٜزِأَة ُٞ ثَِسٔی ا ٔىيٕس إِٔحَسی َوُؽَسیِطٔ ٠ِٔث ََ َٟ أَبُو  ا َٔ أس 

 ٟٔ و َُ ١ِٔىُت َصَذا ٦ِ٠ٔ َر ََ ِّی  أَِشَضُس أَن َِ َ ُض٢ِ َوأ٤َ َٝ اَت َٔ ِٕ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط  ٔ ٢ََّٝ َوأَِشَضُس أ٧ََّ َولٔیَّ ب٦َِ أَبٔی ـَاٜ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ا اهَّللٔ َظل

ٟٔ اهَّللٔ َظ  و َُ َِٜيطٔ َولَی َنِىٔت َر ٔ َّي ٤ََمزُِت إ ُتَٔی بٔطٔ َحً أ َِ ُؤجَس  َِ ُِٜت١َٔس  ا َِ  ٔٞ أ٠َََز بَٔذَٜٔک اٜزَُّج َِ َّ ٠ََىُط  َّٜٔذی ل ٢َ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو ی اهَّللُ َو

 َنَىَت 

اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

س ذفاوخلرصیہ وج ینب میمت ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس ےھت افر لپ امؽ تمینغ میسقت رفام رےہ ےھت ہک لپ ےک اپ

ںیم ےس ا ک ےہ اس ےن اہک اے اہلل ےک روسؽ! ااصنػ رک۔ وت روسؽ اہلل ےن رفامای ریتی رخایب وہ ارگ ںیم ااصنػ ہن رکفں وت وکؿ 

ہنع ےن ےہ وج ااصنػ رکے اگ افر وت دببیصن افر اصقنؿ ااھٹےن فاال وہایگ ارگ ںیم ےن دعؽ ہن ایک وت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل 

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ ےھجم اس یک رگدؿ امرےن یک ااجزت دے دںی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اےس وھچڑ 

دف ویکہکن اس ےک اسیھت اےسی وہں ےگ ہک اہمترا ا ک لدیم اینپ امنز وک اؿ یک امنز ےس ریقح وصتر رکے اگ افر اےنپ رفزے وک اؿ ےک 

ؿ ڑپںیھ ےگ نکیل فہ اؿ ےک ولگں ےس اجتفز ہن رکے اگ۔ فہ االسؾ ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ اسیج ہک ریت اشنہن رفزے ےس رقل

 ےس لکن اجات ےہ ہک ریت ادناز اس ےک اھب ہ وک داتھکی ےہ وت اس ںیم وکیئ زیچ ںیہن اپات رھپ اس ےک انکرے وک داتھکی ےہ وت اس ںیم وکیئ



 

ےہ  وک داتھکی ےہ وت ھچک ںیہن اپات احالہکن ریت ٹیپ یک دنگیگ افر وخؿ ےس لکن اکچ وہات ےہ اؿ یک اشنین  ہزیچ ںیہن اپات۔ رھپ اس یک ڑکلی 

ہک اؿ ںیم ےس ا ک لدیم ااسی ایسہ ےہ ہک اس اک ا ک اشہن وعرت ےک اتسپؿ ای وگتش ےک ولڑھتے یک رطح وہاگ وج رھترھتاات وہاگ ۔ 

یگ اوبدیعس ےتہک ںی ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن یہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ  ہ اس فتق ںیلکن ےگ بج ولوگں ںیم وھپٹ وہ

فملس ےس انس افر ںیم وگایہ داتی وہں ہک یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےس اہجد ایک افر ںیم لپ ےک اسھت اھت وت لپ ےن 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس الای ایگ۔ اہیں کت ہک ںیم ےن اےس فاسی یہ اپای اسیج اس لدیم وک التش رکےن اک مکح دای فہ الم وت اےس یلع 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اھت۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2451    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ابو وسی، ََٝمي٧، ابونَّضہ، حَّضت ابوَىيس  :  راوی

ٔىيٕس  ََ َة َو٦ِ أَبٔی  ٧َ َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ  َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ثَىٔي ٠َُح١َّ ٢ََّٝ َحسَّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

ُجو٧َ فٔی تٔطٔ َیِْخُ ِو٠ّا یَُٙو٤ُو٧َ فٔی أ٠َُّ َٔ ٖٔ  َذََکَ  ِٝ َِٜد ٖٔ أَِو ٦ِ٠ٔ أَََشِّ ا ِٝ َِٜد َٟ ص٢ُِ ََشُّ ا ا َٔ  ُٖ َحاُٜ َمَيص٢ُِ اٜتَّ َٔ ٕة ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس  َٔ َُفِ

ُض٢ِ ٠ََثَّل  َٜ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َب ا٥َّٜٔييُّ َظل ََّضَ َِ  َٟ ا َٔ  ِّٖ َِٜح ٔلَی ا َتئِن إ َّ ٔ ائ ُتُُٝض٢ِ أَِزنَی اٜفَّ ِٕ ِوِّل اٜزَّجُ َي َٔ  َٟ ا َٔ َة أَِو  أَِو  ُٞ یَزِمٔی اٜز٠َّٔيَّ

َّْة َوی٥َُِمزُ فٔی ََل َیَزی َبٔعي َِ َّْة َوی٥َُِمزُ فٔی ا٥َّٜٔضيِّ  ََل َیَزی َبٔعي َِ  ٔٞ َي٥ُِمزُ فٔی ا٥َِّٜع َِ َزَؿ  ٍَ ِٜ َٟ ا ا َٟ أَبُو  َٔ ا َٔ  َٟ ا َٔ َّْة  ََل یََزی َبٔعي َِ  ٔٗ ُّو ِٜ ا

ِٜىٔ  َٞ ا ُِٝت١ُوص٢ُِ یَا أَصِ َت َٔ ٔىيٕس َوأْمُتَْن  ََ ٔٗ  َزا

 دمحم نب ینثم، اوب دعی، امیلسؿ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

ےن ا ک وقؾ اک ذرک رفامای وج لپ یک اتم ےس وہں ےگ فہ ولگ ولوگں یک وھپٹ ےک فتق ںیلکن ےگ اؿ یک اشنین رس ڈنماان وہیگ فہ 

ؼ ںی ای دبرتنی ولخمؼ ںیم ےس ںی اؿ وک فہ ولگ لتق رکںی ےگ وج دف رگفوہں ںیم ےس قح ےک رقبی وہں ےگ رھپ یبن دبرتنی ولخم



 

 رظن رکات رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اؿ یک اثمؽ ایبؿ رفامیئ ای ا ک ابت رفامیئ اس لدیم یک وج ریت اتکنیھپ ےہ ای اشنہن وت فہ اھب ہ ںیم

ھچک ارث ںیہن داتھکی افر ریت یک ڑکلی ںیم داتھکی ےہ افر ھچک ںیہن داتھکی افر اس ےک افرپ ےک ہصح ںیم داتھکی ےہ وت ھچک  ےہ نکیل اس ںیم

 ںیہن داتھکی ےہ اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اے الہ رعاؼ مت ےن اںیہن لتق ایک ےہ۔

 اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، اوب دعی، امیلسؿ، اوبرضنہ، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2452    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ ْقوح، ٔا٢َ ب٦ ِؽٞ حسانی، ابونَّضہ، حَّضت ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َة َو٦ِ  ث٥ََا أَبُو َنَِّضَ انٔیُّ َحسَّ ُِٜحسَّ ٞٔ ا ِؽ َّ ِٜ ٢ُ َوصَُو اب٦ُِ ا َٔ ا َٕ ِٜ ث٥ََا ا ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َٟ  َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ أَبٔی 

ُٟ ا و َُ َّ َر ٔ ائ ُتَُٝضا أَِولَی اٜفَّ ِٕ ١ُِِٜس١ٔٝٔيَن َي ٕة ٦ِ٠ٔ ا َٔ ْة و٥َِٔس َُفِ َٔ ُٗ ٠َارٔ ٢َ َت١ِزُ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِّٖ هَّللٔ َظل َِٜح  َتئِن بٔا

 ابیشؿ نب رففخ، اقمس نب لضف دحاین، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ناملسونں ےک ارتفاؼ ےک فتق ا ک رفہق امرہق رخفج رکے اگ اؿ وک دف رگفوہں ںیم ےس ارقب ایل اقحل 

 رگفہ لتق رکے اگ۔

 ابیشؿ نب رقفح، اقمس نب لضف دحاین، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2453    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وَىيس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوربيي زہزانی، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ابوووا٤ہ، ٔتازہ، ابونَّضہ، حَّضت اب :  راوی

َتازَ  َٔ ث٥ََا أَبُو َوَوا٤ََة َو٦ِ  ُٔتَِيَبُة َحسَّ  َٟ ا َٔ ٔىيٕس  ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا أَبُو اٜزَّبٔئي اٜزَّصَِزانٔیُّ َو ٔىيٕس َحسَّ ََ َة َو٦ِ أَبٔی  َة َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ

َٝيِ  َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ ُِٜدِسرٔیِّ  ُض٢ِ ا َٝ ِت َٔ ْة یَلٔی  َٔ ُد ٦ِ٠ٔ بَِي٥ٔض١َٔا ٠َارٔ ََِتِْخُ َتا٧ٔ  َٔ ًٔي َٔفِ ٢َ َتُٙو٧ُ فٔی أ٠َُّ َّٝ ََ طٔ َو

 ِّٖ َِٜح  أَِوَِلص٢ُِ بٔا

اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فملس ےن اراشد رفامای ریمی اتم ںیم دف رگفہ وہ اجںیئ ےگ وت اؿ ںیم ےس امرہق رفہق ےلکن اگ اؿ وخارج ےس فہ اہجد رکے اگ ہیلع فل ہ

 وج بس ےس زایدہ قح ےک رقبی وہاگ۔

 اوبرعیب زرہاین، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اتقدہ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2454    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ابوَىيس خسری رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، وبساِلولی، زاُز ب٦ نَّضہ، حَّضت :  راوی

ٔىيٕس  ََ َة َو٦ِ أَبٔی  ث٥ََا َزاُوزُ َو٦ِ أَبٔی َنَِّضَ ث٥ََا َوِبُس اِلَِولَی َحسَّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َّی َحسَّ َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ُِٜدِسرٔیِّ أ٧ََّ َر ا

ْة فٔی َٔ ُٗ ٠َارٔ َٟ َت١ِزُ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو ِّٖ  اهَّللُ َو َِٜح َتئِن بٔا َّ ٔ ائ َُٝض٢ِ أَِولَی اٜفَّ ِت َٔ َيلٔی  َِ ٕة ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس  َٔ  َُفِ



 

دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، داؤد نب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ 

ا ک رفہق امرہق ےلکن اگ افر رگفوہں ںیم ےس اؿ وک فہ لتق رکے اگ  فملس ےن اراشد رفامای ولوگں ےک االتخػ یک فہج ےس اؿ ںیم ےس

 افر دف رگفوہں ںیم ےس اؿ وک فہ لتق رکے اگ وج قح ےک زایدہ رقبی وہاگ۔

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، داؤد نب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ذرک افر اؿ یک صوصتایت ےک ایبؿ ںیم

     2455    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

حَّضت ابوَىيس خسری رِضي وبيساهَّلل ٔواریزی، ٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ َّيا٧، حبيِ ب٦ ابی ثابت، ؼحاک ٠َّشقی،  :  راوی

 اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َيا٧ُ وَ  ِّ َُ ث٥ََا  ٔ َحسَّ ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜزُّبَيِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َٕ ِٜ ثَىٔي وُبَِيُس اهَّللٔ ا أک َحسَّ حَّ ِٔ ب٦ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت َو٦ِ اٜؽَّ ٦ِ َحبٔي

ُِٜدِسرٔیِّ  ٔىيٕس ا ََ قٔیِّ َو٦ِ أَبٔی  ١َِِّٜٔشَ ٕة  ا َّ ٔ ٕة ٠ُِدَتٝ َٔ ُجو٧َ َولَی َُفِ ِو٠ّا َیِْخُ َٔ ٢َ فٔی َحٔسیٕث َذََکَ ِٔيطٔ  َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

 ِّٖ َِٜح َتئِن ٦ِ٠ٔ ا َّ ٔ ائ ُب اٜفَّ ُتُُٝض٢ِ أَِْقَ ِٕ  َي

ت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دیبع اہلل وقارریی، دمحم نب دبعاہلل نب ایفسؿ، ، بی نب ایب اثتب، احضک رشمیق، رضح

رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک دحثی ںیم ایسی وقؾ اک ذرک رفامای وج االتخػ ےک فتق ےلکن یگ اؿ وک دف 

 رگفوہں ےس وج قح ےک زایدہ رقبی وہاگ فہ لتق رکے اگ۔

، ، بی نب ایب اثتب، احضک رشمیق، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل دیبعاہلل وقارریی، دمحم نب دبعاہلل نب ایفسؿ :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ...وخارج وک لتق رک ےن یک وت بیغ ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیموخارج وک لتق رک ےن یک وت بیغ ےک 

     2456    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠ح١س ب٦ وبساهَّلل ب٦ ١٤يْ، وبساهَّلل ب٦ َىيس اشخ، و٘يي، او١ض، خيث١ہ، حَّضت َو یس ب٦ ٌّٝہ رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ٕ َوَوِبُس اهَّللٔ  ُس ب٦ُِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ ١َُ٤يِْ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َحسَّ ث٥ََا َو٘ٔيْي َحسَّ َٟ اِلََشخُّ َحسَّ ا َٔ ٔىيٕس اِلََشخُّ َج١ٔيّىا َو٦ِ َو٘ٔيٕي  ََ ب٦ُِ 

َّی ا ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ثُِت٢ُِٙ َو٦ِ َر َٟ َولٔیٌّ إَٔذا َحسَّ ا َٔ  َٟ ا َٔ َة  َٝ َّ ٌَ َویِسٔ ب٦ِٔ  َُ َْل٧َِ أَِٔخَّ اِلَِو١َُض َو٦ِ َخِيَث١ََة َو٦ِ  َِ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  هَّللُ َو

ثُِت٢ُِٙ َِمَٔي بَِيىٔي َوبَِي٢ُِٙ٥َ  ِٞ َوإَٔذا َحسَّ ُٕ ٢ِ َي َٜ َِٝيطٔ ٠َا  َٟ َو ُٔو ٔلَیَّ ٦ِ٠ٔ أ٧َِ أَ ُِّ إ ِٔ أََح ١َا َٟ ٦ِ٠ٔ اٜسَّ و َُ ١ِٔىُت َر ََ َب َخِسَوْة  ََِٜحِ إ٧َّٔ ا َِ

ُد فٔی آِٔخٔ اٜز٠ََّا٧ٔ  َيِْخُ ََ  ُٟ و ُٕ ٢ََّٝ َي ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل ِو َٔ  ٔ وُٜو٧َ ٦ِ٠ٔ َخيِْ ُٕ ٔ َي ُِ اِلَِحََل٣ َضا َّ َُ ٥َا٧ٔ  َِ َ ِو٣ْ أَِحَساُث اِل َٔ

ِض٢ُ ٦ِ٠ٔ اٜزَّ  ُٗ اٜسَّ ١َا ی١َِزُ َ٘ ی٦ٔ  ُٔو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜسِّ آ٧َ َِل یَُحاؤُز َح٥َأجَزص٢ُِ ی١َِزُ ُُِٜقِ ٧َُُ ا ِٜبَْٔیَّٔة َيُِقَ ُتُٝوص٢ُِ ا ِٔ ا َِ َٜٕٔيُت١ُوص٢ُِ  إَٔذا  َِ ٔة  ٠ٔيَّ

َِٜٕٔيا٠َةٔ َِ  َُٝض٢ِ و٥َِٔس اهَّللٔ یَِو٣َ ا َت َٔ ِتٝٔض٢ِٔ أَِجّزا ٦ِ١َٜٔ  َٔ  إ٧َّٔ فٔی 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب دیعس اجش، فعیک، اشمع، ہمثیخ، رضحت وس دی نب ہلفغ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک فہ دحثی ایبؿ رکفں وج لپ یلص اہلل رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای ارگ ںیم مت ےس روس

ہیلع فل ہ فملس ےن ںیہن رفامیئ وت ےھجم لامسؿ ےس رگ ڑپان زایدہ وبحمب ےہ اس ےس ہک ںیم فہ ابت وہکں وج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

درایمؿ ےہ وت اجؿ ول ہک گنج دوھہک ابزی اک انؾ ےہ ںیم ےن ےن ںیہن ایبؿ رفامیئ افر بج فہ ابت ایبؿ رکفں وج ریمے افر اہمترے 

ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس انس لپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت رقنعبی اریخ زامہن ںیم ا ک وقؾ ےلکن یگ ونرمع افر اؿ 

فہ اؿ ےک ولگں ےس ہن ارتے اگ دنی ےس لقع فاےل ویبوقػ وہےگن ابت وت بس ولخمؼ ےس ایھچ رکںی ےگ رقلؿ ڑپںیھ ےگ نکیل 

 فہ ارطسح لکن اجںیئ ےگ اسیج ہک ریت اشنہن ےس لکن اجات ےہ بج مت اؿ ےس  ول وت اؿ وک لتق رکدانی ویکہکن اؿ وک لتق رکےن فاےل وک اہلل



 

 ےک اہں ایقتم ےک دؿ وثاب وہاگ۔

 ہمثیخ، رضحت وس دی نب ہلفغ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل نب دیعس اجش، فعیک، اشمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج وک لتق رک ےن یک وت بیغ ےک ایبؿ ںیم

     2457    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، ويسٰي ب٦ یو٤س، ٠ح١س ب٦ ابوبْک ٠ٕسمی، ابوبْک، ٤اِي، وبساٜزح٦١ ب٦ ٠ہسی، او١ض :  راوی

 ٔ م سَّ َٕ ١ُِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٤ََْا ؤيَسي ب٦ُِ یُو٤َُس ح و َحسَّ َ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب َح َِ ٔ ث٥ََا إ َ َحسَّ ث٥ََا یُّ َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ ٤ اَِل َحسَّ َٔ إِٔي 

َٝطُ  ٔ ٠ِٔث ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل َيا٧ُ لَٔکَ ِّ َُ ث٥ََا   َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ ٠َِضٔسٓیٕ َحسَّ

فایل ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دمحم نب اوبرکب دقمیم، اوبرکب، انعف، دبعارلنمح نب دہمی، اشمع، اس دنس ےک اسھت یھب افرپ 

 دحثی ابمرہک رمفی ےہ

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دمحم نب اوبرکب دقمیم، اوبرکب، انعف، دبعارلنمح نب دہمی، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  وت بیغ ےک ایبؿ ںیموخارج وک لتق رک ےن یک

     2458    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 وث١ا٧ ب٦ ابی شيبہ، جزیز، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، زہيْ ب٦ ِحب، ابو٠ىاویہ، او١ض :  راوی

ث٥ََا أَبُو  ث٥ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ث٥ََا وُِث١َا٧ُ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ث٥ََا أَبُو َحسَّ اُٜوا َحسَّ َٔ ٕب  ِٕ َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ یِ بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ

١َا ی١َِزُ  َ٘ ی٦ٔ  ُٔو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜسِّ َِٜيَس فٔی َحٔسیثٔض١َٔا َی١ِزُ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ص١َُا َو٦ِ اِلَِو١َٔض بَٔضَذا اِْل ةٔ ٠َُىاؤیََة لَٔکَ ِض٢ُ ٦ِ٠ٔ اٜز٠َّٔيَّ  ُٗ اٜسَّ

ایب ہبیش، رجری، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، زریہ نب رحب، اوباعمف ہ، اشمع، ایس دحثی یک ا ک افر دنس ذرک یک ےہ نکیل  امثعؿ نب

 اس ںیم  ہ ںیہن ےہ ہک فہ دنی ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ ےسیج ریت اشنہن ےس لکن اجات ےہ۔

 ، زریہ نب رحب، اوباعمف ہ، اشمعامثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج وک لتق رک ےن یک وت بیغ ےک ایبؿ ںیم

     2459    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

١س ب٦ ابوبْک ٠ٕسمی، اب٦ ابی وٝيہ، ح١از ب٦ زیس، ٔتيبہ ب٦ َىيس، ح١از ب٦ زیس، ابوبْک ب٦ ابوشيبہ، زہيْ ب٦ ٠ح :  راوی

 ِحب، ا١َاويٞ ب٦ وٝيہ، ایوب، ٠ح١س، وبيسہ، ولی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َة َوَح١َّ  َٝيَّ ث٥ََا اب٦ُِ وُ مٔیُّ َحسَّ سَّ َٕ ١ُ ِٜ ُس ب٦ُِ أَبٔی بَِْکٕ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ازُ ب٦ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٥ََا َح١َّ ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ازُ ب٦ُِ َزیِٕس ح و َحسَّ

ُٞ اب٦ُِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ اَِل َحسَّ َٔ َُٜض١َا  ُن  ِّ َّٝ ٕب َواٜ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٕس َو٦ِ ح و َحسَّ َة َو٦ِ أَیُّوَب َو٦ِ ٠َُح١َّ َٝيَّ   وُ

َِٜئس أَِو ٠َِثُسو٧ُ  َِٜيسٔ أَِو ٠ُوَز٧ُ ا ْٞ ٠ُِدَسُد ا َٟ ِٔيض٢ِٔ َرُج ا َٕ َِ َِٜدَوارَٔد  َٟ َذََکَ ا ا َٔ وا َوبٔيَسَة َو٦ِ َولٓٔیٕ  َِٜوَِل أ٧َِ َتِبَْطُ َِٜئس  ا

َّی اهَّللُ  ٕس َظل ُتُٝو٤َُض٢ِ َولَی َٜٔسا٧ٔ ٠َُح١َّ ِٕ َّٜٔذی٦َ َي ثُِت٢ُِٙ ب١َٔا َوَوَس اهَّللُ ا ٕس ََٜحسَّ ١ِٔىَتطُ ٦ِ٠ٔ ٠َُح١َّ ََ ُِٝت آ٤َِت  ُٔ  َٟ ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َِٙىَبةٔ  َِٙىَبٔة إٔی َوَربِّ اِل َِٙىَبٔة إٔی َوَربِّ اِل َٟ إٔی َوَربِّ اِل ا َٔ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

، اوبرکب نب اوبہبیش، زریہ نب رحب، اامسلیع نب ہیلع، دمحم نب اوبرکب دقمیم، انب ایب ہیلع، امحد نب زدی، ہبیتق نب دیعس، امحد نب زدی



 

 ک اویب، دمحم، دیبعہ، یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وخارج اک ذرک ایک وت رفامای اؿ ںیم ا

 اہھت فاال وہاگ افر ارگ مت رخف ہن رکف وت ںیم مت ےسلدیم انصق اہھت فاال ای وگتش ےک ولڑھتے یک رطح اہھت فاال ای وعرت ےک اتسپؿ ےسیج 

ہیلع  ایبؿ رکفں فہ فدعہ وج اہلل ےن اؿ ولوگں وک لتق رکےن اک دمحم یلص اہلل ہیلع ف ملس یک زابین دای ںیم ےن رعض ایک لپ ےن دمحم یلص اہلل

ای اہں رب یک مسق اہں رب ہبعک یک مسق اہں رب ہبعک یک فل ہ فملس ےس انس ےہ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفام

 مسق۔

دمحم نب اوبرکب دقمیم، انب ایب ہیلع، امحد نب زدی، ہبیتق نب دیعس، امحد نب زدی، اوبرکب نب اوبہبیش، زریہ نب رحب، اامسلیع نب  :  رافی

 ہیلع، اویب، دمحم، دیبعہ، یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج وک لتق رک ےن یک وت بیغ ےک ایبؿ ںیم

     2460    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ابووسی، اب٦ وو٧، ٠ح١س ب٦ وبيسہ :  راوی

ث٥ََا  ُ َحسَّ ث َٟ َِل أَُحسِّ ا َٔ ٕس َو٦ِ َوبٔيَسَة  ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ َو٦ِ اب٦ِٔ َوِو٧ٕ َو٦ِ ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ١ِٔىُت ٥ِ٠ٔطُ ٠َُح١َّ ََ ٢ُِٙ إِٔلَّ ٠َا 

ُِوّوا  ََِذََکَ َو٦ِ َولٓٔیٕ ٤َِحَو َحٔسیٔث أَیُّوَب ٠َزِ

 ہ، ایس دحثی ابمرہک یک دفرسی دنس ذرک رک دی ےہ۔دمحم نب ینثم، اوبدعی، انب وعؿ، دمحم نب دیبع

 دمحم نب ینثم، اوبدعی، انب وعؿ، دمحم نب دیبعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب



 

 وخارج وک لتق رک ےن یک وت بیغ ےک ایبؿ ںیم

     2461    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبس ب٦ ح١يس، وبساٜززاٗ ب٦ ہ١ا٣، وبسا١ٜٝک ب٦ ابی ََٝمي٧، ١َٝہ ب٦ ٘ہيٞ، زیس ب٦ وہِ جہىي رِضي اهَّلل تىالٰی  :  راوی

 و٥ہ

ث٥ََ  ا٣ٕ َحسَّ ٗٔ ب٦ُِ َص١َّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ث٥ََا َوِبُس ب٦ُِ ح١َُِيٕس َحسَّ ثَىٔي َحسَّ ٕٞ َحسَّ َضِي ُ٘ ١ََُٝة ب٦ُِ  ََ ث٥ََا  ٧َ َحسَّ َمِيَ َٝ َُ ٚٔ ب٦ُِ أَبٔی  ٔ ٝ١َِٜ ا َوِبُس ا

 ََ َّٜٔذی٦َ  َّٜٔذی٦َ کَا٤ُوا ٠ََي َولٓٔیٕ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط ا َِٜحِئض ا َُّط کَا٧َ فٔی ا ُِٜحَضىٔيُّ أ٤َ ِٕ ا َٟ َولٔیٌّ َر َزیُِس ب٦ُِ َوصِ ا َٕ َِ َِٜدَوارٔٔد  ٔلَى ا ِضَٔي اُروا إ

ِو٣ْ ٠ٔ  َٔ ُد  ُٟ یَِْخُ و ُٕ ٢َ َي َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُت َر ََ ِّی  ٔن َِٜيَس اهَّللُ َو٥ِطُ أَیَُّضا ا٥َّٜاُس إ آ٧َ  ُُِٜقِ ُءو٧َ ا ًٔي َيُِقَ ٦ِ أ٠َُّ

ٔلَى َظََلتٔض٢ِٔ بَٔشيِ  اَءتٔض٢ِٔ بَٔشِيٕء َوَِل َظََلت٢ُُِٙ إ ٔلَى ْٔقَ اَءت٢ُُِٙ إ آ٧َ َیِحٔسبُو٧َ ْٔقَ ُُِٜقِ ُءو٧َ ا ٔلَى ٔظَيا٠ٔض٢ِٔ بَٔشِيٕء َيُِقَ ٕء َوَِل ٔظَيا٢ُِٙ٠ُ إ

ضِ  ُٗ اٜسَّ ١َا ی١َِزُ َ٘  ٔ ََل٣ َِ ٔ ُٔو٧َ ٦ِ٠ٔ اِْل َِٝيض٢ِٔ َِل تَُحاؤُز َظََلتُُض٢ِ َتَزأَٔيُض٢ِ َی١ِزُ ُض٢ِ َوصَُو َو َٜ َّطُ  َِٜحِيُض أ٤َ ٢َُٝ ا ِو َيِى َٜ ٢ُ ٦ِ٠ٔ اٜز٠َّٔيَّةٔ 

 َّٜ ٞٔ ا َِٜى١َ ٢ََّٝ َِلتَّکَُٝوا َو٦ِ ا ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ُض٢ِ َولَى َٜٔسا٧ٔ ٤َبٔيِّض٢ِٔ َظل َٜ ُٔٔضَي  َُٜط ٔذی٦َ ُئعيبُو٤َُض٢ِ ٠َا  َٚ أ٧ََّ ِٔيض٢ِٔ َرُجَّل  ٔ  َوآیَُة َذٜ

َِٝيطٔ  ِسٔی َو ١ََٝٔة اٜثَّ ُٞ َح ٔ ٠ِٔث ًْ َولَى َرأِٔس َوُؽٔسظ َٜطُ ذَٔرا َِٜيَس  ا٣ٔ  َوُؽْس َو ٞٔ اٜصَّ ٔلَى ٠َُىاؤَیَة َوأَصِ َتِذَصبُو٧َ إ َِ َشَىَزاْت بٔيْؾ 

ِّی َلَِرُجو أ٧َِ یَُٙو٤ُوا َصُؤَِلءٔ  ٔن ٢ُِ َوأ٠ََِوال٢ُِٙٔ َواهَّللٔ إ ُّو٢َُِٙ٤ فٔی َذَرارٔیِّٙ و٧َ َصُؤَِلٔء َیِدُٝ ُ٘ ا٣َ َوَتَُِّْ ََِٜحَ ٣َ ا ُٙوا اٜسَّ َّ ََ ِس  َٔ َُّض٢ِ  إ٤ٔ َِ ِو٣َ  َٕ ِٜ  ا

ٌَا ِٕ ٥ِ٠َزِّٔل َوأَ َٜىٔي َزیُِس ب٦ُِ َوصِ ٥َزَّ َِ  ٕٞ َضِي ُ٘ ١ََُٝة ب٦ُِ  ََ  َٟ ا َٔ ٢ٔ اهَّللٔ  َِ َِٔسيُْوا َولَى ا ٔح ا٥َّٜأس  َٟ ٠ََزِر٤َا َولَى  ُروا فٔی ََسِ ا َٔ َّي  َحً

ئ  َٔ ِٕ اٜزَّا َِٜدَوارٔٔد یَِو٠َئٕٔذ َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ ِي٥َا َوَولَى ا َٕ َِٜت ا ا َّ١َٝ َِ  ٕ ة ٥َِْطَ َٔ ٢ُِٙ ٦ِ٠ٔ َِ ُيو َُ ُّٝوا  َُ وا اٜز٠َِّاَح َو ُٕ ِٜ َُٜض٢ِ أَ  َٟ ا َٕ َِ يُّ 

 ََ ََِوحَُّصوا بٔز٠َٔاحٔض٢ِٔ َو َجُىوا  ٢ِ یَِو٣َ َِحُوَراَء ََفَ ُ٘ ١َا ٤َاَشُسو َ٘  ٢ِ ُ٘ ُٓ أ٧َِ ی٥َُأشُسو ِّی أََخا إٔن َِ ُّو٤َٔضا  َٓ َوَشَحَزص٢ُِ ُج يُو ُّٝوا اٜسُّ

 ُٔ َٟ َو ا َٔ َٟ َولٔیٌّ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ِطُ ا٥َّٜاُس بٔز٠َٔاحٔض٢ِٔ  ا َٕ َِ َِ ٦ِ٠ٔ ا٥َّٜأس َیِو٠َئٕٔذ إِٔلَّ َرُجََل٧ٔ  َٞ َبِىُؽُض٢ِ َولَى َبِىٕؾ َو٠َا أُٔظي ٔ ت

َّي أَتَى ٔسطٔ َحً ِّ ا٣َ َولٔیٌّ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ِطُ ب٥َٔ َٕ َِ ٢ِ َیحُٔسوُظ  َٝ َِ َِٜت١َُسوُظ  ا َِ ١ُِِٜدَسَد  َِٜت١ُٔسوا ِٔيض٢ِٔ ا ا  ا َّ َٞ بَِىُؽُض٢ِ َولَى ٤َا ٔ ُٔت ِس  َٔ

 َِ  َٟ ا َٔ وُٜطُ  َُ ََ َر َّٝ َٗ اهَّللُ َوبَ َٟ َظَس ا َٔ َْ ث٢َُّ  َّ َٙب َِ ا یَلٔی اِلَِرَؿ  َوَجُسوُظ ١٠َّٔ َِ وص٢ُِ  ُ َٟ أَِخِّ ا َٔ ١َِٝانٔیُّ َبِىٕؾ  َِٜيطٔ َوبٔيَسةُ اٜسَّ ٔ ا٣َ إ َٕ

َّٝطَ  ٔ ١ُِِٜؤ٥٠ٔٔيَن أَٜ َْ ا َٟ یَا أ٠َٔي ا َٕ َِ  َٜ ٔ َّٜٔذی َِل إ َٟ إٔی ا ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّى اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َِٜحٔسیَث ٦ِ٠ٔ َر ََٜس١ِٔىَت َصَذا ا َط إِٔلَّ صَُو 

َٜطُ   ُْ ٔ ُط ثَََلثّا َوصَُو َیِحٝ َّ َٝ َتِح َِ َّي ا ََٜط إِٔلَّ صَُو َحً ٔ َّٜٔذی َِل إ  َواهَّللٔ ا



 

ل، زدی نب فبہ ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ نب امہؾ، دبعاکلمل نب ایب امیلس
 ب 
کہ

ؿ، ہملس نب 

فہ اس رکشل ںیم یر ک اھت وج دیسان یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک تیعم ںیم وخارج ےس گنج ےک ےیل الچ۔ وت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل 

انس ہک ا ک وقؾ ریمی اتم ےس ےلکن یگ فہ رقلؿ اس رطح  ہنع ےن رفامای اے ولوگ! ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس

ڑپںیھ ےگ ہک مت اؿ یک رقات ےس اقمہلب ہن رک وکس ےگ افر ہن اہمتری امنز اؿ یک امنز اک اقمہلب رک ےکس یگ افر ہن اہمترے رفزے اؿ 

فہ اؿ ےک الخػ وہاگ افر اؿ یک  ےک رفزفں ےسیج وہں ےگ فہ رقلؿ ڑپےتھ وہےئ امگؿ رکںی ےگ ہک فہ اؿ ےک ےیل دیفم ےہ احالہکن

امنز اؿ ےک قلح ےس ےچین ہن ارتے یگ فہ االسؾ ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ سج رطح ریت اشنہن ےس لکن اجات ےہ اؿ ےس اتقؽ 

ںیل افر رکےن فاےل رکشل وک ارگ  ہ ولعمؾ وہ اجےئ وج اؿ ےک ےیل یبن رکمی یک زابین اؿ ےک ےیل ہلصیف ایک ایگ ےہ ایس ل رپ رھبفہس رک

اشنین  ہ ےہ ہک اؿ ںیم ا ک لدیم ےک ابزف یک ابہہن ہن وہیگ افر اس ےک ابزف یک ونک وعرت ےک اتسپؿ یک رطح ولڑھتا وہیگ اس رپ 

دیفس ابؽ وہےگن رفامای مت اعمف ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر الہ اشؾ ےس اقمہلب ےک ےیل اجےت وہےئ اؿ وک وھچڑ اجےت وہ ہک  ہ اہمترے 

ری افالدفں افر اہمترے اوماؽ وک اصقنؿ اچنہپںیئ۔ اہلل یک مسق ںیم ادیم رکات وہں ہک  ہ فیہ ولگ ںی وہنجں ےن رحاؾ ےھچیپ اہمت

 وخؿ اہبای افر اؿ ےک ومیشی فریغہ ولٹ  ےئ مت افر ولوگں وک وھچڑف افر اؿ یک رطػ اہلل ےک انؾ رپ ولچ ہملس نب لیھک ےتہک ںی رھپ ےھجم

زنمؽ ےک قلعتم ایبؿ ایک۔ اہیں کت ہک مہ ا ک لپ ےس سگر ےہ افر بج امہرا وخارج ےس اقمہلب وہ وت دبعاہلل زدی نب ف بہ ےن ا ک 

نب ف بہ رایبس ااکن رسدار اھت۔ اس ےن اےنپ رکشل ےس اہک ریت کنیھپ دف افر اینپ ولتارںی ایمونں ےس چنیھک ول ںیم وخػ رکات وہں ہک 

ھا 

م

 

ت

رے اسھت رحفراء ےک دؿ وہا اھت وت فہ ولےٹ افر اوہنں ےن زینفں وک دفر کنیھپ دای افر اہمترے اسھت فیہ اعمہلم ہن وہ وج 

ولتارفں وک ایمؿ ےس اکنال۔ ولوگں ےن اؿ ےس زینفں ےک اسھت اقمہلب ایک افر  ہ ا ک دفرسے رپ لتق ےئک ےئگ مہ ںیم رصػ دف 

ھت فاےل وک التش رکف التش رکےن رپ ہن الم وت یلع ریض اہلل اعتٰیل لدیم اکؾ لےئ یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اؿ ںیم ےس انصق اہ

ہنع وخد ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک اؿ ولوگں رپ لےئ وج ا ک دفرسے رپ لتق وہ ےکچ ےھت لپ ےن رفامای اؿ وک  اٹؤ رھپ اس وک زنیم 

 ہہک رک رفامای اہلل ےن چس رفامای اف
ُ
د َ
ی
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ر اس ےک روسؽ ےن اچنہپای وت رھپ دیبعہ املسین ےن ڑھکے وہ رک اہک ےک اسھت الم وہا اپای لپ ےنَاّللّ

اے اریماوملنینم اہلل یک مسق سج ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن ہک لپ ےن وخد یبن یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس  ہ دحثی ینس۔ وت یلع ریض 

فیہ اہیں کت دیبعہ ےن نیت ابر مسق اک  قبہبل ایک افر لپ ےن اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای اہں اہلل یک مسق سج ےک وس اوکیئ وبعمد ںیہن رگم 

 نیت ابر یہ اس ےک ےیل مسق اھکیئ۔

ل، زدی نب فبہ ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ب 
کہ

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ نب امہؾ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج وک لتق رک ےن یک وت بیغ ےک ایبؿ ںیم

     2462    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ساهَّلل ب٦ ابی ابوـاہز، یو٤س ب٦ وبساِلولی، وبساهَّلل ب٦ وہِ، و١زو ب٦ حارث، بٙيْب٦ اشخ، بَسب٦ َىيس ب٦ وبي :  راوی

 راِي

َْنٔی َو١ِزُ  َ ِٕ أَِخب ٤ََْا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ َوصِ َ اَِل أَِخب َٔ ٔ َویُو٤ُُس ب٦ُِ َوِبسٔ اِلَِولَی  اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ ٔ ب٦ِٔ اِلََشخِّ َحسَّ َٙيِْ ُ َِٜحارٔٔث َو٦ِ ب و ب٦ُِ ا

ٔىيٕس َو٦ِ وُبَِئس اهَّللٔ ب٦ِٔ أَبٔی َرإِٔي  ََ َجِت َوصَُو ٠ََي  َو٦ِ بَُِسٔ ب٦ِٔ  ا َِخَ َّ١َٜ ورٔیََّة  ََِٜحُ ٢َ أ٧ََّ ا َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٠َِولَی َر

ٕ أُرٔیَس بَٔضا ٖٓ َٟ َولٔیٌّ ک١ََُٔٝة َح ا َٔ اُٜوا َِل ح٢َُِٙ إِٔلَّ ِهَّلِل  َٔ ِٕ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ِطُ  ٔ َٟ  َولٔیِّ ب٦ِٔ أَبٔی ـَاٜ و َُ ْٞ إ٧َّٔ َر َِٝيطٔ  بَاـٔ َّی اهَّللُ َو اهَّللٔ َظل

ِٜٔس٥َتٔض٢ِٔ َِل َیُحوُز َصَذا ٥٠ِٔ  َ َّٖ بٔأ َِٜح وُٜو٧َ ا ُٕ ِٔ َي َتُض٢ِ فٔی َصُؤَِل َّ ُٓ ٔظ ِّی َلَُِعٔ ٔن ا إ َّ َْ ٤َا ٢َ َوَظ َّٝ ََ ِٕٝٔطٔ ٦ِ٠ٔ َو ٔلَی َح ُض٢ِ َوأََشاَر إ

َوزُ إِٔحَسی یََس  َِ َِٜيطٔ ٥ِ٠ُٔض٢ِ أَ ٔ ٖٔ اهَّللٔ إ ِٝ ٔؾ َخ ٍَ ِٕ َرِضَٔي اهَّللُ َو٥ُِط أَبِ ٔ ُض٢ِ َولٔیُّ ب٦ُِ أَبٔی ـَاٜ َٝ َت َٔ ا  َّ١َٝ َِ ١ََُٝة ثَِسٕی  ٕ أَِو َح یِطٔ ـُِيُي َشاة

ٔذبُِت ٠َزََّتئِن أَِو  ُ٘ َذبُِت َوَِل  َ٘ ََِواهَّللٔ ٠َا  َٟ اِرٔجُىوا  ا َٕ َِ ٢َِٝ َیحُٔسوا َشِيّئا  َِ ٥ََمزُوا  َِ َٟ ا٤ُِمزُوا  ا أََتِوا ثَََلثّا ث٢َُّ َوَجُس  َٔ َِ بَٕة  وُظ فٔی َِخٔ

ٟٔ َولٓٔیٕ ِٔيض٢ِٔ  ِو َٔ َٔک ٦ِ٠ٔ أ٠َِزٔص٢ِٔ َو َٟ وُبَِيُس اهَّللٔ َوأ٤ََا َحأْضُ ذَٜ ا َٔ َّي َوَؼُىوُظ بَيَِن یََسیِطٔ  ْْ بٔطٔ َحً ِ َٙي ُ َٟ ب ا َٔ َزاَز یُو٤ُُس فٔی رَٔوایَتٔطٔ 

َٟ َرأَیِ  ا َٔ َُّط  ْٞ َو٦ِ اب٦ِٔ ح٥َُيِٕن أ٤َ ثَىٔي َرُج َوزَ َوَحسَّ َِ َ َٔک اِل  ُت ذَٜ

اوباطرہ، ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکبنب اجش، رسبنب دیعس نب دیبع اہلل نب ایب راعف ےس رفاتی ےہ ہک 

ہنع ےن رحفر ہ ےک رخفج ےک فتق فہ رضحت یلع ےک اسھت اھت وخارج ےن اہک اہلل ےک وسا یسک اک مکح ںیہن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل 

 اھت رفامای ہملک وت قح ےہ نکیل اس ےس ابلط اک ارادہ ایک ایگ ےہ۔ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن ھچک ولوگں اک احؽ ایبؿ ایک

ااشرہ ںیم اؿ ںیم اؿ ولوگں یک اشناینں ناچہؿ راہ وہں  ہ زابؿ ےس وت قح ےتہک ںی رگم فہ زابؿ ےس اجتفز ںیہن رکات افر قلح یک رطػ 

رفامای۔ اہلل یک ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ وغبمض اہلل ےک اہں یہی ںی اؿ ںیم ےس ا ک ایسہ لدیم ےہ اس اک اہھت رکبی ےک نھت ای اتسپؿ 

رہ فابےک رس یک رطح ےہ رھپ بج اؿ وک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن لتق ایک وت رفامای ہک دوھکی ولوگں ےن داھکی وت فہ ہن الم رھپ اہک د

وک الےئ اجؤ اہلل یک مسق ںیم ےن وھجٹ وبال ہن ےھجم وھجٹ اہک ایگ دف ای نیت رمہبت یہی رفامای رھپ اوہنں ےن اس وک ا ک ڈنھکر ںیم اپای وت اس 

اہیں کت ہک اےس رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم رھک دای رضحت دیبع اہلل ےتہک ںی ںیم اس ہگج وموجد اھت بج اوہنں ےن 



 

  اکؾ ایک افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےک قح ںیم  ہ رفامای ویسن ےن اینپ رفاتی ںیم  ہ زایدہ ایک ےہ ہک ےھجم ریکب ےن اہک ہ

 ےھجم ا ک صخش ےن انب نینح ےس رفاتی ایبؿ ایک ہک اس ےن اہک ہک ںیم ےن اس اوسد وک داھکی۔

 نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکبنب اجش، رسبنب دیعس نب دیبعاہلل نب ایب راعفاوباطرہ، ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخارج ےک ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ ربے وہےن ےک ایبؿ ںیم

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ےس زایدہ ربے وہےن ےک ایبؿ ںیموخارج ےک ولخمؼ ںیم بس 

     2463    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 شيبا٧ ب٦ َفوح، ََٝمي٧ ب٦ ٠ٍيْہ، ح١يس ب٦ ہَلٟ، وبساهَّلل ب٦ ظا٠ت، حَّضت ابوذر رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

٧ُ ب٦ُِ  ََٝمِيَ َُ ث٥ََا  ث٥ََا َشِيَبا٧ُ ب٦ُِ ََفُّوَر َحسَّ َٟ  َحسَّ ا َٔ ا٠ٔٔت َو٦ِ أَبٔی َذٓرٕ  ٟٕ َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔ ب٦ِٔ اٜعَّ ث٥ََا ح١َُِيُس ب٦ُِ صََٔل َْةٔ َحسَّ ١ٍُِٜٔي ا

وِ  َٔ ًٔي  َيُٙو٧ُ َبِىسٔی ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ََ ًٔي أَِو  ٢ََّٝ إ٧َّٔ َبِىسٔی ٦ِ٠ٔ أ٠َُّ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا آ٧َ َٔ ُُِٜقِ ٧َُُ ا َِل یَُحاؤُز  ٣ْ َيُِقَ

 ِٜ ِض٢ُ ٦ِ٠ٔ اٜز٠َّٔيَّةٔ ث٢َُّ َِل َيُىوزُو٧َ ِٔيطٔ ص٢ُِ ََشُّ ا ُد اٜسَّ ١َا یَِْخُ َ٘ ی٦ٔ  ُجو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜسِّ َٟ اب٦ُِ َحََلٔٔي١َُض٢ِ یَِْخُ ا َٕ َِ ةٔ  َٕ َِٜدٝٔي ٖٔ َوا ِٝ َد

 َّ ٍِٜٔ ٢َٔٙ ا َِٜح ارٔیَّ أََخا ا َّ ٍِٜٔ َٕٝٔيُت َرأَِي ب٦َِ َو١ِزٕو ا َِ ا٠ٔٔت  ُت اٜعَّ ََِذََکِ َذا  َ٘ َذا َو َ٘ ١ِٔىُتُط ٦ِ٠ٔ أَبٔی َذٓرٕ  ََ ُِٝت ٠َا َحٔسیْث  ُٔ ارٔیِّ 

 ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ١ِٔىُتطُ ٦ِ٠ٔ َر ََ َٟ َوأ٤ََا  ا َٕ َِ َِٜحٔسیَث  ُط َصَذا ا َٜ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ  ابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر

اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای رقنعبی ریمے دعب ریمی اتم ےس ایسی وقؾ وہیگ وج رقلؿ ڑپےھ یگ نکیل فہ اس ےک 

 ہن ولےٹ یگ فہ ولخمؼ ںیم قلح ےس اجتمفز ہن وہاگ افر فہ دنی ےس اس رطح لکن اجےئ یگ اسیج ریت اشنہن ےس لکن اجات ےہ رھپ فہ دنی ںیم

 بس ےس زایدہ یرری افر دبرکدار وہیگ ۔ لےگ اس دنس یک قیقحت رفامیئ ےہ وج انب اصتم ےن یک۔



 

 ابیشؿ نب رففح، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ ربے وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2464    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٥يْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہابوبْک ب٦ ابوشيبہ، ولی ب٦ ٠سہز، َيبانی، يسيْب٦ ز٠زو، حَّضت َہٞ ب٦ ح :  راوی

ٔ ب٦ِٔ َو١ِزٕو  ِيَبانٔیِّ َو٦ِ ُيَسيِْ ٕ َو٦ِ اٜصَّ ث٥ََا َولٔیُّ ب٦ُِ ٠ُِسضٔز ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ِٞ َحسَّ ْٕ َص َٞ ب٦َِ ح٥َُِي ِض ََ ُِٜت  َ أ ََ  َٟ ا َٔ

 ِٜ ٢ََّٝ یَِذَُکُ ا ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ١ِٔىَت ا٥َّٜٔييَّ َظل آ٧َ ََ ُُِٜقِ ٧َُُ ا ِو٣ْ َيُِقَ َٔ  ٔٗ ١ََِِّٜشٔ ٔ ٤َِحَو ا ١ِٔىُتطُ َوأََشاَر بَٔئسظ ََ  َٟ ا َٕ َِ َدَوارَٔد 

ِض٢ُ ٦ِ٠ٔ اٜز٠َّٔيَّةٔ  ُٗ اٜسَّ ١َا ی١َِزُ َ٘ ی٦ٔ  ُٔو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜسِّ ِٜٔس٥َتٔض٢ِٔ َِل َيِىُسو َتَزأَٔيُض٢ِ َی١ِزُ َ  بٔأ

ی ین، ریسینب 
 
درمف، رضحت لہس نب فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انس یبن اوبرکب نب اوبہبیش، یلع نب رہسم، َ

رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وخارج اک ذرک رفام رےہ ےھت افر لپ ےن رشمیق یک رطػ ااشرہ رفامای ہک ا ک وقؾ ےہ وج اینپ زابونں ےس 

  اس رطح لکن اجےت ںی اسیج ہک ریت اشنہن ےس لکن اجات ےہ۔رقلؿ ڑپیتھ ےہ نکیل فہ اؿ ےک ولگں ےس اجتفز ںیہن رکات فہ نیس ےس

ی ین، ریسینب درمف، رضحت لہس نب فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 
 اوبرکب نب اوبہبیش، یلع نب رہسم، َ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿزوکۃ  :   ابب

 وخارج ےک ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ ربے وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2465    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس



 

 ابوکا٠ٞ، وبساٜواحس، ََٝمي٧ شيبانی :  راوی

ِيَبانٔیُّ  ٧ُ اٜصَّ َمِيَ َٝ َُ ث٥ََا  َِٜواحٔسٔ َحسَّ ث٥ََا َوِبُس ا ٕٞ َحسَّ ث٥ََاظ أَبُو کَا٠ٔ َوا٣ْ  َحسَّ ِٔ ُد ٥ِ٠ٔطُ أَ َٟ یَِْخُ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ  بَٔضَذا اِْل

 اوباکلم، دبعاولادح، امیلسؿ ابیشین، دفرسی دنس ذرک یک ےہ اس ںیم  ہ ےہ ہک اس ےس اوقاؾ ںیلکن یگ۔

 اوباکلم، دبعاولادح، امیلسؿ ابیشین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک ولخمؼ ںیم بس ےس زایدہ ربے وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2466    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

زو، َہٞ ب٦ ابوبْک ب٦ ابصيبہ، اَحاٗ، یزیس، یزیس ب٦ ہارو٧، ووا٣ ب٦ حوشِ، ابواَحاٗ شيبانی، اَيْب٦ و١ :  راوی

 ح٥يْ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا یَزٔیُس ب٦ُِ َصاُر  َٟ أَبُو بَِْکٕ َحسَّ ا َٔ ُٖ َج١ٔيّىا َو٦ِ َیزٔیَس  َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوإ ِٕ َحسَّ ٔ ب٦ِٔ َحِوَش ا٣ َِٜىوَّ و٧َ َو٦ِ ا

ٔ ب٦ِٔ  يِْ ََ ُ ِيَبانٔیُّ َو٦ِ أ َٖ اٜصَّ َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو إ َٞ  َحسَّ ِو٣ْ َٔٔب َٔ َٟ یَتٔيُط  ا َٔ  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ْٕ َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٞٔ ب٦ِٔ ح٥َُِي ِض ََ َو١ِزٕو َو٦ِ 

ُض٢ِ  َُ ُُ ْة ُر َٕ َّٝ ٗٔ ٠َُح ١ََِِّٜشٔ  ا

یہ، ااحسؼ، سیدی، سیدی نب اہرفؿ، وعاؾ نب وحبش، اوبااحسؼ ابیشین، اریسنب رمعف، لہس نب فینح ریض ا  ب
ن

ث

یش
ت
ہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ا

 ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای رشمیق ےس ا ک وقؾ لےئ یگ اؿ ےک رس ڈنمے وہےئ وہں ےگ۔

یہ، ااحسؼ، سیدی، سیدی نب اہرفؿ، وعاؾ نب وحبش، اوبااحسؼ ابیشین، اریسنب رمعف، لہس نب فینح ریض اہلل  :  رافی  ب
ن

ث

یش
ت
اوبرکب نب ا

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

  

 ... روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اؽ ونب اھمش

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ف ریغہ ےک ےیل زوکة یک رحتمی ایبؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس

 

غت
م
ل
 یک اؽ ونب اھمش افر دبع ا

     2467    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ و٥بْی، شىبہ، ٠ح١س ب٦ زیاز، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ َے روایت ےہ ٘ہ حَّضت  :  راوی

 تىالٰی و٥ہحس٦ ب٦ ولی رِضي اهَّلل 

ٕس َوصَُو اب٦ُِ زٔیَ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َِٜى٥ِبَْٔیُّ َحسَّ ٕ ا ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ وُِل أََخَذ َحسَّ ُٕ ١َٔي أَبَا صَُزیَِزَة َي ََ  ٕ از

ََٝضا فٔی ِٔيطٔ  َحَى َِ ٔة  َٔ َس ٔ اٜعَّ َِٜحَس٦ُ ب٦ُِ َولٓٔیٕ َت١َِزّة ٦ِ٠ٔ َت١ِز ٔ بَٔضا أ٠ََا  ا ٢ََّٝ ِ٘ٔذ ِ٘ٔذ اِر٣ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٕ َِ

ةَ  َٔ َس ُٞ اٜعَّ ُ َّا َِل ٤َأِک  َو١َِٔٝت أ٤َ

دیبع اہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت نسح نب یلع ریض اہلل 

 ےن دصہق یک وجھکرفں ںیم ےس ا ک وجھکر ےل یل افر اےس اےنپ ہنم ںیم ڈاؽ ایل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اعتٰیل ہنع

 وھت، وھت! اس وک کنیھپ دف۔ ایک وت ںیہن اجاتن ہک مہ دصہق اک امؽ ںیہن اھکےت۔

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت نسح نب یلع دیبعاہلل نب اعمذ ربنعی، ہبعش، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہ :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ف ریغہ ےک ےیل زوکة یک رحتمی ایبؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اؽ

 

غت
م
ل
 ونب اھمش افر دبع ا



 

     2468    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابوشيبہ، زہيْ ب٦ ِحب، و٘يي، شىبہ :  راوی

ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة  َّا َِل َحسَّ َٟ أ٤َ ا َٔ ٔ َو ٥َاز َِ ٔ ٕب َج١ٔيّىا َو٦ِ َو٘ٔيٕي َو٦ِ ُشِىَبَة بَٔضَذا اِْل َوُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ

ةُ  َٔ َس ٥َا اٜعَّ َٜ  ُّٞ  َتٔح

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب اوبہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ہبعش، ایس دحثی یک دفرسی دنس ےہ اس ںیم ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ 

  امہرے ےیل دصہق الحؽ ںیہن۔فملس ےن رفامای

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب اوبہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ف ریغہ ےک ےیل زوکة یک رحتمی ایبؿ ںیمروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع

 

غت
م
ل
  فل ہ فملس یک اؽ ونب اھمش افر دبع ا

     2469    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٠ح١س ب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، اب٦ ٠ثىي، ابووسی، شىبہ، حَّضت اب٦ ٠ىاذ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ُس  ث٥ََا ٠َُح١َّ ص١َُا وَ َحسَّ ث٥ََا اب٦ُِ أَبٔی َؤسٓیٕ لَٔکَ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ث٥ََا اب٦ُِ ا ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ ح و َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ إر َحسَّ ٦ِ ُشِىَبَة فٔی َصَذا ب٦ُِ َبصَّ

ةَ  َٔ َس ُٞ اٜعَّ ُ َّا َِل ٤َأِک َٟ اب٦ُِ ٠َُىاذٕ أ٤َ ا َٔ ١َا  َ٘  ٔ ٥َاز َِ ٔ  اِْل

اوبدعی، ہبعش، رضحت انب اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ  دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، انب ینثم،

 فملس ےن رفامای مہ دصہق ںیہن اھکےت۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، انب ینثم، اوبدعی، ہبعش، رضحت انب اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ف ریغہ ےک ےیل زوکة یک رحتمی ایب

 

غت
م
ل
 ؿ ںیمروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اؽ ونب اھمش افر دبع ا

     2470    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ہارو٧ ب٦ َىيس ایلی، اب٦ وہِ، و١زو، ابویو٤س، جو ٘ہ ٠ولٰی ہيں حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َْنٔی َو١ِْزو أ٧ََّ أَبَا یُو٤َُس ٠َِولَی أَبٔی صُ  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔىيٕس اِلَیِلٔیُّ َحسَّ ََ ثَىٔي َصاُرو٧ُ ب٦ُِ  ثَُط وَ َحسَّ ٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو٦ِ َزیَِزَة َحسَّ

أَٔف  ََ ١َِزَة  أَٔجُس اٜتَّ َِ ٔلَی أَصِلٔی  ُِ إ ٔ ٝ َٕ ِّی َلَِن ٔن َٟ إ ا َٔ َُّط  ٢َ أ٤َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ َضا ث٢َُّ َر َٝ ُ ُىَضا ْٔلک َِ أشي ث٢َُّ أَِر ّة َولَی َٔفَ

ِٜٕٔيَضا ُ أ َِ ّة  َٔ  أَِخَشي أ٧َِ َتُٙو٧َ َظَس

دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف، اوبویسن، وج ہک ومٰیل ںی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل اہرفؿ نب 

 یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ںیم اےنپ الہ یک رطػ ایگ وت ںیم ےن رتسب رپ رگی وہیئ ا ک وجھکر اپیئ ںیم ےن اےس اھکےن ےک

 وخػ وہا ہک فہ دصہق یک ہن وہ ذہلا ںیم ےن اےس کنیھپ دای۔ےیل ااھٹای رھپ ےھجم 

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف، اوبویسن، وج ہک ومٰیل ںی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ۃ اک ایبؿزوک :   ابب

 ف ریغہ ےک ےیل زوکة یک رحتمی ایب

 

غت
م
ل
 ؿ ںیمروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اؽ ونب اھمش افر دبع ا
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 ب٦ ٥٠بہ، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ ٠ح١س ب٦ راِي، وبساٜزراٗ ب٦ ہ١ا٣، ٠ى١ز، ہ١ا٣ :  راوی



 

طٕ  ٔ ب٦ِٔ ٥َ٠ُبِّ ا٣ ث٥ََا ٠َِى١َْز َو٦ِ َص١َّ ٕ َحسَّ ا٣ ٗٔ ب٦ُِ َص١َّ ا ث٥ََا َوِبُس اٜزَّزَّ ُس ب٦ُِ َرإِٔي َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا أَبُو صَُزیَِزَة َحسَّ َٟ َصَذا ٠َا َحسَّ ا َٔ  

َّی اهَّللُ  ٟٔ اهَّللٔ َظل و َُ ٕس َر ِّی َو٦ِ ٠َُح١َّ ٔن ٢َ َواهَّللٔ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ ََِذََکَ أََحازٔیَث ٥ِ٠َٔضا َو  ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

ََٝضا ث٢َُّ أَخِ  ُ ُىَضا ْٔلک َِ أَِر َِ أشي أَِو فٔی بَِئًي  أَٔفّة َولَی َٔفَ ََ ١َِزَة  أَٔجُس اٜتَّ َِ ٔلَی أَصِلٔی  ُِ إ ٔ ٝ َٕ ٔة َشي َلَِن َٔ َس ّة أَِو ٦ِ٠ٔ اٜعَّ َٔ أ٧َِ َتُٙو٧َ َظَس

ِٜٕٔيَضا ُ أ َِ 

دمحم نب راعف، دبعارلراؼ نب امہؾ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاایت ںیم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ں وت اےنپ رتسب رپ ا ک وجھکر رگی وہیئ اپات وہں ای اےنپ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اہلل یک مسق ںیم اےنپ الہ یک رطػ ولاتٹ وہ

 رھگ ںیم وت اس وک اھکےن ےک ےیل ااھٹات وہں رھپ ںیم ڈرات وہں ہک فہ دصہق یک ہن وہ وت ںیم اےس کنیھپ داتی وہں۔

 دمحم نب راعف، دبعارلراؼ نب امہؾ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ف ریغہ ےک ےیل زوکة یک رحتمی ایب

 

غت
م
ل
 ؿ ںیمروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اؽ ونب اھمش افر دبع ا
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 یحٌي ب٦ یحٌي، و٘يي، َّيا٧، ٥٠عور، ـٝحہ ب٦ ٠َّصٓ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

ٕٓ َو٦ِ  َِٝحَة ب٦ِٔ ٠ََُّصِّ َ َيا٧َ َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ ـ ِّ َُ ٤ََْا َو٘ٔيْي َو٦ِ  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب َّی َحسَّ أ٤ََٔس ب٦ِٔ ٠َأٜٕک أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

ُِٝتَضا َ ٔة َلَک َٔ َس َِٜوَِل أ٧َِ َتُٙو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜعَّ  َٟ ا َٕ َِ ٢ََّٝ َوَجَس َت١َِزّة  ََ َِٝيطٔ َو  اهَّللُ َو

یلص اہلل ییحی نب ییحی، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، ہحلط نب رصمػ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

 ہیلع فل ہ فملس ےن ا ک وجھکر اپیئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ارگ ہ دصہق یک ہن وہیت وت ںیم اھک اتیل۔

 ییحی نب ییحی، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، ہحلط نب رصمػ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ف ریغہ ےک ےیل زوکة یک رحتمی ایب

 

غت
م
ل
 ؿ ںیمروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اؽ ونب اھمش افر دبع ا
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 ابوَکیِ، ابواَا٠ہ، زائسہ، ٥٠عور، ـٝحہ ب٦ ٠َّصٓ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

 َ ث٥ََا أ ٕٓ َحسَّ َِٝحَة ب٦ِٔ ٠ََُّصِّ َ ا٠ََة َو٦ِ َزائَٔسَة َو٦ِ ٥ِ٠َُعوٕر َو٦ِ ـ ََ ُ ث٥ََا أَبُو أ ِٕ َحسَّ یِ ث٥ََا أَبُو َُکَ َٟ َحسَّ و َُ ٤َُس ب٦ُِ ٠َأٜٕک أ٧ََّ َر

ِٝ ا َ ةٔ َلَک َٔ َس ِوَِل أ٧َِ َتُٙو٧َ ٦ِ٠ٔ اٜعَّ َٜ  َٟ ا َٕ َِ  ٖٔ ی ٔ ٢َ ٠َزَّ بَٔت١َِزةٕ بٔاْٜطَّ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  ُتَضاهَّللٔ َظل

اوبرکبی، اوبااسہم، زادئہ، وصنمر، ہحلط نب رصمػ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

  فملس راہتس ںیم ڑپی وہیئ ا ک وجھکر ےک اپس ےس سگرے وت رفامای ارگ  ہ دصہق یک ہن وہیت وت ںیم اےس اھک اتیل۔ہیلع فل ہ

 اوبرکبی، اوبااسہم، زادئہ، وصنمر، ہحلط نب رصمػ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 ف ریغہ ےک ےیل زوکة یک رحتمی ایب

 

غت
م
ل
 ؿ ںیمروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک اؽ ونب اھمش افر دبع ا

     2474    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ىاذ ب٦ ہصا٣، ٔتازہ، حَّضت ا٤س ب٦ ٠اٜک رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ٠ح١ :  راوی

َتاَزةَ  َٔ ثَىٔي أَبٔی َو٦ِ  ث٥ََا ٠َُىاذُ ب٦ُِ صَٔصا٣ٕ َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َّی اهَّللُ  َحسَّ َو٦ِ أ٤ََٕس أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ َظل

َِٝيطٔ  ُِٝتَضا َو َ ّة َلَک َٔ َِٜوَِل أ٧َِ َتُٙو٧َ َظَس  َٟ ا َٕ َِ ٢ََّٝ َوَجَس َت١َِزّة  ََ  َو



 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ 

 وہیت وت ںیم اےس اھک اتیل۔فملس ےن ا ک وجھکر اپیئ وت رفامای ارگ  ہ دصہق یک ہن 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ؾلؽ ےئلیک دصہق اک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ ےئلیک دصہق اک اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ںیم

     2475    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ی، وبساهَّلل ب٦ وبساهَّلل ب٦ ٤وِٞ ب٦ حارث، حَّضت وبس وبساهَّلل ب٦ ٠ح١س ب٦ ا١َاء ؼبعی، جویزیہ، ٠اٜک، زہز :  راوی

 ا١ٜفِٝ ب٦ ربيىہ ب٦ حارث رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ُجَویِزَٔیُة َو٦ِ ٠َأٜٕک َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ أَ  َبعٔیُّ َحسَّ َِ اٜؽُّ ١َا َِ ٔس ب٦ِٔ أَ ثَىٔي َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُح١َّ ب٦ِٔ  ٧َّ َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ َوِبٔس اهَّللٔ َحسَّ

ثَطُ  َِٜحارٔٔث َحسَّ ِٔ ب٦َِ َربٔيَىَة ب٦ِٔ ا ٔ ٝ ١ُِٜفَّ ثَطُ أ٧ََّ َوِبَس ا ِٔ َحسَّ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ َوِبٔس ا ٞٔ ب٦ِٔ ا َِ َٟ اِجَت١ََي َربٔيَىُة ب٦ُِ ٤َِو ا َٔ  

ِو َبَىِث٥َا َصَذی٦ِٔ  َٜ اَِل َواهَّللٔ  َٕ َِ  ِٔ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٜىبَّاُس ب٦ُِ َوِبٔس ا َِٜحارٔٔث َوا ٟٔ اهَّللٔ  ا و َُ ٔلَی َر ٞٔ ب٦ِٔ َوبَّإس إ ِؽ َّ ِٝ ٔ اَِل لٔی َوٜ َٔ ََل٠َئِن  ٍُ ِٜ ا

ی ا٥َّٜاُس َوأَ  یَا ٠َا یَُؤزِّ أَزَّ َِ أت  َٔ َس ٔ اٜعَّ َزص١َُا َولَی َصٔذظ أ٠ََّ َِ ١ََّٝاُظ  َ ک َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ َظل ا َٔ ُِ ا٥َّٜاُس  ا ُئعي َظابَا ١٠َّٔ

بَِي١َ٥َا ص١َُا  ِٕ َِل َِ ٔ َٟ َولٔیُّ ب٦ُِ أَبٔی ـَاٜ ا َٕ َِ ُط َذَٜٔک  َٜ ا  ََِذََکَ َِٝيض١َٔا  َْ َو َٔ َو َِ  ِٕ ٔ َِ َولٔیُّ ب٦ُِ أَبٔی ـَاٜ ََِواهَّللٔ ٠َا صَُو  فٔی َذَٜٔک َجا َىََل  ِّ َت

 ََ ا َّ َٟ َواهَّللٔ ٠َا َتِع٥َُي صََذا إِٔلَّ َن ا َٕ َِ َِٜحارٔٔث  ا٤َِتَحاُظ َربٔيَىُة ب٦ُِ ا َِ  ٕٞ ٔ او َّ ٟٔ اهَّللٔ بٔ و َُ َِٝت ٔظِضَز َر ٔ ِس ٤ َٕ َٜ ََِواهَّللٔ  َِٝي٥َا  ّة ٥ِ٠َٔک َو

 َٔ ا َواِؼَفَحَي َولٔیٌّ  َٕ َٝ ا٤َِف َِ ُٝوص١َُا  َٔ َٟ َولٔیٌّ أَِر ا َٔ َِٝيَک  ِّٔس٥َاُظ َو ١َا َن َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َّی َظل ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َّی َر ا َظل َّ١َٝ َِ  َٟ ا

َِٝيطٔ َو  َجا ٠َ اهَّللُ َو َٟ أَِِخٔ ا َٔ أََخَذ بٔآَذا٥َٔ٤ا ث٢َُّ  َِ  َِ َّي َجا ٥َ١ِا و٥َِٔسَصا َحً ُٕ َِ ُِٜحِحَزةٔ  ٔلَی ا ٥َاُظ إ ِٕ َب ََ ِضَز  ٢ََّٝ اٜمُّ ََ َٞ َرا٧ٔ ث٢َُّ َزَخ ا ُتََّصِّ

ِٜکَََل٣َ  ٥َِٝا ا َ َتَواک َِ  َٟ ا َٔ َِ ب٥ِٔٔت َجِحٕض  َِٝيطٔ َوصَُو یَِو٠َئٕٔذ و٥َِٔس َزی٥َِ ٥َِٝا َو َٟ اهَّللٔ أ٤ََِت أَبَزُّ َوَزَخ و َُ َٟ یَا َر ا َٕ َِ ٢ََّٝ أََحُس٤َا  َ ث٢َُّ َتک



 

َی  ٥َُؤزِّ َِ أت  َٔ َس َز٤َا َولَی َبِىٔؾ َصٔذظٔ اٜعَّ حٔئ٥َِا ُٜٔتَؤ٠ِّ َِ ٥َا ا٥ِّٜکَاَح  ٍِ َٝ ِس بَ َٔ ُٞ ا٥َّٜأس َو ی ا٥َّٜاُس ا٥َّٜأس َوأَِوَظ ١َا یَُؤزِّ َ٘ َِٜيَک  ٔ  إ

١َا ُئعيبُو٧َ  َ٘  َِ ِٜٔحَحأب َونُٔعي ِٔ ا َِٝي٥َا ٦ِ٠ٔ َوَرا ١ُِٝٔي َو ُِ تُ َِٝت َزی٥َِ َٟ َوَجَى ا َٔ ١َُِّٝط  َ َّي أََرِز٤َا أ٧َِ ٤ُک ََٙت ـَؤیَّل َحً َس َِ  َٟ ا  أ٧َِ َٔ

اُر ا٥َّٜأس اِزوَُوا ََ ١ََّا هَٔی أَِو ٕس إ٤ٔ ٟٔ ٠َُح١َّ َة َِل َت٥َِبغٔی ْٔل َٔ َس َٟ إ٧َّٔ اٜعَّ ا َٔ َٟ ث٢َُّ  ا َٔ ١َِّٝاُظ  َ ُِٜد١ُٔس  َِل تُک لٔی ٠َِح١َٔيَة َوکَا٧َ َولَی ا

ََل٣َ اب٥ََِتَک  ٍُ ِٜ ِٙٔح َصَذا ا ِ َٟ ١َِٜٔح١َٔيَة أ٤َ ا َٕ َِ َحائَاُظ  َِ  َٟ ا َٔ  ِٔ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ َوِبٔس ا َٞ ب٦َِ ا َِ ََٙحطُ  َو٤َِو ِ أ٤َ َِ ٞٔ ب٦ِٔ َوبَّإس  ِؽ َّ ِٝ ٔ ٜ

 ِٜ ِٙٔح صََذا ا ِ َِٜحارٔٔث أ٤َ ٞٔ ب٦ِٔ ا َِ َٟ ٥َِٜٔو ا َٔ َذا َو َ٘ َذا َو َ٘ ُِٜد١ُٔس  ِٗ َو٥ُِض١َا ٦ِ٠ٔ ا َٟ ١َِٜٔح١َٔيَة أَِظٔس ا َٔ ََٙحىٔي َو ِ أ٤َ َِ ََل٣َ اب٥ََِتَک لٔی  ٍُ

طٔ لٔی ٢ِ ُيَس١ِّ َٜ َٟ اٜزُّصِزٔیُّ َو ا َٔ 

 نب احرث دبع اہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، وجری ہ، امکل، زرہی، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ونلف نب احرث، رضحت دبع ابلطمل نب رہعیب

غتی عمج وہےئ وت اوہنں ےن رفامای اہلل یک مسق ارگ مہ دف 
م
ل
ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رہعیب نب احرث افر ابعس نب دبعا

ونوجاونں ینعی ابعس نب دبعابلطمل افر لضف نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ ںیجیھب افر 

دفونں اج رک لپ ےس وگتفگ رکںی ہک لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اںیہن اعلم دصاقت انب دںی افر دفونں ایس رطح فوصؽ رک ےک   ہ

ادا رکںی سج رطح دفرسے ولگ ادا رکےت ںی افر اںیہن یھب فیہ لم اجےئ وج افر ولوگں وک اتلم ےہ،  ہ ابت اؿ دفونں ےک درایمؿ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی ےل لےئ اؿ ےک اسےنم ڑھکے وہ ےئگ وت اںیہن ےن اس اک یلع ریض اہلل اجری یھت ہک یلع نب ایب اطبل

ےل ںیہن ںی اعتٰیل ہنع ےس ذرک ایک وت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفامای مت ااسی ہن رکف اہلل یک مسق لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ااسی رکےن فا

ارعاض رکےت وہےئ اہک اہلل یک مسق مت مہ رپ دسح رکےت وہےئ ہہک رےہ وہ افر اہلل یک مسق ںیہمت  رہعیب نب احرث ےن اؿ یک ابت ےس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک داامدی اک یرػ احلص وہا وت مہ ےن اس رپ لپ ےس دسح ںیہن ایک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

پ ے ےئگ افر یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ٹیل ےئگ۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس  ےن رفامای ااھچ اؿ دفونں وک وجیھب سپ مہ دفونں

ےن رہظ یک امنز ادا یک وت مہ روضر یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ےلہپ رجحہ ےک اپس اج رک ڑھکے وہ ےئگ اہیں کت ہک لپ یلص اہلل ہیلع 

امای اہمترے دولں ںیم وج ابت ےہ اظرہ رک دف رھپ لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فل ہ فملس رشتفی الےئ افر امہرے اکونں ےس ڑکپا رھپ رف

فملس رھگ رشتفی ےل ےئگ افر مہ یھب داہ  وہےئ افر لپ اس دؿ رضحت زتنی تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھت مہ 

زایدہ ہلص ریمح افر بس ےس ےن ا ک دفرسے ےس وگتفگ یک رھپ مہ ںیم ےس ا ک ےن رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ لپ بس ےس 

زایدہ ااسحؿ رکےن فاےل ںی اب مہ وجاؿ وہ ےکچ ںی مہ لپ ےک اپس احرض وہےئ ںی اتہک لپ ںیمہ زوکۃ فوصؽ رکےن یک 

دختم رپ امومر رفام دںی مہ یھب ایس رطح ادا رکںی ےگ ےسیج افر ولگ لپ ےک اپس ل رک ادا رکےت ںی افر مہ وک یھب ھچک لم اجےئ اگ 

 ے ےسیج 
ج
 ھ
ن ی

افر ولوگں وک اتلم ےہ لپ اکیف دری کت اخومش رےہ یتح ہک مہ ےن ارادہ ایک مہ دفابرہ وگتفگ رکںی افر رضحت زبنی وپدہ ےک 



 

ےس زمدی وگتفگ ہن رکےن اک ااشرہ رفام ریہ ںیھت رھپ لپ ےن رفامای ہک دصہق لؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےیل انمبس ںیہن۔ 

غتی وک البؤ افر فہ سمخ رپ امومر ےھت۔ بج فہ ویکہکن  ہ ولوگں اک
م
ل
ب ہ افر ونلف نب احرث نب دبعا

م
ج
م

 لیم لیچک وہات ےہ ریمے اپس 

ب ہ ےس اہک اس ونوجاؿ لضف نب ابعس ےس اینپ یٹیب اک اکنح رکدف وت اس ےن اکنح رکدای افر ونلف نب احرث 
م
ج
م

احرض وہےئ وت لپ ےن 

ب ہ ےس اہک ہک سمخ ےس اؿ دفونں اک اانت اانت ےس رفامای ہک مت اینپ یٹیب اک اکنح اس 
م
ج
م

ونوجاؿ ےس رکدف وت اوہنں ےن ھجم ےس اکنح رکدای افر 

 رہم ادا رکدف، زرہی ےتہک ںی ہک ریمے خیش ےن رہم یک رمق نیعم ںیہن یک۔

رضحت دبع ابلطمل نب رہعیب  دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، وجری ہ، امکل، زرہی، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ونلف نب احرث، :  رافی

 نب احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ ےئلیک دصہق اک اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ںیم

     2476    حسیث                               ٝس اوٟج  :  جٝس

ہارو٧ ب٦ ٠ىزوٓ، اب٦ وہِ، یو٤س ب٦ یزیس، اب٦ شہاب، وبساهَّلل ب٦ حارث ب٦ ٤وِٞ ہاشِم، وبسا١ٜفِٝ ب٦  :  راوی

 ربيىہ ب٦ حارث ب٦ وبسا١ٜفِٝ، وباس ب٦ وبسا١ٜفِٝ، وبسا١ٜفِٝ ب٦ ربيىہ، ِؽٞ ب٦ وباس رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َْنٔی یُو٤ُُس ب٦ُِ َیزٔیَس َو٦ِ اب٦ِٔ ٔشَضإب َو٦ِ َوِبٔس اهَّللٔحَ  َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٕٓ َحسَّ ث٥ََا َصاُرو٧ُ ب٦ُِ ٠َِىزُو َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ سَّ  ب٦ِٔ ا

 َ ِٔ أ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ َوِبٔس ا ِٔ ب٦َِ َربٔيَىَة ب٦ِٔ ا ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٜضأشِٔمِّ أ٧ََّ َوِبَس ا ٕٞ ا َِ َِٜحارٔٔث ب٦ِٔ َوِبٔس ٤َِو َُْظ أ٧ََّ أَبَاُظ َربٔيَىَة ب٦َِ ا َ ِخب

 ِ ٞٔ ب٦ِٔ َوبَّإس ائ ِؽ َّ ِٝ ٔ ِٔ ب٦ِٔ َربٔيَىَة َوٜ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ اَِل َٜٔىِبسٔ ا َٔ  ِٔ ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٜىبَّاَس ب٦َِ َوِبسٔ ا ِٔ َوا ٔ ٝ ١ُِٜفَّ َِٝيطٔ ا َّی اهَّللُ َو َٟ اهَّللٔ َظل و َُ تَٔيا َر

ِٜحَ  َٗ ا ا ََ ٢َ َو َّٝ ََ َٟ أ٤ََا أَبُو َحَس٦ٕ َو ا َٔ َِٝيطٔ َو َِٜقی َولٔیٌّ رَٔزائَطُ ث٢َُّ اِؼَفَحَي َو َ أ َِ َٟ ِٔيطٔ  ا َٔ ٔ َحٔسیٔث ٠َأٜٕک َو ٣ُ ٔسیَث ب٥َِٔحو َُِٜقِ ا

ٟٔ اهَّللٔ و َُ ٔلَی َر ١َا بَٔحِورٔ ٠َا َبَىِثُت١َا بٔطٔ إ ُ٘ َِٜي١َُٙا اب٥َِا ٔ َّي یَزِٔجَي إ َٟ فٔی َواهَّللٔ َِل أَرٔی٢ُ ٠َکَانٔی َحً ا َٔ ٢ََّٝ َو ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

ٕس َو  ُّٞ ١َُٜٔح١َّ ََّضا َِل َتٔح اُر ا٥َّٜأس َوإ٤ٔ ََ ١ََّا هَٔی أَِو أت إ٤ٔ َٔ َس ٥ََٜا إ٧َّٔ َصٔذظٔ اٜعَّ  َٟ ا َٔ َِٜحٔسیٔث ث٢َُّ  َٟ ا ا َٔ َٟ أَِيّؽا ث٢َُّ  ا َٔ ٕس َو ٟٔ ٠َُح١َّ َِل ْٔل

 َٝ َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٝيِ َر َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٕس کَا٧َ َر ََ ْٞ ٦ِ٠ٔ بَىٔي أَ ِٕ َوصَُو َرُج ِ ٢َ اِزوَُوا لٔی ٠َِح١َٔيَة ب٦َِ َجز َّٝ ََ طٔ ِيطٔ َو



 

َُٝط َولَی اِلَِخ١َاسٔ  َتِى١َ َِ ٢َ ا َّٝ ََ  َو

ابلطمل نب رہعیب نب احرث نب اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، دبعاہلل نب احرث نب ونلف اہیمش، دبع

دبعابلطمل، ابعس نب دبعابلطمل، دبعابلطمل نب رہعیب، لضف نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع،  ہ دحثی یھب ایس رطح رمفی ےہ 

ھچک دبت یلی اس رطح ےہ ہک دبعاہلل نب احرث نب ونلف ااہلیمش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رہعیب نب احرث افر ابعس نب 

دبع ابلطمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دبع ابلطمل نب رہعیب افر لضف نب ابعس ےس اہک ہک مت دفونں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس 

ےک اپس اجؤ ابیق دحثی سگر یکچ اس ںیم  ہ ےہ ہک رضحت یلع ےن اینپ اچدر ڈایل افر ٹیل ےئگ افر رفامای ہک ںیم یھب وقؾ ںیم حیحص راےئ 

 وہں اہلل یک مسق ںیم اس ہگج ےس ہن ںوٹں اگ اہیں کت ہک اہمترے دفونں ےٹیب اہمترے اپس اس اغیپؾ اک وجاب ےل رک رےنھک فاال

فاسپ ہن لاجںیئ وج مت ےن دے رک اؿ دفونں وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک رطػ اجیھب ےہ افر دحثی ںیم رفامای رھپ لپ ےن 

ں اک لیم لیچک یہ وہےت ںی افر  ہ دمحم یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےیل الحؽ ںیہن افر ہن لؽ دمحم یلص مہ ےس  ہ رفامای  ہ دصاقت ولوگ

ب ہ نب زجء وک ریمے اپس الب
م
ج
م

 الؤ افر اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک ےیل  ہ یھب اہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای ہک مت 

  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اںیہن امؽ سمخ اک احمک انبای اھت۔فہ ینب ادس ےک لدیم ےھت

اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، دبعاہلل نب احرث نب ونلف اہیمش، دبعابلطمل نب رہعیب نب  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنعاحرث نب دبعابلطمل، ابعس نب دبعابلطمل، دبعابلطمل نب رہعیب، لضف نب ابعس ریض 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ ےئلیک دصہق اک اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ںیم

     2477    سیثح                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ٔتيبہ ب٦ َىيس، ٜيث، ٠ح١س ب٦ ر٠ح، ٜيث، اب٦ شہاب، وبيس ب٦ َباٗ، ا٣ ا١ٜو ٥٠ين حَّضت جویزیہ رِضي اهَّلل  :  راوی

 تىالٰی و٥ہا

َِّٝيُث َو٦ِ اب٦ِٔ ٔش  ٤ََْا اٜ َ ُس ب٦ُِ ُر٠ِٕح أَِخب ث٥ََا ٠َُح١َّ َِٜيْث ح و َحسَّ ث٥ََا  ٔىيٕس َحسَّ ََ ُٔتَِيَبُة ب٦ُِ  ث٥ََا  ٗٔ َحسَّ بَّا َضإب أ٧ََّ وُبَِيَس ب٦َِ اٜسَّ



 

َّی اهَّللُ  َٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٢ََّٝ أَِخبََِْتُط أ٧ََّ َر ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو َٟ إ٧َّٔ ُجَویِزٔیََة َزِوَد ا٥َّٜٔييِّ َظل ا َٔ ِٞ َٟ َص ا َٕ َِ َِٝيَضا  َٞ َو ٢َ َزَخ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو  َو

َِٜت َِل َواهَّللٔ یَا َر  ا َٔ َٕ ٦ِ٠ٔ ـََىا٣ٕ  َِ بٔيطٔ  َٟ َْقِّ ا َٕ َِ ةٔ  َٔ َس َٟ اهَّللٔ ٠َا و٥َِٔس٤َا ـََىا٣ْ إِٔلَّ َوِم٢ْ ٦ِ٠ٔ َشاةٕ أُِؤفَيِتطُ ٠َِوَِلتٔی ٦ِ٠ٔ اٜعَّ و ِس َُ

ََّٝضا ِت ٠َٔح ٍَ َٝ  بَ

 رفاتی ےہ ہک ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، دیبع نب ابسؼ، اؾ اوملنینم رضحت وجری ہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےک اپس رشتفی الےئ وت رفامای ھچک اھکان ےہ وت اوہنں ےن رعض ایک ںیہن اہلل یک مسق اے اہلل 

ےک روسؽ امہرے اپس اس رکبی ےک وگتش یک  یی ےک وسا وکیئ اھکان ںیہن وج ریمی لزاد رکدہ ابدنی وک دصہق ںیم یلم یھت وت لپ 

  ےئ ہک دصہق وت اینپ ہگج چنہپ اکچ ےہ۔ ہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای اس وک ےل لؤ اسیلص ا

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب، دیبع نب ابسؼ، اؾ اومل نینم رضحت وجری ہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ ےئلیک دصہق اک اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ںیم

     2478    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ٦ ويي٥ہ، زہزیابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، اب :  راوی

ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َج١ٔيّىا َو٦ِ اب٦ِٔ وَُيِي٥ََة  َح َِ ٔ ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوإ ٔ ٤َِحَوظُ َحسَّ ٥َاز َِ ٔ  َو٦ِ اٜزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل

 دحثی یک ا ک افر دنس ذرک یک ےہ۔ اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، زرہی، ایس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  دصہق اک اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ںیمیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ ےئلیک

     2479    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، ابوَکیِ، و٘يي، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، شىبہ، ٔتازہ، حَّضت ا٤س  :  راوی

 رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ  اَِل حَ  َحسَّ َٔ إر  َّي َواب٦ُِ َبصَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا َو٘ٔيْي ح و َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ُس أَبٔی َشِيَبَة َوأَبُو َُکَ ث٥ََا ٠َُح١َّ سَّ

 ٕ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ َتاَزَة َو٦ِ أ٤ََٕس ح و َحسَّ َٔ ص١َُا َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ  ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ  ب٦ُِ َجِىََفٕ لَٔکَ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ َُٜط َحسَّ ُن  ِّ َّٝ َواٜ

َِٜح١ّا ُتُع   ٢ََّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ٔلَی ا٥َّٜٔييِّ َظل َٟ أَصَِسِت بَزٔیَزةُ إ ا َٔ ١َٔي أ٤َََس ب٦َِ ٠َأٜٕک  ََ َتاَزَة  ََٜضا َٔ اٟ صَُو  َٕ َِ ِيَضا  َٝ َٗ بٔطٔ َو سِّ

٥ََٜا َصٔسیَّْة  ْة َو َٔ  َظَس

 نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوبرکب

 ےہ ہک رضحت ربریہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس وک وگتش ید ہ دای وج اس وک دصہق دای ایگ اھت۔ وت لپ یلص

 فل ہ فملس ےن رفامای  ہ اس ےک  ےئ دصہق افر امہرے  ےئ ید ہ ےہ۔ اہلل ہیلع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ ےئلیک دصہق اک اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ںیم

     2480    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ىبہ، ح٢ٙ، ابزاہي٢، اَوز، حَّضت وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، اب٦ بصار، ٠ح١س ب٦ جىَف، ش :  راوی



 

 وائصہ ظسيٕہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا

َّي َوابِ  ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ث٥ََا ُشِىَبُة ح و َحسَّ ث٥ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُن ِٔلب٦ِٔ ا ِّ َّٝ إر َواٜ ٦ُ َبصَّ

ث٥ََا ٠َُح١َّ  اَِل َحسَّ َٔ َّ ُتَٔی ا٥َّٜٔييُّ َظل ٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َوأ َوز َِ َ ٢َٔٙ َو٦ِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ اِل َِٜح ث٥ََا ُشِىَبُة َو٦ِ ا َِٝيطٔ ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ی اهَّللُ َو

 َ٥َٜ ْة َو َٔ ََٜضا َظَس َٟ صَُو  ا َٕ َِ َٗ بٔطٔ َولَی بَزٔیَزَة  َٞ َصَذا ٠َا ُتُعسِّ ٕٔي َِ َِٝح٢ٔ َبَُقٕ  ٔ ٢َ ب َّٝ ََ  ا َصٔسیَّْة َو

 ےس دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 فیہ ےہ وج رفاتی ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس اگےئ اک وگتش الای ایگ افر لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس اہک ایگ  ہ

ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ دصہق ایک ایگ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد رفامای  ہ اس ےک  ےئ دصہق افر امہرے  ےئ ید ہ 

 ےہ۔

 اہلل اعتٰیل دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، اربامیہ، اوسد، رضحت اعدص  دصہقی ریض :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ ےئلیک دصہق اک اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ںیم

     2481    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ابوَکیِ، ابو٠ىاویہ، ہصا٣ ب٦ ُعوہ، وبساٜزح٦١ ب٦ ٔا٢َ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َوَة َو٦ِ وَ  ث٥ََا صَٔصا٣ُ ب٦ُِ ُُعِ ث٥ََا أَبُو ٠َُىاؤیََة َحسَّ اَِل َحسَّ َٔ  ِٕ یِ ٕب َوأَبُو َُکَ ث٥ََا ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ ٢ٔ َو٦ِ ِبٔس اَٜحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ زَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ا

ُٔو٧َ  إت کَا٧َ ا٥َّٜاُس یََتَعسَّ ٔؽيَّ َٔ َِٜت کَا٤َِت فٔی بَزٔیَزَة ثَََلُث  ا َٔ ُت أَبٔيطٔ َو٦ِ َوائَٔصَة َرِضَٔي اهَّللُ َو٥َِضا  ََِذََکِ ٥ََٜا  َِٝيَضا َوتُِضسٔی  َو

َٟ صُ  ا َٕ َِ  ٢َ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو کُُٝوظُ َذَٜٔک ٥َّٜٝٔٔييِّ َظل َِ ْة َوَل٢ُِٙ َصٔسیَّْة  َٔ َِٝيَضا َظَس  َو َو

زریہ نب رحب، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشہؾ نب رعفہ، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

ےھت افر فہ ںیمہ ید ہ رضحت ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم نیت ںیتلصخ ںیھت )اؿ ںیم ا ک  ہ ےہ( ہک ولگ اس رپ دصہق رکےت 

 رکدیتی یھت ںیم ےن اس ابت اک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ذرک ایک وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای فہ اس رپ دصہق

 ےہ افر اہمترے  ےئ ید ہ ےہ مت اس ےس اھک ایل رکف۔

 نمح نب اقمس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، اوبرکبی، اوباعمف ہ، اشہؾ نب رعفہ، دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ ےئلیک دصہق اک اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ںیم

     2482    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حسين ب٦ ولی، زائسہ، ١َاک، وبساٜزح٦١ ب٦ ٔا٢َ، وائصہ، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي، ٠ح١س ب٦  :  راوی

 جىَف، وبساٜزح٦١ ب٦ ٔا٢َ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

ث٥ََا ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٢ٔ َو٦ِ أَبٔيطٔ َو٦ِ  َحسَّ َٔ ا َٕ ِٜ ١َإک َو٦ِ َوِبٔس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ِٔ ا َٔ حَُسيُِن ب٦ُِ َولٓٔیٕ َو٦ِ َزائَٔسَة َو٦ِ 

١ِٔىُت َوبِ  ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا ُشِىَبُة  ُس ب٦ُِ َجِىََفٕ َحسَّ ث٥ََا ٠َُح١َّ َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ َٟ َس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦َِ اَوائَٔصَة ح و َحسَّ ا َٔ  ٢ٔ َٔ ا َٕ ِٜ

ٞٔ َذَٜٔک  ٢ََّٝ ب١ِٔٔث ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُث َو٦ِ َوائَٔصَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل ٢َ یَُحسِّ َٔ ا َٕ ِٜ ١ِٔىُت ا ََ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، امسک، دبعارلنمح نب اقمس، اعدص ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دبعارلنمح نب اقمس، 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت یھب ایس رطح رمفی ےہ۔ رضحت اعدص 

اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، زادئہ، امسک، دبعارلنمح نب اقمس، اعدص ، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دبعارلنمح نب  :  رافی

 اقمس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ ےئلیک دصہق اک اامعتسؽ رتک رک ےن اک ایبؿ ںیم

     2483    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 ربيىہ، ٔا٢َ، حَّضت وائصہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا ابوـاہز، اب٦ وہِ، ٠اٜک ب٦ ا٤س، :  راوی

 ٔ ٢ٔ َو٦ِ َوائ َٔ ا َٕ ِٜ َْنٔی ٠َأُٜک ب٦ُِ أ٤ََٕس َو٦ِ َربٔيَىَة َو٦ِ ا َ ِٕ أَِخب ث٥ََا اب٦ُِ َوصِ ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔي أَبُو اٜفَّ َّی اهَّللُ َحسَّ َصَة َو٦ِ ا٥َّٜٔييِّ َظل

َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٞٔ َذَٜٔک ٌَي ٢ََّٝ ب١ِٔٔث ََ َِٝيطٔ َو ٥ََٜا ٥ِ٠َٔضا َصٔسیَّْة  َو َٟ َوصَُو  ا َٔ 

اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب اسن، رہعیب، اقمس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےس ایس رطح 

 دحثی رفاتی یک ےہ نکیل اس ںیم  ہ ںیہن ےہ ہک لپ ےن رفامای افر امہرے ےل اس یک رطػ ےس ید ہ ےہ۔

 اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب اسن، رہعیب، اقمس، رضحت اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

  ےن اک ایبؿ ںیمیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس یک لؽ ےئلیک دصہق اک اامعتسؽ رتک رک

     2484    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 زہيْ ب٦ ِحب، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢، خاٜس، حّعہ، حَّضت ا٣ وفيہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہا :  راوی

ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ َو٦ِ َخأٜٕس َو٦ِ  ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ ٕب َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ َّی  َحسَّ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ ٔلَیَّ َر َِٜت َبَىَث إ ا َٔ َة  َعَة َو٦ِ أ٣ُِّ َؤفيَّ ِّ َح

ُٟ اهَّللٔ و َُ َِ َر ا َجا َّ١َٝ َِ ٔلَی َوائَٔصَة ٥ِ٠َٔضا بَٔصِيٕئ  َبَىِثُت إ َِ ٔة  َٔ َس ٕ ٦ِ٠ٔ اٜعَّ ٢ََّٝ بَٔصاة ََ َِٝيطٔ َو ٔلَی اهَّللُ َو ٢َ إ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو  َظل

 َٔ َٜ َوائَٔصَة  ٔ ًَّٜٔي َبَىِثُت٢ِ بَٔضا إ اةٔ ا َِٜي٥َا ٦ِ٠ٔ اٜصَّ ٔ َِٜت َِل إِٔلَّ أ٧ََّ نَُسِيَبَة َبَىَثِت إ ا َٔ ٢ِ َشِيْئ  ُ٘ ِٞ و٥َِٔس َٟ َص ِت ا ٍَ َٝ ِس بَ َٔ ََّضا  َٟ إ٤ٔ ا َٔ ِيَضا 



 

ََّٝضا  ٠َٔح

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اخدل، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رف

فل ہ فملس ےن ریمے اپس دصہق ےس ا ک رکبی یجیھب وت ںیم ےن اس ںیم ےس ھچک دیسہ اعدص  یک رطػ جیھب دای بج روسؽ اہلل یلص 

رے اپس وکیئ زیچ ےہ اہلل ہیلع فل ہ فملس دیسہ اعدص  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس لےئ وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن رفامای ایک اہمت

 وت اوہنں ےن رعض ایک ںیہن وساےئ اس ےک وج ہبیسن ےن اس یک رطػ یجیھب یھت وت لپ ےن رفامای فہ اینپ ہگج چنہپ یکچ ےہ۔

 زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اخدل، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ید ہ وبقؽ رک ےن افر دصہق رد رک دےنی رک ایبؿ

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اک ید ہ وبقؽ رک ےن افر دصہق رد رک دےنی رک ایبؿ ںیم

     2485    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 وبساٜزح٦١ ب٦ ََل٣ ج١هی، ربيي ب٦ ٠س٢ٝ، ٠ح١س ب٦ زیاز، حَّضت ابوہزیزہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

سٕ  ث٥ََا اٜزَّبٔيُي َيِىىٔي اب٦َِ ٠ُِس٢ٕٔٝ َو٦ِ ٠َُح١َّ ُِٜح١َهٔیُّ َحسَّ ٣ٕ ا َلَّ ََ ث٥ََا َوِبُس اٜزَِّح٦ٔ١َ ب٦ُِ  َوصَُو اب٦ُِ زٔیَازٕ َو٦ِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧ََّ ا٥َّٜٔييَّ  َحسَّ

َٞ ٥ِ٠َٔضا َوإ٧ِٔ ٔٔي َ َٞ َصٔسیَّْة أَک إ٧ِٔ ٔٔي َِ َٟ َو٥ِطُ 
َ أ ََ ُتَٔی بَٔفَىا٣ٕ  ٢َ کَا٧َ إَٔذا أ َّٝ ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ِٞ ٥ِ٠َٔضاَظل ُ ٢َِٜ َیأِک ْة  َٔ  َٞ َظَس

، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص دبعارلنمح نب السؾ یحمج، رعیب نب ملسم

 ہیلع اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس وکیئ اھکان الای اجات وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ےس وپےتھچ سپ ارگ ید ہ اہک اجات وت لپ یلص اہلل

 اجات وت لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس اس ںیم ےس ہن اھکےت۔ فل ہ فملس اس ےس اھک ےتیل افر ارگ دصہق اہک

 دبعارلنمح نب السؾ یحمج، رعیب نب ملسم، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےل داع رک ےن ےک ایبؿ ںیموج دصہق الےئ اس ےک

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 وج دصہق الےئ اس ےک ےل داع رک ےن ےک ایبؿ ںیم

     2486    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

٠زہ، وبساهَّلل  یحٌي ب٦ یحٌي، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، و١زو ٤أس، اَحاٗ ب٦ ابزاہي٢، یحٌي ب٦ و٘يي، شىبہ، و١زو ب٦ :  راوی

 ب٦ اوفی، وبيساهَّلل ب٦ ٠ىاذ، شىبہ و١زو ب٦ ٠زہ، حَّضت وبساهَّلل ب٦ ابی اوفی رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

َٟ یَ  ا َٔ ُٖ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ  َح َِ ٔ ث٥ََا یَِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي َوأَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َوَو١ِْزو ا٥َّٜأُٔس َوإ ٤ََْا َو٘ٔيْي وَ َحسَّ َ ٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ ِحٌَي أَِخب

ُن  ِّ َّٝ ث٥ََا وُبَِيُس اهَّللٔ ب٦ُِ ٠َُىاذٕ َواٜ ١ِٔىُت َوِبَس اهَّللٔ ب٦َِ أَبٔی أَِوفَی ح و َحسَّ ََ  َٟ ا َٔ ث٥ََا أَبٔی َو٦ِ ُشِىَبَة َو٦ِ َو١ِزٕو َو١ِزٔو ب٦ِٔ ٠ُزََّة  َٜطُ َحسَّ  

ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ أَبٔی أَِو  َُّٝض٢َّ َوصَُو اب٦ُِ ٠ُزََّة َحسَّ َٟ اٜ ا َٔ تٔض٢ِٔ  َٔ ِو٣ْ بَٔعَس َٔ ٢ََّٝ إَٔذا أََتاُظ  ََ َِٝيطٔ َو َّی اهَّللُ َو ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ کَا٧َ َر ا َٔ فَی 

ٟٔ أَبٔی أَِوفَی ِّٞ َولَی آ َُّٝض٢َّ َظ َٟ اٜ ا َٕ َِ تٔطٔ  َٔ أََتاُظ أَبٔی أَبُو أَِوفَی بَٔعَس َِ َِٝيض٢ِٔ  ِّٞ َو  َظ

ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب فعیک، ہبعش، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب افیف، دیبع اہلل نب اعمذ، ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب 

ہبعش رمعف نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےک اپس وکیئ 

امےت اے اہلل اؿ رپ رتمح رفام ریمے فادل اوبافیف ےس لپ یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس ےن اراشد وقؾ اانپ دصہق ےل رک لیت وت لپ رف

 رفامای اے اہلل رتمح رفام ایب افیف یک افالد رپ۔

اہلل نب ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب فعیک، ہبعش، رمعف نب رمہ، دبعاہلل نب افیف، دیبع :  رافی

 اعمذ، ہبعش رمعف نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 رک ےن ےک ایبؿ ںیم وج دصہق الےئ اس ےک ےل داع

     2487    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

 اب٦ ١٤يْ، وبساهَّلل ب٦ ازریس، حَّضت شىبہ رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ :  راوی

َٟ َظ  ا َٔ َّطُ  َْ أ٤َ ِ ٌَي  ٔ ٥َاز َِ ٔ ث٥ََا َوِبُس اهَّللٔ ب٦ُِ إِٔزرٔیَس َو٦ِ ُشِىَبَة بَٔضَذا اِْل ٕ َحسَّ ث٥ََاظ اب٦ُِ ١َُ٤يِْ َِٝيض٢ِٔ َحسَّ  ِّٞ َو

دبعاہلل نب ادرسی، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب ایس دنس ےک اسھت دحثی ایبؿ یک ےہ نکیل اس ںیم لص  انب ریمن،

 مہیلع ےک اافلظ ںی۔

 انب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زوکة ف وصؽ رک ےن فاےل وک رایض رےنھک اک ایبؿ بج کت فہ رحاؾ امؽ بلط ہن رکے ۔

 زوکۃ اک ایبؿ :   ابب

 زوکة ف وصؽ رک ےن فاےل وک رایض رےنھک اک ایبؿ بج کت فہ رحاؾ امؽ بلط ہن رکے ۔

     2488    حسیث                               جٝس اوٟ  :  جٝس

یحٌي ب٦ یحٌي، ہصي٢، ابوبْک ب٦ ابی شيبہ، حّغ ب٦ ٌياث، ابوخاٜس اح١ز، ٠ح١س ب٦ ٠ثىي وبساٜوہاب، ابووسی،  :  راوی

 وبساِلولی، زاُز، زہيْ ب٦ ِحب، ا١َاويٞ ب٦ ابزاہي٢، شىيي، حَّضت جزیز ب٦ وبساهَّلل رِضي اهَّلل تىالٰی و٥ہ

٤ََْا صَُصيِ  َ ث٥ََا َیِحٌَي ب٦ُِ َیِحٌَي أَِخب ُغ ب٦ُِ ٌَٔيإث َوأَبُو َخأٜٕس اِلَِح١َزُ ح و َحسَّ ِّ ث٥ََا َح ث٥ََا أَبُو بَِْکٔ ب٦ُِ أَبٔی َشِيَبَة َحسَّ ٢ْ ح و َحسَّ

ُض٢ِ َو٦ِ  ُّٝ ُ َِٜوصَّأب َواب٦ُِ أَبٔی َوسٔٓیٕ َوَوِبُس اِلَِولَی ک ث٥ََا َوِبُس ا َّي َحسَّ ١َُِٜثى ُس ب٦ُِ ا ث٥ََا ٠َُح١َّ ٕب َزاُوَز ح و َحسَّ َحسَّ ثَىٔي ُزَصيُِْ ب٦ُِ َِحِ



 

ٔ ب٦ِٔ َوِبسٔ  ِىٔييِّ َو٦ِ َجزٔیز ٤ََْا َزاُوزُ َو٦ِ اٜصَّ َ ُٞ ب٦ُِ إٔبَِزاصٔي٢َ أَِخب ١َٔىي َِ ٔ ث٥ََا إ َٟ َحسَّ ا َٔ ُط  َٜ ُن  ِّ َّٝ َّی َواٜ ُٟ اهَّللٔ َظل و َُ َٟ َر ا َٔ  َٟ ا َٔ  اهَّللٔ 

 َِ  ُٗ ١َُِٜعسِّ ٢ِ ا ُ٘ ٢ََّٝ إَٔذا أََتا ََ َِٝيطٔ َو  َِٝيِعُسِر َو٢ُِٙ٥ِ َوصَُو َو٢ُِٙ٥ِ َرإؿ اهَّللُ َو

ییحی نب ییحی، میشہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اوباخدل ارمح، دمحم نب ینثم دبعاولاہب، اوبدعی، دبعاالیلع، داؤد، زریہ نب 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فل ہ فملس رحب، اامسلیع نب اربامیہ، یبعش، رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روس

 ےن اراشد رفامای بج زوکة فوصؽ رکےن فاال اہمترے اپس لےئ وت اچےئہ ہک فہ مت ےس اس احؽ ںیم ولےٹ ہک فہ مت ےس رایض وہ۔

یلع، داؤد، زریہ ییحی نب ییحی، میشہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اوباخدل ارمح، دمحم نب ینثم دبعاولاہب، اوبدعی، دبعاال :  رافی

 نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، یبعش، رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


