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 >7 ............................................................................................................ ؿایب اک فرففتخ دیرخ : ابب

 >7 .......................................................................................... ؿایب اک( ےنید زنیم رپ اٹبیئ) زمارتع

 :8 ................................................................................. مکح اک رکےن زراتع ریغب ےک ااجزت یک امکل

 :8 .............................................................................................................. ںیم ؿایب ےک اخمربہ

 =8 ......................................................................................................................... اسماقت

 98 ........................................................................................ ؿایب اک رکےن ادنازہ اک ولھپں رپ دروتخں

 99 ...................................................................................................................... ؿایب اک ااجرہ

 ;9 ............................................................................................................ ؿایب اک امکیئ یک بیبط

 <9 .................................................................................................... ؿایب اک ارجت یک وگلاےن ےنھچپ

 9: ................................................................................ ؿایب اک ارجت یک ڑچاھےن رپ اجونر امدہ وک رناجونر

 9: ........................................................................................................................ؿایب اک انسر

 ;:.......................................................وہاگ؟ تیکلم یک سک امؽ ہک ؿایب اک اس اجےئ ایک رففتخ الغؾ امدلار وج

 <:................................................................................. ؿایب اک رکےن وسدا یہ ابرہ ےس رہش ےس اترجفں

 6; .................................................................................................. اگلان تمیق ےئل ےک ڑباھےن وبیل

 6; ......................................................................... ؿایب اک اممتعن یک ےنچیب اسامؿ اک یتاہید ےئل ےک یرہش

 9; ................... ےہ مکح ایک وت ایک اندنسپ دعب ےک ےندیرخ ےن یسک اےس ارگ وہ عمج دفدھ اک رفز یک ںیم نھت ےک یرکب سج

 >; ................................................................................................. ؿایب اک اممتعن یک یادنفز ہذریخ

 =;......................................................................................................... ںیم ؿایب ےک وتڑےن ہکس

 6> ......................................................................................................... ؿایب اک اممتعن یک المفٹ

 >> ............................................................ ؿایب اک تلیضف یک رکےن متخ عیب ےیل ےک اچبےن ےس اصقنؿ وک یسک

 >> ................................................................................................ ؿایب اک رکےن عیب دف ںیم عیب کیا

 =>...................................................................................................... ؿایب اک اممتعن یک ہینیع عیب

 <> .................................................................................................................... ؿایب اک ملس عیب

 7= .......................................................................................... ؿایب اک ملس ںیم لھپ ےک درتخ نیعم

 8= .................................................................................. اجاتکس ایک ںیہن لیدبت وک ہیف ملسم ںیم ملس عیب



 

 

 8= ..................................................................................... ؿایب اک آتف یسک فایل آےن رپ ابغ ای تیھک

 := ................................................................................................... ؿایب اک ریسفت یک( آتف) اجہحئ

 ;=................................................................................................................. ؿایب اک رفےنک اپین

 6< ......................................................................................... ؿایب اک رکےن رففتخ وک اپین وہےئ ےچب

 6< .................................................................................................. ؿایب اک ےنیل تمیق یک یلب ای ےلب

 7< ........................................................................................................ؿایب اک ےنیل تمیق یک وتکں

 9< ....................................................................................................... تمیق یک رمدار افر رشاب

 

 

ست
 << ................................................................................. ںیہن اجزئ رففتخ یک اس لبق ےس اعطؾ فا ءی  ا

 :66 .................................................................... ؿایب اک اس ںیہن دوھہک اںیمس ہک ےہک ہی وج فتق ےک عیب

 ;66 ........................................................................................................ ںیم ؿایب ےک رعابؿ عیب

 >66 ................................................................................... ؿایب اک رففتخ یک زیچ وموجد ریغ اپس اےنپ

 <66 ..................................................................................................... ؿایب اک اگلےن رشط ںیم عیب

 <66 ....................................................................................................... ؿایب اک یاردیرخ یک الغؾ

 666 ......................................... ؟ اجےئ ایک ایک وت ایگ ایاپ بیع وکیئ رھپ اید اگل رپ اکؾ یسک اےس دعب ےک ےندیرخ الغؾ

 668 ...................................................................... وہ وموجد عیبم افر وہاجےئ االتخػ ںیم یرتشم افر ابعئ

 :66 ................................................................................................................... ؿایب اک ہعفش

 <66 ........................................................................ رکے ایک وت ےھکید زیچ اینپ صخش وکیئ اپس ےک سلفم

 677 ................................................................................. (رک الھکالپ) رکے زدنہ وک اجونر لیرم یسک وج

 679 .......................................................................................................... ؿایب اک( یرگف) رنہ

 :67 ........................................................... ؿایب اک اس اھکےئ امؽ اک ےٹیب اےنپ فملس فآہل ہیلع اہلل یلص ابپ وج

  امؽ اانپ آدیم وکیئ
ب ع

  
ی
 

 

ت
 >67 .................................................................................... اپےئ اپس ےک یسک ہی  

 686 ..................................................................................................... ؿایب اک رکےن وبقؽ احتفئ

 686 ................................................................................................... انیل ےل دفابرہ رک دے ہیدہ

 وک اک یسک

ئ

 
 689 ................................................................................... ؿایب اک ےنید ہیدہ رپ رکےن اکؾ ی

 689 ......................................... ؿایب اک اس رپ دفرسفں دے رتحیج ںیم ےنید ہیدہ وک ضعب ےس ںیم ںوٹیب اےنپ ابپ

 =68................................................................... ےہ مکح ایک وت دے ہیدہ ریغب ےک ااجزت یک وشرہ اک وعرت



 

 

 <68 .................................................................................................................... ؿایب اک یرمعٰ

 697 .......................................................... ؿایب اک اس ایک ذترکہ یھب اک فراثء فتق رکےت یرمع ےن صخش سج

  
قب

 ;69 .................................................................................................................... ؿایب اک یٰ ر

 =69 ............................................................................................ ںیم ؿایب ےک امضؿ ےک زیچ اعتسمر

 6:8.................................................. رکے ادا اتفاؿ وطبر لثم ےک ایس وت یرکد اضعئ زیچ وکیئ یک یسک ےن سج

 ::6 .......................................................................... ںیرکد ربابد یتیھک یک وقؾ یسک وج ؿایب اک اجونرفں اؿ

 ;:6 ...................................................................................................................... ؿایب اک ںولصیف : ابب

 ;:6 ................................................................................................. ؿایب اک رکےن بلط اضقء دہعہ

 =:6 .............................................................................. ؿایب اک اس وت رکدے یطلغ ںیم ہلصیف ارگ اقیض

 6;6 ........................................................................... ؿایب اک رکےن یدلج ںیم اس افر رکےن بلط اضق

 8;6 .................................................................................................. ںیم ؿایب ےک ربایئ یک روشت

 8;6 ........................................................................... ؿایب اک ایدہا فاےل ےنلم وک ںاقویض افر وکحتم امعؽ

 9;6 ...................................................................................................... اجےئ ایک رطح سک ہلصیف

 :;6 ............................................................................................... ؿایب اک اطخ ںیم ہلصیف ےک اقیض

 6>6 .................................................................................... ؿایب اک ہلصیف ےک اقیض ںیم احتل یک ہصغ

 6>6 ........................................................................................ ؿایب اک رکےن ہلصیف ؿدرایم ےک ںذویم

 7>6 .................................................................................. ؿایب اک رکےن ااہتجد ےس راےئ اینپ ںیم اضقء

 9>6 ......................................................................................................................ؿایب اک حلص

 :>6 ................................................................................................................. ؿایب اک ںوگاویہ

 =>6 ...................................................................................................... ؿایب اک ےنید وگایہ وھجیٹ

 <>6 ............................................................................... ؿایب اک اس اجےئ یرکد رد وگایہ یک صخش سج

 6=6 .................................................................................................. رپ فاولں رہش وگایہ یک یتاہید

 6=6 ...................................................................................................... ؿایب اک وگایہ رپ راضتع

 8=6........................................................................... ؿایب اک وگایہ یک ذیم اکرف رپ فتیص دفراؿ ےک رفس

 :=6 .......................... ےہ رکاتکس ہلصیف رپ اس وت وہ نیقی اک وہےن ےچس افر وہےن حیحص ےک وگایہ یک آدیم یسک احمک بج



 

 

 ;=6 ................................................................................. ؿایب اک رکےن ہلصیف رپ وگاہ کیا افر مسق کیا

 6<6 ................................................ اجےئ ایک ایک وت وہ ہن اپس ےک یسک وگاہ نکیل ںیرک یدوع اک زیچ یسک آدیم دف

 :<6 ............................................................................................... ےہ ذہم ےک ہیلع دمیع ااھٹان مسق

 ;<6 .................................................................................................................. ہقیرط اک فلح

 ><6 ......................................................................... اگ اجےئ ایل فلح ےس اس ایک وت وہ ذیم ہیلع دمیع ارگ

 ><6 ......................................... وہ ملع رصػ اےس افر وہ وہا ںیم وموجدیگ ریغ یک اس وج اھکان مسق رپ ارم ےسیا یسک

 <<6 ............................................................................................... اگ؟ اجےئ ایل ےسیک فلح ےس ذیم

 766 .......................................................................................... اچےیہ اھکین مسق رپ قح اےنپ وک آدیم

 :76 .................................................................................................................. ؿایب اک فاکتل

 ;76 .................................................................................................... ؿایب اک اومر ضعب ےک اضقء

 767 ............................................................................................................................. ؿایب اک ملع : ابب

 768 ......................................................................................................... ؿایب ایک تلیضف یک ملع

 :76 ................................................................................... ؿایب اک رکےن تیرفا ثیدح ےس اتکب الہ

 >76 ........................................................................................................... ؿایب اک اتکتب یک ملع

 =76 ................................................. ؿایب اک فدیع دیدش یک ابدنےنھ وھجٹ رپ فملس فآہل ہیلع اہلل یلص وضحرادقس

 <76 ............................................................................. ؿایب اک رکےن وگتفگ ےک ملع ریغب ںیم اتکب یک اہلل

 776 ............................................................................................ ؿایب اک درہاےن ابر ابر وک ابت کیا

 776 .......................................................................................................... ںیہن حیحص یک وگتفگ زیت

 778 ........................................................................................... ؿایب اک ےنیل اکؾ ےس طاایتح ںیم یوتف

 :77 .............................................................................................. ؿایب اک رکاتہ یک رفےنک ےس ملع

 :77 ................................................................................................. تلیضف یک رشنفااشتع یک ملع

 >77 ................................................................................................ ؿایب اک تیرفا ےس ارسالیئ ینب

 <77 ...................................................................................... ؿایب اک رکےن بلط ملع ےئل ےک اہلل ریغ

 <77 .............................................................................................................. ؿایب اک ہفریغ ےصق

 788 ............................................................................................................................. ؿایب اک ےنیپ : ابب



 

 

 788 .......................................................................................................ؿایب اک رحتم یک رشاب

 =78 .................................................................................... ؿایب اک اکنےنل ےئل ےک رشاب رس اک اوگنر

 =78 ................................................................................................... ںیہن انباناجزئ رسہک اک رشاب

 <78 ....................................................................................................... ےہ یتنب ےس سک رشاب

 796 ...................................................................................................................... ؿایب اک ہشن

 =79 ........................................................................................................ ؿایب اک رحتم یک یداذ

 <79 ..................................................................................................... ؿایب اک ربونتں ےک رشاب

 <:7 ........................................................................................ ؿایب اک انبےن رشاب رک الم وک فںزیچ دف

و ر کشخ
 ھ
ج
ک

 8;7 ..................................................................................................... ؿایب اک ذیبن یک 

 9;7 ........................................................................................................... ؿایب اک تیفیک یک ذیبن

 >;7 ................................................................................................................. ؿایب اک ےنیپ دہش

 <;7 ................................................................................. ےہ مکح ایک وت وہاجےئ ادیپ وجش ارگ ںیم ذیبن

 6>7 ................................................................................................ ؿایب اک ےنیپ اپین ڑھکے ڑھکے

 6>7 .......................................................................................... ؿایب اک ےنیپ اپین رک اگل ہنم ےس ہزیکشم

 7>7 ................................................................................................... ؿایب اک ومڑےن ہنم اک ہزیکشم

 8>7 ........................................................................................................ انیپ ےس وسراخ ےک ہلایپ

 9>7 ................................................................................................ انیپ ںیم ربنت ےک یاچدن وسےن

 :>7 .............................................................................................. انیپ اپین رک ڈاؽ ہنم ںیم ربنت یسک

 :>7 ................................................................................................ ےیپ بک وخد( فاال الپےن) اسیق

 >>7 ................................................................................................... امران وھپکن ںیم اپین ےک ےنیپ

 <>7 ..................................................................................................... ےہک ایک دعب ےک ےنیپ دفدھ

 6=7 ........................................................................................................... ؿایب اک ڈاھےنکن ربنت

 9=7 ............................................................................................................... ؿایب اک ےنیپ اھکےن : ابب

 9=7 ..................................................................................................... ؿایب اک رکےن وبقؽ دوعت

 ==7 ............................................................................................ ےہ بحتسم رکان فہمیل دعب ےک اکنح



 

 

 <=7 ..................................................................................................... الھکان اھکان رپ فایسپ ےس رفس

 6<7 ............................................................................................................... ؿایب اک یامہمدنار

 7<7 ............................................................................................ ےہ بحتسم رکان فہمیل کت ؾایا ےنتک

 8<7 .............................................................................................................. قلعتم ےس تفایض

 ;<7 .......................................... ؿایب اک وہےن وسنمخ ےک اس اھت رحج وج ںیم اھکےن ہن ےس ںیم امؽ ےک دفرسے

 ><7 ............................................ مکح اک اھکےن ےک فاولں الھکےن اھکےن یھکید اھکید یک دفرسے کیا افر یاکرایر

 ><7 .................................................................. ےہ مکح ایک وت وہ اکؾ اناجزئ وکیئ اہں ےک فاولں ےنید دوعت

 =<7 ............................................................................ ےہ؟ دقحار دہایز وکؿ وت وہاجںیئ عمج دایع دف بج

 <<7 ............................................................... اجےئ ایک ایک وت وہں رایت دفونں اشعء امنز افر اھکان اک رات بج

 867 ................................................................................... ؿایب اک دوھےن اہھت دفونں فتق ےک اھکےن

 867 ........................................................................................... ؿایب اک دوھےن اہھت لبق ےس اھکےن

 868 .............................................................................. ؿایب اک دوھےن اہھت فتق ےک اھکےن ںیم یدلج

 869 .................................................................................................. ےہ رکمفہ رکان ربایئ یک اھکےن

 :86 .................................................................................................. ؿایب اک رکےن اامتجع رپ اھکےن

 :86 .................................................................................................. زپانھ اہلل مسب لبق ےس اھکےن

 <86 ....................................................................................................... ؿایب اک اھکےن رک اگل کیٹ

 866 ......................................................................................... ؿایب اک اھکےن ےس ؿدرایم ےک ٹیلپ

 867 ......................................................................... وہں یھب ءاایش رحاؾ رپ سج انھٹیب رپ وخاؿ درتس ےسیا

 868............................................................................................. ؿایب اک اھکےن اھکان ےس اہھت داںیئ

 :86.......................................................................................................... ؿایب اک اھکےن وگتش

 =86............................................................................................................. ؿایب اک اھکےن ولیک

 <86 ..................................................................................................................... ؿایب اک دیرث

 <86 ............................................................................................................... انہک دنگا وک اھکےن

 876 ............................................................................ مکح اک دفدھ ےک اس افر اجونر فاےل اھکےن دنگیگ

 877 .............................................................................................. مکح اک اھکےن وگتش ےک وھگڑے

 879 .......................................................................................................... ؿایب اک اھکےن رخوگش



 

 

 ;87 .............................................................................................................. ؿایب اک اھکےن وگہ

 <87 .................................................................................................... ںیم ؿایب ےک اھکےن یةحر

 886 .............................................................................................. ؿایب اک اھکےن ےک االرض رشحات

 886............................................................................................................... ؿایب اک اھکےن وجب

 887 ..................................................................................................... ؿایب اک اھکےن ےک دردنفں

 >88 ................................................................................... ؿایب اک اھکےن وگتش اک دگوھں ےک یآابد

 <88 ............................................................................................................. ؿایب اک اھکےن یڈٹ

 896 ................................................................................. مکح اک یلھچم ںیم احتل رمدہ وہیئ یتریت رپ اپین

 897 ............................................................................................... وہاجےئ وبجمر رپ اھکےن وجرمدار

 899 ......................................................................... ؿایب اک رکےن عمج ںیم فتق کیا اھکےن ےک دفرطح

 :89 .............................................................................................................. ؿایب اک اھکےن رینپ

 ;89 .................................................................................................................... ؿایب اک رسہک

 >89 ............................................................................................................. ؿایب اک اھکےن نسہل

 8:8 .................................................................................................................... ؿایب اک وجھکر

 8:9 ..................................................................................... اچےیہ رکاھکان ھکید اےس فتق اھکےت وجھکر

 ;:8 ........................................................................................ المرکاھکان ںیوجھکر یئک یئک ںیم دہعف کیا

 ;:8 ................................................................................... ؿایب اک اھکےن رک الم وک اھکونں ےک رطح دف

 =:8 ..................................................................................... مکح اک رکےن اامعتسؽ ربنت ےک اتکب الہ

 6;8 ........................................................................................... ؿایب اک اھکےن ےک اجونرفں یدنمسر

 6;8 ........................................................................................ےہ مکح ایک وت اجےئ رگ ںیم یھگ ارگ وچاہ

 8;8 ...................................................................................... ےہ؟ مکح ایک وت اجےئ رگ ںیم اھکےن یھکم

 9;8 .......................................................................................... ےہ؟ مکح ایک اک اس اجےئ رگ وناہل وج

 :;8 .................................................................................................. اچےیہ الھکان اسھت اےنپ وک ونرک

 ;;8 ..................................................................................... رکان اصػ اہھت ےس رفامؽ دعب ےک اھکےن

 >;8 ......................................................................................................... ےہک ایک دعب ےک اھکےن

 <;8 .............................................................................................. دوھان اہھت رک وہ افرغ ےس اھکےن



 

 

 6>8 .......................................................................................... رکان داع ےیل ےک فاےل رکےن دوعت

 6>8 ................................................................................. ایآ ںیم رقآؿ ذرک اک رحتم یک اجونرفں نج

 9>8 ........................................................................................................................... ؿایب اک بط : ابب

 9>8 .......................................................................................... ؿایب اک آدیم فاےل رکےن اعمہجل العج

 :>8 .................................................................................................................... ؿایب اک رپزیہ

 ;>8 .............................................................................................................. ؿایب اک اگلےن ےنھچپ

 >>8 ............................................................................................................. ؿایب اک ہگج یک ےنھچپ

 <>8 ..................................................................................................... ےہ بحتسم بک وگلاان ےنھچپ

 6=8 ...................................................................................... ؿایب اک ہگج یک اگلےن ےنھچپ افر اکےنٹ رگ

 6=8.............................................................................................................. ؿایب اک اگلےن داغ

 8=8 ...................................................................................................... ؿایب اک دفاڈاےنل ںیم انک

 8=8 ................................................................................................................. اممتعن یک رشنہ

 9=8 ............................................................................................ ؿایب اک رکےن دفر وک تیمس یک زرہ

 :=8 ............................................................................................................. اسامؿ اک ہیادف رکمفہ

 ==8 ................................................................................................................ ؿایب اک وجھکر وجعہ

 6<8 ................................................................................................ ؿایب اک دابےن وک قلح ےک وچبں

 6<8 ............................................................................................................. ؿایب اک اگلےن رسہم

 6<8 ................................................................................................................ ؿایب اک ےنگل رظن

 8<8 ...................................................................................... ؿایب اک رکےن امجتع ںیم راضتع دمت

 9<8 .......................................................................................... ؿایب اک اکٹلےن ںیم ےلگ ڈنگے ذیوعت

 ;<8 .............................................................................................................. ؿایب اک ہفریغسیوعت

 966 ........................................................................................................... اجںیئ ےیک ےسیک سیوعت

 966 ............................................................................................................. ؿایب اک رکےن وماٹ

 966 ..................................................................................... ؿایب اک اممتعن یک اجےن اپس ےک اکونہں

 967 ................................................................................................................. ؿایب اک وجنؾ ملع



 

 

 969 ........................................................................... ؿایب اک ےنیل افؽ رک ڈاٹن ےس رپدنفں افر رلم ملع

 :96 .............................................................................................. ؿایب اک رکےن رلم افر ےنیل وگشؿ

 =97 ...................................................................................................... ؿایب اک رکےن آزاد الغؾ : ابب

 =97 ...................................... ےہ مکح ایک وت رماجےئ ای وہ ہن فاقر رپ ےنید دیزم افر اکچ دے اتکتب دبؽ ھچک اکمبت

 986 .......................................................... ےہ مکح ایک اک رففتخ یک الغؾ وت وہاجےئ وسنمخ اتکتب اعمدہہ بج

 989 ........................................................................................................... ؿایب اک یآزاد رشمفط

 :98 .......................................................................................ؿایب اک رکےن آزاد وک ہصح یسک ےک الغؾ

 ;98 .............................................................. ےہ؟ مکح ایک وت رکے آزاد ہصح اانپ وکیئ ےس ںیم الغؾ رتشمک

 =98 ..................................................................... ےہ ایک ذرک یھب اک ہیاعس ںیم ثیدح اس ےن ولوگں نج

صعا  دعؾ ںیم وصرت یک وہےن ہن امؽ وج ؿایب اک ولوگں اؿ

 

ست
 996 ................................................ ںیہ اقلئ ےک ا

 ;99 .................................................................................. ےہ مکح ایک وت وہ امکل اک رحمؾ یذ صخش وکیئ

 =99 .............................................................................................. ؿایب اک یآزاد یک( یابدن) فدل اؾ

 9:6 ............................................... ےہ؟ مکح ایک وت رکدے آزاد وہں زادئ ےس ثلث وج وک الغومں اےنپ صخش وج

 ;:9 ............................................................................................... ؿایب اک رکےن آزاد وک الغؾ امدلار

 ;:9 .............................................................................................................. ؿایب اک افالد یک زان

 >:9 ....................................................................................................... وثاب اک رکےن آزاد الغؾ

 =:9 .................................................................................. ںیم رکےن آزاد ےہ الضف دہایز الغؾ اس وکؿ

 6;9 .................................................................................. تلیضف یک رکےن آزاد الغؾ ںیم تحص احتل

 7;9 .....................................................................................................ؿایب اک رقات افر رحفػ : ابب

 6<9 .......................................................................................................................... ؿایب اک ابلس : ابب

 6<9 ....................................................................................................... ؿایب اک اممتعن یک ربیگنہ

 9<9 ............................................................................................................... ؿایب اک رےنہ ےگنن

 66: ........................................................................................اجےئ؟ یداعدایک اےس وت ےنہپ ڑپکا این وج

 66: .................................................................................................................... ؿایب اک صیمق



 

 

 67: .................................................................................................................. ؿایب اک ےننہپ ابق

 68: ........................................................................................ ؿایب اک ےننہپ ےیل ےک فومند فانؾ رہشت

 :6: ................................................................................................ ےہ؟ اسیک اننہپ اک ابولں افر افؿ

 66: .......................................................................................... ؿایب اک( ےہ ڑپکا یمشیر کیا وج) زخر

 66: ............................................................................................................... ؿایب اک ےننہپ مشیر

 69: ............................................................................................... ؿایب اک اممتعن یک ڑپکے یمشیر

 76: ............................................................................. ااجزت یک ڑپکفں فاےل السیئ یک مشیر افر شقنم

 78: ....................................................................................... ےہ اجزئ اننہپ مشیر ےس فہج یک ذعر یسک

 79: ............................................................................................. ؿایب اک ےننہپ مشیر ےیل ےک وعروتں

 ;7: ......................................................................................................... ںیم ؿایب ےک اچدر ینمی

 ;7: ............................................................................................................. ؿایب اک ڑپکفں دیفس

 >7: ....................................................................... ےہ یرضفر رانہ رھتسا اصػ افر دوھان اک ڑپکفں رپاےن

 <7: ..................................................................................... ؿایب اک ڑپکے وہےئ رےگن ںیم رگن زرد

 86: ................................................................................................................ ؿایب اک رگن زبس

 86: .............................................................................................................. ؿایب اک رگن رسخ

 :8: .................................................................................................. ؿایب اک ااجزت یک رگن رسخ

 ;8: ................................................................................................................ ؿایب اک رگن ہایس

 >8: ........................................................................................................ ذرک اک دانم ےک ڑپکفں

 =8: .................................................................................................................... ؿایب اک امعہم

 96: ............................................................................................ اممتعن یک ےنٹیپل ڑپکا رطح یک امصء

 97: ........................................................................................................ ؿایب اک الھکرےنھک ؿةیرگ

 98: .............................................................................................................. ؿایب اک ڈاھےنپن رس

 99: ............................................................................................ ؿایب اک اکٹلےن ےچین ےس ونخٹں دنبہت

 6:: ..................................................................................................................... ؿایب اک ربکت

 8:: .................................................................................................... ےہ اجزئ اکٹلان کت اہکں ازار

 ;:: ....................................................................................................... ؿایب اک ابلس ےک وعروتں



 

 

 =:: ............................................................... ؿایب اک اکٹلںیئ ےچین وھتڑا ںیاچدر اینپ وعرںیت رفامؿ اک اعتیل اہلل

 <:: ............................... (ؿایب اک)  ںیل ڈاؽ رپ ونںةیرگ اےنپ ںافڑاینھ اینپ وعرںیت فہ ہک اچےیہ رفامؿ ےک اعتیل اہلل

ا ء نک ےک تنیز اینپ وعرت

 

ض
ؼ
 6;: ......................................................................... ےہ؟ یتکس الھکرھک وک ا

 7;: ........................................................................... ےہ؟ مکح ایک اک اس ےھکید ابؽ ےک امہکل اینپ الغؾ وج

 اال افیل ریغ رفامؿ اک اعتیل اہلل
ی 
 

 

 8;: ........................................................................................ ؿایب اک ة

 ;;: ..................................................... ؿایب اک ایہل رفامؿ فاےل ےنید مکح اک رےنھک یچین ںیرظن وک وعروتں ومنم

 <;: ........................................................................................................... ؿایب اک افڑےنھ دفہٹپ

 6>: ................................................... ےہ؟ مکح ایک اک ےننہپ اںیہن اک وعروتں( ںیہ وہےت کیابر وج) ڑپکے یرصم

 6>: ................................................................................................................... ؿایب اک دانم

 8>: ..................................................................................................... ؿایب اک اھکؽ یک اجونر رمدہ

 =>: ........................................................دلیل یک اؿ وہیت ںیہن اپک اھکؽ یک رمدار کیزند ےک رضحات نج

 6=: ....................................................................................................... ؿایب اک اھکولں یک ںوتیچ

 9=: ................................................................................................................ ؿایب اک ےننہپ وجات

 <=: .................................................................................................................. ؿایب اک رتسبفں

 9<: .......................................................................................................... ؿایب اک اکٹلےن رپدے

 ;<: .............................................................................. ےہ مکح ایک اک اس وہ ینب بیلص ںیم ڑپکے سج

 ><: .................................................................................................................. ؿایب اک ریاصتف

 68; ............................................................................................................. ؿایب اک رکےن یھگنک : ابب

 68; ............................................................................................................. ؿایب اک رکےن یھگنک

 :6; .................................................................................................... ےہ بحتسم اامعتسؽ اک وخوبش

 ;6; ........................................................................................................... رانھک درتس وک ابولں

 >6; .................................................................................................. ےہ اسیک اگلان یدنہم وک وعروتں

 <6; ............................................................................. ےہ اناجزئ اگلان ںیم رس اےنپ وک ابولں ےک دفرسے

 68; ........................................................................................................ رکے ہن فاسپ وک وخوبش

 68; ............................................................................... ؿایب اک اگلےن وخوبش اک وعرت ےیل ےک ےنلکن ابرہ



 

 

 ;6; .................................................................................... ےہ؟ اسیک اامعتسؽ اک ولخؼ ےیل ےک رمدفں

 76; ............................................................................................................... ؿایب اک رےنھک ابؽ

 79; ............................................................................................................. ؿایب اک اکنےنل امگن

 ;7; ................................................................................................ ؿایب اک رےنھک( زںیفل) ابؽ ےبمل

 >7; ............................................................................. مکح اک انبےن وجڑا رک وگدنھ وک ابولں ےیل ےک رمد

 >7; ............................................................................................................. ؿایب اک ےن ڈنما رس

 =7; ................................................................................................. ؿایب اک رےنھک وسیگ دراز وک وچبں

 86; ...................................................................................... ؿایب اک ااجزت یک رےنھک ابؽ ےبمل وک وچبں

 89; ...................................................................................................... ؿایب اک ااھکڑےن ابؽ دیفس

 :8; ........................................................................................................... ؿایب اک اگلےن اضخب

 96; ................................................................................................... ؿایب اک اضخب ےک رگن زرد

 96; .............................................................................................................. ؿایب اک اضخب ہایس

 97; ........................................................................................... ےہ اجزئ ااھٹان افدئہ ےس داتن اہیھت

 98; .............................................................................................................. ؿایب اک ےننہپ اوگنیھٹ : ابب

 98; ........................................................................................................... ؿایب اک انبےن اوگنیھٹ

 <9; ........................................................................................... اچےیہ اننہپ ںیہن رضفرت الب اوگنیھٹ

 <9; ....................................................................................................... ؿایب اک اوگنیھٹ یک وسےن

 6:; ........................................................................................................... اننہپ اوگنیھٹ یک ولےہ

 8:; ........................................................................ ؟ںیم اہھت ابںیئ ای ےہ رتہب اننہپ ںیم اہھت داںیئ اوگنیھٹ

 ;:; ............................................................................................................... ؿایب اک ےننہپ رگنھگف

 >:; ........................................................................................... ؿایب اک ابدنےنھ ےس وسےن وک داوتنں

 <:; ............................................................................................ ےہ اجزئ اننہپ وسان ےیل ےک وعروتں

 8;; ......................................................................................................................... ؿایب اک ونتفں : ابب

 8;; ................................................................................................................... ؿایب اک ونتفں

 >>; ............................................................................ ںیہن اجزئ رکان وکشش ںیم اس فتق ےک ہنتف اسفد



 

 

 :=; .................................................................................................. رانھک دنب زابؿ درفاؿ ےک ہنتف

 >=; ............................................................................. ےہ ااجزت یک وہےن نیشن ہیابدر دفراؿ ےک ہنتف

 ==; .................................................................................................. اممتعن ےس ڑلایئ ہنتف دفراؿ

 <=; .............................................................................................. ےہ انگہ نیرت میظع لتق اک ومنمئ

 :<; .............................................................................................. ےہ انگہ نیرت میظع لتق اک ومنم

 ;<; .............................................................................................. اجےئ یک ادیم ایک ںیم وہےن لتق

 ><; ................................................................................................................. ؿایب اک یدہم اامؾ : ابب

 >6> ............................................................................................. ؿایب اک فدجؽ گنج افر ڑلایئ : ابب

 >6> .................................................................................. ؿایب اک وہےن نید دجمد رپ لیمکت یک یرہدص

 =6> ......................................................................................... ؿایب اک رعمہک افر ںڑلاویئ یک ںرفویم

 66> .............................................................. ؿایب اک اؿ ںیہ یئگ یک ؿایب العامت یک ںڑلاویئ نج ںیم ثیااحد

 66> ..................................................................................................... ؿایب اک رعموکں درےپ ےپ

 67> ............................................................................................... آان ڑچھ اک اعمل اوقؾ رپ املسمونں

 68> ........................................................................................... ےگ؟ وہں اہکں املسمؿ ںیم وگنجں

 :6> .......................................................................................... ؿایب اک ارھبےن ےک ونتفں ےس وگنجں

 ;6> ............................................................................. اممتعن یک ڑھباکےن البفہج وک ہشبح الہ افر رتوکں

 ;6> .................................................................................................... ؿایب اک ڑلایئ ےس افکر رتک

 <6> .................................................................................................................... ؿایب اک رصبہ

 77> ............................................................................................................. ںیم ؿایب ےک ہشبح

 :7> .................................................................................................. ؿایب اک زخاہن اک رفات ےئایدر

 >7> .......................................................................................................... ؿایب اک ےنلکن ےک داجؽ

 :8> ............................................................................................................ ںیم ؿایب ےک اسجہس

 96> ................................................................................................................ ؿایب اک دایص انب

 :9> ........................................................................................... ؿایب اک ارکنمل نع فیہن ابرعملفػ ارم

 ::> ...................................................................................................... ؿایب اک وہےن اقمئ تمایق



 

 

 =:> ...................................................................................................................... ؿایب اک زساؤں : ابب

 =:> .................................................................................................................. مکح اک نیرمدت

 >;> ............................................................................................................ زسا یک روسؽ اتسگخ

 6>> ........................................................................................ ؿایب اک رکےن گنج ےس روسؽ افر اہلل

 >>> ...................................................................................... مکح اک افسرش ےیل ےک دعف ےک دحرشیع

 6=> .......................................................... اجےئ ایرکد اعمػ اےس ےلہپ ےلہپ ےس ےنچنہپ دقمہم اک رجؾ کت احمک

 6=> .......................................................................اچےیہ اپھچان وک رجؾ ےک اؿ وہ فابج دح رپ ولوگں نج

 9=> ................................................................................... نیقلت یک احمک ےیل ےک وہےن اسطق ےک دح

 :=> ............................................................................ اتبےئ ہن انؾ اک اس نکیل رکے ارتعاػ اک دح وکیئ

 ;=> .......................................................................................... انٹیپ امران وک رجمؾ ےس رغض یک شیتفت

 >=> .................................................................................. اگ اجےئ اکاٹ اہھت اک وچر رپ یوچر یک امؽ ےنتک

 6<> ................................................................................ اگ اجےئ اکاٹ ںیہن اہھت رپ رچاےن ےک ءاایش نج

 8<> .............................................................. ؿایب اک اکےنٹ اہھت رپ رکےن تنایخ ںیم اامتن افر اےنکچ زیچ وکیئ

 :<> .................................................................................... رکے یوچر ےس اقمؾ وفحمظ یسک صخش وج

 ;<> .......................................................................... مکح اک اکےنٹ اہھت اک فاےل اجےن رکم رک ےل زیچ اتیاعر

 <<> ............................................................................... رکےل یوچر فاال دح وکیئ ای رکےل یوچر ونجمں

 69= ......................................................................... ےہ؟ مکح ایک وت رکے رجؾ فاال ےنگل دح ارگ ڑلاک انابغل

 >6= ................................................................................................... ؿایب اک اکےنٹ اکاہھت وچر نفک

 =6= ........................................................................................ مکح اک فاےل رکےن یابروچر ابر لسلسم

 66= ......................................................................... اگ اجےئ اید اکٹل ںیم ےلگ ےک اس رک اکٹ اہھت اک وچر

 66= ........................................................................................................... ؿایب اک رکےن اسگنسر

 86=................................................................................................................ ؿایب اک دایص انب

 86=............................................................................................................ ؿایب اک رکےن اسگنسر

 87= ................................................................................................................ ؿایب اک دایص انب

 88= ........................................ اھت اید مکح اک رمج ےن فملس فآہل ہیلع اہلل یلص یبن ےسج ؿایب اک وعرت اس یک ہنیہج ینب



 

 

 =8= .................................................................................................. ؿایب اک رکےن رمج وک ںویدوہی

 99= ................................................................................................................ ؿایب اک دایص انب

 :9= .................................................................................................. ؿایب اک رکےن رمج وک ںویدوہی

 ;9= ................................................................................................................ ؿایب اک دایص انب

 ;9= .................................................................................................. ؿایب اک رکےن رمج وک ںویدوہی

 >9= ..................................................................................................... ؿایب اک رکےن زان ےس احمرؾ

 <9= .........................................................................ےہ؟ مکح ایک وت رکے زان ےس یابدن یک یویب اینپ رمد

 7:= ........................................................................................... زسا یک فاےل رکےن لمع اک ولط وقؾ

 9:= ..................................................................................................... رکے یدباکر ےس اجونر وج

 >:= ............................. رکےل وتہب لبق ےس یرگاتفر رھپ رکے اکؾ اسرے العفہ ےک امجع ےس وعرت یسک صخش وکیئ

 =:= ........................................................................... ےہ؟ مکح ایک وت رکے زان ارگ یولڈن دشہ یاشد ریغ

 6;= ...............................................................................................ؿایب اک رکےن یدحاجر رپ ضیرم

 7;= ....................................................................................... ؿایب اک دح یک فاےل اگلےن تمہت وھجیٹ

 9;= ...................................................................................................... ؿایب اک دح یک ےنیپ رشاب

 6>= .............................................................................................. مکح اک فاال ےنیپ رشاب درےپ ےپ

 ;>= ............................................................................................... ؿایب اک رکےن یاجر دح ںیم دجسم

 >>= ................................................................................................... ؿایب اک امرےن رپ رہچہ ںیم دح

 >>= .................................................................................................................... ؿایب اک ریزعت

 <>= .......................................................................................................................... ؿایب اک تید : ابب

 <>= ............................................................................................................. اجؿ دبہل ےک اجؿ

 6== ................................................................ اگ اجےئ ڑکپا ںیہن وک اھبیئ ای وک ےٹیب ںیم رجؾ ےک اھبیئ ای ابپ

 6== ............................................................ ےہ؟ ایک وت دے مکح اک رکےن اعمػ وخؿ وک قح اصبح ارگ احمک

 :== ................................................................................................................ ؿایب اک دایص انب

 :== ............................................................ ےہ؟ ایک وت دے مکح اک رکےن اعمػ وخؿ وک قح اصبح ارگ احمک

 <== ................................................................................. ےہ اتکس ےل تید وتقمؽ فارث ںیم دمع لتق



 

 

 6<= .............................................................. ےہ؟ مکح ایک وت ایرکد لتق اےس رھپ رک ےل ےس تید ےس اقلت

 6<= ............................................ اگ؟ اجےئ ایل اصقص ےس اس ایک وت رماجےئ فہ افر الپےئ ای الھکےئ زرہ وک یسک وج

 :<= ....................................... ؟ ںیہن ای اگ اجےئ ایل اصقص ےس اس وت ایرکد ہلثم ای ایرکد لتق وک الغؾ اےنپ ےن سج

 ><= ................................................................................................................ ؿایب اک دایص انب

 =<= ....................................... ؟ ںیہن ای اگ اجےئ ایل اصقص ےس اس وت ایرکد ہلثم ای ایرکد لتق وک الغؾ اےنپ ےن سج

 <<= ................................................................................................................. ؿایب اک اسقتم

 68< ....................................................................................... اگ اجےئ ایرکد رتک اصقص ںیم اسقتم

 <6< ................................................................................. مکح اک رکےن لتق وک املسمؿ ںیم دبہل ےک اکرف

 66< .............................................................. رکے؟ ایک وت اپےئ وک رمد ریغ یسک اپس ےک یویب اینپ صخش وج

 68< ............................... ےہ؟ مکح ایک وت اجےئ چنہپ فیلکت ارگ وک یسک ےس یطلغ ےس اہھت ےک فاےل رکےن فوصؽ زوکة

 69< ................................................................ ؿایب اک ےنیل اصقص ےس ذات یک احمک افر اصقص ےک ٹیپ امر

 ;6< ......................................................................................... ؿایب اک رکےن اعمػ اصقص اک وعروتں

 >6< ................................................................................................................ ؿایب اک دایص انب

 =6< ......................................................................................... ؿایب اک رکےن اعمػ اصقص اک وعروتں

 =6< ......................................................................................................... ؿایب اک دقمار یک تید

 77< .................................................................................... ےہ کیا تید یک دمع ہبش لتق افر اطخ لتق

ا ء

 

ض
ؼ
 <7< .......................................................................................................... ؿایب اک تید یک ا

 =8< ................................................................................................... ؿایب اک تید یک ہچب ےک ٹیپ

 <9< ......................................................................................................... ؿایب اک تید یک اکمبت

 6:< ............................................................................................................ ؿایب اک تید یک ذیم

 6:< ...................................... ےہ؟ مکح ایک وت دے امر وک یسک ںیم دافع اےنپ ںیم ڑلایئ ےس دفرسے ارگ صخش کیا

 7:< ................................ ےہ؟ زسا ایک وت اچنہپےئ اصقنؿ وک یسک ےک رک اظرہ بیبط وک آپ اےنپ فاال اجےن ہن بط ملع

 ::< .............................................. ےہ؟ مکح ایک وت دے اچنہپ اصقنؿ( رطح یھب یسک ای) رک امر الت وک یسک اجونر وج

 >:< .................................................................................... ؿایب اک اس اجےئ لیھپ رک ڑھبک آگ وج

 =:< ........................................................................ مکح اک اس اجےئ ددنھامرا ادناھ ؿدرایم ےک ولوگں وج



 

 

 <:< .......................................................................................................................... ؿایب اک تنس : ابب

 <:< ................................................................................................................. حیرشت یک تنس

 6;< ................................................................. ؿایب اک رکےن اابتع یک اشتماہبت افر ڑگھجےن ںیم اپک رقآؿ

 7;< ......................................................................... ؿایب اک ضغب افر اانتجب ےس فاولں اسفنہین وخااشہت

 8;< ........................................................ ؿایب اک رکےن داعرتک السؾ ےس فاولں رکےن یفریپ یک سفن وخاشہ

 :;< ....................................................................................... اممتعن یک رکےن ڑگھجا ںیم میرک رقآؿ

 ;;< .................................................................................................... ؿایب اک ڑکپےن الزؾ وک تنس

 =;< ................................................................................................................ ؿایب اک دایص انب

 6>< .................................................................................................... ؿایب اک ڑکپےن الزؾ وک تنس

 9=< .................................................................................. تلیضف یک فاےل البےن رطػ یک تنس اابتع

 :=< ........................................................................................................... ؿایب اک احصہب اتلیضف

 <=< .................................................................................................................. ؿایب اک الختف

 6666 .................................................................................................................. ؿایب اک افلخء

 6666................................................... ںیم ابرے ےک اضفلئ ےک احصہب ےک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص اہلل روسؽ

 6669 ......................................................................... ؿایب اک الختف یک ہنع اعتٰیل اہلل ریض اوبرکب رضحت

 ;666 ............................................................. اچےیہ انید وھچڑ وگتفگ( یرضفر ریغ) ےس ولوگں فتق ےک ہنتف

 6676 ............................................................................. ؿایب اک ےنید تلیضف رپ ضعب وک ضعب ںیم ءاایبن

 ;667 ............................................................................................................... دیرتد یک رمہبح

 6686 ......................................................................................... داللئ ےک دیتایز افر یمک ںیم ؿامیا

 >668 .................................................................................................................. ؿایب اک ریدقت

 ;:66 ................................................................................................ ؿایب اک افالد انابغل یک رشموکں

 
خ ہ 

  
ب
 
م
 8;66 ................................................................................................................. ؿایب اک ہی  

 9;66 .............................................................................................................. ؿایب اک دایص انب

 
خ ہ 

  
ب
 
م
 :;66 ................................................................................................................. ؿایب اک ہی  

 6>66 ...................................................................................................... ؿایب اک اعتیل یابر اردید



 

 

 :>66 ...........................................................................ےہ ذترکہ اک میرک رقآؿ ادنر ےک نج ثیااحد فہ

 <>66 ................................................................................... ؿایب اک وصر افر اجےن ااھٹےئ ںیم تمایق

 6=66 ............................................................................................................... ؿایب اک افشتع

 7=66 ............................................................................................... ؿایب اک قیلخت یک منہج افر تنج

 ==66 ................................................................................. ؿایب اک ربق ذعاب افر فوجاب وساؽ ںیم ربق

 8<66 ................................................................................................... ؿایب اک رتازف یک اامعؽ فزؿ

 :<66 .................................................................................................................. ذرک اک داجؽ

 ;<66 ....................................................................................................... ؿایب اک لتق ےک وخارج

 <666 ..................................................................................................... ؿایب اک ڑلایئ ےس وچرفں

 6666 ....................................................................................................................... ؿایب اک ادب : ابب

 6666 .............................................................. ؿایب اک االخؼ افر ملح ےک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص اہلل روسؽ

 6669 ..................................................................................................... رانہ ےس یگدیجنس افر فاقر

 6669 ......................................................................................................... ؿایب اک اجےن یپ ہصغ

 >666..................................................................................... داعںیئ ونسمؿ یک زپےنھ فتق ےک ہصغ

 6676................................................................................... ؿایب اک رکےن ادناز رظن افر رکےن درذگر

 6678 ........................................................................................................ ؿایب اک اعمرشت نسح

 =667 .............................................................................................................. ؿایب اک فایح رشؾ

 6686 ........................................................................................................... ؿایب اک االخیق وخش

 6688 ........................................................................ رکاتہ یک امرےن ڑبںیکھ افر ڑبایئ ںیم ابوتں فلتخم

 :668 .............................................................................................. ؿایب اک ربایئ یک فوخاشدم اچولپیس

 >668 ................................................................................................................... ؿایب اک رنیم

 6696 .................................................................................................. ؿایب اک رکےن ادا رکش اک یکین

 6698 ..................................................................................................... ؿایب اک ےنھٹیب ںیم راوتسں

 ;669 ...................................................................................................انھٹیب رک وہ اشکدہ ںیم سلجم

 >669 ........................................................................................... ؿایب اک ےنھٹیب رک وہ اشکدہ ںیم سلجم



 

 

 =669 ............................................................................................................... انھٹیب رک انب ےقلح

 66:6 ................................................................................................... انھٹیب ںیم ؿدرایم ےک ہقلح

 66:6 ..................................................................................... ؿایب اک اےنھٹ ےس ہگج اینپ ےیل ےک یسک

 >:66 ............................................................................................... ؿایب اک اممتعن یک رکےن ڑگھجا

 =:66 ............................................................................................................... رکان الکؾ راتس

 6;66...................................................................................................................ؿایب اک ہبطخ

 7;66 ............................................................................. رکان رباتؤ اطمقب ےک رمہبت ےک اؿ ےس ولوگں

 9;66 ..................................................................... ؿایب اک وہےن کیرش ااجزت ریغب ںیم وگتفگ یک ارفاد دف

 :;66 ..........................................................................................................ؿایب اک تسشن ادناز

 >;66 ................................................................................................ ؿایب اک تسشن ادناز ہدیاندنسپ

 >;66 ............................................................................. ؿایب اک رکےن( ںاہکاین ےصق) وگتفگ دعب ےک اشعء

 =;66 ................................................................................................. ؿایب اک ےنھٹیب رک امر اپیتل آیتل

 <;66 ...................................................................ؿایب اک رکےن رسوگیش ںیم وموجدیگ یک ارفاد زادئ ےس دف

 6>66 ............................................................. ےہ قحتسم اک ےنھٹیب رپ ہگج ایس فاال آےن ولٹ رک اھٹ ےس سلجم

 7>66 ................................................................ ےہ رکمفہ اجان اھٹ ےیک ذرک اک اہلل ریغب ےس سلجم یسک اک آدیم

 8>66 .......................................................................................... افکرہ اک اغصرہ وہےئ ےیک ںیم سلجم

 :>66 ...................................................................................... ےہ عنم ڑباھان آےگ ابت وکیئ یک سلجم

 ;>66 ........................................................................................ ؿایب اک رےنہ ےتچب ےس رش ےک ولوگں

 =>66 .................................................................................................... ؿایب اک نلچ اچؽ یک آدیم

 6=66 ....................................................................... ےہ ونممع رانھک رپ اٹگن یدفرس اٹگن کیا فتق ےتٹیل

 7=66 .................................................................................... ےہ عنم رکان ؿایب آےگ وک ابت( یک راز)

 9=66 .............................................................................................................. ؿایب اک وخر لغچ

 ;=66 ................................................................................................................. ؿایب اک تبیغ

 8<66 ....................................................................................... الہکیت ںیہن تبیغ ،تبیغ یک صخش یسک

 :<66 .............................................................................................................. ؿایب اک دایص انب

 ;<66 ....................................................................................... الہکیت ںیہن تبیغ ،تبیغ یک صخش یسک



 

 

 =<66 .................................................................................................. ؿایب اک اوخت افر اچرہ اھبیئ

 <<66 ...................................................................................................... ؿایب اک رکےن ولگچ اگمل

 6766 .................................................................................................... ؿایب اک یااسکنر افر وتاعض

 6769 ....................................................................................... اممتعن یک ےنہک رباالھب وک ولوگں رمدہ

 :676 ............................................................................................. ؿایب اک اممتعن یک ربکت افر ربایئ

 >676 ................................................................................................................... ؿایب اک دسح

 <676 .................................................................................................................. ؿایب اک تنعل

 6767 ............................................................................................. ؿایب اک رکےن دباع ےیل ےک اظمل

 6768 ............................................................................. ؿایب اک وھچڑےن وک اھبیئ املسمؿ اےنپ اک املسمؿ

 :676 .............................................................................................................. ؿایب اک دایص انب

 ;676 ............................................................................. ؿایب اک وھچڑےن وک اھبیئ املسمؿ اےنپ اک املسمؿ

 =676 ................................................................................................................. ؿایب اک دبامگین

 <676 .................................................................................................. ؿایب اک وخایہریخ یک املسمؿ

 <676 ................................................................................................. رکاان حلص ںیم فاولں ڑگھجے

 6777 ........................................................................................................... ؿایب اک ابےج اگےن

 6779 ................................................................................................. اممتعن یک ومیقیس افر اگےن

 6779 ................................................................................................................ ؿایب اک فںڑجیہ

 >677 ...................................................................................................... ؿایب اک ےنلیھک ےس ںویزگ

 <677 .......................................................................................................... ؿایب اک وھجالوھجےنل

 <677 .............................................................................................................. ؿایب اک دایص انب

 6786 .......................................................................................................... ؿایب اک وھجالوھجےنل

 6786 ........................................................................................................ اممتعن یک ےنلیھک وچرس

 6787 ................................................................................................................ رکان یابز وبکرت

درد رتمح
 
 6788 ....................................................................................................... ؿایب اک یفہ

 :678 ................................................................................................................ ؿایب اک تحیصن

 >678 ........................................................................................................ ؿایب اک دمد یک املسمؿ



 

 

 =678 ....................................................................................................... ؿایب اک دبےنل وک انومں

 6796 .............................................................................................................. دبانل وک انؾ ربے

 <679 ................................................................................................................. ؿایب اک ااقلب

 67:6 .................................................................................................... ؿایب اک رےنھک تینک اوبٰیسیع

 67:6 ................................................................................ اکپران رک ہہک ےٹیب ےریم اے وک ےٹیب ےک ریغ

 67:7 ............................................................................................................ رانھک تینک اوباقمس

 67:8 ................................................................................ ےہ ااجزت رکیکین عمج وک دفونں تینک افر انؾ

 ::67 ............................................................................................ ؿایب اک رےنھک تینک ےک ڑلےک ریغب

 ;:67 ............................................................................................. رکان راایتخ تینک ےیل ےک وعرت

 >:67 ................................................................................................... ؿایب اک رکےن الکؾ زیخ ینعم

 =:67 .................................................................................................... ؿایب اک ےنہک زومع ںیم الکؾ

 =:67 .................................................................................................. ؿایب اک ےنہک دعب اام ںیم ہبطخ

 <:67 .............................................................................ؿایب اک اچبےن ےس وگتفگ فار چیپ وک زابؿ افر رکؾ

 6;67 ............................................................................. اکپرے ہن رک ہہک رب ےریم اے الغؾ وک آاق

 7;67 .......................................................................... ںیہن حیحص رکان وسنمب ابختث رطػ یک سفن اےنپ

 8;67 ........................................................................................................... ااضہف اک ابب اسہقب

 ;;67 ........................................................................................................... ؿایب اک امنز یک اشعء

 <;67 ...................................................................................................... ؿایب اک دشت یک وھجٹ

 7>67 ............................................................................... ؿایب اک ااجزت رپ وماعق ضعب ںیم ہلسلس اس

 8>67 ................................................................................. ؿایب اک رےنھک امگین وخش اسھت ےک املسمونں

 :>67 ................................................................................................... ےہ ملسم ہویش فافرکان فدعہ

 >>67 .......................................................................... رکان رخف وہں ہن اپس اےنپ وج رپ فںزیچ وموجد ریغ

 >>67 ................................................................................................... ؿایب اک رکےن فزماح ذماؼ

 6=67 ..................................................................................................... انیل زیچ یک یسک ےس ذماؼ

 8=67 ................................................................................................... ےہ ربا اگبڑان ہنم ںیم وگتفگ

 ;=67 .............................................................................................................. ؿایب اک رعشوگیئ



 

 

 7<67 ................................................................................................................ ؿایب اک وخاوبں

 <<67 ............................................................................................................. ؿایب اک ےنیل امجیئ

 6866 ................................................................................................................. ؿایب اک کنیھچ

 6867 .................................................................................................... دے ےسیک وجاب اک کنیھچ

 :686 .......................................................................................... ؟اچےیہ انید وجاب اک کنیھچ ابر ینتک

 =686 ................................................................................... اجےئ اید ےسیک وجاب اک کنیھچ وک اکرف ذیم

 <686 ......................................................................................... مکح اک صخش فاےل ےنٹیل لب ےک ٹیپ

 6866 ................................................................................. ےہ ںیہن حیحص وسان رپ تھچ فایل راکفٹ ریغب

 6866 ................................................................................. ےہ تلیضف ابثع وسان( ابفوض) رک وہ اپک

 6868 .......................................................................................... رےھک؟ ہنم رطػ سک فتق وسےت

 6868 .......................................................................................................... ؿایب اک داع یک وسےن

 :687 .......................................................................................... زپےھ داع ہی رپ ےنلھک آھکن ںیم رات

 >687 ............................................................................................ تلیضف یک اہلل احبسؿ فتق وسےت

 6887 ............................................................................................. ونسمہن فادہیع اذاکر اک اشؾ ف حبص

ے ےس رھگ

 

کلی

 

ب
 68:9 ..................................................................................................... داع یک فتق 

 ::68 ............................................................................................ داع یک فتق وہےت دالخ ںیم رھگ

 ;:68 ................................................................................................ زپےھ؟ ایک وت وہاےلچ زیت بج

 <:68 .................................................................................................................. ؿایب اک ابرش

 6;68 .................................................................................................... ؿایب اک اجونرفں افر رمغ

 :;68 ............................................................................................... امانگن انپہ ےس آدیم یسک اک آدیم

 7>68 .............................................................................................. ںیہن اجزئ افترخ رپ فبسن بسح

 8>68 ...................................................................................................... ےہ رحاؾ ابلکل تیبصع

 =>68 ...................................................... وہں رکات تبحم ےس ھجت ںیم ہک انہک ےس وبحمب اک فاےل رکےن تبحم

 <>68 ................................................................................ رکان تبحم ےس اس رک ھکید رکےت یکین وک یسک

 6=68 ...................................................................................... ےہ یکین وخد اجبےئ رکان رامنہیئ یک یکین

 7=68 ...................................................................................................... ؿایب اک اسفنہین وخااشہت



 

 

 8=68 ................................................................................................................ ؿایب اک افسرش

 9=68 ............................................................................................... اچےیہ انھکل ےلہپ انؾ اانپ ںیم طخ

 :=68 ............................................................................................. اجےئ اھکل طخ ےسیک وک( اکرف) ذیم

 8<68 ......................................................................................... ؿایب اک تلیضف یک افکتل یک ںومیتی

 ;<68 ......................................................................... ےہ تلیضف ابثع وہان اکاضنم رپفرش یک میتی یسک

 ;<68 ...................................................................................................... ؿایب اک وقحؼ ےک زپفیس

 6966 ............................................................................................... ؿایب اک وقحؼ ےک یفابدن الغؾ

 6966 ................................................................ ےہ ارج ڑبا اےس وت رکے وخایہریخ ےس امکل اےنپ ارگ الغؾ

 6966 ....................................................................... ےہ اگر انگہ فاالتخس ڑھباکےن الخػ ےک آاق وک الغؾ

 6966 ........................................................................................................... ؿایب اک ےنیل ااجزت

 =696 ............................................................................. اچےیہ انہک مکیلع االسلؾ ابر ینتک فتق ےتیل ااجزت

 6979 ................................................................................... ؿایب اک اٹھکٹھکےن درفازہ فتق ےتیل ااجزت

 :697 ...................................................................... ےہ ااجزت یک اس البفایہ ایک اجےئ ایالب وک صخش سج

 >697 ....................................................................................... مکح اک اؿاذیتس ںیم افاقت ہوپدیش نیت

 <697 ........................................................................................................ مکح اک رثکت یک السؾ

 6986 ....................................................................................... ؿایب اک السؾ اافلظ ،ہقیرط حیحص اک السؾ

 6987 ............................................................................................. تلیضف یک رکےن لہپ ںیم السؾ

 6988 ..................................................................................................... ؟اچےیہ رکان السؾ وک سک

 6989 ............................................................... اچےہ رکان السؾ رھپ دعب ےک دجایئ یس ذرا ےس دفرسے کیا

 >698 ................................................................................................ ؿایب اک رکےن السؾ وک وعروتں

 =698 ........................................................................................... ؿایب اک رکےن السؾ وک اکرففں ذیم

 6996 ....................................................................................... اچےیہ رکان السؾ فتق اےتھٹ ےس سلجم

 6996 ....................................................................... ےہ ہدیاندنسپ انہک االسلؾ کیلع اجبےئ ےک کیلع االسلؾ

 6997 ..................................................................... ےہ اتکس دے وجاب آدیم یہ کیا ےس رطػ یک بس

 6997 .......................................................................................................... ؿایب اک رکےن اصمہحف

 6999 .............................................................................................................. ؿایب اک ےنلم ےلگ



 

 

 :699 ............................................................................................... وہان ڑھکے ےیل ےک یسک امیظعت

 =699 ...................................................................................................... انید وبہس وک افالد اک ابپ

 <699 ................................................................. ؿایب اک ےنید وبہس رپ( یناشیپ) ؿدرایم ےک آوھکنں دفونں

 69:6 .................................................................................................. ؿایب اک ےنید وبہس رپ راسخر

 69:6 .................................................................................................... ؿایب اک ےنید وبہس رپ اہھت
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 رخدی فرففتخ اک ایبؿ : ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     1    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذا٠٤ٟک، ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبذاہلل اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ِی١ْ  َ٘ ثَنٔي ًُ ی ا٠َِّٟیٔث َحذَّ ٩ًَِ َجذِّ ثَنٔي أَبٔي  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحذَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ََِٔي َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ َحذَّ َ َ ِْ  ٔطَضإب أَ

ِبٔذ اہللٔ  َث أَ٪َّ ًَ ٔذیٕخ اِْلَِنَؼارٔیَّ َحذَّ َْ ٍَ ب٩َِ  ٔ ُط أَ٪َّ َرآ َِ َّي ب٠ََ ی أَِرَؿُط َحت َّي اہللُ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز کَاَ٪ یَِْکٔ  َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

ا٢َ یَا اب٩َِ  َ٘ َٓ ِبُذ اہللٔ  ًَ ٠َََٓ٘ٔیطُ  أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ ِٔکَ ٥َ کَاَ٪ ی٨ََِهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ُث  ٔذیٕخ ٣َاَذا تَُحذِّ َْ

ِذ َطضَٔذا بَ  َٗ َّ َوکَا٧َا  ًََّمَّ ُت  ٌِ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َس٤ٔ ٌَ ٔ ٟ ٍْ ٔ ا٢َ َرآ َٗ أئ اِْلَِرٔق  ٥َ فٔي ِٔکَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ارٔ أَ٪َّ ًَ ثَأ٪ أَص١َِ اٟذَّ ِذّرا یَُحذِّ

َّي اہللُ  ًَِضذٔ َرُسو٢ٔ اَرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٥ُ٠ًَِ فٔي  ٨ُِت أَ ُٛ ِذ  َ٘ َٟ ِبُذ اہللٔ َواہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ ِٔکَ ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي   ہللٔ َػَّ

َّي  ًَِبُذ اہللٔ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔشَي  َْ ی ث٥َُّ  ٥َ أَ٪َّ اِْلَِرَق تُِْکَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َِٟ اہللُ  َٔک َطِیّئا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَذَث فٔي ذَٟ ًَ اہللُ 

ٕذ َو٣َ  َٗ ثٔيَُ ب٩ُِ ََفِ َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ أَیُّوُب َوًُبَِیُذ اہللٔ َو َٗ اَئ اِْلَِرٔق  َََک ِٔکَ َ ت َٓ ٤َٔ٠ًَطُ  ٩ًَِ َی٩ُِٜ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ َرآ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ أْٟک 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ َرآ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟح٨َفٔيِّ  ِٔٔؽ ب٩ِٔ ٨ًَٔإ٪ ا ٩ًَِ َح  َوَس٥ََّ٠ َوَرَواُظ اِْلَِوَزاعٔيُّ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َذَٟٔک َرَواُظ َزیُِذ ب٩ُِ أَبٔي أ٧َُِیَشَة  َٛ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ا  ٌّ ٔ َّطُ أَتَي َرآ ٤ََز أ٧َ

٩ًَِ أَبٔي ا٨ََّٟحاشٔ  إر  َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ا٢َ ًِْٔکٔ َٗ َذا  َٛ ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ٔذیٕخ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َرآ يِّ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ ٩ًَِ َس٤ٔ ٔذیٕخ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َرآ ٩ًَِ أَبٔي ا٨ََّٟحأشيِّ  ََل٦ُ َوَرَواُظ اِْلَِوَزاعٔيُّ  ََلة َواٟشَّ ٠َِیطٔ اٟؼَّ ًَ  ٥َ

ًََلاُئ  ا٢َ أَبُو َداُود أَبُو ا٨ََّٟحأشيِّ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٍٕ ٔ ٔ ب٩ِٔ َرآ طٔ ُهَضيَِ  ٕب  ب٩ُِ ُػَضیِ ٤ًَِّ



 

 

دبعاکلمل، نب بیعش نب ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اینپ 

زںینیم زمارتع )اٹبیئ( رپ دای رکےت ےھت یتح ہک بج اںیہن ہی دحثی یچنہپ ہک رضحت راعف نب دخجی ایبؿ رکےت ںیہ ہک وضحر یلص 

رتع ےس عنم رفامای رکےت ےھت وت دبعاہلل نب رمع ےن رضحت راعف نب دخجی ےس الماقت یک افر اؿ ےس وپاھچ اہلل ہیلع فآہل فملس زما

ہک اے راعف نب دخجی ایک مت ہی دحثی وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت وہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم 

 ےنہک  ےگ ہک ںیم ےن اےنپ دف ؤاچؤں ےس وج ہک وزفہ دبر ںیم رشکی وہےئ ےھت، رھگ فاولں وک اٹبیئ رپ دےنی ےس عنم رفامای ، رضحت راعف

ےس دحثی ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم وک رکاےئ رپ دےنی ےس عنم رفامای ، رضحت دبعاہلل نب رمع 

ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم زنیم وک رکاہی رپ دای اجات اھت ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک دخا یک مسق ےھجم ولعمؾ 

نکیل رھپ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی دخہش وہا ہک نکمم ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابرے ںیم 

دخہش یک انبء رپ اوہنں ےن زنیم وک رکاےئ رپ دانی رتک رک دای۔ اامؾ اوبداؤد  وکیئ این مکح رفامای وہ سج اک اںیہن ملع ہن وہا وہ، ذہلا اس

رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک اویب، دیبعا ہلل، ریثک نب رفدق افر امکل ےن انعف ےس افر اوہنں ےن اس وک صفح نب انعؿ ےس افر 

 ےہ رفامای ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوہنں ےن انعف ےس افر اوہنں ےن رضحت راعف ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ایک

ےس ایس رطح انس ےہ ایس رطح زدی نب ایب ربدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفاتی ایک ےہ مکح ےس اوہنں ےن انعف ےس افر اوہنں ےن 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ہک فہ رضحت راعف ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای ہک ایک مت ےن

ےس انس ےہ وت اوہنں ےن رفامای ہک اہں افر ایس رطح رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب امعر ےن اوبااجنلیش ےس افر اوہنں ےن 

ےہ افر رضحت راعف ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی یک ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس 

افزایع ےن اوبااجنلیش ےس افر اوہنں ےن رضحت راعف نب دخجی ےس افر اوہنں ےن اےنپ ؤاچ ریہظ نب راعف ےس افر اوہنں ےن وضحر 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس دحثی وک رفاتی ایک ےہ۔

 دبعاکلمل، نب بیعش نب ثیل، لیقع، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ



 

 

     2    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یٌَّي ب٩ حٜی٥، س٠امی٪ ب٩ یشار، رآٍ ب٩ ْذیخ ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ٣یرسہ، ْاٟذ ب٩ حارث، سٌیذ ب٩ :  راوی

ََّي بِ  ٌِ ٩ًَِ َی ٌٔیْذ  ث٨ََا َس َِٟحارٔٔث َحذَّ أُٟذ ب٩ُِ ا َْ ث٨ََا  َة َحذَّ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ َ٪ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٜٔی٥ٕ  ٩ٔ َح

 ٔ ٨َّا ٧َُخاب ُٛ ا٢َ  َٗ ٔذیٕخ  َْ ٍَ ب٩َِ  ٔ َف ٤ًُُو٣َتٔطٔ أََتاُظ َیَشإر أَ٪َّ َرآ ٌِ ََٓذَِکَ أَ٪َّ َب  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِضٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَ ًَََّي  زُ 

ا َوكََوأًَیُة اہللٔ َوَرُس  ٌّ ٔ ٨َا ٧َآ َٟ ٕ کَاَ٪  ٩ًَِ أ٣َِز  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ ٨ََٟا َو َٓ  ٍُ َٔ ٨َ٠ُِٗا َو٣َا ؤٟطٔ أَِن ا٢َ  َٗ  ٍُ َٔ أَِن

 ًِ ٠ُِیزِرٔ َٓ ًَِضا أَِو  ٠َِیزَِر َٓ َُٟط أَِرْق  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ کَا٧َِت  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ََ َذاَک  ََ یََُارٔیَضا بُٔث٠ُٕث َو اُظ َو َْ َضا أَ

ا٦ٕ ٣َُشًَّم  ٌَ ََ بَٔل ٍٕ َو ُ  بٔزُب

ہ، اخدل نب احرث، دیعس نب یلعی نب میکح، امیلسؿ نب اسیر، راعف نب دخجی ےس رفاتی ہک مہ ولگ وضحر یلص اہلل دیبع اہلل نب رمع رسیم

ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اخمربہ )زمارتع( ایک رکےت ےھت، اکی رمہبت ریمے اکی ؤاچ آےئ افر ےنہک  ےگ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع 

 عنم رفامای ےہ وج رامرے فا ےط  ے دح انعف اھت نکیل اہلل افر روسؽ یک اعاتع رامرے ےیل فآہل فملس ےن ںیمہ اکی اےسی اعمہلم ےس

 تہب زایدہ عفن دنم ےہ، رافی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن اہک ہک فہ ایک ےہ )ینعی فہ اعمہلم ایک ےہ سج ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم

 فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےک اپس زنیم وہ وت اےس اچےیہ ہک اس ںیم وخد زراتع رفامای( رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

رکے ای )ارگ وخد ںیہن رکات( وت اےنپ یسک املسمؿ اھبیئ وک ددیے زراتع ےک ےئل افر زنیم وک رکاےئ رپ ہن دے اکی اہتیئ امؽ ےک 

 دبہل ںیم ای یسک نیعتم ہلغ افر اانج ےک دبہل ںیم۔

 نب رمع رسیمہ، اخدل نب احرث، دیعس نب یلعی نب میکح، امیلسؿ نب اسیر، راعف نب دخجی دیبعاہلل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     3    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد ب٩ زیذ، ایوب، یٌَّي ب٩ حٜی٥ :  راوی

ٜٔی٥ٕ أَ  ََّي ب٩ُِ َح ٌِ ٔلَيَّ َی َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَیُّوَب  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ٪ ب٩َِ یَ َحذَّ ُت ُس٠َامِیَ ٌِ ِّي َس٤ٔ َشارٕ ِ

ٔ ًُبَِیٔذ اہللٔ َوَحٔذیثٔطٔ  نَي إِٔس٨َاد ٌِ  ب٤َٔ

 دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، اویب، یلعی نب میکح، ہی دحثی اسہقب دحثی یک رطح ےہ۔

 دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، اویب، یلعی نب میکح :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     4    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ذر، ٣حاہذ، اب٩ رآٍ، ب٩ ْذیخ،ابو بْک ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، ٤ًز ب٩  :  راوی

 ٍٔ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ َرآ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َذٓرٕ  ٍْ َحذَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ َجائ٨ََا  َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔذیٕخ  َْ ب٩ِٔ 

 ًَ َّي اہللُ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔذٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٔ ُٙ ب٨َٔا أَبُو َرآ ُٓ ٕ کَاَ٪ َیزِ ٩ًَِ أ٣َِز  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

بََتَضا أَِو  َٗ ََّ أَِرّؿا َی٠٤ُِٔک َر ٔ ََ أََحُذ٧َا إ ُٙ ب٨َٔا ٧ََضا٧َا أَِ٪ یَزَِر َٓ ًَُة َرُسؤٟطٔ أَِر ًَُة اہللٔ َوكَا  ٨َ٤ُِحَضا َرُج١ْ  ٨٣َٔیَحّة یَ َوكَا

اوب رکب نب ایب ہبیش، فعیک، رمع نب ذر، اجمدہ، انب راعف، نب دخجی ےس رمفی ےہ ہک اؿ ےک فادل اوبراعف وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ے ےئل ےک اپس ےس رامرے اپس آےئ افر رفامای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اکی اےسی اعمہلم ےس عنم رفام دای وج رامر

آاسؿ اھت نکیل اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اعاتع رامرے ےئل تہب زایدہ آاسؿ ےہ ںیمہ عنم رفام دای۔ )وضحر 

ےن( اس ابت ےس عنم رفام دای ہک مہ ےس وکیئ اینپ زنیم ےک العفہ یسک دفرسی زنیم ںیم زراتع رکے اال ہی ہک ایسی زنیم ںیم 

 ےن ںیمہ دہہی ایک وہ۔ زراتع رکے ےسج یسک



 

 

 اوب رکب نب ایب ہبیش، فعیک، رمع نب ذر، اجمدہ، انب راعف، نب دخجی، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     5    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ٣حاہذ، اسیذ ب٩ هہيَ، رآٍ، ب٩ ْذیخ، :  راوی

 َ ا٢َ َجائ َٗ  ٕ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ أَ٪َّ أَُسِیَذ ب٩َِ ُهَضيَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ إٔ٪َّ َحذَّ َ٘ َٓ ٔذیٕخ  َْ ٍُ ب٩ُِ  ٔ ٨َا َرآ

 ٔ ٕ کَاَ٪ َل٥ُِٜ ٧َآ ٩ًَِ أ٣َِز  ٥ِ ُٛ ٥َ ی٨ََِضا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َّي اہللُ  ُة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَ ًَُة اہللٔ َوكَا ا َوكَا ٌّ

 ًَ نَي  ِِ ا٢َ ٩ِ٣َ اِسَت َٗ ١ٔ َو ِ٘ َِٟح ٩ًَِ ا  ٥ِ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ََِضا ًَ َّي اہللُ  ٍُ َل٥ُِٜ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٔ اُظ أَِو أَِن َْ ٠َِی٨َ٤ِِحَضا أَ َٓ ٩ِ أَِرٔؿطٔ 

 َِ َبُة أَُسِیْذ اب٩ُِ أَخٔي  َٟٔیَذ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ١ُ ب٩ُِ ٣َُض٠َِض١ٕ  َـّ َٔ َبُة َو٣ُ ٌِ ََٜذا َرَواُظ ُط ا٢َ أَبُو َداُود َوَص ذیٕٔخ َٗ َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ  َرآ

 دخجی رامرے دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، ادیس نب ریہظ، راعف، نب دخجی، رفامےت ںیہ ہک رضحت راعف ریض اہلل اعتیل ہنع نب

یک اپس آےئ افر رفامای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہمت اکی اےسی اکؾ ےس عنم رفامای ےہ وج اہمترے ےئل عفن شخب اھت افر اہلل 

ھا رے ےئل زایدہ عفن شخب ےہ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہمت یتیھک ینعی زمارتع 

م

 

ت

افر اس ےک روسؽ یک اعاتع 

  عنم رفامای ےہ افر رفامای ےہ ہک مت ںیم ےس وج صخش اینپ زنیم ےس  ینغتس وہان اچےہ اس وک اچےیہ ہک فہ اینپ زنیم اےنپ اھبیئ وک دہہیےس

رک دے ای اےسی یہ وھچڑ دے۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہبعش ےن یھب ایس رطح رفاتی ایک ےہ ہکبج لضفم نب لہلہم ےن یھب 

 ایک ےہ ہبعش ےتہک ںیہ ہک دیس راعف نب دخجی ےک ےجیتھب ںیہ۔ وصنمر ےس ہی رفاتی

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، اجمدہ، ادیس نب ریہظ، راعف، نب دخجی، :  رافی

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

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿزمارتع 

     6    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، یحیي ، ابوجٌرف :  راوی

ًََّمِّ أ٧ََا َوُُ  َثنٔي  ٌَ ا٢َ َب َٗ َِٟخِلَّٔمُّ  رَفٕ ا ٌِ ث٨ََا أَبُو َج ث٨ََا َیِحیَي َحذَّ إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َُِٟشیَّٔب َحذَّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٔلَي َس َٟطُ إ ََل٣ّا 

ا٢َ کَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًَُ  َٗ ٔة  ًَ ٤ُِٟزَاَر ٨َِک فٔي ا ًَ ٨َا  َِ َٟطُ َطِیْئ ب٠ََ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ  ذٔیٕخ َحٔذیْث َٗ َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َرآ ُط  َِ َّي ب٠ََ ََ َیَزی بَٔضا بَأِّسا َحت َز 

ا  ًّ أَی َزِر ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَتَي بَنٔي َحارٔثََة ََفَ ًَ َّي اہللُ  ٍْ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔ ََُظ َرآ َ َ ِْ َ أ َٓ أََتاُظ  َٓ ََ ا٢َ ٣َا أَِحَش٩َ َزِر َ٘ َٓ  ٕ فٔي أَِرٔق ُهَضيَِ

 ِ ٥ًَُِٜ ُهَضي ُخُذوا َزِر َٓ ا٢َ  َٗ ََُٓلٕ٪   َُ ٨َّٜٔطُ َزِر اُٟوا بَََّي َوَل َٗ  ٕ َِٟیَص أَِرُق ُهَضيَِ ا٢َ أَ َٗ  ٕ َِٟیَص ُٟٔوَضيَِ اُٟوا  َٗ  ٕ َة َ َ٘ َٔ ٠ًََِیطٔ ا٨َّٟ  َوُردُّوا 

اَک  َْ ِِٓٔقِ أَ ٌٔیْذ أَ ا٢َ َس َٗ َة  َ٘ َٔ َِٟیطٔ ا٨َّٟ ٔ ٨َا َوَرَدِد٧َا إ ًَ ِذ٧َا َزِر َْ َ أ َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ َرآ َراص٥ٔٔ  َٗ ٔ بٔاٟذَّ ظ  أَِو أَِِکٔ

دمحم نب اشبر، ییحی، اوبرفعج، رفامےت ںیہ ہک ےھجم ریمے ؤاچ ےن اکی الغؾ ےک رمہاہ رضحت دیعس نب ابیسمل ےک اپس اجیھب مہ ےن اؿ 

یل ےس اہک ہک زمارتع ےک قلعتم ںیمہ آپ یک رطػ ےس اکی رفاتی یچنہپ ےہ اوہنں ےن رفامای ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

ہنع اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےتہک ےھت، یتح ہک رضحت راعف نب دخجی یک دحثی یچنہپ افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اؿ ےک 

اپس آےئ وت راعف ےن اںیہن التبای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ونب احرہث ےک اپس رشتفی الےئ وت ریہظ یک زنیم ںیم ھچک زراتع 

ای ہک ریہظ یک یتیھک سک دقر ایھچ ےہ ولوگں ےن رعض ایک ہک ہی یتیھک ریہظ یک ںیہن ےہ وت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیھکی وت رفام

وپاھچ ہک ایک ہی زنیم ریہظ یک ںیہن ےہ ولوگں ےن اہک ہک اہں ویکں ںیہن نکیل یتیھک الفں صخش یک ےہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےل ول افر نرک  رکےن فاےل اکوک رر وک اس یک زمدفری دے دف۔ رضحت راعف ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک سپ رفامای سپ اینپ یتیھک

مہ ےن اینپ یتیھک ےل یل افر ارخااجت زمدفری اکوک رر وک ددیی۔ رضحت دیعس نب ابیسمل رفامےت ںیہ ہک سب اب دف وصرںیت ںیہ اکی 

ری رکد ای ہی ہک درامہ ےک وعض اےس زنیم رکاےئ رپ ددیف )ینعی اعراتی اےس زنیم ددیف افر اس ہی مت اےنپ املسمؿ اھبیئ یک احتج وپ

 (ےس ھچک اٹبیئ فریغہ فوصؽ ہن رکف

 دمحم نب اشبر، ییحی ، اوبرفعج :  رافی



 

 

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

  

 فرففتخ اک ایبؿ رخدی :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     7    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابواحوؾ، كارٚ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، سٌیذ ب٩ ٣شیب، رآٍ ب٩ ْذیخ :  راوی

 ًَ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ُٚ ب٩ُِ  ث٨ََا كَارٔ ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٔذیٕخ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ِ َرآ

ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َو ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُضَو َیزَِرًَُضا َوَرُج١ْ  ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ َٟطُ أَِرْق  َُ ثَََلثَْة َرُج١ْ  ٤ََّا یَزَِر إ٧ٔ

ًَََّي  أُِت  ا٢َ أَبُو َداُود ََقَ َٗ ٕة َـّ ٔ ی أَِرّؿا بَٔذَصٕب أَِو ٓ َُ ٣َا ٨٣َُٔح َوَرُج١ْ اِسَتِْکَ ُضَو یَزَِر َٓ وَب ٨٣َُٔح أَِرّؿا  ُ٘ ٌِ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َی َس

ُط َحذَّ  َٟ ٠ُُِٗت  أِيِّ  َ٘ ِٟ ا ِّي اٟلَّ ِٔ ا٢َ إ َٗ ٔذیٕخ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ثَنٔي ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َرآ َٕ َحذَّ ٌٔیٕذ أَبٔي ُطَحا ٩ًَِ َس ٤َُِٟباَرٔک  ث٥َُِٜ اب٩ُِ ا

ی٨َِا أَِرَؿ٨َ  ا٢َ أَِِکَ َ٘ َٓ َحائَطُ أَخٔي ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ َسِض١ٕ  َٓ ُط  ٌَ ٔذیٕخ َوَحَحِحُت ٣َ َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٔ َرآ ُٓ ََٟیتٔی٥ْ فٔي حِٔحز ََل٧ََة ب٤ٔٔائَتَِي دِٔرَص٥ٕ ا 

أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ ِٔکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اہللُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٓ ًِطُ  ا٢َ َد َ٘ َٓ 

دسمد، اوباوحص، عارؼ نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 عنم رفامای ےہ افر رفامای ہک زراتع یک نیت وصرںیت ںیہ۔ اکی ہی ہک یسک آدیم یک زنیم ےہ افر فہ اس ںیم زراتع احمہلق، زماہنب ےس

 یل وہ افاس اعتسمر زنیم ںیم فہ زراتع رکے۔ رسیتے ہی ہک وکیئ آدیم وسےن ای 

 

ة
ی 
رکات ےہ، دفرسے ہی ہک یسک ےن زنیم اعر

اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی دیعس نب وقعیب ااطلاقلین ےک اسےنم زپیھ اچدنی ےک دبہل ںیم زنیم رکاےئ رپ ےل۔ اامؾ 

افر اؿ ےس اہک ہک رضحت دبعاہلل نب اابملرک ےن آپ ےس ہی دحثی دیعس نب ایب اجشع ےک فاہطس ےس ایبؿ یک افر فہ ےتہک ںیہ ھجم 

 اھت افر رضحت راعف نب دخجی یک رسرپیم  ںیم اھت، ںیم ےس امثعؿ نب لہس نب راعف نب دخجی ےن ہی دحثی ایبؿ یک افر ہی ہک ںیم میتی

ےن اؿ ےک اسھت جح ایک وت اؿ ےک اپس ریمے اھبیئ رمعاؿ نب لہس آےئ افر اؿ ےس اہک ہک مہ ےن اینپ زنیم رکاےئ رپ دی ےہ الفں 

یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعرت وک دف وس درمہ ےک رعض ںیم وت رضحت راعف ےن رفامای ہک اس اعمہلم وک وھچڑ دف اس ےئل ہک 



 

 

 زنیم وک رکاےئ رپ دےنی ےس عنم رفامای ےہ۔

 دسمد، اوباوحص، عارؼ نب دبعارلنمح، دیعس نب بیسم، راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 ایبؿ رخدی فرففتخ اک :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     8    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل ٓـ١، ب٩ دٛين، بٜيَ، ب٩ ًا٣ز، اب٩ اب٩ نٌی٥، رآٍ ب٩ ْذیخ، :  راوی

١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٍُ ب٩ُِ َحذَّ ٔ ثَنٔي َرآ ٥ٕ َحذَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي نُ  ٕ ًَا٣ٔز نٔي اب٩َِ  ٌِ َْ َی ِ َٜي ُ ث٨ََا ب يِٕن َحذَّ َٛ دُ

ُط ٩ِ٤َٟٔ  َٟ َ َشأ َٓ ٥َ َوصَُو َیِش٘ٔیَضا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٤َزَّ بٔطٔ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ ََ أَِرّؿا  َّطُ َزَر ٔذیٕخ أ٧َ َْ َ٘ َٓ َُ َو٩ِ٤َٟٔ اِْلَِرُق  ا٢َ َزِرعٔي اٟزَِّر

ِذ  ُْ ًَََّي أَص٠َِٔضا َو ا٢َ أَِربَِیُت٤َا ََفُدَّ اِْلَِرَق  َ٘ َٓ ِْطُ 
ِْطُ َؤَٟبنٔي ََُٓلٕ٪ اٟظَّ

٤ًَََّٔي لٔي اٟظَّ َتَک بَٔبِذرٔی َو َ٘ َٔ  َن

 ھجم ےس اہرفؿ نب دبعاہلل لضف، نب دنیک، ریکب، نب اعرم، انب انب میعن، راعف نب دخجی، رفامےت ںیہ ہک رضحت راعف نب دخجی ےن

ہی دحثی ایبؿ یک اوہنں ےن اکی زنیم ںیم زراتع یک یھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اس زنیم رپ سگر وہا افر فہ اس 

فتق رضحت راعف زنیم وک اپین دے رےہ ےھت، وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ہی یتیھک سک یک ےہ؟ ہی زنیم سک 

وجاب دای ہک یتیھک افر جیب ریما ےہ افر نرک  یھب ریمی ےہ ہکبج دیپافار اک آداھ ہصح ریما ےہ افر آداھ الفں صخش ےک  یک ےہ۔ راعف ےن

ےئل ےہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ےن وسدی اعمہلم ایک ےہ زنیم اس ےک امکل وک ولاٹ دف افر اےنپ ارخااجت اس ےس 

 فوصؽ رک ول۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل لضف، نب دنیک، ریکب، نب اعرم، انب انب میعن، راعف نب دخجی، :  رافی

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

  



 

 

 امکل یک ااجزت ےک ریغب زراتع رکےن اک مکح

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زراتع رکےن اک مکحامکل یک ااجزت ےک ریغب 

     9    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، رشیک، ابي اسحٙ، ًلاء، رآٍ ب٩ ْذیخ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٔذیٕخ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َرآ ًََلإئ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح یْک  ث٨ََا رَشٔ ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ

ُتطُ  َ٘ َٔ ُط َن َٟ َٔ َطِیْئ َو َِّر ُط ٩ِ٣ٔ اٟز َٟ ٠َِیَص  َٓ ٔ إٔذ٧ِٔض٥ِٔ  يَِ َِ ِو٦ٕ بٔ َٗ ََ فٔي أَِرٔق   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َزَر

فملس ےن رفامای ہک سج ہبیتق نب دیعس، رشکی، ایب ااحسؼ ، اطعء، راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

صخش ےن یسک وقؾ یک زنیم ںیم ریغب اس وقؾ یک ااجزت ےک زراتع افر یتیھک ابڑی یک وت اس ےک ےئل زراتع ںیم ھچک ہصح ںیہن )ینعی 

 دیپافار ںیم( افر اس ےس اےنپ ارخااجت ےنیل اک قح احلص ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، رشکی، ایب اقحس، اطعء، راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 اخمربہ ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اخمربہ ےک ایبؿ ںیم

     10    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ح٤اد، ًبذاٟوارث، ایوب، ابي زبيَ، حرضت ابواٟزبيَ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ، حرضت اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اس٤ٌی١، ٣شذد،  :  راوی



 

 

 ح٤اد اور حرضت سٌیذ ب٩ ٣ی٨اء

 َ ث َِٟوارٔٔث َحذَّ ِبَذ ا ًَ اّدا َو ْد أَ٪َّ َح٤َّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٌٔی١ُ ح و َحذَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ أَیُّوَب َحذَّ ُض٥ِ  ٩ًَِ أَبٔي اص٥ُِ ک٠ُُّ

ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ  َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز وا  ُ٘ َٔ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َاَئ ث٥َُّ اتَّ ٕ َوَس اد ٩ًَِ َح٤َّ ا٢َ  َٗ  ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اٟزُّبَيَِ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

ا٢َ  َٗ اَو٣َةٔ  ٌَ ٤ُِٟ ٤َُِٟخابََزةٔ َوا ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوا ٠َةٔ َوا َٗ ٤َُِٟحا ٨ٔيَن ث٥َُّ ٩ًَِ ا ٍُ اٟشِّ ا٢َ اِْلََخُ بَِی َٗ اَو٣َةٔ َو ٌَ ٤ُِٟ ا٢َ أََحُذص٤َُا َوا َٗ ادٕ و  ٩ًَِ َح٤َّ

َزایَا ٌَ ِٟ َؽ فٔي ا َّْ ٨َِیا َوَر ٩ًَِ اٟثُّ وا َو ُ٘ َٔ  اتَّ

ر رضحت ادمح نب لبنح، اامسلیع، دسمد، امحد، دبعاولارث، اویب، ایب زریب، رضحت اوبازلریب ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت امحد اف

دیعس نب انیمء ےس افر فہ ہقفتم وطر رپ رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

 )یئک 

 

ن
 
ت

 

صی
ل

فآہل فملس ےن زماہنب، احمہلق، اخمربہ افر اعمفہم ےس عنم رفامای ےہ، افر ہی رفاتی امحد ےس ےہ افر دفرسے ےن اہک ہک عیب ا

 ےک ابرے ںیم االتخػ ےہ افر اکی رافی اعمفہم ذرک اس

 

ن
 
ت

 

صی
ل

ؽ یک لصف یک عیب( ےس عنم رفامای ، ینعی رفاة ںیم اعمفہم، افر عیب ا

ن اس ابت ںیم ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانثتسیئ عیب ےس 
 
فقت

 

می

، رھپ آےگ بس رفاة 

 

ن
 
ت

 

صی
ل

رکےت ںیہ افر دفرسے عیب ا

 ای ںیم رتصخ دی ےہ۔یھب عنم رفامای اہتبل رعا

ادمح نب لبنح، الیعمس، دسمد، امحد، دبعاولارث، اویب، ایب زریب، رضحت اوبازلریب ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت امحد افر  :  رافی

 رضحت دیعس نب انیمء

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اخمربہ ےک ایبؿ ںیم

     11    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو حٔؽ ٤ًز ب٩ یزیذ، ًباد ب٩ ًوا٦، سٔیا٪ ب٩ حشين، یو٧ص ب٩ ًبیذ ًلاء، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ارٔیُّ  یَّ ٕؽ ٤ًَُزُ ب٩ُِ یَزٔیَذ اٟشَّ ِٔ ث٨ََا أَبُو َح ًََلإئ َحذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ًُبَیٕذ  َیاَ٪ ب٩ِٔ حَُشيِٕن  ِٔ ٩ًَِ ُس ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّادُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َحذَّ



 

 

٤َُِٟحا ٤ُِٟزَاب٨ََٔة َوا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َجابٔز ٨َِیا إ ٩ًَِ اٟثُّ ٠َٔة َو َٗ ٥َ٠َ ٌِ  ََّ أَِ٪ یُ

اوب صفح رمع نب سیدی، ابعد نب وعاؾ، ایفسؿ نب نیسح، ویسن نب دیبع اطعء، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل 

 (، )وت اجزئ ےہہیلع فآہل فملس ےن زماہبن احمہلق افر اانثتسیئ عیب ےس عنم رفامای ےہ اال ہی ہک اانثتسیئ عیب ںیم اانثتسء یک دقمار ولعمؾ وہ

 اوب صفح رمع نب سیدی، ابعد نب وعاؾ، ایفسؿ نب نیسح، ویسن نب دیبع اطعء، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اخمربہ ےک ایبؿ ںیم

     12    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣ٌين، اب٩ رجاء، اب٩ ْثی٥، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔي اٟزُّ  ثَنٔي  َثِی٥ٕ َحذَّ ُْ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِّيَّ  ٤َِٟک نٔي ا ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ َرَجإئ َی ٌٔيٕن َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ َحذَّ  ٔ ا٢َ بَيَِ َٗ ًَِبذٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

ٕب ٩ِ٣ٔ  ٠َِیأَِذِ٪ بََٔحِ َٓ ٤َُِٟخابََزَة  ٥َِٟ یََذِر ا و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ  اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  َس٤ٔ

ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج  ییحی نب نیعم، انب راجء، انب میثخ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ

 صخش ےن اخمربہ وک رتک ںیہن ایک وت اہلل افر اس ےک روسؽ ےس االعؿ گنج رک راہ ےہ۔

 ییحی نب نیعم، انب راجء، انب میثخ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اخمربہ ےک ایبؿ ںیم

     13    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بْک ب٩ ابي طیبہ، ٤ًز ب٩ ایوب، جٌرف، ب٩ بزٗا٪، ثابت ب٩ ححاد، زیذ ب٩ ثابت :  راوی

ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي  ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ ثَابٕٔت َحذَّ َِٟححَّأد  ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ ا اَ٪  َٗ رَفٔ ب٩ِٔ بُزِ ٌِ ٩ًَِ َج ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ا٢َ َطِیَبَة َحذَّ َٗ

َذ ا ُْ ِ ا٢َ أَِ٪ َتأ َٗ ٤َُِٟخابََزةُ  ٠ُُِٗت َو٣َا ا ٤َُِٟخابََزةٔ  ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٍٕ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٕٕ أَِو ث٠ُُٕث أَِو ُربِ  ِْلَِرَق ب٨ِٔٔؼ

اوب رکب نب ایب ہبیش، رمع نب اویب، رفعج، نب رباقؿ، اثتب نب اجحج، زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ای رعب ہصح یک دیپفار ےک دبہل ںیم ےن عنم رفامای اخمربہ ےس۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اخمربہ ایک ےہ؟ رفامای ہک وت زنیم ےک فصن ای ثلث 

 زنیم ےل ےل۔

 اوب رکب نب ایب ہبیش، رمع نب اویب، رفعج، نب رباقؿ، اثتب نب اجحج، زدی نب اثتب :  رافی

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

  

 اسماقت

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اسماقت

     14    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ، ًبیذاہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ث٨ََا َیِحیَي  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ َّي َحذَّ ًَا١َ٣َ أَص١َِ َّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 َٕ ٕ أَِو َزِر ُد ٩ِ٣ٔ ث٤ََز ََ بَٔظِْطٔ ٣َا یَِْخُ َ ِیَ َْ 



 

 

ادمح نب لبنح، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الہ ربیخ ےک اسھت اؿ ےک تیھک 

 ونں یک افر فصن الہ ربیخ یک۔ںیم ای ابغ ےک ولھپں ںیم، ف فصن املسم

 ادمح نب لبنح، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اسماقت

     15    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، اب٩ ٨ُخ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ نٔي اب٩َِ ٨ََُٕخ  ٌِ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َی ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ٌٔیٕذ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّي َحذَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

 ًَ َت٠ٔ٤ُوَصا ٩ِ٣ٔ أ٣ََِوأٟض٥ِٔ َوأَ٪َّ اہللُ  ٌِ ًَََّي أَِ٪ َی ََ َوأَِرَؿَضا  َ ِیَ َْ ََ ٧َِخ١َ  َ ِیَ َْ ٔلَي یَُضودٔ  ٍَ إ َٓ ٠َِیطٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َد ًَ َّي اہللُ   َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

٥َ َطِْطَ ث٤َََزتَٔضا  َوَس٠َّ

، انعف، انب
 
ج

 

ب

 

ؼ

رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک  ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب دبعارلنمح، انب 

وہیدویں وک ربیخ ےک وجھکر ےک اباغت افر اؿ یک زںینیم فاسپ دے دی ںیھت افر اعمہلم اس رپ ےط ایک اھت ہک فہ اؿ زونیمں ںیم اکؾ 

 رکںی ےگ افر اس ےک ولھپں ںیم ےس فصن ہصح وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وہاگ۔

، انعف، انب رمع :  رافی
 
ج

 

ب

 

ؼ

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب دبعارلنمح، انب 

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسماقت

     16    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایوب ب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًز ب٩ ایوب، جٌرف، ب٩ بزٗا٪، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪، ٣٘ش٥، :  راوی

٩ًَِ ٣َِی٤ُ  اَ٪  َٗ رَفُ ب٩ُِ بُزِ ٌِ ث٨ََا َج ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَیُّوَب َحذَّ ِّيُّ َحذَّ ٕذ اٟزَّق ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ َش٥ٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ؤ٪ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪ 

ََ َوا َ ِیَ َْ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِٓتََتَح َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ ا َٗ ََ ًَبَّإض  َ ِیَ َْ ا٢َ أَص١ُِ  َٗ اَئ  ـَ اَئ َوبَِی ُط اِْلَِرَق َوک١َُّ َػرِفَ َٟ َََن أَ٪َّ  َ ِطت

 ًِ َُّط أَ ٥ًََ أ٧َ زَ َٓ  ْٕ ٨ََٟا نِٔؼ ٔ َو ٤ََزة َٕ اٟثَّ ًَََّي أَ٪َّ َل٥ُِٜ نِٔؼ ًِٔل٨َاَصا  َ أ َٓ ٥ُ٠ًَِ بٔاِْلَِرٔق ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ا کَاَ٪ حٔيَن ٧َِح٩ُ أَ َّ٤٠ََٓ ًَََّي َذَٟٔک  َلاص٥ُِ 

یطٔ أَص١ُِ اُیِصَ  َّٟٔذی یَُش٤ِّ ٠َِیض٥ِٔ ا٨َِّٟخ١َ َوصَُو ا ًَ َحزََر  َٓ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ َرَواَحَة  ًَ َِٟیض٥ِٔ  ٔ َث إ ٌَ ا٢َ فٔي ٦ُ ا٨َِّٟخ١ُ َب َ٘ َٓ َؾ  َِْٟخِ ٤َِٟٔذی٨َةٔ ا

أ٧ََا أَلٔي َحزَِر  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِی٨َا یَا اب٩َِ َرَواَحَة  ًَ ثَََِت  ِٛ اُٟوا أَ َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ُّٙ ذِٔظ  َِٟح اُٟوا َصَذا ا َٗ ٠ُُِٗت  َّٟٔذی  َٕ ا ًِٔلی٥ُِٜ نِٔؼ ُ ا٨َِّٟخ١ٔ َوأ

٠َُِٗت  َّٟٔذی  َذُظ بٔا ُْ ِ ِذ َرٔؿی٨َا أَِ٪ ٧َأ َٗ ٤َاُئ َواِْلَِرُق  و٦ُ اٟشَّ ُ٘  َوبٔطٔ َت

فآہل فملس ےن ربیخ  اویب نب دمحم، رمع نب اویب، رفعج، نب رباقؿ، ومیمؿ نب رہماؿ، مسقم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےنہک  ےگ وک حتف رفامای افر الہ ربیخ وک رشمفط رک دای اس اک ربیخ یک زںینیم افر اس اک وسان اچدنی بس ھچک رامرا )املسمونں اک( وہاگ، الہ ربیخ

 ںیمہ دے دےیجی اس رشط رپ ہک مہ فصن ہصح ولھپں

 

 

اک افر دیپافار اک  ہک مہ اینپ زنیم وک آپ یک ةسن زایدہ اجےتن ںیہ سپ فہ زیم

آپ وک دںی ےگ۔ افر فصن رامرے ےئل وہاگ، انچہچن مہ ےن فہ زںینیم اںیہن ددیںی ہک فصن دیپافار اہمتری افر فصن رامری وہ یگ۔ 

 رافی اک ایخؽ ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رشط رپ اںیہن زںینیم دی ںیھت رھپ بج وجھکر ےک ارتےن اک فتق آای وت الہ

الہ ربیخ ےک اپس رضحت دبعاہلل نب رفاہح وک اجیھب رکےت ےھت افر فہ اج رک ابغ یک وجھکر اک ادنازہ اگلےت افر یہی )ینعی ادنازہ اگلےن وک( 

دمہنی رخص ےتہک ںیہ۔ افر اؿ ےس ےتہک ہک اؿ وجھکر ےک دروتخں ںیم اینت اینت وجھکرںی وہں یگ۔ الہ ربیخ ےتہک ہک اے انب رفاہح مت 

رپ رثکت رک دی۔ دبعاہلل نب رفاہح رفامےت ںیہ ہک سپ ںیم وجھکر ےک وتڑےن اک ااظتنر رکفں اگ، افر ںیہمت اس اک فصن دفں اگ  ےن مہ

انتج  انتج ںیم ےن مت ےس اہک ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ہی حیحص ےہ افر چس ےہ افر ایس یک فہج ےس زنیم ف آامسؿ اقمئ ںیہ مہ رایض ںیہ اانت ےنیل رپ

 ےہ۔مت ےن اہک 

 اویب نب دمحم، رمع نب اویب، رفعج، نب رباقؿ، ومیمؿ نب رہماؿ، مسقم، :  رافی



 

 

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اسماقت

     17    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ سہ١ اٟز٣َّي، زیذ ب٩ ابي زرٗاء سے اور وہ جٌرف ب٩ بزٗا٪ :  راوی

 ٔ اَ٪ بٔإِٔس٨َاد َٗ رَفٔ ب٩ِٔ بُزِ ٌِ ٩ًَِ َج أئ  َٗ ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ أَبٔي اٟزَِّر ًََّٔيُّ ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ ث٨ََا  ا٢َ ٨ًَِٔذ َحذَّ َٗ َحزََر َو َٓ ا٢َ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٔ َو٣َ ظ

ِؤٟطٔ  َٟطُ َٗ َة  َـّ ٔٔ ِٟ َصَب َوا نٔي اٟذَّ ٌِ اَئ َی ـَ اَئ َوبَِی  َوک١َُّ َػرِفَ

یلع نب لہس ارلیلم، زدی نب ایب زراقء ےس افر فہ رفعج نب رباقؿ ےس دنمرہج ابال دحثی رفاتی رکےت ںیہ افر رخفز، اک ظفل اامعتسؽ 

َ ئَ، ، یک ریسفت وسےن اچدنی ےس 

 

ْ
 
َ
 
ب
َ
ائَ ف
َ
ر ْ

 

َّ َص

ُ
 رکےت ںیہ۔رکےت ںیہ افر ک

 یلع نب لہس ارلیلم، زدی نب ایب زراقء ےس افر فہ رفعج نب رباقؿ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اسماقت

     18    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪، ٛثيَ، اب٩ ہظا٦، جٌرف، ب٩ بزٗا٪ ٣٘ش٥ :  راوی

اَ٪ حَ  َٗ رَفٔ ب٩ِٔ بُزِ ٌِ ٩ًَِ َج  ٕ نٔي اب٩َِ صَٔظا٦ ٌِ َْ َی ثٔي َٛ ث٨ََا  َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َش٥ٕ أَ٪َّ َحذَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ث٨ََا ٣َِی٤ُوْ٪  ذَّ

َّي اہللُ َٓأ٧ََا أَلٔي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ا٢َ  َٗ َحزََر ا٨َِّٟخ١َ َو َٓ ا٢َ  َٗ ََٓذَِکَ ٧َِحَو َحٔذیٔث َزیِٕذ   ََ َ ِیَ َْ ِٓتََتَح  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ا ًَ ُجَذاَذ ا٨َِّٟخ١ٔ  



 

 

٠ُُِٗت  َّٟٔذی  َٕ ا ًِٔلی٥ُِٜ نِٔؼ ُ  َوأ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بج ربیخ وک حتف ایک  دمحم نب امیلسؿ، ریثک، انب اشہؾ، رفعج، نب رباقؿ مسقم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر

آےگ ذموکرہ ابال دحثی رفاتی یک افر اس ںیم ذرک ایک ہک رضحت دبعاہلل نب رفاہح ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وجھکرفں اک ادنازہ اگلای افر 

  دفں اگ۔رفامای ہک وجھکر ےک ےنٹک اک ااظتنر رکفں اگ افر انتج ںیم ےن مت ےس اہک ےہ اس اک فصن ںیہمت

 دمحم نب امیلسؿ، ریثک، انب اشہؾ، رفعج، نب رباقؿ مسقم :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اسماقت

     19    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣ٌين، ححاد، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، رعوہ :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََُِٔت  ِْ ُ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ٌٔيٕن َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ ٣َ ٨ًََِضا َحذَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   

 َ٠ًَ َّي اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا ِب١َ أَِ٪ یُِؤک١ََ ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ َٗ َٗ ُؾ ا٨َِّٟخ١َ حٔيَن َیٔلیُب  َیِْخُ َٓ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ َرَواَحَة  ًَ ُث  ٌَ ٥َ یَِب ِیطٔ َوَس٠َّ

ٔؾ ٟٔکَِي تُِحَصي اٟزَّکَاةُ  َِْٟخِ َِٟیض٥ِٔ بَٔذَٟٔک ا ٔ و٧َطُ إ ٌُ َٓ ٔؾ أَِو یَِذ َِْٟخِ ُذو٧َطُ بَٔذَٟٔک ا ُْ ِ ُ یَُضوَد َیأ َِّ ِب١َ  یَُخي َٗ  َٚ ٤َاُر َوُترَفَّ  أَِ٪ تُِؤک١ََ اٟثِّ

ییحی نب نیعم، اجحج، انب رججی، انب اہشب، رعفہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دبعاہلل نب 

 ایھب اھکیئ ںیہن اجیت رفاہح وک اجیھب رکےت ےھت افر فہ ادنازہ اگلای رکےت ےھت وجھکر اک بج ایھچ وہ اجیت یھت )ینعی ےنکپ ےک رقبی( نکیل

رھپ وہیدویں وک اایتخر دای اجات ہک اس ادنازہ ےک اطمقب اےس وبقؽ رکںیل ای املسمونں ےک رپسد رک دںی آاسؿ ادنازہ ےک اطمقب اتہک 

 زوکة اک حیحص امشر ایک اج ےکس لبق اس ےک لھپ اھکےئ اجںیئ افر رفتمؼ وہ اجںیئ۔

 ، انب اہشب، رعفہییحی نب نیعم، اجحج، انب رججی :  رافی



 

 

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

  

 دروتخں رپ ولھپں اک ادنازہ رکےن اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دروتخں رپ ولھپں اک ادنازہ رکےن اک ایبؿ

     20    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ابي ٠ْٕ، ٣ح٤ذ ب٩ سابٙ ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ابوزبيَ، جابز :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ كَِض٤َاَ٪   ٕٙ ٔ ُذ ب٩ُِ َساب ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕٕ َحذَّ ٠َ َْ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  َُّط َحذَّ ٕ أ٧َ ًَََّي َجابٔز َٓاَئ اہللُ  ا٢َ أَ َٗ

٠ََضا بَِی٨َطُ َوبَِی٨َ  ٌَ ٤َا کَا٧ُوا َوَج َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ص٥ُِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓأَََقَّ  ََ َ ِیَ َْ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ َرَواَحَة َرُسؤٟطٔ  ًَ َث  ٌَ َب َٓ ُض٥ِ 

٠َِیض٥ِٔ  ًَ َػَضا  َْخَ َٓ 

 نامہؿ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک بج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہلل اعتیل ےن انب ایب فلخ، دمحم نب اسقب اربامیہ نب

ربیخ اطع رفامای وت آپ ےن اںیہن اس ںیم ربرقار راھک افر اےس اس یک دیپفار وک اےنپ افر اؿ ےک درایمؿ رتشمک رک ایل، سپ دبعاہلل نب 

 (  افر دروتخں رپ )ینعی لھپ ایھب دروتخں رپ یہ اھت۔رفاہح وک اجیھب افر اوہنں ےن اس اک ادنازہ اگلای

 انب ایب فلخ، دمحم نب اسقب اربامیہ نب نامہؿ، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ادنازہ رکےن اک ایبؿدروتخں رپ ولھپں اک 

     21    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ بْک، ب٩ جزیخ، ابوزبيَ، :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ََ َحذَّ ا َٗ ُذ ب٩ُِ بَِْکٕ  ٚٔ َو٣َُح٤َّ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َحذَّ َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ََِٔي أَبُو اٟزُّبَيَِ َ َ ِْ ُجَزیِٕخ أَ

ََص٥ُِ اب٩ُِ  َّ ي َْ ا  َّ٤َٟ َِٟیُضوَد  ٥َ أَ٪َّ ا ًَ ٕٙ َوَز َٕ َوِس ِٟ ٌٔيَن أَ َػَضا اب٩ُِ َرَواَحَة أَِرَب و٢ُ ََخَ ُ٘ ِبٔذ اہللٔ َی ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ًَ ٤ََز َو ُذوا اٟثَّ َْ َرَواَحَة أَ

َٕ َوِس  ِٟ وَ٪ أَ  ٕٙ ًِْٔشُ

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، دمحم نب رکب، نب رججی، اوبزریب، رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل وک انس فہ رفامےت ےھت ہک 

 ربیخ ےک ولھپں اک ادنازہ اگلای انب رفاہح ےن اچسیل زہار فقس افر اؿ اک ایخؽ ہی ےہ ہک بج وہید وک انب رفاہح ےن اایتخر دای وت اوہنں

وجھکر )بس یک بس( ےل یل افر سیب زہار فقس اؿ ےک افرپ فابج ےھت )ینعی وجھکر وت بس ےل ںیل افر آدیھ وجھکر یک تمیق سیب  ےن

 ( زہار فقس یک دینی وبقؽ رک یل۔

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، دمحم نب رکب، نب رججی، اوبزریب، :  رافی

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

  

 ااجرہ اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ااجرہ اک ایبؿ

     22    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بْک ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ٣ِيَ ب٩ زیاد، ًبادہ ب٩ ٧سي، اسود ب٩ ث٠ٌبہ، :  راوی

ََةَ  ٩ًَِ ٣ُِٔي ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَُّوأسيُّ  ًَ ٍْ َوح٤َُِیُذ ب٩ُِ  ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ ًَُباَدَة ب٩ِٔ ٧َُسٓيٕ   ب٩ِٔ زَٔیادٕ 

٤َِّ٠ًَُت ٧َاّسا ٣ٔ  ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت  ٩ًَِ ًَُباَدَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٠ََبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َث ٔلَيَّ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ اِْلَِسَود أَصَِذی إ َٓ آَ٪  ُِِٟقِ َٜٔتاَب َوا ةٔ اِل َّٔ
٩ِ أَص١ِٔ اٟؼُّ

َّي اہللُ زَّ َوَج١َّ َْلتٔيَنَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَ ٨ًََِضا فٔي َسبٔی١ٔ اہللٔ  َِٟیَشِت ب٤َٔا٢ٕ َوأَِرمٔي  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ِوّسا  أََتِیُتطُ َٗ َٓ ٨ََُّٟط  َ ََأَِسأ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ   



 

 

َِٟیَشِت ب٤َٔ  آَ٪ َو ُِِٟقِ َٜٔتاَب َوا ٤ُِّ٠ًَطُ اِل ُ ٨ُِت أ ُٛ  ٩ِ ِوّسا ٤٣َّٔ َٗ ٔلَيَّ  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َرُج١ْ أَصَِذی إ ُ٘ ٨ًََِضا فٔي َسبٔی١ٔ اہللٔ َٓ ا٢ٕ َوأَِرمٔي 

َب٠َِضا ِٗ ا َٓ ا ٩ِ٣ٔ ٧َإر  ّٗ َٚ كَِو ٨َِت تُٔحبُّ أَِ٪ تَُلوَّ ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ 

 ہبیش، فعیک،  دیم نب دبعارلنمح،  ریغ نب زاید، ابعدہ نب ،یس، اوسد نب  ہبلع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک الہ اوب رکب نب ایب

ہفص ےک ھچک ولوگں وک رقآؿ رکمی افر اتکب اہلل یک میلعت دی اؿ ںیم ےس اکی صخش ےن ےھجم اکی امکؿ دہہی دی۔ ںیم ےن اہک ہک اس 

اس ےس اہلل یک راہ ںیم ریت ادنازی رکفں اگ )دصقم ہی ہک اس دہہی ےک وبقؽ رکےن اک ایخؽ اھت اس فا ےط  یک امتیل وت ھچک ںیہن افر ںیم

ہک اس یک امتیل وت ھچک اخص ںیہن یھت ہک اس وک میلعت اک اعمفہض ایخؽ رکات افر تین ہی یھت ہک اس ےک ذرہعی راہ دخا ںیم ریت ادنازی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجؤں اگ افر وساؽ رکفں اگ، انچہچن ںیم وضحر یلص اہلل  رکفں اگ( ںیم اس ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی آدیم ےن ےھجم امکؿ دہہی یک ےہ اؿ ںیم ےس ہک ںیہنج

ؿ یک ھچک امتیل یھب ںیہن ےہ افر اس ےک ذرہعی ںیم راہ دخا ںیم ریت ادنازی رکفں اتکب اہلل افر رقآؿ یک میلعت داتی وہں افر اس امک

 اگ، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ےھجت ہی ابت دنسپ ےہ ہک ریتے ےلگ ںیم آگ اک وطؼ ڈاال اجےئ وت اےس وبقؽ رک ےل۔

 نب زاید، ابعدہ نب ،یس، اوسد نب  ہبلع، اوب رکب نب ایب ہبیش، فعیک،  دیم نب دبعارلنمح،  ریغ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ااجرہ اک ایبؿ

     23    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٛثيَ، ب٩ ًبیذ ب٘یہ، بْش ب٩ ًبذاہلل ب٩ یشار، ٤ًزو ًبادہ ب٩ نشیا٪٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪،  :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ بِ  ثَنٔي بِْٔشُ ب٩ُِ  ُة َحذَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ ََ َحذَّ ا َٗ ثٔيَُ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ  َٛ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َو ث٨ََا  ثَنٔي َحذَّ ٤ًَِْزو و َحذَّ ا٢َ  َٗ ٩ٔ َیَشإر 

 ٩ًَِ ٠ُِت ٣َا َتَزی ًَُباَدةُ ب٩ُِ ٧َُسٓيٕ  ُ٘ َٓ ٢ُ أََت٥ُّ  ٔ َواِْلَوَّ َِٟخَََ ا٣ٔٔت ٧َِحَو صََذا ا ٩ًَِ ًَُباَدَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َة  ٓٔیَضا َیا َرُسو٢َ ُج٨َاَدَة ب٩ِٔ أَبٔي أ٣َُیَّ

َتَضا ِ٘ َّ٠ ٌَ ٠َِّذَتَضا أَِو َت َ٘ ِیَک َت َٔ ٔ ت َٛ ا٢َ َج٤َِزْة بَيَِن  َ٘ َٓ  اہللٔ 



 

 

رشب نب دبعاہلل نب اسیر، رمعف ابعدہ نب ایسنؿ دنس ےس یھب ذموکرہ دحثی وقنمؽ ےہ نکیل یلھچپ  رمعف نب امثعؿ، ریثک، نب دیبع ہیقب،

دحثی لمکم ےہ ہکبج اس ںیم اانت ااضہف ےہ ہک رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ 

راےئ ےہ؟ رفامای ہک آگ اک ااگنرہ ےہ ریتے دفونں دنکوھں ےک درایمؿ ےسج اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ابرے ںیم آپ یک ایک 

 وت ےن اہر انب ایل ےہ ای اکٹل ایل ےہ۔

 رمعف نب امثعؿ، ریثک، نب دیبع ہیقب، رشب نب دبعاہلل نب اسیر، رمعف ابعدہ نب ایسنؿ :  رافی

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

  

 بیبط یک امکیئ اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 بیبط یک امکیئ اک ایبؿ

     24    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣توک١، ابوسٌیذ ٣شذد ابوًوا٧ہ، ابي بْش ابي :  راوی

ُِٟخِذرٔیِّ أَ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔي ا ٩ًَِ أَبٔي بِْٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٪َّ َرصِّلا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َحذَّ

ٕ َساََفُوصَا  ة وا فٔي َسرِفَ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧َِل٠َ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َػَّ َٗ ُٔوص٥ُِ  یِّ ـَ أَبَِوا أَِ٪ ُی َٓ ُٓوص٥ُِ  ا ـَ اِسَت َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ٨َزَُٟوا بَٔحٓيٕ ٩ِ٣ٔ أَِحَیأئ ا َٓ

 ََ ِو أََتِیُت٥ِ َصُؤ َٟ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ُط َطِیْئ  ٌُ َٔ ََ ی٨َِ َٟطُ ب١َُِّٔ َطِیٕئ  ِوا  َٔ ََٓظ َِٟحيِّ  ٠ُٔذَْ َسیُِّذ َذَٟٔک ا َّٟٔذی٩َ ٧َزَُٟوآَ ١َّ  ٔئ اٟزَّصَِم ا ٌَ َٟ ب٥ُِٜٔ 

َٟطُ ب١َُِّٔ  ِی٨َا  َٔ َظ َٓ ُض٥ِ إٔ٪َّ َسیَِّذ٧َا ُٟٔذَْ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ٍُ َػاحَٔب٥ُِٜ  َٔ ض٥ِٔ َطِیْئ َی٨ِ ـٔ ٌِ َض١ِ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٨ًَِٔذ َب َٓ ُط َطِیْئ  ٌُ َٔ ََل ی٨َِ َٓ  َطِیٕئ 

ا٢َ َر  َ٘ َٓ َیّة  ِٗ نٔي ُر ٌِ أَبَِیُت٥ِ أَِ٪ ٨ًَِٔذ أََحٕذ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َطِیْئ َیِظفٔي َػاحٔب٨ََا َی َٓ  ٥ِ ُٛ ٨َا ِٔ ـَ ٩ِٜٔ اِسَت ِّي َْلَِرقٔي َوَل ِٔ ٔ إ ِو٦ َ٘ ِٟ ُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا

٠ًََیِ  أَ  ََِٓقَ أََتاُظ  َٓ أئ  ا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌّ ٔلی َٗ َُٟط  ٠ُوا  ٌَ َح َٓ َّل  ٌِ ٠ُوا لٔي ُج ٌَ َّي َتِح ٕٚ َحت ُٔو٧َا ٣َا أ٧ََا بَٔزا یِّ ـَ َّي بَزَٔئ ُت ١ُٔٔ َحت َٜٔتأب َویَِت طٔ بٔأ٦ُِّ اِل

 َٛ َ َّٟٔذی َرق ا٢َ ا َ٘ َٓ َتٔش٤ُوا  ِٗ اُٟوا ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َُٟحوُظ  َّٟٔذی َػا ٠َُض٥ِ ا ٌِ اص٥ُِ ُج َٓ َٓأَِو ا٢ٕ  َ٘ ٔ ٤ََّا أُِنٔظَم ٩ِ٣ٔ ً ِتَٔي أ٧َ َّي ٧َأ ٠ُوا َحت ٌَ ِٔ ََ َت ي 

ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َذِوا  َِ َٓ ٨َِشَتأ٣َِٔزُظ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ُط  َٟ َٔک  وا ذَٟ ََٓذَِکُ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ   َػَّ



 

 

 ُٜ ٌَ بُوا لٔي ٣َ َیْة أَِحَش٨ُِت٥ِ َواِْضٔ ِٗ ََّضا ُر ٤ِٔ٠ًَُت٥ِ أ٧َ ٥َ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ٥ِ بَٔشِض٥ٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب یک اکی امجتع رفس دسمد اوبوعاہن، ایب رشب ایب وتملک، اوبدیعس ےس رمفی 

ںیم اج ریہ یھت اکی رعب ےک ہلیبق ںیم اؿ اک زپاؤ وہا وت اوہنں ےن اؿ ہلیبق فاولں ےس امہمؿ ونازی اک اطمہبل ایک نکیل الہ ہلیبق ےن 

ےک رسدار وک اسپن ےن ڈس ایل۔ اوہنں ےن اس اک رہ زیچ ےس العج اعمہجل ااکنر رک دای زیمابین ےس۔ رافی ےتہک ںیہ ہک )اافتاق( اس ہلیبق 

ایک نکیل اےس یسک زیچ ےن عفن ںیہن دای۔ اؿ ںیم ےس ضعب ولگ ےنہک  ےگ ہک اکش مت اس امجتع ےک اپس اجےت سج ےن اہمترے 

 شخب دے )سپ اؿ ںیم ےس ھچک ولگ اہیں زپاؤ ڈاال ےہ اشدی اؿ ںیم ےس یسک ےک اپس وکیئ ایسی زیچ وہ وج اہمترے رسادر وک عفن

احصہب ےک اپس آےئ( افر اہک ہک رامرے رسدار وک اسپن ےن ڈس ایل ےہ سپ اہک مت ںیم ےس یسک ےک اپس وکیئ وعتذی فریغہ ےہ امجتع 

ر رک دای ںیم ےس اکی صخش ےن اہک ںیم وعتسی رکات وہں نکیل مہ ےن مت ےس امہمؿ ونازی اچیہ وت مت ےن رامری امہمؿ ونازی ےس ااکن

ذہلا ںیم وعتسی ںیہن رکفں اگ یتح ہک مت وکیئ ارجت فریغہ رقمر رکف ریمے ےیل، اوہنں ےن اؿ ےک فا ےط رکبویں اک اکی رویڑ ارجت 

ےک وطر رپ رقمر ایک وت فہ اؿ ےک رسدار ےک اپس آےئ افر اس رپ وسرة افہحت زپیھ افر زپھ رک وھپانکن رشفع رک دای، اہیں کت ہک اس وک 

یئگ وگای ہک یسک دنبش ےس وھچٹ ایگ، رافی ےتہک ںیہ رھپ اوہنں ےن سج رپ اعمدہہ ایک اھت اےس وپرا ایک، اؿ ولوگں ےن اہک ہک افشء وہ

اےس میسقت رک ول، نکیل وعتسی رکےن فاےل اصبح ےن اہک ہک ااسی ہن رکف اہیں کت ہک مہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اپس چنہپ 

 مکح ےک ابرے ںیم ولعمؾ رک ںیل، سپ ا یل حبص مہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اسرا اجںیئ افر اؿ ےس اس ےک

 فاہعق ذرک ایک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہمت اہکں ےس ولعمؾ ےہ ہک ہی وسرة افہحت وعتسی ےہ مت ےن ااھچ ایک اےنپ اسھت

 ریما یھب ہصح رقمر رکف۔

 د اوبوعاہن، ایب رشب ایب وتملک، اوبدیعسدسم :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 بیبط یک امکیئ اک ایبؿ

     25    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًَّي، یزیذ ب٩ ہارو٪، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٩، ٣ٌبذ ب٩ سيَی٩، ابوسٌیذ ْذریحش٩ ب٩  :  راوی

 ٔ ٔذ ب٩ِٔ ٔسيَ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اَ٪  ٧َََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ َ َ ِْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَ ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َبٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ٌِ ٩ًَِ أَْٔیطٔ ٣َ ی٩َ 

٩ًَِ أَبٔي َس  َِٟحٔذیٔث ٔسئَی٩َ  ٥َ بَٔضَذا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُِٟخِذرٔیِّ   ٌٔیٕذ ا

نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، دبعم نب ریسنی، اوبدیعس دخری، اس دنس ےس یھب ذموکرہ ابال رفاتی 

 اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہ وقنمؽ ےہ۔

 نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، دبعم نب ریسنی، اوبدیعس دخری :  یراف

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 بیبط یک امکیئ اک ایبؿ

     26    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ًبذاہلل ب٩ ابي سرف، طٌبي، ْارجہ ب٩ ػ٠ت :  راوی

٩ًَِ ا رَفٔ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٔبيِّ َحذَّ ٌِ ٠ِٔت ٟظَّ ارَٔجَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ  ٩ًَِ

٨َا صَ  َٟ  ٔٚ َٓاِر  ٕ ََّک ٔجئَِت ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔذ َصَذا اٟزَُّج١ٔ بَٔخيَِ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ أََتِوُظ  َٓ  ٕ ِو٦ َ٘ َُّط ٣َزَّ بٔ طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ ٕ فٔي ٩ًَِ  ُتوظ ٌِ أََتِوُظ بَٔزُج١ٕ ٣َ َٓ َذا اٟزَُّج١َ 

آٔ٪ ثَََلثََة أَیَّ  ُِِٟقِ اُظ بٔأ٦ُِّ ا َٗ ُیودٔ ََفَ ُ٘ ِٟ ًَِلِوُظ ا َ أ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٔ ٤ََّا أُِنٔظَم ٩ِ٣ٔ ً َٜأ٧َ َٓ  ١َ َٔ طُ ث٥َُّ َت َٗ ٍَ بُزَا َت٤ََضا َج٤َ َْ ٤َا  ّة َوک٠َُّ ًَٔظیَّ ا٦ٕ ُُِذَوّة َو

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ُط  َٟ ُظ  ََٓذَِکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ أ َٓ َیٕة بَاك١ٕٔ ٥َ َطِیّئا  ِٗ ُ ٩ِ٤َ أَک١ََ بٔز َٟ ٤ِزٔی  ٌَ ٠َ َٓ ک١ُِ 

 ٕ ٓٙ َیٕة َح ِٗ ِذ أَک٠ََِت بٔزُ َ٘ َٟ 

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، اخرہج نب تلص، اےنپ ؤاچ ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ اکی وقؾ ےک اپس سگرے اس 

ر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےک اپس ےس ریخ ےل رک آےئ وہ، سپ وقؾ ےک ولگ اؿ ےک اپس آےئ افر اہک ہک مت کشیب اس آدیم )وضح



 

 

رامرے اس آدیم ےئلیک وعتذی رک دف، رھپ فہ اکی ولغمب اوحلاس صخش وک ڑکج رک الےئ وت اوہنں ےن وسرة افہحت ےک ذرہعی اس رپ وعتذی 

اس آدیم ےک افرپ وھتےتک فہ ااسی وہ ایگ ہک  ایک نیت دؿ کت حبص اشؾ افر بج یھب وسرة افہحت متخ رکےت وت ہنم رپ وھتک عمج رک ےک

 دنبوشں ےس اکٹھچرا اپای وہ، اؿ ولوگں ےن اںیہن وکیئ زیچ دی، فہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہےئ افر اسرا فاہعق ذرک

ذی رک ےک اھکات ےہ )وت فہ الہک وہ ایگ( کشیب ایک، وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےس اھک، ریمی رمع یک مسق وکیئ وت ابلط وعت

وت ےن وت اچس ایک ےہ )ینعی وج ولگ ابلط رہیق رکےت ںیہ فہ الہتک ںیم زپ ےئگ نکیل اہمترا وعتسی وت ابلکل قح ےہ ذہلا اس ےک وعض ںیم 

 ( ےنلم فایل زیچ اھک ےتکس وہ۔

 رہج نب تلصدیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، اخ :  رافی

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

  

 ےنھچپ وگلاےن یک ارجت اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ وگلاےن یک ارجت اک ایبؿ

     27    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحیي ، ابزاہی٥ ب٩ ًبذاہلل اب٩ ٗاري سائب ب٩ یزیذ رآٍ ب٩ ْذیخ :  راوی

ارٔ َٗ نٔي اب٩َِ  ٌِ ِبٔذ اہللٔ َی ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َیِحیَي  ٧َََا أَبَاُ٪  َ َ ِْ ٌٔی١َ أَ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ َحذَّ ائٔٔب ب٩ِٔ َیزٔیَذ  ٩ًَِ اٟشَّ ٕي 

ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ بٔیْث َو  َرآ َْ ٠ََِِٟٔب  بٔیْث َوث٩ُ٤ََ ا َْ  ٔ ا٦ َِٟححَّ ِشُب ا َٛ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٔذیٕخ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َِٟبِٔيِّ َْ ٣َِضزُ ا

بٔیْث  َْ 

روسؽ اہلل یلص  ومیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی، اربامیہ نب دبعاہلل انب اقرظ اسبئ نب سیدی راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک انجب

ک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےنھچپ اگلےن فاےل یک ارجت اناپک ےہ ےتک یک تمیق اناپک ےہ افر دب اکر ف افہشح وعرت یک امکیئ اناپ



 

 

 ےہ۔

 ومیس نب الیعمس، اابؿ، ییحی ، اربامیہ نب دبعاہلل انب اقرظ اسبئ نب سیدی راعف نب دخجی :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ وگلاےن یک ارجت اک ایبؿ

     28    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، اب٩ ٣حـہ، :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُحیَِّؼَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  َُّط اِسَتأَِذَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ أ٧َ

٥ِ٠َ َیز٢َِ َیِش  َٓ ٨ًََِضا  ٨ََضاُظ  َٓ َِٟححَّا٦ٔ  ٥َ فٔي إَٔجاَرةٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َک َػَّ َ٘ طُ ٧َأؿَحَک َوَرٗٔی ِٔ ٔ ٠ًِ َّي أ٣َََزُظ أَِ٪ أَ  أَُٟطُ َوَیِشَتأِذ٧ُُٔط َحت

ہ، اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 

ض
ح
م

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، انب اہشب، انب 

ملس ےن اںیہن اس ےس عنم رفام دای، فہ لسلسم ارصار رکےت رےہ، افر اجحتم یک ارجت یک ااجزت اچیہ وت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل ف

وساؽ رکےت رےہ اہیں کت ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن مکح دای ہک اس ےس اےنپ افوٹنں ےس اچرہ الھکےئ افر الغؾ وک 

 ( الھکےئ )ینعی وخد اامعتسؽ ہن رکے۔

ہ،دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل،  :  رافی

 

ض
ح
م

 انب اہشب، انب 

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ وگلاےن یک ارجت اک ایبؿ



 

 

     29    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ْاٟذ، ًْک٣ہ، اب٩ ًباض ٣شذد، یزیذ، اب٩ زریٍ، :  راوی

ا٢َ اِحَتَح٥َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ أْٟذ  َْ ث٨ََا  ٍٕ َحذَّ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 َٟ بٔیّثا  َْ ٤َٔ٠ًَطُ  ِو  َٟ ا٦َ أَِجزَُظ َو َِٟححَّ ًَِلی ا ٥َ َوأَ ٔلطٔ َوَس٠َّ ٌِ  ٥ِ یُ

دسمد، سیدی، انب زرعی، اخدل، رکعہم، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخد ےنھچپ اگلےئ افر اجحؾ وک اس 

 یک ارجت دی۔ افر ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اناپک ےتھجمس وت اےس ارجت ہن دےتی۔

 رکعہم، انب ابعسدسمد، سیدی، انب زرعی، اخدل،  :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ وگلاےن یک ارجت اک ایبؿ

     30    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣اٟک ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ح٤یذ، ا٧ص ب٩ :  راوی

ا٢َ َحَح٥َ أَبُو كَِیَبَة  َٗ َُّط  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕذ اٟلَّ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

٨ًَِطُ  ُٔوا  ِّٔ ٕ َوأ٣َََز أَص٠َِطُ أَِ٪ یَُخ َٕ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز َٟطُ بَٔؼا أ٣َََز  َٓ  ٥َ أجطٔ  َوَس٠َّ  ٩ِ٣ٔ ََخَ

یبنعق، امکل،  دیم، اسن نب امکل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبہبیط ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنھچپ اگلےئ افر آپ ےن 

 اےکس ےئل اکی اصع وجھکر دےنی اک مکح رفامای افر اس ےک آاقؤں وک مکح دای ہک اس ےک رخاج ںیم ےس یمک رک دںی۔

  دیم، اسن نب امکلیبنعق، امکل،  :  رافی



 

 

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ وگلاےن یک ارجت اک ایبؿ

     31    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ححادہ ابوحاز٦،ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابي  :  راوی

ُت أَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ذٔ ب٩ِٔ ُجَحاَدَة  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحذَّ َٗ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة  ٕ َس٤ٔ بَا َحاز٦ٔ

 ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ِشٔب اِْل٣َٔائٔ  ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٛ 

 دیبع اہلل نب اعمذ، ایب ہبعش، دمحم نب اجحدہ اوباحزؾ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولڈنویں ےس امکیئ ےنیل ےس

 عنم رفامای ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ایب ہبعش، دمحم نب اجحدہ اوباحزؾ، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ وگلاےن یک ارجت اک ایبؿ

     32    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ًْک٣ہ كارٚ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

ث٨ََا َصاُروُ٪  ُِِٟقَ َحذَّ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ُٚ ب٩ُِ  ثَنٔي كَارٔ ٣َُة َحذَّ ث٨ََا ًِْٔکٔ أس٥ٔ َحذَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ا٢َ ب٩ُِ  َٗ ٔشيُّ 

٠ًََیِ  َّي اہللُ  ِذ ٧ََضا٧َا ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَي ٣َِح٠ٔٔص اِْلَِنَؼارٔ  َة إ ًَ ا َٓ ٍُ ب٩ُِ رٔ ٔ ََٓذَِکَ أَِطَیاَئ َو٧ََهي َجاَئ َرآ َِٟیِو٦َ  ٥َ ا طٔ َوَس٠َّ



 

 

ٔع  ِٔ ز٢ِٔ َوا٨َّٟ َِ ِٟ ٔ َوا َِٟخِبز ٌٔطٔ ٧َِحَو ا ََٜذا بٔأََػابٔ ا٢َ َص َٗ ٠َٔ٤ًَِت بَٔیٔذَصا َو ََّ ٣َا  ٔ ِشٔب اِْل٣ََٔة إ َٛ  ٩ًَِ 

رافہع ااصنر یک اکی سلجم ںیم  اہرفؿ نب دبعاہلل اہمش نب اقمس، رکعہم عارؼ نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب

رشتفی الےئ افر رفامای ہک کشیب ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آج عنم رفامای ےہ رھپ اوہنں ےن دنچ اایشء اک ذترکہ ایک 

اینپ اویلگنں ےس الثم  )ینعی اؿ زیچفں اک نج ےس آپ ےن عنم رفامای اال ہی ہک اس ےن اےنپ اہھت ےس نرک  یک وہ( افر رفامای ہک اس رطح

 رفیٹ اکپ رک، ڑپکا نب رک افر شقن ف اگنر ) ے اجؿ اایشء( انب رک۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل اہمش نب اقمس، رکعہم عارؼ نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 اک ایبؿرخدی فرففتخ  :   ابب

 ےنھچپ وگلاےن یک ارجت اک ایبؿ

     33    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ ابي ٓذیک، ًبیذاہلل، اب٩ ہزیزہ :  راوی

نٔي اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ َی َُٓذیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٔذیٕخ  َْ ٍٕ صَُو اب٩ُِ  ٔ ٔ َرآ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ صَُزیِز

٥َ٠َ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ صُوَ  ٌِ َّي ُی ِشٔب اِْل٣ََةٔ َحت َٛ  ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ہیلع فآہل فملس ےن ابدنی یک امکیئ ےنیل ےس عنم  ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، دیبع اہلل، انب رہریہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل

 رفامای اہیں کت ہک ولعمؾ وہ اجےئ ہک اس ےن اہکں ےس ) افر سک رطح ےس( امکای ےہ۔

 ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، دیبعاہلل، انب رہریہ :  رافی

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

  



 

 

 رناجونر وک امدہ اجونر رپ ڑچاھےن یک ارجت اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رناجونر وک امدہ اجونر رپ ڑچاھےن یک ارجت اک ایبؿ

     34    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ب٩ ٣رسہذ، اس٤ٌی١، ًَّي ب٩ ح٥ٜ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٥َٜٔ َِٟح ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ صَٕذ َحذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي اہللُ َحذَّ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ِح١ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٔ ِٟ ًَِشٔب ا  ٩ًَِ 

دسمد نب رسمدہ، اامسلیع، یلع نب مکح انعف، انب رمع ےس رفاتی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اجونر )رن( دفرسے یک 

 امدہ رپ وھچڑ ےن یک ارجت ےس عنم رفامای ےہ۔

 دسمد نب رسمدہ، الیعمس، یلع نب مکح انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 انسر اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 انسر اک ایبؿ

     35    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ًَلء ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ُذ ب٩ُِ إِٔسَح ٧َََا ٣َُح٤َّ َ َ ِْ ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔي  َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 



 

 

٠َِی٨َا أَبُو بَِْکٕ  ًَ ٔذ٦َ  َ٘ َٓ ٍَ ٩ِ٣ٔ أُذُِٔي  ُٗٔل ٕ أَِو  ُت ٩ِ٣ٔ أُذُٔ٪ ََُُل٦ ٌِ َل َٗ ا٢َ  َٗ ٔلَي ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٣َأجَذَة  ٨َا إ ٌَ َٓ َِٟیطٔ ََفَ ٔ ٨َا إ ٌِ اِجَت٤َ َٓ َحاًجا 

َِٟححَّ  ا دُعَٔي ا َّ٤٠ََٓ َتؽَّ ٨ِ٣ُٔط  ِ٘ ا٣ّا َٟٔی َِٟ٘ٔؼاَؾ اِدًُوا لٔي َححَّ َّ ا ِذ ب٠ََ َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ إٔ٪َّ َصَذا  َ٘ َٓ أب  َِٟخلَّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٦ُ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ََ ُتَش٤ِّ٠ٔیطٔ َححَّ َػَّ ََٟضا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ََٟضا ٓٔیطٔ  َٟتٔي ََُُل٣ّا َوأ٧ََا أَِرُجو أَِ٪ یَُباَرَک  ِّي َوَصِبُت َٟٔخا ِٔ و٢ُ إ ُ٘ ََ ٥َ َی ا٣ّا َو

ا٢َ اب٩ُِ ٣َأجَذَة َرُج١ْ  َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ًََِّي  َ ِبُذ اِْل ًَ ا٢َ أَبُو َداُود َرَوی  َٗ ابّا  ؼَّ َٗ  ََ ا َو ِّ ٔ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َػائ ٩ِ٣َ بَنٔي َسِض٥ٕ 

أب  َِٟخلَّ  ا

ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب ااحسؼ ، العء نب دبعارلنمح ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یسک ڑلےک اک اکؿ اکٹ 

ابت یہک( اس دفراؿ رضحت اوبرکب ڈاال ای یسک ےن ریما اکؿ اکٹ ڈاال )العء نب دبعارلنمح وک کش ےہ ہک اوبامدجہ ےن اؿ ںیم ےس ایک 

ریض اہلل اعتیل ہنع رامرے اہں رشتفی الےئ جح ےئلیک مہ اؿ ےک اپس عمج وہ ےئگ )اتہک اؿ ےس ذموکرہ ہلئسم اک لح درایتف رکںی( 

اصقص کت چنہپ  اوہنں ےن ںیمہ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اجیھب وت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ہی وت درہج

وضحر ایگ ےہ ذہلا ریمے اپس اجحؾ وک البؤ اتہک فہ سج ےن اکؿ اکاٹ ےہ اس اک اکؿ یھب اکاٹ اجےئ بج اجحؾ وک البای ایگ وت رفامای ہک ںیم ےن 

ےک فا ےط اس الغؾ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ںیم ےن اینپ اخہل وک اکی الغؾ ہبہ ایک اھت افر ےھجم ادیم ےہ ہک اؿ

 ےک اعمہلم ںیم ربتک یک اجےئ یگ وت ںیم ےن اؿ ےس اہک اھت ہک اےس یسک اجحؾ، انسر افر اصقیئ ےک رپسد ہن رکںی۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، دمحم نب اقحس، العء نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 انسر اک ایبؿ

     36    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٓـ١ ب٩ یٌ٘وب، ًبذاًََّي، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ًَلء ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

 ٩ًَِ ًََِّي  َ ًَِبُذ اِْل ث٨ََا  وَب َحذَّ ُ٘ ٌِ ١ُ ب٩ُِ َی ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ قٔيُّ  َُِٟحَ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ََلُئ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا َٙ َحذَّ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٣َُح٤َّ



 

 

 ٔ٥َ ٣ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ُِط  ًَ أب َرضَٔي اہللُ  َِٟخلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ِضَّٔمِّ   ِث٠َطُ ٣َأجَذَة اٟشَّ

نب ااحسؼ ، العء نب دبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس العء نب دبعارلنمح ےن اوبامدجہ ےس وج ینب  لضف نب وقعیب، دبعاالیلع، دمحم

مہس ےک اکی آدیم ےھت رفاتی ایک ےہ افر اوہنں ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی یک ےہ ہک فہ ذموکرہ ابال دحثی یہ 

 ایبؿ رفامےت ےھت۔

 دمحم نب اقحس، العء نب دبعارلنمحلضف نب وقعیب، دبعاالیلع،  :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 انسر اک ایبؿ

     37    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٓـ١، اب٩ اسحٙ ًَلء ب٩ ًبذاٟزح٩٤یوسٕ ب٩ ٣وسي، س٤٠ہ ب٩  :  راوی

ِبٔذ اٟزَّ  ًَ ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔسَح ١ٔ َحذَّ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ ا ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحذَّ ث٨ََا یُوُس ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ قٔيِّ  َُِٟحَ ِح٩ٔ٤َ ا

٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ  أب  َِٟخلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ِضَّٔمِّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَوظُ ٣َأجَذَة اٟشَّ َّي اہللُ   َػَّ

 ویفس نب ومیس، ہملس نب لضف، انب ااحسؼ العء نب دبعارلنمح ےس اس دنس ےک اسھت یھب یہی دحثی وقنمؽ ےہ۔

 ویفس نب ومیس، ہملس نب لضف، انب اقحس العء نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 وج امدلار الغؾ رففتخ ایک اجےئ اس اک ایبؿ ہک امؽ سک یک تیکلم وہاگ؟



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وج امدلار الغؾ رففتخ ایک اجےئ اس اک ایبؿ ہک امؽ سک یک تیکلم وہاگ؟

     38    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

َّي اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ا٢َ ٩ِ٣َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ   ََ بَا

٤ََزةُ  اٟثَّ َٓ ََ ٧َِخَّل ٣َُؤبَّّزا  َُ َو٩ِ٣َ بَا ٤ُِٟبَِتا ََّ أَِ٪ َیِظتََٔكَُط ا ٔ ٍٔ إ ٔ ٤َاُٟطُ ٠َِٟٔبائ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  ِبّذا َو ًَ َُ ٤ُِٟبَِتا ََّ أَِ٪ َیِظتَََٔن ا ٔ ٍٔ إ ٔ   ٠َِٟٔبائ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ادمح نب لبنح، ایفسؿ، زرہی، اسمل اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ ارکؾ یلص

 ےن وکیئ الغؾ رففتخ ایک افر اس الغؾ ےک اپس ھچک امؽ اھت وت فہ امؽ ابعئ اک وہاگ اال ہی ہک رخدیار رشط اگل دے۔ افر سج ےن وکیئ اتریبئ

 اال ہی ہک رخدیار رشط اگل دے۔دشہ )ویپدنہ اگل وہا( وجھکر اک درتخ رففتخ ایک وت اس اک لھپ یھب رففتخ رکےن فاےل اک وہاگ 

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ، زرہی، اسمل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وج امدلار الغؾ رففتخ ایک اجےئ اس اک ایبؿ ہک امؽ سک یک تیکلم وہاگ؟

     39    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزےن حرضت ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ ٤ًََُز  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍٕ  َحذَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِبذٔ َو ٌَ ِٟ ةٔ ا َوَس٥ََّ٠ بٔ٘ٔؼَّ

َٕ اٟزُّصِ  َت٠َ ِْ ا٢َ أَبُو َداُود َوا َٗ ةٔ ا٨َِّٟخ١ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ٘ٔؼَّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٔة أََحادٔیَث ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٌَ ٍْ فٔي أَِرَب ٔ زٔیُّ َو٧َآ



 

 

 َصَذا أََحُذصَا

 رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رصػ الغؾ یبنعق، امکل، انعف، انب رمعےن

فایل ابت لقن رفامیئ ےہ ہکبج انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رموفاع وج رفاتی یک ےہ اس ںیم 

 رصػ لخن فایل ابت رفامیئ ےہ۔

 کل، انعف، انب رمعےن رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنعیبنعق، ام :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وج امدلار الغؾ رففتخ ایک اجےئ اس اک ایبؿ ہک امؽ سک یک تیکلم وہاگ؟

     40    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، :  راوی

ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ثَنٔي ٩ِ٣َ َس٤ٔ َضِی١ٕ َحذَّ ُٛ ثَنٔي َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  َیاَ٪ َحذَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَِبذٔ اہللٔ َی

َُ  َرُسو٢ُ اہللٔ ٤ُِٟبَِتا ََّ أَِ٪ َیِظتَََٔن ا ٔ ٍٔ إ ٔ ٤َاُُٟط ٠َِٟٔبائ َٓ َُٟط ٣َا٢ْ  ًَِبّذا َو  ََ ٥َ ٩ِ٣َ بَا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ل، رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس اس صخش ےن ایبؿ ایک سج ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع 
 ی 
کہ

دسمد، ییحی، ایفسؿ، ہملس نب 

رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن الغؾ رففتخ ایک افر اس الغؾ ےک اپس ھچک امؽ اھت وت وک ہی 

 ابعئ یہ اس ےک امؽ اک دقحار ےہ اال ہی ہک رخدیار رشط اگل دے۔

ل، :  رافی
 ی 
کہ

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، ہملس نب 

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

  



 

 

 اترجفں ےس رہش ےس ابرہ یہ وسدا رکےن اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اترجفں ےس رہش ےس ابرہ یہ وسدا رکےن اک ایبؿ

     41    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًزًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ،  :  راوی

ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُس  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  و٢َ اہللٔ َػَّ

 ََ ٕف َو ٌِ ٍٔ َب ًَََّي بَِی  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍِ َب ٔ َٚ ََ َیب َّي یُِضَبَم بَٔضا اِْلَِسَوا ٍَ َحت ٠َ ِوا اٟشِّ َّ٘   َت٠َ

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس 

ؿ ابزار ںیم ہن ااترںی آےگ )رہش ےس ابرہ( اج رک وکیئ دفرسے یک رففتخ رپ اینپ زیچ رففتخ ہن رکے۔ افر بج کت ویباپری اانپ اسام

 ہن ےلم۔

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وسدا رکےن اک ایبؿاترجفں ےس رہش ےس ابرہ یہ 

     42    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ابوتوبہ، ًبیذاہلل، اب٩ ٤ًز، ایوب اب٩ سيَی٩، :  راوی

ِّيَّ  ٤ًَِزٕو اٟزَّق نٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ َی ٍٕ أَبُو َتِوبََة َحذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا اٟزَّبٔی ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ  َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسئَی٩َ  ٩ًَِ أَیُّوَب 



 

 

ََٓؼاحُٔب ا ََاُظ  َ َٓاِطت  ٕ ٕٙٓ ٣ُِظتََ اُظ ٣َُت٠َ َّ٘ إِٔ٪ َت٠َ َٓ َِٟح٠َٔب  ِّي ا ٩ًَِ َت٠َق ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِٟخَٔیارٔ إَٔذا َوَرَدِت َػَّ ٔة بٔا ٌَ ٠ِ ٟشِّ

 ُ ا٢َ أَب َٗ  َٚ و و٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔذٔیاٟشُّ ُ٘ ٕف أَِ٪ َی ٌِ ٍٔ َب ًَََّي بَِی  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍِ َب ٔ ََ یَب َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبَا َداُوَد َی ٌِ ًََّٓٔيٕ َس٤ٔ َّا ٨ِ٣ُٔط  و  ِ ي َْ

 ٕ ة َْشَ ٌَ  بٔ

فملس ےن یقلت بلج ےس رعیب نب انعف، اوبوتہب، دیبع اہلل، انب رمع، اویب انب ریسنی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل 

عنم رفامای افر ارگ وکیئ آےگ اج رک امؽ رخدی ےل وت اب اصبح امؽ ینعی رففتخ رکےن فاےل اترج وک ابزار ںیم آےن ےک دعب اایتخر ےہ۔ 

ہک  اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایفسؿ وثری ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ دفرسے یک رففتخ رپ ہن ےچیب اس وطر رپ ہک اس ےس ےہک

 ریمے اپس یہی زیچ اس ےس رتہب دس رفےپ ںیم ےہ۔

 رعیب نب انعف، اوبوتہب، دیبعاہلل، انب رمع، اویب انب ریسنی، :  رافی

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

  

 وبیل ڑباھےن ےک ےئل تمیق اگلان

 ایبؿرخدی فرففتخ اک  :   ابب

 وبیل ڑباھےن ےک ےئل تمیق اگلان

     43    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٤ًز ب٩ رسح، سٔیا٪، زہزی، سٌیذ ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس حٔ َحذَّ ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  َّي َحذَّ ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا َس

ََ َت٨َاَجُظوا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

ادمح نب رمع نب رسح، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وبیل 

  ہن اگلؤ۔ڑباھےن ےک فا ےط تمیق



 

 

 ادمح نب رمع نب رسح، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رہشی ےک ےئل داہییت اک اسامؿ ےنچیب یک اممتعن اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےئل داہییت اک اسامؿ ےنچیب یک اممتعن اک ایبؿرہشی ےک 

     44    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ابوثور، ٤ٌ٣ز اب٩ كاؤض، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ُذ ب٩ُِ ثَِوٕر  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَبٔیطٔ 

َُٟط سٔ  ََ یَُٜوُ٪  ا٢َ  َٗ  ٕ ٍُ َحأْضْ َٟٔباد ٠ُِت ٣َا َیبٔی ُ٘ َٓ ٍَ َحأْضْ َٟٔبادٕ  ٥َ أَِ٪ یَبٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ٤َِشاّراَػَّ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اس ابت ےس ہک رہشی اترج دمحم نب دیبع، اوبوثر، رمعم انب عاؤس ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

داہییت اک اسامؿ رففتخ رکے، عاؤس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ ہک اس اک ایک بلطم ےہ وت 

 اوہنں ےن رفامای ہک اس اک دالؽ ہن ےنب۔

 دمحم نب دیبع، اوبوثر، رمعم انب عاؤس، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رہشی ےک ےئل داہییت اک اسامؿ ےنچیب یک اممتعن اک ایبؿ



 

 

     45    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بزٗا٪، ہ٤ا٦، زہيَ، زہيَ ب٩ رحب، ٣ح٤ذ ب٩ :  راوی

ّة  َ٘ َْ َوکَاَ٪ ٔث ِ ا٢َ ُزَصي َٗ ثَُض٥ِ  ا٦ٕ َحذَّ أ٪ أَبَا َص٤َّ َٗ ٔ َذ ب٩َِ اٟزِّبِز ٕب أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أ٧ََٔص َحذَّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص 

 ََ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َؽ ب٩َِ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ِٔ ت َح ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َس٤ٔ َٗ اُظ أَِو أَبَاُظ  َْ ٍُ َحأْضْ َٟٔبادٕ َوإِٔ٪ کَاَ٪ أَ  َیبٔی

ٍُ َحأْضْ  ََ َیبٔی ا٢ُ  َ٘ ا٢َ کَاَ٪ یُ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ْذ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو صََٔل٢ٕ َحذَّ و٢ُ َحذَّ ُ٘ ٌَ  ٤ًََُز َی ٕ َوهَٔي ک٤َٔ٠َْة َجا٣ٔ ََ َٟٔباد ْة 

َٟطُ َطِیّئا  َُ ََ یَبَِتا َٟطُ َطِیّئا َو  ٍُ  َیبٔی

زریہ نب رحب، دمحم نب زرباقؿ، رامؾ، زریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رہشی اترج 

داؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن صفح نب رمع ےس انس فہ داہییت اک امؽ رففتخ ہن رکے وخاہ فہ اس اک اھبیئ ای ابپ یہ ویکں ہن وہ، اامؾ اوب

رفامےت ںیہ ہک مہ ےس اوبالہؽ ےن دحثی ایبؿ یک ےہ اںیہن دمحم ےن افر اںیہن رضحت اسن نب امکل ےن دحثی ایبؿ یک ہک فہ رفامای 

یت ےک ےئل ہن ھچک رخدیے رکےت ےھت ہک رہشی داہییت اک اسامؿ ہن رففتخ رکے افر ہی اکی اجعم ہملک ےہ سج اک بلطم ےہ ہک داہی

 افر ہن یہ اس ےئلیک ھچک ےچیب۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب رباقؿ، رامؾ، زریہ، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اممتعن اک ایبؿرہشی ےک ےئل داہییت اک اسامؿ ےنچیب یک 

     46    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، :  راوی

ابٔیً  ِّيِّ أَ٪َّ أرَِعَ ٤َِٟک ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ ا  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ُط ا َحذَّ َٟ ٔذ٦َ بَٔح٠ُوبَٕة  َٗ َّطُ  ثَُط أ٧َ َحذَّ



 

 

ا٢َ إٔ٪َّ اٟ َ٘ َٓ ًَََّي ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ٨َز٢ََ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ًَِضذٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي أَِ٪ ًَََّي  َّي اہللُ  ٨َّٔبيَّ َػَّ

٩ِٜٔ اذِ  ٕ َوَل ٍَ َحأْضْ َٟٔباد َّي آ٣َُزَک أَِو أ٧ََِضاَک َیبٔی َظاؤِرِٔي َحت َٓ َک  ٌُ ٔ ا٧ُِوزِ ٩ِ٣َ یَُبای َٓ  ٔٚ و ٔلَي اٟشُّ  َصِب إ

 ومیس نب اامسلیع، امحد دمحم نب ااحسؼ ، اسمل ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی ولحہب

رت( ےل رک آای افر ب ہح نب دیبع اہلل ےک اپس ارتا وت ب ہح نب دیبع اہلل ےن رفامای ہک کشیب یبن )دفدھ دےنی فایل افینٹن( ای ولجہب )امؽ اجت

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ ہک اس ابت ےس ہک رہشی داہییت اک امؽ رففتخ رکے نیل وت ابزار ںیم الچ اج افر ہی دھکی

 رکات ےہ افر رھپ ھجم ےس روشرہ رک ےل اہیں کت ہک ںیم ےھجت رففتخ رکےن اک مکح دفں اگ ای ہک ریتے اسھت وکؿ عیب ف رشاء اک اعمہلم

 ےھجت عنم رک دفں اگ۔

 ومیس نب الیعمس، امحد دمحم نب اقحس، :  رافی

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

  

 اک ایبؿ رخدی فرففتخ :   ابب

 رہشی ےک ےئل داہییت اک اسامؿ ےنچیب یک اممتعن اک ایبؿ

     47    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ زہيَ، ابوزبيَ، جابز :  راوی

ث٨ََا  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ث٨ََا ًُِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ََ َحذَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ أَبُو اٟزُّبَيَِ

ٕف  ٌِ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َب ـَ ٌِ ُٚ اہللُ َب ٍِ َحأْضْ َٟٔبادٕ َوَذُروا ا٨َّٟاَض یَزُِز ٔ  َیب

 فآہل فملس ےن رفامای ہک رہشی، داہییت اک امؽ دبع اہلل نب دمحم زریہ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رففتخ ہن رکے افر ولوگں وک وھچڑ دف ہک اہلل اںیہن ضعب وک ضعب ےک ذرہعی رزؼ اطع رفامےئ۔

 دبعاہلل نب دمحم زریہ، اوبزریب، اجرب :  رافی



 

 

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

  

 سج رکبی ےک نھت ںیم یک رفز اک دفدھ عمج وہ ارگ اےس یسک ےن رخدیےن ےک دعب اندنسپ ایک وت ایک مکح ےہ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 سج رکبی ےک نھت ںیم یک رفز اک دفدھ عمج وہ ارگ اےس یسک ےن رخدیےن ےک دعب اندنسپ ایک وت ایک مکح ےہ

     48    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابوز٧اد، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُس  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  و٢َ اہللٔ َػَّ

ٍٔ بَ  ًَََّي بَِی  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍِ َب ٔ ََ یَب ٍٔ َو َباَ٪ ٠ِٟٔبَِی ِٛ ِوا اٟزُّ َّ٘ ٔ ََ َت٠َ ُضَو بَٔخيَِ َٓ َٔک  َذ ذَٟ ٌِ ًََضا َب ٩ِ٤َ ابَِتا َٓ  ٥َ٨َ َِ ِٟ وا اِْلٔب١َٔ َوا ََ ُتَصُّ ٕف َو ٌِ

 ٕ ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ًّ ََٜضا َوإِٔ٪ َسخَٔلَضا َردََّصا َوَػا َٓإِٔ٪ َرٔؿَیَضا أ٣ََِش َذ أَِ٪ َیِح٠َُبَضا  ٌِ  ا٨ََّٟوَزی٩ِٔ َب

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وسارفں ےس دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ ےس

تم ولم۔ رخدی ف رففتخ ےک ےئل افر مت ںیم ےس وکیئ دفرسے اعمہلم عیب رپ عیب ہن رکے افر افٹن افر ڑیھب رکبویں ےک ونھتں ںیم 

دعب اےس رخدی ایل وت اےس اؿ اک دفدھ دفےنہ ےک دعب دفدھ عمج ہن رکف، ارگ یسک ےن اؿ اجونرفں ےک ونھتں ںیم دفدھ عمج رکےن ےک 

اایتخر ےہ ہک ارگ فہ ایس رپ رایض ےہ وت اےس رفک ےل افر ارگ انراض ےہ وت اےس ابعئ وک ولاٹ دے۔ افر ابعئ وک اکی اصع وجھکر 

 ددیے۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج رکبی ےک نھت ںیم یک رفز اک دفدھ عمج وہ ارگ اےس یسک ےن رخدیےن ےک دعب اندنسپ ایک وت ایک مکح ےہ

     49    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ایوب ہظا٦، حبیب، ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٣،٩وسي  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٔذ ب٩ِٔ ٔسئَی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب َوصَٔظا٦ْ َوَحبٔیْب  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي َحذَّ بٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ََ َس٤َِزاَئ اہللُ  ا٦ٕ  ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ًّ ِٟخَٔیارٔ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ إِٔ٪ َطاَئ َردََّصا َوَػا ُضَو بٔا َٓ اّة  ََی َطاّة ٣َُصَّ َ  اِطت

ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب اشہؾ، بیبح، دمحم نب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش 

وہیئ رکبی رخدیی وت اےس نیت ویؾ اک اایتخر ےہ اچےہ وت اےس ولاٹ دے افر اکی اصع اھکےن اک ہن ہک دنگؾ )ینعی اانج ےن دفدھ عمج یک 

 ( یک یسک یھب مسق ںیم ےس اکی اصع ابعئ وک ولاٹ دے نکیل رصػ دنگؾ اک دانی رضفری ںیہن ےہ۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، اویب اشہؾ، بیبح، دمحم نب ریسنی، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 سج رکبی ےک نھت ںیم یک رفز اک دفدھ عمج وہ ارگ اےس یسک ےن رخدیےن ےک دعب اندنسپ ایک وت ایک مکح ےہ

     50    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣خ٠ذ، اب٩ ابزہی٥، ب٩ جزیخ، زیاد، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ زیذ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ُجزَ  نٔي اب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٌِ ِّيُّ َی ٤َِٟک ث٨ََا ا ٤ٔیَّٔمُّ َحذَّ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِخ٠َٕذ اٟتَّ ث٨ََا  ثَنٔي زٔیَاْد أَ٪َّ ثَابّٔتا ٣َِولَي َحذَّ ًَِبذٔ یِٕخ َحذَّ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َی َُّط َس٤ٔ ََُظ أ٧َ َ َ ِْ اّة اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِٕذ أَ ََی ٤ّ٨ََُا ٣َُصَّ َ ٥ََّ٠ ٩ِ٣َ اِطت

 ٔ٣ َْ َٓفٔي َح٠ِبَتَٔضا َػا ََٜضا َوإِٔ٪ َسخَٔلَضا  إِٔ٪ َرٔؿَیَضا أ٣ََِش َٓ ٕ اِحَت٠ََبَضا   ٩ِ َت٤ِز



 

 

دبع اہلل نب دلخم، انب اربمیہ، نب رججی، زاید، دبعارلنمح نب زدی ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

سج صخش ےن رصماة رکبی رخدی یل افر اس اک دفدھ دفھ ایل وت اب یھب اےس اایتخر ےہ ہک ارگ فہ اس رپ رایض ےہ وت اےس رھک ےل افر 

 ایض ہن وہ وت اےس فاسپ رک دے افر دفےہ ےک دبےل ںیم اکی اصع وجھکر ابعئ وک ددیے۔ارگ ر

 دبعاہلل نب دلخم، انب اربمیہ، نب رججی، زاید، دبعارلنمح نب زدی :  رافی

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

  

 اک ایبؿرخدی فرففتخ  :   ابب

 سج رکبی ےک نھت ںیم یک رفز اک دفدھ عمج وہ ارگ اےس یسک ےن رخدیےن ےک دعب اندنسپ ایک وت ایک مکح ےہ

     51    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو کا١٣، ًبذاٟواحذ، ػذٗہ ب٩ سٌیذ ج٤یٍ ب٩ ٤ًيَ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ُت َحذَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِّیَّٔمِّ  ٕ اٟت ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ٩ًَِ ُج٤َِی ٌٔیٕذ  ُة ب٩ُِ َس َٗ ث٨ََا َػَذ َِٟواحٔذٔ َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ

 ٔ ِٟخ ُضَو بٔا َٓ ٠َّة  َّٔ ََ ٣َُح ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ابَِتا ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ َضا ٣ِٔث١َ أَِو َی ٌَ إِٔ٪ َردََّصا َردَّ ٣َ َٓ  ٕ َیارٔ ثَََلثََة أَیَّا٦

٤ِّحا َٗ َٟب٨ََٔضا   ٣ِٔثََِّي 

اوب اکلم، دبعاولادح، دصہق نب دیعس عیمج نب ریمع، دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

فلہ )سج رکبی ےک ونھتں ںیم
ح
م

دفدھ رھبا وہ( رخدی ایل وت اےس نیت ویؾ کت اایتخر ےہ ارگ فہ رد رک دے وت اےس اچےیہ  سج صخش ےن 

 و ں ددیے۔
 ی
 ہ
گب
 ہک اس ےک اسھت دفےہ وہےئ دفدھ ےک ربارب ای اس ےس دینگ دقمار ںیم 

 اوب اکلم، دبعاولادح، دصہق نب دیعس عیمج نب ریمع، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  



 

 

 ذریخہ ادنفزی یک اممتعن اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ذریخہ ادنفزی یک اممتعن اک ایبؿ

     52    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٘یہ، ْاٟذ، ٤ًز ب٩ یحیي ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، سٌیذ ب٩ ٣شیب، ٤ٌ٣ز ب٩ ابي ٤ٌ٣زوہب ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ًََلإئ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ یَِحیَي  ًَ  ٩ًَِ أْٟذ  َْ ٧َََا  َ َ ِْ َة أَ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٩ًَِ َحذَّ ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا َس

ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٣َ  ٤َز ٌِ ٣َ َْ  ََّ ٔ ََ َیِحَتْٔکُ إ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٕب  ٌِ َٛ ًَٔذیِّ ب٩ِٔ  ٕ أََحذٔ بَنٔي  ٤َز ٠ُِت ٌِ ُ٘ َٓ اكْٔئ 

ُِٟحِْکَ  ُِٟت أَِح٤ََذ ٣َا ا َ ا٢َ أَبُو َداُود َوَسأ َٗ ٤َْز کَاَ٪ یَِحَتْٔکُ  ٌِ ا٢َ َو٣َ َٗ ََّک َتِحَتْٔکُ  إ٧ٔ َٓ ٌٔیٕذ  ا٢َ َٟٔش َٗ ًَِیُع ا٨َّٟأض  ا٢َ ٣َا ٓٔیطٔ  َٗ ةُ 

 َٚ و تََُٔق اٟشُّ ٌِ ٤ُِِٟحَتْٔکُ ٩ِ٣َ َی ا٢َ اِْلَِوَزاعٔيُّ ا َٗ  أَبُو َداُود 

فبہ نب ہیقب، اخدل، رمع نب ییحی، دمحم نب رمعف نب اطعء، دیعس نب بیسم، رمعم نب ایب رمعم ےس وج دعی نب بعک یک افالد ںیم ےس ںیہ 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ذریخہ ادنفزی ںیہن رکات  رگ انگہ اگر دنبہ، دمحم نب رمعف )وج رافی ںیہ( رفاتی رکےت ںیہ ہک

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دیعس نب بیسم ےس اہک ہک آپ وت ذریخہ ادنفزی ایک رکےت ےھت، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک اس زیچ اک ذریخہ ایک اجےئ سج رپ ولوگں یک زدنیگ اک ااصحنر وہ۔  اامؾ ادمح ےس ااکتحر ےک ابرے

رر فہ ےہ وج ابزار ںیم راکفٹ دیپا رکے۔
ک

 

حی
م

 اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اام افزایع ےن رفامای ہک 

  نب بیسم، رمعم نب ایب رمعمفبہ نب ہیقب، اخدل، رمع نب ییحی ، دمحم نب رمعف نب اطعء، دیعس :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ذریخہ ادنفزی یک اممتعن اک ایبؿ



 

 

     53    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ، ب٩ ٓیاق، اب٩ ٣ثني، یحیي ب٩ ٓیاق، ہ٤اد، ٗتادہ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ِٟ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ ا َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أَبٔي ح و َحذَّ إق َحذَّ َٓیَّ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتاَدَة َحذَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ أق َحذَّ یَّ َٔ

ةْ  ٔ حُِْکَ ٤ِز َِٟیَص فٔي اٟتَّ ا٢َ  َِٟحٔذیُث  َٗ ا٢َ أَبُو َداُود صََذا ا َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ١ِ ُ٘ ََ َت ُط  َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ  َٗ َّي  ٤َُِٟثن ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ

ت أَ  ٌِ ِٟبٔزَِر و َس٤ٔ َِٟخَبَم َوا ٤َُِٟشیِّٔب َیِحَتْٔکُ ا٨ََّٟوی َوا ٌٔیُذ ب٩ُِ ا ا٢َ أَبُو َداُود کَاَ٪ َس َٗ و٢ُ ِح٤ََذ بِ ٨ًَِٔذ٧َا بَاك١ْٔ  ُ٘ ٩َ یُو٧َُص َی

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَیَّإغ  ُِٟت أَبَا بَِْکٔ ب٩َِ  َ َة َوَسأ ُِٟحِْکَ صُوَ٪ ا ا٢َ کَا٧ُوا یَِْکَ َ٘ َٓ تِّ  َ٘ ِٟ ِبٔص ا َٛ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ُِٟت ُس َ بِٔشطُ  َسأ ِٛ  ا

نب اینثمل )رافی( اےس نسح دمحم نب ییحی، نب ایفض، انب ینثم، ییحی نب ایفض، رامد، اتقدہ رفامےت ںیہ ہک وجھکر ںیم ااکتحر ںیہن ےہ۔ ا

رصبی ےس رمفی التبےت ںیہ، دمحم نب ییحی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن اؿ ےس اہک ہک ویں ہن وہک ہک نسح ےس رمفی ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ 

ی، لیت فاےل وجیبں وک

ل

 

ھی
گ

 ہک رامرے زندکی ہی دحثی ابلط ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رضحت دیعس نب بیسم وجھکر یک 

ذریخہ رفامای رکےت ےھت، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ادمح نب ویسن ےس انس فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ایفسؿ وثری ےس وساؽ ایک 

اجونرفں ےک اچرہ یک ذریخہ ادنفزی ےک ابرے ںیم اوہنں ےن رفامای اس یک ذریخہ ادنفزی یھب رکمفہ ےہ نکیل یہی وساؽ اوبرکب نب 

 اوہنں ےن رفامای ہک اےس رفک ول )ینعی اس یک ذریخہ ادنفزی ںیم وکیئ رحج ںیہن(۔ اایعلش ےس ایک وت

 دمحم نب ییحی ، نب ایفض، انب ینثم، ییحی نب ایفض، رامد، اتقدہ :  رافی

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

  

 ہکس وتڑےن ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   باب

 ہکس وتڑےن ےک ایبؿ ںیم

     54    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣ٌت٤ز، ٣ح٤ذ ب٩ ٗـاء ٤٘٠ًہ ب٩ ًبذاہلل :  راوی

َذ ب٩َِ  ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ ًَِبذٔ اہللٔ  ٤ََة ب٩ِٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُث  إئ یَُحذِّ ـَ َٓ

 ٔ َِٟحائٔزَةُ بَِی٨َُض٥ِ إ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ا َُّٜة ا ٥َ أَِ٪ تُٜرَِسَ ٔس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ  ََّ ٩ِ٣ٔ بَإِٔض َٗ

ہمقلع نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن املسمونں ادمح نب لبنح، رمتعم، دمحم نب اضقء 

 ںیم راجئ ہکس وک وتڑےن ےس عنم رفامای ےہ اال ہی ہک وکیئ رضفرت وہ۔

 ادمح نب لبنح، رمتعم، دمحم نب اضقء ہمقلع نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ہکس وتڑےن ےک ایبؿ ںیم

     55    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًث٤ا٪، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ًَلء ب٩ ًبذاٟزح٩٤، :  راوی

ُذ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ََلُئ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ثَنٔي ا ا٢َ َحذَّ َٗ ثَُض٥ِ  َ٪ ب٩َِ بََٔل٢ٕ َحذَّ ٣َِظقٔيُّ أَ٪َّ ُس٠َامِیَ ٩ِ اٟذِّ

ا٢َ یَ  َ٘ َٓ ا٢َ ب١َِ أَِدًُو ث٥َُّ َجائَطُ َرُج١ْ  َ٘ َٓ زِ  ٌِّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َس َ٘ َٓ ا٢َ ب١َِ اہللُ ا َر أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ  َ٘ َٓ زِ  ٌِّ ُسو٢َ اہللٔ َس

َِٟیَص ْٔلََحٕذ ٨ًِٔٔذی ٣َِو٤َ٠َْة  َِٟقي اہلَل َو ِّي َْلَِرُجو أَِ٪ أَ ِٔ ٍُ َوإ َٓ ُٔٔف َوَیزِ  َیِخ

فآہل فملس، دمحم نب امثعؿ، امیلسؿ نب البؽ، العء نب دبعارلنمح ےس رمفی ےہ ہک اکی صخش آای افر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل رنخ رقمر رک دےیجی۔ آپ ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب ںیم داع رکفں اگ، رھپ اکی صخش افر آای افر ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہک ںیم اہلل  فملس رنخ رقمر رک دےئجی، آپ ےن رفامای ہک ہکلب اہلل اعتیل وتمیقں وک اٹھگےت ڑباھےت ںیہ افر ںیم کشیب تہب ادیم راتھک وہں

 ےس اس احؽ ںیم ولمں ہک ریمے اپس یسک اک وکیئ ملظ ہن وہ۔



 

 

 دمحم نب امثعؿ، امیلسؿ نب البؽ، العء نب دبعارلنمح، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمہکس وتڑےن ےک 

     56    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ًٔا٪، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ثابت ا٧ص، ٗتادہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  ٧َََا ثَابْٔت  َ َ ِْ ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة أَ ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحذَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ َتاَدةُ َوح٤َُِیْذ  َٗ  ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َو

ا٢َ َرُسو٢ُ  َ٘ َٓ ٨ََٟا  زِ  ٌِّ َش َٓ زُ  ٌِ ا٢َ ا٨َّٟاُض یَا َرُسو٢َ اہللٔ َََُل اٟشِّ َٗ ابُٔف  أ٧ََٕص  َ٘ ِٟ زُ ا ٌِّ ٤َُِٟش ٥َ إٔ٪َّ اہلَل صَُو ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

 ََ َِٟیَص أََحْذ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ یَُلأٟبُنٔي ب٤َِٔو٤َ٠َٕة فٔي َد٦ٕ َو َِٟقي اہلَل َو ِّي َْلَِرُجو أَِ٪ أَ ِٔ ُٚ َوإ َِٟبأسُم اٟزَّازٔ   ٣َا٢ٕ ا

، اثتب اسن، اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک ولوگں ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک امثعؿ نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس

ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رنخ تہب ڑبھ ےئگ ںیہ آپ رامرے فا ےط تمیق رقمر رفام دںی، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن فاےل ںیہ افر فیہ رزؼ دےنی فاےل ںیہ افر کشیب ںیم ادیم راتھک وہں ہک اہلل فملس ےن رفامای ہک کشیب اہلل اعتیل یہ رنخ رقمر رک

 اعتیل ےس اس احتل ںیم ولمں ہک مت ںیم ےس وکیئ ھجم ےس یسک وخؿ ای امؽ اک اطمہبل ہن رکے۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب اسن، اتقدہ :  رافی

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

  

 المفٹ یک اممتعن اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 المفٹ یک اممتعن اک ایبؿ

     57    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًیی٨ہ، ًَلء، ابوہزیزہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪ ب٩ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٔذ ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َّي اہللُ  َحذَّ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ ب ١َ یََذظُ ًَ َْ َٓأَِد َِٟیطٔ أَِ٪ أَِد١ِْٔ یََذَک ٓٔیطٔ  ٔ أُوحَٔي إ َٓ ََُظ  َ َ ِْ َ أ َٓ  ٍُ َٕ َتبٔی ِی َٛ ُط  َٟ َ َشأ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٍُ ك إَٔذا صَُو َزُج١ٕ َیبٔی َٓ  ٓٔیطٔ 

َِٟیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ َُعَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ٣َِب٠ُو٢ْ 

ؿ نب  ،ہنی، العء، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل اکی اےسی ادمح نب لبنح، ایفس

آدیم ےک اپس سگرے وج ہلغ چیب راہ اھت آپ ےن اس ےس وپاھچ ہک مت اےس سک رطح رففتخ رکےت وہ اس ےن آپ وک التب دای )نکیل 

 انزؽ وہیئ ہک اانپ دتس رابرک اس ہلغ ےک ادنر دالخ رکںی بج وضحر ےن اانپ ھچک طلغ ایبین ےس ایبؿ ایک( اس دفراؿ آپ رپ فیح

ر دتس رابرک اس ہلغ ںیم دالخ ایک وت فہ ادنر ےس الیگ افر رت الکن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن المفٹ اف

 دوھہک دیہ ےس اکؾ ایل فہ مہ ںیم ےس ںیہن ےہ

 لبنح، ایفسؿ نب  ،ہنی، العء، اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب  :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 المفٹ یک اممتعن اک ایبؿ

     58    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ػباح، ًَّي، یحیي ، سٔیا٪، :  راوی

َِٟیَص ٨٣َّٔ  ٔشيََ  ِٔ ُظ َصَذا اٟتَّ َیاُ٪ یَِْکَ ِٔ ا٢َ کَاَ٪ ُس َٗ ٩ًَِ َیِحیَي  ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ بَّأح  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا َِٟیَص ٣ِٔث٨َ٠َاَحذَّ  ا 



 

 

وثری سیل انم ےک اس ینعم وک ہک رامرے رطح ںیہن ےہ فہ ااھچ  نسح نب ابصح، یلع، ییحی، ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ایفسؿ

ںیہن ےتھجمس ےھت )ویکہکن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یتخس ےس عنم رفام رک اس اکؾ ےس رفاک ےہ افر ہی تخس فدیع ےہ ہکبج ذمرکفہ 

 (ینعم ںیم اینت دشت فیتخس اک ااسحس ںیہن وہات

 ، ایفسؿ، نسح نب ابصح، یلع، ییحی :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 المفٹ یک اممتعن اک ایبؿ

     59    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٤ًزًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ،  :  راوی

 َّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اہللُ 

 ٥َِٟ ًَََّي َػاحٔبٔطٔ ٣َا  ِٟخَٔیارٔ  أ٪ ک١ُُّ َواحٕٔذ ٨ِ٣ُٔض٤َا بٔا ٌَ ٔ ٤ُِٟتََبای ِٟخَٔیارٔ  ا ٍَ ا ََّ بَِی ٔ ا إ َٗ ٔ تََ ِٔ  َی

عئ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رخدیار افر اب

ےک سج ںیم دجا وہےن ےک دعب  ںیم ےس رہ اکی وک اےنپ اسیھت رپ اایتخر ےہ بج کت ہک فہ دفونں دجا ہن وہ اجںیئ، اموساےئ اس عیب

 یھب اایتخر رھک ایل۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 المفٹ یک اممتعن اک ایبؿ

     60    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٨َاظُ َحذَّ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ا٢َ أَِو    َٗ

تََِ  ِْ و٢ُ أََحُذص٤َُا َٟٔؼاحٔبٔطٔ ا ُ٘  َی

ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، انعف، انب رمع ےس ذموکرہ ابال دحثی یہ ےک مہ ینعم دحثی وقنمؽ ےہ وساےئ اس رفؼ ےک ہک اؿ 

 دفونں ںیم ےس اکی ہہک دے ہک اس عیب وک اایتخر رک۔

 انب رمعومیس نب الیعمس، امحد، اویب، انعف،  :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 المفٹ یک اممتعن اک ایبؿ

     61    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌیب، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، ٤ًزو ب٩ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحذَّ ًَ ذٔ اہللٔ ب٩ِٔ 

٤ُِٟتَبَ  ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌَ ِٟ ََ َیٔح١ُّ ا َة َْٔیإر َو َ٘ ِٔ ََّ أَِ٪ َتُٜوَ٪ َػ ٔ ا إ َٗ ٔ تََ ِٔ ٥ِ َی َٟ ِٟخَٔیارٔ ٣َا  أ٪ بٔا ٌَ ٔ ای

ِظَیَة أَِ٪ َیِشَت٘ٔی٠َطُ  َْ َٚ َػاحَٔبُط  ارٔ َٔ ُط أَِ٪ ُی َٟ 

فملس ےن رفامای ہک  ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

ےس  رخدیار ف ابعئ دفونں بج کت دجا ہن وہں، اب اایتخر ںیہ اال ہی ہک دجا وہےن ےک دعب یھب اایتخر اک اعمہلم ایک وہا وہ، نکیل دفونں ںیم

 رک دے۔ یسک اکی ےک ےئل یھب اجزئ ںیہن ےہ ہک اےنپ اسیھت ےس دجا وہ اجےئ دلجی ےس اس دخہش ںیم ہک ںیہک فہ اس عیب وک متخ ہن

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 المفٹ یک اممتعن اک ایبؿ

     62    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد، ج٤ی١ ب٩ ٣زہ، ابووؿئی َف٣اےت ہیں ٛہ ہ٥ ےن ایک ُزوہ :  راوی

٨َزَ  َٓ ٨ََٟا  َُزَِوّة  َُزَِو٧َا  ا٢َ  َٗ َِٟؤؿیٔئ  ٩ًَِ أَبٔي ا ٩ًَِ َج٤ٔی١ٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ّسا ٨َِٟا َحذَّ ٨َا ََفَ َٟ ََ َػاحْٔب  َبا َٓ  َّ ٔ ٨ِ٣َز

 َ ٔل ا٦َ إ َ٘ َٓ ٔذ َحرَضَ اٟزَّحٔی١ُ  َِ ِٟ ا أَِػَبَحا ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠ََٓ َِٟی٠َتٔض٤َٔا  َة یَِو٣ٔض٤َٔا َو ا٣َا َب٘ٔیَّ َٗ ََل٦ٕ ث٥َُّ أَ ُِ َتَي اٟزَُّج١َ بٔ أ َٓ ٨َٔذ٦َ  َٓ ُجطُ  ٔسطٔ ُیرِسٔ ي ََفَ

َبَي اٟزَُّج١ُ أَ  أ َٓ  ٍٔ ِٟبَِی َذُظ بٔا َْ أََتیَ َوأَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ بَِینٔي َوبَِی٨ََک أَبُو بَزَِزَة َػاحُٔب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُط إ ٌَ َٓ ا أَبَا ِ٪ یَِذ

ـَ  َ٘ ٔضَي بَِی٤َُٜ٨َا بٔ ِٗ ا٢َ أََتزَِؿَیأ٪ أَِ٪ أَ َ٘ َٓ َة  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ُط َصٔذظ َٟ  ََ ا َ٘ َٓ ِشَْکٔ  ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَزَِزَة فٔي ٧َاحَٔیٔة ا ًَ َّي اہللُ  أئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ا٢َ صَٔظا٦ُ ب٩ُِ حَ  َٗ ا  َٗ ٥ِ َیَترَفَّ َٟ ِٟخَٔیارٔ ٣َا  أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَیِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ ٣َا َٗ َٗ َُّط  َث َج٤ٔی١ْ أ٧َ اَ٪ َحذَّ شَّ

ُت٤َا ِٗ ََ َ ت ِٓ ٤َا ا ُٛ  أََرا

ی رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اکی وزفہ ایک وت اس دفراؿ مہ ےن اکی ہگج زپاؤ ایک رامرے اکی اسیھت دسمد، امح

ئ

ب

 

ط

د، لیمج نب رمہ، اوبف

ےن اانپ وھگڑا الغؾ ےک وعض ںیم رففتخ رک دای۔ افر اس ےک دعب ہیقب اسرا دؿ افر رات فںیہ ایقؾ ایک بج ا یل حبص وہیئ افر رفایگن اک 

ےن فاال وھگڑے رپ زنی  ےنس اگل افر اےس دناتم وہیئ )اس ابت رپ ہک وھگڑا ویکں رففتخ ایک؟( افر فہ فتق وہا وت وھگڑا رففتخ رک

رخدیار ےک اپس ایگ افر عیب متخ رکےن وک اہک وت رخدیار ےن ااکنر ایک، وھگڑا فاسپ رکےن ےس ابعئ ےنہک اگل ہک ریمے افر اہمترے درایمؿ 

 ہیلع فآہل فملس ےک فہ )ا فص افر ہلصیف رکےن فاےل ںیہ( انچہچن فہ دفونں رضحت رضحت اوبربزہ وج احصیب ںیہ وضحر یلص اہلل



 

 

اوبربزہ ےک اپس آےئ رکشل ےک اکی انکرے ںیم افر اؿ ےس اسرا ہصق ایبؿ ایک اوہنں ےن رفامای ہک ایک مت دفونں اس رپ رایض وہ ہک 

 فملس ےن رفامای اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اہمترے درایمؿ فہ ہلصیف رکفں وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ہک ابعئ افر رخدیار دفونں وک )عیب ےک متخ رکےن ای انذف رکےن اک( اایتخر اس فتق کت ےہ ہک بج کت ہک اکی دفرسے ےس دجا وہ 

اہلل اعتیل ہنع ےن ہی یھب رفامای ہک ںیم ںیہمت دجا اجںیئ۔ اشہؾ نب اسحؿ ےتہک ںیہ ہک لیمج )رافی( ےن ہی یھب رفامای ہک اوبربزہ ریض 

 ںیہن ایخؽ رکات۔

ی رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اکی وزفہ :  رافی

ئ

ب

 

ط

 دسمد، امحد، لیمج نب رمہ، اوبف

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 المفٹ یک اممتعن اک ایبؿ

     63    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حات٥، ٣زوا٪، یحیي ، ایوب، :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ أَیُّوَب  ٧َََا  َ َ ِْ زَارٔیُّ أَ َٔ ِٟ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ ا َٗ َِٟحزَِجَزائٔيُّ  ُذ ب٩ُِ َحات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ َرُجَّل  َحذَّ َة إَٔذا بَاَی ًَ کَاَ٪ أَبُو ُزِر

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َی ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ِِٔي َوَی َِّ ي َْ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ ث٥َُّ َی َٗ ََُظ  َّ ي َْ ٩ًَِ  ََّ ٔ ٩َّ اث٨َِأ٪ إ َٗ ٔ تََ ِٔ ََ َی  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 َتَزإق 

، اویب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبزرہع بج رخدی ف رففتخ ایک رکےت ےھت وت دفرسے رفقی وک اایتخر دمحم نب احمت، رمفاؿ، ییحی

دےتی ےھت، رفای ےتہک ںیہ ہک رھپ اوبزراہع اایتخر دےنی ےک دعب ےتہک ہک اب مت ےھجم یھب اایتخر دف افر ےتہک ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دفونں دجا ہن وہں،  رگ آسپ یک راض دنمی ےک ریض اہلل اعتیل ہنع ےس انس ےہ ہک روسؽ اہلل 

 اسھت۔



 

 

 دمحم نب احمت، رمفاؿ، ییحی ، اویب، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اممتعن اک ایبؿالمفٹ یک 

     64    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، طٌبہ، ٗتادہ، ابو٠ْی١، ًبذاہلل ب٩ حارث، حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َِٟخ٠ٔی١ٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ أَ٪َّ  َحذَّ ٩ًَِ َح َِٟحارٔٔث  ا

ِٟخَٔیارٔ ٣َا  أ٪ بٔا ٌَ ِٟبَیِّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َت٤َا َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٛ ٌٔض٤َٔا َوإِٔ٪  َُٟض٤َا فٔي بَِی ا َوبَی٨ََّا بُورَٔک  َٗ إِٔ٪ َػَذ َٓ ا  َٗ ٔ تََ ِٔ ٥َِٟ َی

ادْ  وبََة َوَح٤َّ ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي رَعُ َذَٟٔک َرَواُظ َس َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ ٌٔض٤َٔا  ُة ٩ِ٣ٔ بَِی َٛ ََ َ َِٟ ِت ا َ٘ َذبَا ٣ُٔح َٛ َّي  َو ا٢َ َحت َ٘ َٓ ا٦ْ  ا َص٤َّ َوأ٣ََّ

ا أَِو یَِخَتاَرا ثَََلَث ٣َٔزارٕ َیَترَفَّ  َٗ 

اوب فدیل، ہبعش، اتقدہ، اوبلیلخ، دبعاہلل نب احرث، میکح نب زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ہیلع االسلؾ ےن رفامای ، ابعئ افر رخدیار 

عیب ںیم ربتک ڈاؽ دی اجیت ےہ دفونں اب اایتخر ںیہ بج کت ہک دجا ہن وہ اجںیئ رھپ ارگ دفونں چس وبںیل افر ایبؿ رک دںی، وت اؿ یک 

عیب ےس ربتک ااھٹ یل اجیت ےہ متخ وہ اجیت ےہ۔ اامؾ  نکیل ارگ فہ دفونں اپھچںیئ اکی دفرسے ےس افر وھجٹ ےس اکؾ ںیل وت اؿ یک

ں کت ہک دفونں اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دیعس نب ایب رعفہب افر امحد ےن یھب یہی رفاتی ایک ےہ نکیل رامؾ ےن اینپ رفاتی ںیم رفامای اہی

 دجا وہ اجںیئ ای نیت رمہبت اایتخر رھک ںیل۔

 اوب فدیل، ہبعش، اتقدہ، اوبلیلخ، دبعاہلل نب احرث، میکح نب زحاؾ :  رافی

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

  



 

 

 یک تلیضف اک ایبؿ یسک وک اصقنؿ ےس اچبےن ےک ےیل عیب متخ رکےن

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 یسک وک اصقنؿ ےس اچبےن ےک ےیل عیب متخ رکےن یک تلیضف اک ایبؿ

     65    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣ٌين، حٔؽ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔيٕن  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ ٣َ ٠ًََیِ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ْؽ  ِٔ ث٨ََا َح طٔ َحذَّ

َََتطُ  ِ ث ًَ َُٟط اہللُ  ا َٗ ا٢َ ٣ُِش٤ّٔ٠ا أَ َٗ ٥َ ٩ِ٣َ أَ  َوَس٠َّ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن یسک ییحی نب نیعم، صفح، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

 املسمؿ وک اصقنؿ ےس اچپےن ےک ےئل عیب متخ رک دی اہلل اس یک زغلوشں وک متخ رفام دںی ےگ۔

 ییحی نب نیعم، صفح، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 اکی عیب ںیم دف عیب رکےن اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اکی عیب ںیم دف عیب رکےن اک ایبؿ

     66    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بْک ب٩ ابي طیبہ، یحیي ب٩ زِکیا، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز و ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہابو  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ یَّا  ٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ َزَِکٔ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  َّي  َحذَّ ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔي صَُزیِزََة 



 

 

٠َِیطٔ َو  ًَ ُشُض٤َا أَِو اٟزِّبَااہللُ  َٛ ٠َطُ أَِو َٓ ٕة  ٌَ َتئِن فٔي بَِی ٌَ ََ بَِی  َس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ بَا

 سج اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکای، دمحم نب رمعف اوبہملس، اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

  رت وک اایتخر رکان وہاگ فرہن وسد وہ اجےئ اگ۔صخش ےن اکی عیب ںیم دف عیب دقعنم رکںیل وت اےس مک

 اوب رکب نب ایب ہبیش، ییحی نب زرکای، دمحم نب رمع ف اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 عیب ہینیع یک اممتعن اک ایبؿ

 فرففتخ اک ایبؿرخدی  :   ابب

 عیب ہینیع یک اممتعن اک ایبؿ

     67    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، حیوة ب٩ رشیح، جٌرف ب٩ ٣شاَف، ًبذاہلل ب٩ یحیي ، حیوہ :  راوی

٧َََا اب٩ُِ  َ َ ِْ ٤َِِٟضزٔیُّ أَ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َحذَّ رَفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ اٟت٨ِِّّیٔسيُّ َحذَّ ٌِ ث٨ََا َج یِٕح ح و َحذَّ ََِٔي َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ َ َ ِْ َ َوصِٕب أ

ا٢َ ُس  َٗ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ َٙ أَبٔي  ٩ًَِ إِٔسَح یِٕح  ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ ُّٟٔسيُّ َحذَّ ََُُِٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َیِحیَي ا ًَبِ ًَ ٩ًَِ أَبٔي   ٪ُ ٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٠َامِیَ

ُت َرُسو٢َ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ثَُط  ا َحذَّ ٌّ ٔ ثَطُ أَ٪َّ ٧َآ اَسأِيَّ َحذَّ ُِْٟخَ ًََلاّئ ا اَسأِيِّ أَ٪َّ  ُِْٟخَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اہللُ  ہللٔ َػَّ

َِٟبَِقٔ  ِذت٥ُِ أَذ٧َِاَب ا َْ ٌٔی٨َةٔ َوأَ ِٟ ُت٥ِ بٔا ٌِ و٢ُ إَٔذا َتَباَی ُ٘ َّي َی ََ َی٨ِزًُٔطُ َحت  ًَ ٠َِی٥ُِٜ ذُ ًَ ِٟحَٔضاَد َس٠ََّم اہللُ  ُت٥ِ ا ِٛ َٔ َوَتَز َوَرٔؿیُت٥ِ بٔاٟزَِّر

ُوطُ  ِٔ َٟ رَفٕ َوَصَذا  ٌِ َباُر َٟٔح ِْ ٔ ا٢َ أَبُو َداُود اِْل َٗ ٔلَي دٔی٥ُِٜٔ٨  وا إ ٌُ  َتزِٔج

ییحی، ویحہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویحة نب رشحی، رفعج نب اسمرف، دبعاہلل نب 

فملس ےن رفامای ہک بج مت ولگ عیب اہنیعل رکےن وگل ےگ افر اگےئ لیب یک دںیم ڑکپے روہ ےگ افر وتیھکں رپ وخش روہ ےگ افر اہجد وک 

 اےنپ دنی یک رطػ۔ رتک رک دف ےگ۔ وت اہلل اعتیل اہمترے افرپ ذتل عاری رک دے اگ۔ اہیں کت ہک مت ولٹ اجؤ



 

 

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویحة نب رشحی، رفعج نب اسمرف، دبعاہلل نب ییحی ، ویحہ :  رافی

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

  

 عیب ملس اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب ملس اک ایبؿ

     68    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ سٔیا٪ اب٩ ابي ٧حیح ًبذاہلل ب٩ ٛثيَ ابي ٬٨٣ا٢ حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ِبٔذ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا  ٕ ثٔيَ َٛ اہللٔ ب٩ِٔ 

 َ٨ ٔ اٟشَّ ٤ِز ُٔوَ٪ فٔي اٟتَّ ٔ ٤َِٟٔذی٨ََة َوص٥ُِ ُیِش٠ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٔذ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ًَبَّإض  َ٘ َٓ ََلثََة  ٨ََتئِن َواٟثَّ َة َواٟشَّ

 ًَ َّى اہللُ  ٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٠ُو٦ ٌِ ٔلَى أََج١ٕ ٣َ ٠ُو٦ٕ إ ٌِ ٠ُو٦ٕ َوَوِزٕ٪ ٣َ ٌِ ِی١ٕ ٣َ َٛ ِٕ فٔي  ٔ ٠ِیُِش٠ َٓ  ٕ َٕ فٔي َت٤ِز ٥َ ٩ِ٣َ أَِس٠َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

دبع اہلل نب دمحم ایفسؿ انب ایب حیجن دبعاہلل نب ریثک ایب اھنمؽ رضحت انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رشتفی الےئ وت الہ دمہنی ولھپں ںیم عیب ملس ایک رکےت ےھت اکی اسؽ، دف اسؽ، نیت اسؽ، یک دمت ےک ےئل سپ بج دمہنی ہبیط 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ولھپں ںیم عیب فلس رکے وت اےس اچےیہ ہک نیعتم امیپہن، نیعتم فزؿ افر 

 نیعتم دمت ےک اسھت عیب فلس رکے۔

 دبعاہلل نب دمحم ایفسؿ انب ایب حیجن دبعاہلل نب ریثک ایب اھنمؽ رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 عیب ملس اک ایبؿ

     69    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز طٌبہ، اب٩ ٛثيَ، طٌبہ، ٣ح٤ذ، ًبذاہلل ب٩ ٣حاہذ، ًبذاہلل ب٩ طذاد، ابوبزدہ :  راوی

ْذ أَِو  ََِٔي ٣َُح٤َّ َ َ ِْ َبُة أَ ٌِ ٧َََا ُط َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  َبُة ح و َحذَّ ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُحَ َحذَّ ا٢َ   َٗ أٟٕذ 

 َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ٔلَي اب٩ِٔ أَبٔي أَِوفَي  ُثؤِي إ ٌَ َب َٓ  ٕٔ ٠َ ٕ َوأَبُو بُزَِدَة فٔي اٟشَّ اد ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َطذَّ ًَ  َٕ َت٠َ ِْ ِضٔذ ا ًَ ًَََّي   ُٕ ٔ ٨َّا نُِش٠ ُٛ ا٢َ إِٔ٪ 

 ِٟ ٥َ َوأَبٔي بَِْکٕ َو٤ًََُز فٔي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِو٦ٕ ٣َا صَُو ٨ًَِٔذص٥ُِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٗ ٔلَي  ٕ إ ثٔيَ َٛ ٔ َواٟزَّبٔیٔب َزاَد اب٩ُِ  ٤ِز ٔ َواٟتَّ ٌٔيَ ح٨َِٔلٔة َواٟظَّ

ا٢َ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  َ٘ َٓ ُِٟت اب٩َِ أَبِزَی  َ ا َوَسأ َ٘ َٔ  ث٥َُّ اتَّ

ےہ ہک دبعاہلل نب دشاد افر اوبربدہ صفح نب رمع ہبعش، انب ریثک، ہبعش، دمحم، دبعاہلل نب اجمدہ، دبعاہلل نب دشاد، اوبربدہ ےس رفاتی 

ےک درایمؿ عیب فلس ےک ابرے ںیم االتخػ وہ ایگ وت اوہنں ےن ےھجم دبعاہلل نب افیف ےک اپس اجیھب، ںیم ےن اؿ ےس عیب فلس ےک 

 اعتیل ہنع ابرے ںیم وساؽ ایک، اوہنں ےن رفامای ہک مہ ولگ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم افر رضحت اوبرکب ریض اہلل

 و ں، وج، وجھکر افر شمشک ےک ادنر عیب فلس ایک رکےت ےھت، انب ریثک ےن اس ںیم اانت ااضہف 
 ی
 ہ
گب
فرمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ادفار ںیم 

افر ایک ےہ ہک اؿ ولوگں ےس عیب ملس ایک رکےت ےھت نج ےک اپس ہی زیچںی ںیہن وہیت ںیھت، اس ےس آےگ دفونں قفتم ںیہ افر ںیم 

 نب ازبی ےس اس ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن یھب ااسی یہ وجاب دای۔ےن ا

 صفح نب رمع ہبعش، انب ریثک، ہبعش، دمحم، دبعاہلل نب اجمدہ، دبعاہلل نب دشاد، اوبربدہ :  رافی

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

  

  فرففتخ اک ایبؿرخدی :   ابب

 عیب ملس اک ایبؿ

     70    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، یحیي ، اب٩ ٣ہذی، طٌبہ، ًبذاہلل ب٩ ابي ٣حاٟذ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ اب٩ ٣حاٟذ :  راوی

ث٨ََا َیِحیَي َواب٩ُِ ٣َِضٔذٓیٕ  إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ا٢َ  َٗ ٤َُِٟحأٟذٔ َو ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََ َحذَّ ا َٗ

َواُب اب٩ُِ  ا٢َ أَبُو َداُود اٟؼَّ َٗ ِو٦ٕ ٣َا صَُو ٨ًَِٔذص٥ُِ  َٗ ا٢َ ٨ًَِٔذ  َٗ َِٟحٔذیٔث  ٤َُِٟحأٟٔذ بَٔضَذا ا ِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ا َبُة أَ ٌِ ٤َُِٟحأٟٔذ َوُط َ أَبٔي ا َلأ

 ٓٔیطٔ 

دمحم نب اشبر، ییحی، انب دہمی، ہبعش، دبعاہلل نب ایب اجمدل، دبعارلنمح نب انب اجمدل ےس ذموکرہ ابال دحثی یہ وقنمؽ ےہ افر اوہنں 

 ےن اہک ہک ولوگں ےس عیب فلس ایک رکےت ےھت نج ےک اپس فہ لھپ ہن وہےت ےھت، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک انب ایب ااجملدل یک رفاتی

 حیحص ےہ ہکبج ہبعش ےن اس رفاتی ںیم یطلغ یک ےہ۔

 دمحم نب اشبر، ییحی ، انب دہمی، ہبعش، دبعاہلل نب ایب اجمدل، دبعارلنمح نب انب اجمدل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب ملس اک ایبؿ

     71    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي، ابو٣ِيَہ، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ ابي ٨ُیہ ابواسحٙ، ًبذاہلل ب٩ ابي اوفي :  راوی

٠٤َِٟٔٔک  ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٔ َحذَّ ََة ٤ُِِٟٔي ث٨ََا أَبُو ا ٤َُِٟؼفَّي َحذَّ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحذَّ  ٩ًَِ  َٙ ثَنٔي أَبُو إِٔسَح َة َحذَّ ٨َُٔیَّ ب٩ُِ أَبٔي 

 ِ ََاَ٪ َیأِتٔی٨َا أ٧َ َٓ ا٦َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟظَّ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َُزَِو٧َا ٣َ ا٢َ  َٗ ُُٔض٥ِ فٔي أَِوفَي اِْلَِس٠ََّٔمِّ  ٔ ٨َُِٓش٠ ا٦ٔ  َباْن ٩ِ٣ٔ أ٧ََِبأن اٟظَّ

 ِٟ ٨َّا َنِشأَُُٟض٥ِ ا ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ُط َذَٟٔک  َٟ  ٩ِ َٟطُ ٤٣َّٔ ٘ٔی١َ  َٓ ٠ُو٣ّا  ٌِ ٠ُو٣ّا َوأََجَّل ٣َ ٌِ ّزا ٣َ ٌِ َِّ َواٟزَّیِٔت ٔس ُ َ 

ی ہ اوب ااحسؼ ، دبعاہلل نب ایب افیف، رفامےت ںیہ ہک مہ ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

ت

 

غ
 ےک دمحم نب یفصم، اوب ریغہ، دبعاکلمل، نب ایب 

وزفہ اشؾ ںیم رشتک یک فاہں رامرے اپس اشؾ ےک ولگ آای رکےت ےھت وت مہ اؿ ےس ویہگں افر لیت ںیم عیب فلس ایک رکےت  اسھت



 

 

ےھت نیعتم تمیق افر رقمرہ اعیمد ےک اسھت اؿ ےس وساؽ ایک ایگ ہک آپ ولگ ہی اعمہلم اؿ ولوگں ےک اسھت رکےت وہں ےگ نج 

 ں ےن رفامای ہک مہ اؿ ےس وپاھچ وھتڑا یہ رکےت ےھت۔ےک اپس ہی زیچںی ںیہن وہیت وہں یگ؟ اوہن

ی ہ اوباقحس، دبعاہلل نب ایب افیف :  رافی

 

ت

 

غ
 دمحم نب یفصم، اوب ریغہ، دبعاکلمل، نب ایب 

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

  

 نیعم درتخ ےک لھپ ںیم ملس اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 نیعم درتخ ےک لھپ ںیم ملس اک ایبؿ

     72    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ابواسحٙ :  راوی

٩ًَِ َرُج١ٕ   َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥ِ٠َ َحذَّ َٓ َٕ َرُجَّل فٔي ٧َِخ١ٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل أَِس٠َ ٧َِحَزآِٔيٕ 

ا٢َ ب٥َٔ َتِشَتٔح١ُّ ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َتَؼ٤َا إ ِْ ا َٓ ٨ََة َطِیّئا  ِد ت٠َِٔک اٟشَّ ََ تُِْخٔ ا٢َ  َٗ َُٟط ث٥َُّ  ٠َِیطٔ ٣َا ًَ ُط اِردُِد  َٟ ا

َّي یَِبُذَو َػََلحُطُ ُتِش  ُٔوا فٔي ا٨َِّٟخ١ٔ َحت ٔ ٠ 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ےس رمفی ےہ ہک اکی آدیم ےن یسک دفرسے ےک اسھت وجھکر ےک درتخ ںیم عیب ملس یک، اافتؼ یک 

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ابت ہک اس اسؽ اس درتخ ںیم ھچک یھب لھپ ہن اگل وت )دفونں ںیم ڑگھجا وہا( فہ اانپ ڑگھجا وضحر یلص اہلل

ےئگ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابعئ ےس رفامای وت سک زیچ ےک وعض ںیم اس اک امؽ الحؽ رکےن یک وکشش رکات ےہ اس اک امؽ 

 اےس فاسپ ولاٹ دے، رھپ آپ ےن رفامای ہک وجھکر ےک درتخ ںیم عیب فلس ہن ایک رکف اہیں کت ہک اس ےک لھپ اظرہ وہ اجںیئ۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوباقحس :  رافی

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



 

 

  

 عیب ملس ںیم ملسم ہیف وک دبتلی ںیہن ایک اجاتکس

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب ملس ںیم ملسم ہیف وک دبتلی ںیہن ایک اجاتکس

     73    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ابوبذر، زیاد ب٩ ْثی٤ہ، سٌذ، ًلیہ ب٩ سٌذ، ابوسٌیذ، ْذری :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ائٔيَّ  نٔي اٟلَّ ٌِ ٕذ َی ٌِ ٩ًَِ َس ِیَث٤ََة  َْ ٩ًَِ زٔیَادٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبُو بَِذٕر  ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕذ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َس ٕذ  ٌِ َة ب٩ِٔ َس ٔلیَّ

َٕ فٔي ٥َ ٩ِ٣َ أَِس٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٔ  ا َُئَِظ ٔلَي  ُط إ ِٓ ََل َیِصٔ َٓ  َطِیٕئ 

ہک  دمحم نب یسیع، اوبدبر، زاید نب ہمیثخ، دعس، ہیطع نب دعس، اوبدیعس، دخری رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 سج ےن یسک زیچ ںیم عیب فلس یک فہ اےس یسک افر زیچ ےس دبتلی ہن رکے۔

 اوبدبر، زاید نب ہمیثخ، دعس، ہیطع نب دعس، اوبدیعس، دخریدمحم نب یسیع،  :  رافی

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

  

 تیھک ای ابغ رپ آےن فایل یسک آتف اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 تیھک ای ابغ رپ آےن فایل یسک آتف اک ایبؿ

     74    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، بٜيَ، ًیاق ب٩ ًبذاہلل ابوسٌیذ :  راوی



 

 

 ِٟ ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس ًَِبذٔ اہللٔ  ٩ًَِ ًَٔیأق ب٩ِٔ   ٕ َٜيَِ ُ ٩ًَِ ب ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ أُٔػیَب َرُج١ْ ُخِذرٔیِّ َحذَّ َٗ َّطُ  أ٧َ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ََ َدی٨ُُِط  ُ َٜث َٓ َضا  ًَ ٥َ فٔي ث٤َٔإر ابَِتا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِضٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَ ُٗوا فٔي  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتَؼذَّ ًَ َّي اہللُ   َػَّ

 ِّ ٥ِ٠َ َیِب٠ُ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َٚ ا٨َّٟاُض  َتَؼذَّ َٓ ٠َِیطٔ  ُذوا ٣َا َوَجِذت٥ُِ  ًَ ُْ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ اَئ َدی٨ِٔطٔ  َٓ َذَٟٔک َو

َٔک  ََّ ذَٟ ٔ َِٟیَص َل٥ُِٜ إ  َو

ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب، ایعض نب دبعاہلل اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دہع رابرک ںیم اکی 

دیم ےک ولھپں رپ وج اس ےن رخدیے وہےئ ےھت آتف آ یئگ سج یک فہج ےس اس رپ رقض اک ہبلغ وہ ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل آ

فملس ےن ولوگں ےس رفامای ہک اےس دصہق ریخات دف، ولوگں ےن اےس دصہق ریخات دای نکیل اس ےک ابفوجد اسری رمق اس ےک 

انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک رقض وخاوہں ےس رفامای ہک وج ھچک مت اس  رقض ےک وپرا رکےن ںیم اناکیف ریہ،

 ےک اپس اپےت وہ اےس یہ فوصؽ رکول افر اس ےک العفہ اہمترے ےیل ھچک ںیہن ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب، ایعض نب دبعاہلل اوبدیعس :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 تیھک ای ابغ رپ آےن فایل یسک آتف اک ایبؿ

     75    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوًاػ٥، اب٩ جزیخس٠امی٪ ب٩ داؤد، اح٤ذ ب٩ سٌیذ، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ٌ٣ز،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ َِٟض٤َِذأِيُّ  ٌٔیٕذ ا ٤َِِٟضزٔیُّ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َحذَّ ََِٔي اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحذَّ َ َ ِْ  أَ

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٕ َحذَّ ٤َز ٌِ ُذ ب٩ُِ ٣َ ًَِبٔذ اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ََُظ  َ َ ِْ َ ِّيَّ أ ٤َِٟک ٔ ا نَي أَ٪َّ أَبَا اٟزُّبَيَِ ٌِ ٤َِٟ ا

 ِ ََٟک أَِ٪ َتأ ََل َیٔح١ُّ  َٓ َٓأََػابَِتَضا َجائَٔحْة  َت ٩ِ٣ٔ أَْٔیَک َت٤ِّزا  ٌِ ا٢َ إِٔ٪ بٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َذ ٨ِ٣ٔطُ َطِیئّ َػَّ ُذ ٣َا٢َ ُْ ُْ ِ ا ب٥َٔ َتأ



 

 

 ٕ ٓٙ ٔ َح يَِ َِ  أَْٔیَک بٔ

امیلسؿ نب داؤد، ادمح نب دیعس، انب فبہ، انب رججی، دمحم نب رمعم، اوباعمص، انب رججی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ر رپ وکیئ آتف انناہین انزؽ وہ اجےئ وت فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ مت اےنپ یسک املسمؿ اھبیئ ےک اہھت وجھکر رففتخ رکف افر رھپ اس وجھک

 اہمترے فا ےط رخدیار ےس ھچک یھب انیل اجزئ ںیہن ےہ مت سک زیچ ےک وعض اےنپ اھبیئ اک امؽ انقح ولےگ۔

 امیلسؿ نب داؤد، ادمح نب دیعس، انب فبہ، انب رججی، دمحم نب رمعم، اوباعمص، انب رججی :  رافی

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

  

 اجہحئ )آتف( یک ریسفت اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اجہحئ )آتف( یک ریسفت اک ایبؿ

     76    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 داؤد، اب٩ وہب، ًث٤ا٪ ب٩ ح٥ٜ، اب٩ جزیخ، ًلاء،س٠امی٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجزَ   ٥َٜٔ َِٟح ََِٔي ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ا َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ ٤َِِٟضزٔیُّ أَ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ َِٟحَوائُٔح ک١ُُّ َحذَّ ا٢َ ا َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ یِٕخ 

ٔشٕذ ٩ِ٣ٔ ٣ََْطٕ أَِو بََزدٕ أَ  ِٔ ٣ُ ٕ ٕٙ َهاصٔز ی  ِو َجَزادٕ أَِو رٔیٕح أَِو رَحٔ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، امثعؿ نب مکح، انب رججی، اطعء ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک آافت فہ ںیہ وج اظرہی 

 وطر رپ اسفد رباپ رک دںی الثم ابرش، ربػ ابری، ڈٹی دؽ، آدنیھ ای آگ انگل فریغہ۔

 فبہ، امثعؿ نب مکح، انب رججی، اطعء،امیلسؿ نب داؤد، انب  :  رافی

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

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اجہحئ )آتف( یک ریسفت اک ایبؿ

     77    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ داؤد، اب٩ وہب، ًث٤ا٪ ب٩ ح٥ٜ، یحیي ب٩ سٌیذ، س٠امی٪ :  راوی

ٌٔیٕذ أَ  ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َس  ٥َٜٔ َِٟح ََِٔي ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ا َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد أَ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ََ َجائَٔحَة ٓامَٔی أُٔػیَب َحذَّ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٧

ا٢َ َیِحیَي َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  دُوَ٪ ث٠ُُٔث َرأِٔض ا  َوَذَٟٔک فٔي ُس٨َّةٔ ا

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، امثعؿ نب مکح، ییحی نب دیعس رفامےت ںیہ ہک ارگ اکی اہتیئ راس ااملؽ ےس مک ںیم آتف آےئ وت اےس 

 آتف ںیم امشر ہن ایک اجےئ اگ ییحی رفامےت ںیہ ہک املسمونں اک یہی رطہقی ےہ۔

 ، امثعؿ نب مکح، ییحی نب دیعس،امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ :  رافی

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

  

 اپین رفےنک اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اپین رفےنک اک ایبؿ

     78    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ



 

 

 ١ُ ـِ َٓ  ٍُ ََ ی٨َ٤ُِ  ٥َ ََََِٟأُ َوَس٠َّ ٍَ بٔطٔ ا ٤َِٟأئ ُٟٔی٨َ٤ِ  ا

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اچب وہا اپین رفانک 

 اھگس اچبےن ےئلیک ان اجزئ ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اپین رفےنک اک ایبؿ

     79    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہابوبْک ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، ا٤ًع، ابي ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزةَ  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ٍْ َحذَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  

َِٟ٘ٔیا٣َ  ََ ی٤ُِّ٠ََُُض٥ِ اہللُ یَِو٦َ ا ٥َ ثَََلثَْة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٕة ًَ ٌَ ًَََّي ٔس٠ِ  َٕ ١َ ٣َإئ ٨ًَِٔذُظ َوَرُج١ْ َح٠َ ـِ َٓ بٔی١ٔ  ٍَ اب٩َِ اٟشَّ ٔة َرُج١ْ ٨َ٣َ

َٟطُ   ٕٔ ٥ِ یَ َٟ ٔلطٔ  ٌِ ٥ِ یُ َٟ ُط َوإِٔ٪  َٟ ًَِلاُظ َوفَي  إِٔ٪ أَ َٓ ٍَ إ٣َٔا٣ّا  نٔي کَاذٔبّا َوَرُج١ْ بَاَی ٌِ ِصٔ َی ٌَ ِٟ َذ ا ٌِ  َب

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضح

ےن اراشد رفامای ہک نیت مسق ےک آدیم اےسی وہں ےگ ایقتم ےک رفز اہلل اعتیل اؿ ےس الکؾ ںیہن رفامںیئ ےگ، اکی فہ آدیم سج ےک 

ک دےی دفرسے صخش وج اانپ اسامؿ رففتخ رکےن ےک فا ےط رصع اپس اینپ رضفرت ےس زادئ اپین وہ افر فہ اسمرف وک اس اپین ےس رف

ےک دعب وھجیٹ مسق اھکےئ، رسیتے فہ صخش سج ےن یسک احمک ےس تعیب یک وہ افر ارگ فہ احمک اےس ھچک دہاایت فریغہ داتی ےہ وت فہ فاف 

 (رکے داری رکے افر ارگ ھچک ہن دے وت فہ فاف داری یھب ہن رکے، )داین ےک افمدات ےک ےئل تعیب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اپین رفےنک اک ایبؿ

     80    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع، :  راوی

 ٔ ََ یُزَِّٛیض ا٢َ َو َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٔ َو٣َ ٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َادٔظ َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ فٔي َحذَّ َٗ ًََذاْب أَٟٔی٥ْ َو َُٟض٥ِ  ٥ِ َو

 ِ٠ َذَصااٟشِّ َْ َ أ َٓ ُط اِْلََخُ  َٗ ََٓؼذَّ َذا  َٛ َذا َو َٛ ًِٔلَی بَٔضا  ُ ِذ أ َ٘ َٟ ةٔ بٔاہللٔ  ٌَ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع ےس یھب یہی دحثی وقنمؽ ےہ ہک نکیل اس رفؼ ےک اسھت ہک اہلل اعتیل ہن اؿ ےس وگتفگ رکںی ےگ افر 

وہاگ افر اسامؿ ےنچیب ےک ےئل وھجیٹ مسق ہی ےہ ہک ویں ےہک ہک دخا یک مسق  ہن یہ اؿ اک ستہیک رکںی ےگ افر اؿ ےک ےئل درد انک ذعاب

ےھجم اس اسامؿ ےک وعض اینت تمیق یتلم یھت افر وکیئ اس اک اسیھت اس یک دصتقی رکے افر رخدیار اس اسامؿ وک اس یک مسق رپ اابتعر 

 رکےت وہےئ اس ےس رخدی ےل۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اپین رفےنک اک ایبؿ

     81    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٛہ٤ص، سیار ب٩ ٨٣وور، بني ٓزارہ، :  راوی



 

 

٩ًَِ َسیَّارٔ ب٩ِٔ ٨ِ٣َُووٕر َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَنٔي  ِض٤َْص  َٛ ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ ا٣َِزأَةٕ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  زَاَرَة  َٓ

 ًَ َّي اہللُ  َِٟت اِسَتأَِذَ٪ أَبٔي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیَضا  َضا بَُضِیَشُة  َٟ ا٢ُ  َ٘ ١ُ ُی بِّ َ٘ ١َ ُی ٌَ َح َٓ ٤ٔیٔؼطٔ  َٗ ١َ بَِی٨َطُ َوبَيَِن  َْ َذ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ا٢َ یَا ٧َٔبيَّ اہللٔ  َٗ ٤َِٟاُئ  ا٢َ ا َٗ طُ  ٌُ ََ َیح١ُّٔ ٨ِ٣َ َّٟٔذی  ِیُئ ا ا٢َ یَا ٧َٔبيَّ اہللٔ ٣َا اٟظَّ َٗ طُ َوَی٠َِتز٦ُٔ ث٥َُّ  ٌُ ََ یَٔح١ُّ ٨ِ٣َ َّٟٔذی  ِیُئ ا  ٣َا اٟظَّ

 ٔ٤ِٟ ا٢َ ا ََٟک َٗ  َْ ِ ي َْ  ََ ِ َِٟخي ١َ ا ٌَ ِٔ ا٢َ أَِ٪ َت َٗ ُط  ٌُ ََ َیٔح١ُّ ٨ِ٣َ َّٟٔذی  ِیُئ ا ا٢َ یَا ٧َٔبيَّ اہللٔ ٣َا اٟظَّ َٗ  ٠ُِح 

س، ایسر نب وظنمر، ینب زفارہ، اخوتؿ اےنپ فادل ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک ریمے فادل ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل 

 م
کہ

دیبع اہلل نب اعمذ، 

یگن، افر ااجزت ےنلم ےک دعب آپ یک صیمق رابرک ےک ادنر ہنم دالخ ایک افر آپ ےک مسج رابرک وک وچےنم افر فملس ےس ااجزت ام

یبن یلص اہلل اچےنٹ اگل رھپ ےنہک  ےگ اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک زیچ اک رفانک ان اجزئ ےہ، رفامای ہک اپین، رھپ اہک اے اہلل ےک 

ؿ یس زیچ ےہ سج اک رفانک ان اجزئ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک  کم رھپ اہک ہک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس فہ وک

 وکؿ یس زیچ رفانک اجزئ ںیہن ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک مت ینتج یھب یکین رکےت روہ اانت یہ اہمترے ےئل رتہب ےہ۔

س، ایسر نب وظنمر، ینب :  رافی

 م
کہ

  زفارہ،دیبعاہلل نب اعمذ، 

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اپین رفےنک اک ایبؿ

     82    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ جٌذ، جزیز ب٩ ًث٤ا٪، حبا٪، ب٩ زیذ :  راوی

ًَٔبيِّ  ِ
٩ًَِ حٔبَّاَ٪ ب٩ِٔ َزیِٕذ اْٟشَّ ُ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  یز ٧َََا رَحٔ َ َ ِْ ٔذ ا٠ُِّٟؤُٟؤٔیُّ أَ ٌِ َِٟح ًََّٔيُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا َحذَّ ٕ٪ ح و َحذَّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ََقِ

ث٨ََا أَبُو  ُ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ یز ث٨ََا رَحٔ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ْد َحذَّ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ ٣َُشذَّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ًََّٓٔيٕ  ُى  ِٔ َٟ َْٔذإغ َوصََذا 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ا٢َ َُزَِوُت ٣َ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ و٢ُ ا ُ٘ طُ َی ٌُ ثَََلثّا أَِس٤َ



 

 

 ٔ کَاُئ فٔي ثَََلٕث ف ٤َِٟأئ َوا٨َّٟارٔ رُشَ ََََِٟلٔ َوا  ي ا

یلع نب دعج، رجری نب امثعؿ، ةحؿ، نب زدی، اہمرجنی احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ںیم ےس اکی احصیب ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک 

وہےئ انس ہک  ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت نیت رمہبت وزفات ںیم رشتک یک ےہ ںیم ےن اںیہن ہی رفامےت

 املسمؿ نیت زیچفں ںیم ابمہ رشکی ںیہ، اپین، اھگس، افر آگ ںیم۔

 یلع نب دعج، رجری نب امثعؿ، ةحؿ، نب زدی :  رافی

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

  

 ےچب وہےئ اپین وک رففتخ رکےن اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےچب وہےئ اپین وک رففتخ رکےن اک ایبؿ

     83    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، داؤد ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ًلار، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، ابي ٨٣ہا٢، ایاض ب٩ ًبذ :  راوی

ٕذ  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ دٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ اُر  لَّ ٌَ ِٟ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ث٨ََا َداُودُ ب٩ُِ  ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ إٔیَأض  ا٨ُّٟ

٤َِٟائَٔباب فٔي ث٩ٔ٤ََ اٟشِّ  ١ٔ ا ـِ َٓ  ٍٔ ٩ًَِ بَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اہللُ  ِبٕذ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَ  ٨َِّورٔ ب٩ِٔ 

 دبع اہلل نب دمحم، داؤد نب دبعارلنمح اطعر، رمعف نب دانیر، ایب اہنمؽ، اایس نب دبع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن ےچب وہےئ اپین وک رففتخ رکےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 ؽ، اایس نب دبعدبعاہلل نب دمحم، داؤد نب دبعارلنمح اطعر، رمعف نب دانیر، ایب اہنم :  رافی

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

  



 

 

 ےلب ای یلب یک تمیق ےنیل اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےلب ای یلب یک تمیق ےنیل اک ایبؿ

     84    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ابوتوبہ، ًَّي ب٩ بَح ًیسي، ابزاہی٥، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 َٗ ًََّٔيُّ ب٩ُِ بََِحٕ  ٍٕ أَبُو َتِوبََة َو ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا اٟزَّبٔی ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ ح و َحذَّ ث٨ََا ًٔیَسيَحذَّ ََ َحذَّ ا٢َ إٔبَِزاصٔی٥ُ  ا َٗ َو

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ًَِبٔذ اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔي ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ٧َََا  َ َ ِْ ٠ََِِٟٔب أَ ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا َس٥ََّ٠ ٧ََهي 

٨َِّورٔ   َواٟشِّ

اربامیہ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اربامیہ نب ومیس، رعیب نب انعف، اوبوتہب، یلع نب رحب یسیع، 

 اہلل ےن عنم رفامای ہک ےتک افر یلب وک رففتخ رک ےک اس یک تمیق ےنیل ےس۔

 اربامیہ نب ومیس، رعیب نب انعف، اوبوتہب، یلع نب رحب یسیع، اربامیہ، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ےلب ای یلب یک تمیق ےنیل اک ایبؿ

     85    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ()جابزاح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ًزو ب٩ زیذ، ابوزبيَ، جابز  :  راوی

 ٍَ َُّط َس٤ٔ أِيُّ أ٧َ ٌَ ٨ِ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َزیِٕذ اٟؼَّ ٚٔ َحذَّ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ َّي َحذَّ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ أَبَا اٟزُّبَيَِ



 

 

 ٔ ِٟضٔزَّة ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي   اہللُ 

دبعارلزاؼ، رمعف نب زدی، اوبزریب، اجرب )اجرب( ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلب ای ےلب  ادمح نب لبنح،

 یک تمیق ےنیل ےس عنم رفامای ےہ۔

 (ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعف نب زدی، اوبزریب، اجرب )اجرب :  رافی

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

  

 وتکں یک تمیق ےنیل اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وتکں یک تمیق ےنیل اک ایبؿ

     86    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٔیا٪، زہزی، ابوبْک ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابو٣شٌود،ٗتیبہ ب٩ سٌیذ،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ود ٌُ ي ٣َِش

٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ  َّطُ ٧ََهي  ََِٟاص٩ٔٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َِٟبِٔيِّ َوح٠َُِوأ٪ ا ٔ ا ٠ََِِٟٔب َو٣َِضز  ا

ہبیتق نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح، اوبوعسمد ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےتک 

 یک تمیق، افہشح وعرت یک امکیئ، افر اکنہ یک ارجت وک ان اجزئ رقار دای ےہ۔

  نب دیعس، ایفسؿ، زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح، اوبوعسمد،ہبیتق :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وتکں یک تمیق ےنیل اک ایبؿ

     87    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ابوتوبہ ًبیذاہلل، اب٩ ٤ًزو ًبذالْکی٥، ٗیص ب٩ حبتَ ًبذاہلل ب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ی٥ٔ  ًَِبٔذ اِلَْکٔ  ٩ًَِ ٤ًَِزٕو  نٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ َی ٍٕ أَبُو َتِوبََة َحذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا اٟزَّبٔی ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ  ٩ًَِ  ٕ ِیٔص ب٩ِٔ َحِبتََ َٗ  ب٩ِٔ ٩ِ 

 ِٟ ٠ََِِٟٔب َوإِٔ٪ َجاَئ َیِل٠ُُب ث٩َ٤ََ ا ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ طُ تَُزابّاًَبَّإض  َّٔ َٛ ا٣ََِأِ  َٓ  ٠ََِٔب 

ر دبعاہلل نب ابعس ےس رف

 

 
اتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل رعیب نب انعف، اوبوتہب دیبع اہلل، انب رمعف دبعارکلمی، سیق نب ح

 فملس ےن عنم رفامای ہک ےتک یک تمیق ےنیل افر ارگ وکیئ اس یک تمیق بلط رکات وہا آےئ وت اس یک یھٹم یٹم ےس رھب دف۔

ر دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 

 
 رعیب نب انعف، اوبوتہب دیبعاہلل، انب رمعف دبعارکلمی، سیق نب ح

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وتکں یک تمیق ےنیل اک ایبؿ

     88    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، طٌیبہ، ًو٪ ب٩ ابي جحیٔہ :  راوی

ث٨ََا ا٢َ إٔ٪َّ َرُس  َحذَّ َٗ َة أَ٪َّ أَبَاُظ  َٔ ًَِوُ٪ اب٩ُِ أَبٔي ُجَحِی ََِٔي  َ َ ِْ َبُة أَ ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ ٥َ أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  و٢َ اہللٔ َػَّ

٠ََِِٟٔب  ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ٧ََهي 

 ی ہ، وعؿ نب ایب ہفیحج
عت

 

ش
 فادل ےن رفامای ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےتک یک تمیق ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ ےک اوب فدیل، 

 ےنیل ےس عنم رفامای۔



 

 

 ی ہ، وعؿ نب ایب ہفیحج :  رافی
عت

 

ش
 اوب فدیل، 

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 تمیق ےنیل اک ایبؿوتکں یک 

     89    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٣ٌزوٖ ب٩ سویذ، ًَّي ب٩ اباح :  راوی

ِٟحَُذامٔيُّ أَ٪َّ ًََُّيَّ  ُٖ ب٩ُِ ُسَویِٕذ ا زُو ٌِ ثَنٔي ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٍَ  َحذَّ َُّط َس٤ٔ ثَطُ أ٧َ ب٩َِ َربَإح ا٠َِّٟخَّٔمَّ َحذَّ

ََ ح٠َُِواُ٪  ٠ََِِٟٔب َو ََ َیٔح١ُّ ث٩ُ٤ََ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ َِٟبِٔيِّ  أَبَا صَُزیَِزَة َی ََ ٣َِضزُ ا ََِٟاص٩ٔٔ َو  ا

 اابح ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےتک یک ادمح نب اصحل، انب فبہ، رعمفػ نب وسدی، یلع نب

 تمیق، اکنہ یک ارجت، افر افہشح وعرت یک امکیئ اناجزئ ےہ۔

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رعمفػ نب وسدی، یلع نب اابح :  رافی

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

  

 رشاب افر رمدار یک تمیق

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب افر رمدار یک تمیق

     90    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاہلل ب٩ وہب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟوہاب ب٩ بخت، ابوز٧اد، ارعد :  راوی

ث٨ََا  َِٟوصَّأب ب٩ِٔ َحذَّ ِبٔذ ا ًَ  ٩ًَِ اؤَیُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ ًَ ث٨ََا  ٔ أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد بُِخٕت 

 ٔ ا٢َ إ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔد  ٤َِِٟیَتَة َوث٨َ٤َََضا ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٦َ ا َِٟخ٤َِز َوث٨َ٤َََضا َورَحَّ ٦َ ا ٪َّ اہلَل رَحَّ

ِٟخ٨ِٔزٔیَز َوث٨َ٤ََطُ  ٦َ ا  َورَحَّ

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعاولاہب نب تخب، اوبزاند، ارعج ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل 

رشاب وک رحاؾ رقار دای ےہ افر اس یک تمیق وک یھب، رمدار وک یھب رحاؾ رقار دای ےہ، اس یک تمیق وک یھب افر  فملس ےن رفامای ہک اہلل ےن

 زنخری وک یھب افر اس یک تمیق وک یھب۔

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعاولاہب نب تخب، اوبزاند، ارعج :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب افر رمدار یک تمیق

     91    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ ٟیث یزیذ، ب٩ ابي حبیب، ًلاء ب٩ ابي رباح جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 ٩ًَِ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔي َربَإح   ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٍَ َحذَّ َُّط َس٤ٔ ِبٔذ اہللٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

 َّٜ ِتٔح َوصَُو ب٤َٔ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٘ٔی١َ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ ِٟخ٨ِٔزٔیَز َواِْلَِػ٨َا٦َ  ٤َِِٟیَتَة َوا ٔ َوا َِٟخ٤ِز ٍَ ا ٦َ بَِی َة إٔ٪َّ اہللَ رَحَّ

 ٔ ُِٟح٠ُودُ َوَیِشَتِؼب ٩ُُٔ َویُِذَص٩ُ بَٔضا ا َّطُ یُِلََّي بَٔضا اٟشُّ إ٧ٔ َٓ ٤َِِٟیَتةٔ  ََ صَُو رَحَ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت ُطُحو٦َ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦ْ ُح بَٔضا ا٨َّٟاُض 

ا رَحَّ  َّ٤َٟ َِٟیُضوَد إٔ٪َّ اہلَل  اَت١َ اہللُ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔذ َذَٟٔک  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٠َِیض٥ِٔ ُطُحو٣ََضا أَِج٠٤َُوُظ ث٥َُّ بَاًُوُظ ث٥َُّ  ًَ  ٦َ

أَک٠َُوا ث٨َ٤ََطُ  َٓ 



 

 

ابح اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبیتق نب دیعس ثیل سیدی نب ایب بیبح، اطعء نب ایب ر

وک حتف ہکم فاےل اسؽ ہکم رکمہم ںیم ہی رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل ےن رشاب، رمدار، زنخری افر اانصؾ یک رخدی ف رففتخ وک رحاؾ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمدار اجونرفں یک رچیب ےک ابرے ںیم  رفامای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ایگ ہک ای روسؽ

آپ یک ایک راےئ ےہ، ویکہکن اس ےس ویتشکں وک رگن ایک اجات ےہ افر اھکولں وک اس ےس لیت دای اجات ےہ افر ولگ اس ےک ذرےعی 

یل ےن اؿ رپ رمدار یک رچیب رحاؾ رفامیئ وت اوہنں رفینش احلص رکےت ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک اہلل اعتیل یک امر زپے وہید رپ کشیب اہلل اعت

 ےن اس رچیب وک الھگپ رک اےس چیب رک اس یک تمیق اھک ےھٹیب۔

 ہبیتق نب دیعس ثیل سیدی، نب ایب بیبح، اطعء نب ایب رابح اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب افر رمدار یک تمیق

     92    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي حبیب،٣ح٤ذ ب٩ بظار، ابوًاػ٥ ًبذاٟح٤یذ ب٩ جٌرف، یزیذ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ أَبٔي َحب رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔذ ب٩ِٔ َج ًَِبذٔ ا  ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ًََلاْئ  ٔلَيَّ  َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ یٕب 

ا٦ْ  ١ِ صَُو رَحَ ُ٘ ٥َِٟ َی ٕ ٧َِحَوُظ   َجابٔز

، سیدی نب ایب بیبح، اس دنس ےس یھب ذموکرہ ابال دحثی وقنمؽ ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک آپ دمحم نب اشبر، اوباعمص دبعادیمحل نب رفعج

 ےن ہی ںیہن رفامای ہک فہ رحاؾ ےہ۔

 دمحم نب اشبر، اوباعمص دبعادیمحل نب رفعج، سیدی نب ایب بیبح، :  رافی

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

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب افر رمدار یک تمیق

     93    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد بْش ب٩ ٣ٔـ١، ْاٟذ ب٩ ًبذاہلل ْاٟذ، رضي  :  راوی

َِٟحذَّ  أٟٕذ ا َْ  ٩ًَِ نَي  ٌِ ٤َِٟ ثَاص٥ُِ ا ِبٔذ اہللٔ َحذَّ ًَ أَٟذ ب٩َِ  َْ ١ٔ َو َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ْد أَ٪َّ بِْٔشَ ب٩َِ ا ث٨ََا ٣َُشذَّ ْد فٔي َحذَّ ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ َة  َٛ ٩ًَِ بََز أئ 

َِٟؤٟیٔذ ث٥َُّ اتَّ  َة أَبٔي ا َٛ ٩ًَِ بََز ًَِبٔذ اہللٔ  أٟٔذ ب٩ِٔ  َْ ٥َ َحٔذیٔث  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا  َ٘ َٔ

َِٟیُضوَد ثَََلثّا إٔ٪َّ  ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔحَک  ـَ َٓ ٤َأئ  ٔلَي اٟشَّ ُظ إ ٍَ َبَصَ َٓ ا٢َ ََفَ َٗ  ٩ٔ ِٛ ُحو٦َ َجأّٟشا ٨ًَِٔذ اٟزُّ ٠َِیض٥ِٔ اٟظُّ ًَ  ٦َ اہلَل رَحَّ

 َٓ ٥َِٟ ٠َِیض٥ِٔ ث٨َ٤ََُط َو ًَ  ٦َ ٕ أَک١َِ َطِیٕئ رَحَّ ِو٦ َٗ ًَََّي   ٦َ ِبٔذ اہللٔ  َباًُوَصا َوأَک٠َُوا أَث٤َِا٧ََضا َوإٔ٪َّ اہلَل إَٔذا رَحَّ ًَ أٟٔذ ب٩ِٔ  َْ ١ِ فٔي َحٔذیٔث  ُ٘ َی

َِٟیُضودَ  اَت١َ اہللُ ا َٗ ا٢َ  َٗ أ٪ َرأَیُِت َو حَّ  اٟلَّ

دبعاہلل اخدل، ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد رشب نب لضفم، اخدل نب 

وک رنک )امیین ای اشیم فریغہ( ےک رقبی ےھٹیب وہےئ داھکی۔ رافی رفامےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اگنہ آامسؿ یک 

ہبت رفامای ہک اہلل اعتیل وہید رپ تنعل رکے کشیب اہلل ےن اؿ رپ رچویبں وک )رحاؾ اجونرفں( رطػ ااھٹیئ افر سنہ زپے۔ افر نیت رم

 تمیق رحاؾ ایک وت فہ اںیہن ےنچیب  ےگ افر اؿ یک تمیق اھکےن  ےگ افر کشیب اہلل بج یسک وقؾ رپ یسک زیچ اک اھکان رحاؾ رک دےتی ںیہ وت اس یک

 ۔ےس افدئہ ااھٹان یھب رحاؾ رفام دےتی ںیہ

 دسمد رشب نب لضفم، اخدل نب دبعاہلل اخدل، ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب افر رمدار یک تمیق



 

 

     94    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، اب٩ ادریص، وٛیٍ، ك٤ٌہ ب٩ ٤ًز ٤ًزو ب٩ بیا٪، رعوہ ب٩ ٣ِيَہ ب٩ طٌبہ :  راوی

یِّ  رَفٔ ٌِ َِٟح ٤ِزٕو ا ًَ ٤ََة ب٩ِٔ  ٌِ ُ ٩ًَِ ك  ٍْ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔدرٔیَص َوَوٛٔی ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ٠ٔٔبيِّ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ بََیإ٪  َحذَّ ِِ اٟتَّ

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ََة ٤ُِِٟٔي ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ََة ٤ُِِٟٔي َوَة ب٩ِٔ ا َِٟخ٤ِزَ ٩ًَِ رُعِ ََ ا ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ بَا

َِٟخ٨َازٔیزَ  ِؽ ا ِّ٘ ٠ُِیَظ َٓ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ادرسی، فعیک، ہمعط نب رمع رمعف نب ایبؿ، رعفہ نب  ریغہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن رشاب رففتخ یک اےس اچےیہ ہک وسر وک یھب ذحب رکے افر اس ےک ڑکٹے رکے۔

 سی، فعیک، ہمعط نب رمع رمعف نب ایبؿ، رعفہ نب  ریغہ نب ہبعشامثعؿ نب ایب ہبیش، انب ادر :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب افر رمدار یک تمیق

     95    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، س٠امی٪ ب٩ ابي ؿحي، ٣رسوٚ :  راوی

ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ َحي  ُـّ ٩ًَِ أَبٔي اٟ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ َِٟت اِْلیَاُت َحذَّ َ ا ٧َز َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ

ٔ اِْلََوأَخُ ٩ِ٣ٔ ُسوَرةٔ  َحاَرةُ ف ٣َِت اٟتِّ ا٢َ رُحِّ َٗ ٠َِی٨َا َو ًَ أَص٩َُّ  ََِٓقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ةٔ ََخَ َِٟبَِقَ ٔ ا َِٟخ٤ِز  ي ا

ی، رسمفؼ ےس رفاتی ےہ ہک بج وسرة رقبہ یک آرخی آتی انزؽ وہںیئ وت وضحر یلص اہلل 

ج

 

ض

ملسم نب اربامیہ، ہبعش، امیلسؿ نب ایب 

  فآہل فملس رشتفی الےئ افر رامرے اسےنم اؿ آایت وک زپاھ افر رفامای ہک رشاب یک اجترت رحاؾ رک دی یئگ۔ہیلع



 

 

ی، رسمفؼ :  رافی

ج

 

ض

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، امیلسؿ نب ایب 

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب افر رمدار یک تمیق

     96    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، :  راوی

 ٔ ٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َادٔظ َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ اِْلیَاُت اِْلََوأَخُ فٔي اٟزِّبَاَحذَّ َٗ ٨َاُظ  ٌِ  َو٣َ

امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع ےس ایس اانسد ےک اسھت یہی دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک راب ےک ابرے ںیم وج آرخی 

 آایت انزؽ وہیئ ںیہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، :  رافی

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

  

ی فا ء اعطؾ ےس لبق اس یک رففتخ اجزئ ںیہن

 

ست
 ا

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی فا ء اعطؾ ےس لبق اس یک رففتخ اجزئ ںیہن

 

ست
 ا

     97    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز ًبذاہلل ب٩ :  راوی



 

 

 ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا٢َ ٩ِ٣َ ابَِتا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

َّي َیِشَتِوَٓٔیطُ  ُط َحت ٌِ ٔ ََل یَب َٓ ا٣ّا  ٌَ َ  ك

امکل، انعف، انب رمع ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن اانج فریغہ دبع اہلل نب ہملسم، 

 رخدیا اےس اےنپ ہضبق ںیم الےن ےس لبق رففتخ ہن رکے۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی فا ء اعطؾ ےس لبق اس یک رففتخ اجزئ ںیہن

 

ست
 ا

     98    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  ٨َّا فٔي َز٩ٔ٣َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٣َأٟٕک 

ٔلَي ٣َ  ٨َاُظ ٓٔیطٔ إ ٌِ َّٟٔذی ابَِت ٤َََِٟأ٪ ا أٟطٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٔ ٠َِی٨َا ٩ِ٣َ َیأ٣ُِز٧َُا بٔا٧ِت ًَ ُث  ٌَ َیِب َٓ ا٦َ  ٌَ َُ اٟلَّ نٔي ََإ٪ ٔسوَ ٧َبَِتا ٌِ ُط َی ٌَ ِب١َ أَِ٪ ٧َبٔی َٗ اُظ 

ا ّٓ  ُجزَا

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن 

وج ںیمہ مکح داتی اھت ہک مہ اس اانج ںیم اانج فریغہ رخدیےت ےھت وت وضح یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی آدیم وک رامرے اپس ےتجیھب ےھت 

 فریغہ وک اس ہگج ےس اہجں رخدی ف رففتخ وہیت یھت لقتنم رکںیل لبق اس ےک مہ اےس رففتخ رکںی وتؽ رک ای فزؿ رک ےک۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

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



 

 

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی فا ء اعطؾ ےس لبق اس یک رففتخ اجزئ ںیہن

 

ست
 ا

     99    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ، ًبیذاہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ کَا٧ُو َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ََِٔي ٧َآ َ َ ِْ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ أَ ث٨ََا َیِحیَي  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ًََِّي َحذَّ َ ا بٔأ ّٓ ا٦َ ُجزَا ٌَ وَ٪ اٟلَّ ٌُ ا یَتََباَی

وُظ حَ  ٌُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیبٔی َّي اہللُ  ٨ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ  ٔٚ و ٠ُوظُ اٟشُّ ُ٘ َّي ی٨َِ  ت

ادمح نب لبنح، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ اانج ہلغ فریغہ یک رخدی ف رففتخ ایک رکےت ےھت ڈریھ ےک ڈریھ یک 

اےس فاہں لکش ںیم وج ابزار یک دنلبی رپ وہےت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک رففتخ ےس عنم رفام دای اہیں کت ہک فہ 

 ےس لقتنم رک ںیل۔

 ادمح نب لبنح، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی فا ء اعطؾ ےس لبق اس یک رففتخ اجزئ ںیہن

 

ست
 ا

     100    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو، ٨٣ذر، ًبیذ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤ذ ًبذاہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٤َِٟٔذینٔيِّ أَ٪َّ  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ ا ٩ًَِ ا ٤ًَِْزو  ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ثَُط أَ٪َّ  َحذَّ ٕذ َحذَّ أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا



 

 

ا٣ّ  ٌَ َ ٍَ أََحْذ ك ٥َ ٧ََهي أَِ٪ َیبٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ثَطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َحذَّ َّي َیِشَتِوَٓٔیطُ ًَ َِٜی١ٕ َحت ٔ ََاُظ ب َ  ا اِطت

 نب دمحم دبعاہلل نب رمع ےس وقنمؽ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، ذنمر، دیبع، اقمس

 رفامای اس ابت ےس ہک وکیئ اانج فریغہ رففتخ رکے ہضبق احلص رکےن ےس ےلہپ ہکبج اس ےن اےس وتؽ رک رخدیا وہ۔

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، ذنمر، دیبع، اقمس نب دمحم دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی فا ء اعطؾ ےس لبق اس یک رففتخ اجزئ ںیہن

 

ست
 ا

     101    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، اب٩ كاؤض، اب٩ ًباضابو بْک، ًث٤ا٪ ب٩ ابي  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ََ َحذَّ ا َٗ ث٨ََا أَبُو بَِْکٕ َوًُِث٤َاُ٪ اب٨َِا أَبٔي َطِیَبَة  ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بٔیطٔ 

 ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ أَ َٗ ًَبَّإض ٥َٟٔ  ب٩ِٔ  َٔ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ َٟطُ َزاَد أَبُو بَِْکٕ  َّي یََِٜتا ُط َحت ٌِ ٔ ََل یَب َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ابَِتا

ا٦ُ ٣َُزظًي ٌَ َصٔب َواٟلَّ وَ٪ بٔاٟذَّ ٌُ َُّض٥ِ یَتََباَی  َتَزی أ٧َ

یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج  اوبرکب، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، انب عاؤس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک

صخش ےن اانج رخدیا وہ وت اےس وتؽ ےنیل کت رففتخ ہن رک ےل۔ اوبرکب ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک عاؤس ےن رفامای ہک 

رفامیئ؟ انب ابعس ےن رفامای ہک ایک  ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن ویکں

 ےھجت ولعمؾ ںیہن ہک ولگ اانج فہلغ رففتخ رک ڈاےتل ےھت، وسےن ےک وعض ںیم احالہکن ایھب فہ اانج ادیم رپ وہات اھت۔

 اوب رکب، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، انب عاؤس، انب ابعس :  رافی

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



 

 

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی فا ء اعطؾ ےس لبق اس یک رففتخ اجزئ ںیہن

 

ست
 ا

     102    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤اد، ٣شذد ابوًوا٧ہ، ٣شذد، ٤ًزو ب٩ دی٨ار :  راوی

ًََوا٧َةَ  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ْد َوُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  َحذَّ ًَ  ٩ًَِ دٕ  ُى ٣َُشذَّ ِٔ َٟ َوصََذا 

 ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  َّي دٔی٨َإر  طُ َحت ٌِ ٔ ََل یَب َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ََی أََحُذ َ ٥َ إَٔذا اِطت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ًَبَّإض َوأَِحٔشُب أَ٪َّ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ َو َٗ ْد  َّي َیِشَتِوَٓٔیُط َزاَد ٣َُشذَّ ٕب َحت ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ُط  ـَ ٔ ب ِ٘ ٔ َی ا٦ ٌَ  ک١َُّ َطِیٕئ ٣ِٔث١َ اٟلَّ

دسمد اوبوعاہن، دسمد، رمعف نب دانیر ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج  دسمد، امیلسؿ نب رحب، امحد،

مت ںیم ےس وکیئ اانج ہلغ رخدیے وت اس رپ ہضبق رکےن ےس لبق اےس رففتخ ہن رکے، امیلسؿ نب رحب رفامےت ںیہ ہک ہضبق ےس 

رفاتی ںیم اانت ااضہف ایک ےہ ہک انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک رماد ہی ےہ ہک وپرے امؽ رپ ہضبق رک ےل۔ دسمد ےن اینپ 

 ںیم ہی ایخؽ رکات وہں ہک رہ زیچ لثم اعطؾ ےک ےہ۔

 دسمد، امیلسؿ نب رحب، امحد، دسمد اوبوعاہن، دسمد، رمعف نب دانیر :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی فا ء اعطؾ ےس لبق اس یک رففتخ اجزئ ںیہن

 

ست
 ا

     103    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز زہزی :  راوی



 

 

ِبُذ  ًَ ث٨ََا  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟاَض َحذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحذَّ ا اٟزَّزَّ

٥َ إٔذَا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِضٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَ ًَََّي  بُوَ٪  ٔلَي ُیرِضَ طُ إ َِ ٔ َّي یُِب٠ وُظ َحت ٌُ ا أَِ٪ یَبٔی ّٓ ا٦َ ُجزَا ٌَ ََِوا اٟلَّ َ  َرِح٠ٔطٔ  اِطت

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی ےس وقنمؽ ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ولوگں وک اس ابت 

رپ امر اھکےت وہےئ داھکی ہک فہ بج اانج فریغہ ےک ڈریھ رخدی ےت وت اےس اینپ راہشئ رپ الےن ےس لبق )ہضبق رکےن ےس ےلہپ( 

 ےھت۔رففتخ رک ڈاےتل 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی فا ء اعطؾ ےس لبق اس یک رففتخ اجزئ ںیہن

 

ست
 ا

     104    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، اح٤ذ ب٩ ْاٟذ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ابوز٧اد، ًبیذ ب٩ ح٨ين، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َٙ ُذ ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟوصِٔبيُّ َحذَّ أٟٕذ ا َْ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ائٔيُّ َحذَّ ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ ب٩ِٔ  َحذَّ  ٔ  ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد

ًَِلا َ أ َٓ ََٟ٘ٔینٔي َرُج١ْ  ٔسي  ِٔ ا اِسَتِوَجبُِتطُ ٨َٟٔ َّ٤٠ََٓ  ٔٚ و ُت َزیِّتا فٔي اٟشُّ ٌِ ا٢َ ابَِت َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  أََرِدُت أَِ٪ ح٨َُيِٕن  َٓ ِٔي بٔطٔ رٔبِّحا َحَش٨ّا 

إٔذَا َزیُِذ  َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ٠ِفٔي بٔٔذَراعٔي  َْ َذ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َْ َ أ َٓ  ٔ ًَََّي یَذٔظ َب  ٔلَي  أَِْضٔ َّي َتُحوَزُظ إ َتطُ َحت ٌِ طُ َحِیُث ابَِت ٌِ ٔ ََ َتب ا٢َ  َ٘ َٓ ب٩ُِ ثَابٕٔت 

َّي َیُحو َُ َحت ٍُ َحِیُث تُبَِتا ٠َ ََ اٟشِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي أَِ٪ تَُبا َّي اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ ٔلَي رَٔحأٟض٥ِٔ َرِح٠َٔک  اُر إ حَّ  َزَصا اٟتُّ

نب اخدل، دمحم نب ااحسؼ ، اوبزاند، دیبع نب نینح، انب رمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ابزار ےس لیت رخدیا بج ںیم ےن  دمحم نب وعػ، ادمح

عیب یک لیمکت رکیل وت ےھجم اکی آدیم الم افر اس لیت ےک وعض ےھجم وقعمؽ انمعف یک شیپ شک یک ذہلا ںیم ےن وساچ ہک اس ےک اہھت ہی 

اکی آدیم ےن ریما اہھت ڑکپ ایل ںیم ادرھ وتمہج وہا وت فہ زدی نب اثتب ریض اہلل اعتیل ہنع ےھت اوہنں  اعمہلم رک ولں ااچکن ےھچیپ ےس

ےن رفامای ہک اے اس ہگج تم رففتخ رکف اہجؿ ےس رخدیا ےہ اہیں کت ہک مت اےس اینپ ایقؾ اگہ ےل اجؤ، اس ےیل ہک وضحر یلص 



 

 

ہک اسامؿ اس ہگج رففتخ ایک اجےئ اہجں ےس رخدیا ےہ یتح ےک اترج ولگ اےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک اس ابت ےس 

 اےنپ اکھٹہن رپ لقتنم ہن رک دںی۔

 دمحم نب وعػ، ادمح نب اخدل، دمحم نب اقحس، اوبزاند، دیبع نب نینح، انب رمع :  رافی

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

  

 عیب ےک فتق وج ہی ےہک ہک اںیمس دوھہک ںیہن اس اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب ےک فتق وج ہی ےہک ہک اںیمس دوھہک ںیہن اس اک ایبؿ

     105    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ًبذاہلل ب٩ دی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل َذَِکَ  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ دٔی٨َإر   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ  َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َحذَّ َّي اہللُ  َػَّ

 ١ِ ُ٘ َٓ َت  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا بَاَی ًَ َّي اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبَِی َُ فٔي ا َّطُ یُِخَذ ٥َ أ٧َ ٍَ َوَس٠َّ َََٓاَ٪ اٟزَُّج١ُ إَٔذا بَاَی ََ ََْٔلبََة   

ََ ََْٔلبَةَ  و٢ُ  ُ٘  َی

انیر، انب رمع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی صخش ےن ذرک ایک ہک دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب د

اںیہن عیب افر رخدی ف رففتخ ںیم دوھہک وہ اجات ےہ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک بج مت رخدی ف رففتخ 

 ہ صخش بج یھب عیب فریغہ رکےت وت ےتہک ہک دوھہک ںیہن ےہ۔رکف وت ہہک دای رکف ہک دوھہک ںیہن ےلچ اگ انچہچن ف

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع :  رافی

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

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اںیمس دوھہک ںیہن اس اک ایبؿعیب ےک فتق وج ہی ےہک ہک 

     106    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاہلل، ابزاہی٥ ب٩ ْاٟذ، ک٠بي، ابوثور، ًبذاٟوہاب، ٣ح٤ذ ًبذاٟوہاب ب٩ ًلاء، سٌیذ، ٗتادہ :  راوی

 ََ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ٠ََِِٟٔبيُّ ا أٟٕذ أَبُو ثَِوٕر ا َْ یُّ َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ًَِبٔذ اہللٔ اِْلُُرزِّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ْذ َحذَّ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َِٟوصَّأب  ِبُذ ا ًَ ث٨ََا   َحذَّ

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْذ  ٧َََا َس َ َ ِْ ًََلإئ أَ َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ِبُذ ا ٠ًََِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ًَِضذٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَََّي  ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُجَّل 

اُٟو َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َتَي أَص٠ُُِط ٧َٔبيَّ اہللٔ َػَّ أ َٓ  ْٕ ٌِ َذتٔطٔ َؿ ِ٘ َُ َوفٔي ًُ ٥َ کَاَ٪ یَبَِتا َّطُ َوَس٠َّ إ٧ٔ َٓ ََُٓلٕ٪  ًَََّي  ا یَا ٧َٔبيَّ اہللٔ اِحُحزِ 

َ یَ  ا٢َ یَا ٧ َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبَِی ٩ًَِ ا ٨ََضاُظ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ًَاُظ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ََٓذ  ْٕ ٌِ َذتٔطٔ َؿ ِ٘ َُ َوفٔي ًُ ٍٔ بَِتا ِٟبَِی ٩ًَِ ا ََ أَِػََُٔ  ِّي  ِٔ ٔبيَّ اہللٔ إ

ََ َتا ِ َُي ٨َِت  ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔ٪  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ ٌٔیذٕ َٓ ٩ًَِ َس ا٢َ أَبُو ثَِوٕر  َٗ ََ ََْٔلبََة  ١ِ َصاَئ َوَصاَئ َو ُ٘ َٓ  ٍَ ِٟبَِی  رٕٔک ا

دمحم نب دبع اہلل، اربامیہ نب اخدل، یبلک، اوبوثر، دبعاولاہب، دمحم دبعاولاہب نب اطعء، دیعس، اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

رففتخ ایک رکےت ےھت افر اعمہلم رکےن ںیم فہ مک زفر ےھت )سج یک فہج ےس ارثک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی صخش رخدی ف

اصقنؿ ااھٹان زپات( اؿ ےک رھگ فاےل وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اہک ہک اے اہلل ےک روسؽ الفں صخش رپ اپدنبی 

رکےت ںیہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن البای افر اںیہن عنم  اگل دںی ہک فہ عیب ف رشاء ںیم انرجتہب اکر وہےن ےک ابفوجد اعمالمت

ای ہک رفامای اوہنں ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم عیب فرشاء ےس ںیہن رک اتکس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 ہک دوھہک ںیہن ےہ۔ ارگ مت عیب فرشاء وک ںیہن وھچڑ ےتکس وت رھپ ہی ہہک ایل رکف

 دمحم نب دبعاہلل، اربامیہ نب اخدل، یبلک، اوبوثر، دبعاولاہب، دمحم دبعاولاہب نب اطعء، دیعس، اتقدہ :  رافی

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

  

 عیب رعابؿ ےک ایبؿ ںیم



 

 

 ایبؿرخدی فرففتخ اک  :   ابب

 عیب رعابؿ ےک ایبؿ ںیم

     107    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص :  راوی

ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ُط  َِ َُّط ب٠ََ ًَََّي ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص أ٧َ أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ َُّط  ظٔ أ٧َ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   

ا٢َ ٣َ  َٗ زِبَأ٪  ٌُ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِبَذ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ ِٟ ٥ُ٠ًَِ أَِ٪ َیِظتَََٔی اٟزَُّج١ُ ا أْٟک َوَذَٟٔک ٓامَٔی ٧ََزی َواہللُ أَ

٤َا أَ  َٓ اَئ  َة أَِو اِلْٔکَ ٌَ ٠ِ ُت اٟشِّ ِٛ ِّي إِٔ٪ َتَز ًَََّي أَِ ًِٔلیَک دٔی٨َاّرا  ُ و٢ُ أ ُ٘ ابََّة ث٥َُّ َی ََٟک أَِو یََتََاَری اٟذَّ  ًَِلِیُتَک 

ےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبع اہلل نب ہملسم، امکل نب اسن ا

عیب ارعلابؿ ےس عنم رفامای ، امکل نب اسن ےتہک ںیہ ہک رامرے ایخؽ ںیم )عیب رعابؿ( فاہلل املع ہی ےہ ہک آدیم وکیئ الغؾ رخدیے ای 

ہک ںیم ےھجت اکی دانیر دفں اگ اس ابت رپ رک ہک ارگ ںیم اسامؿ ای رکاہی اک اجونر فاسپ رک اجونر رکاےئ رپ ےل افر ابعئ ای ارج ےس ویں ےہک 

ھا رے فا ےط وہاگ۔

م

 

ت

 دفں وت فہ دانیر 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل نب اسن :  رافی

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

  

 ریغ وموجد زیچ یک رففتخ اک ایبؿاےنپ اپس 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ اپس ریغ وموجد زیچ یک رففتخ اک ایبؿ

     108    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، ابي بْش، یوسٕ ب٩ ٣اہذ، حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ یَأِتٔینٔي اَٟحذَّ َٗ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ  ٩ًَِ َح َٕ ب٩ِٔ ٣َاَصَک  ٩ًَِ یُوُس ٩ًَِ أَبٔي بِْٔشٕ  ًََوا٧ََة  زَُّج١ُ أَبُو 

َِٟیَص ٨ًَِٔذَک  ٍِ ٣َا  ٔ ََ َتب ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٚ و َٟطُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ أَبَِتاًُُط  َٓ َِٟیَص ٨ًِٔٔذی أَ  ٍَ ِٟبَِی ئَُیُذ ٣ٔنِّي ا َٓ 

وبوعاہن، ایب رشب، ویفس نب امدہ، میکح نب زحاؾ، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای دسمد، ا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس اکی صخش آات ےہ افر ھجم ےس ایسی زیچ یک عیب رکان اچاتہ ےہ وج ریمے اپس ںیہن ےہ 

 ار ےس رخدی رک اےس ایسی زیچ رففتخ ہن رکف وج اہمترے اپس وموجد ںیہن ےہ۔ںیم اس ےک ےئل فہ زیچ ابز

 دسمد، اوبوعاہن، ایب رشب، ویفس نب امدہ، میکح نب زحاؾ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

  وموجد زیچ یک رففتخ اک ایبؿاےنپ اپس ریغ

     109    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہيَ ب٩ رحب، اس٤ٌی١، ایوب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، :  راوی

ثَنٔي  ِیٕب َحذَّ ٌَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُط ثَنٔي  ٩ًَِ أَیُّوَب َحذَّ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحذَّ ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ َحذَّ َّي َذَِکَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحت أَبٔي 

 ٍٕ كَأ٪ فٔي بَِی ََ رَشِ ٍْ َو ْٕ َوبَِی ََ یَح١ُّٔ َس٠َ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ٍُ ََ بَِی ٩ِ٤َ َو ـِ ٥َِٟ َت ََ رٔبُِح ٣َا  َو

َِٟیَص ٨ًَِٔذَک   ٣َا 

اامسلیع، اویب، رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فلس افر عیب اکی زریہ نب رحب، 

ےک اپس ںیم اعمہلم رکان اکی عیب ںیم دف رشںیط اگلان افر ایسی زیچ اک عفن احلص رکان سج اک وخد اضنم ہن وہ افر ایسی زیچ یک عیب رکان وج اس 

 ےہ۔وموجد ہن اجزئ ںیہن 



 

 

 زریہ نب رحب، الیعمس، اویب، رمعف نب بیعش، :  رافی

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

  

 عیب ںیم رشط اگلےن اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب ںیم رشط اگلےن اک ایبؿ

     110    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ب٩ سٌیذ، زِکیا، ًا٣ز، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًَا٣ْٔز  ث٨ََا  یَّا َحذَّ ٩ًَِ َزَِکٔ ٌٔیٕذ  نٔي اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا َیِحیَي َی ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ نٔيَحذَّ ٌِ ُتطُ َی ٌِ ا٢َ بٔ َٗ ٌٔيََُظ    َب

٤ََّا ٔ تَُزأِي إ٧ٔ ظ ا٢َ فٔي آَٔخٔ َٗ ٔلَي أَصَِّٔي  ََكُِت ح٤ََُِل٧َطُ إ َ ٥َ َواِطت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِذ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُْ ِشُتَک ْٔلَذَِصَب بَٔح٠٤ََٔک  َٛ ٣َا

ََٟک  ُض٤َا  َٓ  َج٠َ٤ََک َوث٨َ٤ََطُ 

 ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت اانپ دسمد، ییحی نب دیعس، زرکای، اعرم، اجرب نب دبعاہلل

افٹن رففتخ ایک افر اس رپ اےنپ رھگ کت وساری رکےن یک رشط اگلیئ )ہی اکی وطلی دحثی ےہ( اس ےک آرخ ںیم رفامای ہک یبن یلص 

 رخدی ےن ںیم اس ےئل اتلم رک راہ وہں ہک ںیم اہمترے افٹن ےل اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک اہمترے ایخؽ ںیم ےہ ہک ںیم

 رک الچ اجؤں اگ )ریغب تمیق ادا ےئک( اانپ افٹن یھب ےل ول افر اس یک تمیق یھب ےل ول۔

 دسمد، ییحی نب دیعس، زرکای، اعرم، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 الغؾ یک رخدیاری اک ایبؿ



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ یک رخدیاری اک ایبؿ

     111    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، ٗتادہ، حش٩، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ٕ أَ٪َّ َرُسو ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبَاُ٪  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٥َ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٢َ اہللٔ َػَّ

 ٕ ٙٔ ثَََلثَُة أَیَّا٦ ا٢َ ًُِضَذةُ اٟزَّٗٔی َٗ 

 اعرم ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک الغؾ یک رخدیاری ملسم نب اربامیہ، اابؿ، اتقدہ، نسح، ہبقع نب

 ےک دعب اس ےک رد رکےن اک اایتخر نیت ویؾ کت ےہ۔

 ملسم نب اربامیہ، اابؿ، اتقدہ، نسح، ہبقع نب اعرم :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ یک رخدیاری اک ایبؿ

     112    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ًبذاٟؼ٤ذ، ٗتادہ :  راوی

ث٨ََا  ٤َذٔ َحذَّ ًَِبُذ اٟؼَّ ثَنٔي  ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ََلٔث َحذَّ ٨َاُظ َزاَد إِٔ٪ َوَجَذ َداّئ فٔي اٟثَّ ٌِ ٔ َو٣َ َتاَدَة بٔإِٔس٨َادٔظ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  َص٤َّ

ََاُظ َوبٔطٔ َصَذا  َ َُّط اِطت ٨ََة أ٧َ ِٟبَیِّ َٕ ا ََلٔث ک٠ُِّ َذ اٟثَّ ٌِ ٨َٕة َوإِٔ٪ َوَجَذ َداّئ َب ٔ بَیِّ يَِ َِ ٔش ََٟیالٔي ُردَّ بٔ ِٔ ا٢َ أَبُو َداُود صََذا اٟتَّ َٗ اُئ  يَُ اٟذَّ

َتاَدةَ  َٗ  ٔ٦  ٩ِ٣ٔ لََکَ



 

 

اہرفؿ نب دبع اہلل، دبعادمصل، اتقدہ، اینپ دنس ےک اسھت یہی دحثی رفاتی رکےت ںیہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک نیت رات دؿ ںیم 

الےن اک فلکم ارگ وکیئ بیع اس ےک ادنر اپےئ وت ریغب وگاہ ےک فاسپ رک اتکس ےہ افر ارگ نیت دؿ ےک دعب وکیئ بیع اپےئ وت اےس وگاہ 

 انبای اجےئ اگ اس ابت رپ ہک اس ےن ہی الغؾ اس بیع ےک اسھت رخدیا اھت۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی ریسفت اتقدہ اک الکؾ ےہ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، دبعادمصل، اتقدہ :  رافی

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

  

 الغؾ رخدیےن ےک دعب اےس یسک اکؾ رپ اگل دای رھپ وکیئ بیع اپای ایگ وت ایک ایک اجےئ ؟

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ رخدیےن ےک دعب اےس یسک اکؾ رپ اگل دای رھپ وکیئ بیع اپای ایگ وت ایک ایک اجےئ ؟

     113    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، اب٩ ابي ذئب، ٣خ٠ذ ب٩ ْٔاٖ، رعوہ، :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔيَ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ٕٖ ا َٔ ُْ ٩ًَِ ٣َِخ٠َٔذ ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ا٢َ  َحذَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  اہللُ 

٠ًََیِ  َّي اہللُ  ٤َا٪ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َـّ اُد بٔاٟ َِْٟخَ ٥َ ا  طٔ َوَس٠َّ

ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، دلخم نب افخػ، رعفہ ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رخاج امضؿ ےک 

 اسھت ےہ۔

 ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، دلخم نب افخػ، رعفہ، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 الغؾ رخدیےن ےک دعب اےس یسک اکؾ رپ اگل دای رھپ وکیئ بیع اپای ایگ وت ایک ایک اجےئ ؟

     114    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، سٔیا٪، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

ارٔ  َٔ ِِٟٔ ٖٕ ا ا َٔ ُْ ٩ًَِ ٣َِخ٠َٔذ ب٩ِٔ  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس أٟٕذ  َْ ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  ا٢َ کَاَ٪ بَِینٔي َوبَيَِن َحذَّ َٗ یِّ 

َتَویُِتُط َو  ِٗ ا َٓ ًَِبٕذ  ْة فٔي  َٛ أ٣َََزِٔي أَِ٪ أَُردَّ أ٧َُإض رَشٔ َٓ  ٔ اة ـَ ُ٘ ِٟ ٔف ا ٌِ ٔلَي َب َخاَػ٤َنٔي فٔي َنٔؼیبٔطٔ إ َٓ ّة  َّ٠َُ ًَََّيَّ  أ١َََُّ  َٓ ٨َا َُائْٔب  ـُ ٌِ َب

 ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ثَُط  َحذَّ َٓ َوةُ  أََتاُظ رُعِ َٓ ثُِتطُ  َحذَّ َٓ  ٔ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيَِ أََتِیُت رُعِ َٓ َة  َّ٠ َِ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ  ٨َِضا  ًَ َّي اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

٤َا٪ٔ  َـّ اُد بٔاٟ َِْٟخَ ا٢َ ا َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ومحمد نب اخدل، ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح، رفامےت ںیہ ہک اکی الغؾ ےک ادنر ںیم افر دفرسے ولگ رتشمک ےھت، ںیم ےن اس ےس 

 ریغب ہی اکؾ ایک( وج رشکی اغبئ اھت اس ےن ھجم ےس انتزع ایک ھچک دختم انیل رشفع یک ہکبج ھچک رشاکء اغبئ ےھت )اؿ وک االطع دےیئ

افر اےنپ ہصح ںیم ڑگھجےن اگل افر اقیض ےک اپس دوعی اکر دای اقیض ےن ےھجم مکح دای ہک اس اک ہصح فاسپ رک دفں ںیم رضحت رعفہ 

ریض اہلل اعتیل ہنع اس اقیض ےک اپس آےئ افر نب زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس آای افر اسرا اعمہلم اؿ ےس ایبؿ ایک رضحت رعفہ 

اؿ ےس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رمفی دحثی ایبؿ یک ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک انمعف اضنم وک ےلم اگ 

 )وج اصقنؿ اک ذہم دار وہاگ فیہ انمعف اک ذہم دار وہاگ(۔

 ارلنمحومحمد نب اخدل، ایفسؿ، دمحم نب دبع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ رخدیےن ےک دعب اےس یسک اکؾ رپ اگل دای رھپ وکیئ بیع اپای ایگ وت ایک ایک اجےئ ؟
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 ابزاہی٥ ب٩ ٣زوا٪ ٣ش٥٠ ب٩ ْاٟذ، ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ٧َِّطٔيُّ َحذَّ أٟٕذ اٟز َْ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ َحذَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي  َحذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  رُعِ

٨ًََِضا  ٔلَياہللُ  َخاَػ٤َطُ إ َٓ ًَِیّبا  ا٦َ ٨ًَِٔذُظ ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ یُ٘ٔی٥َ ث٥َُّ َوَجَذ بٔطٔ  َٗ َ أ َٓ ََ ََُُل٣ّا  ٠ًََِیطٔ  أَ٪َّ َرُجَّل ابَِتا َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

 َ٘ َٓ ١َّ ََُُلمٔي  َِ ِذ اِسَت َٗ ا٢َ اٟزَُّج١ُ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ُظ  دَّ ٥َ ََفَ اُد َوَس٠َّ َِْٟخَ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

َِٟیَص بَٔذاَک  ا٢َ أَبُو َداُود َصَذا إِٔس٨َاْد  َٗ ٤َأ٪  َـّ  بٔاٟ

اربامیہ نب رمفاؿ ملسم نب اخدل، اشہؾ نب رعفہ ےس رمفی ےہ ہک اکی صخش ےن الغؾ رخدیا فہ الغؾ بج کت دخا وک وظنمر اھت اس 

 رھپ اس ےن وکیئ بیع الغؾ ںیم اپای، فہ اس اعمہلم اک  ہیض روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ایگ، وضحر صخش ےک اپس راہ

دئہ ہیلع االسلؾ ےن اس الغؾ وک ابعئ وک فاسپ رک دای، ابعئ ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رتشمی ےن ریمے الغؾ ےس اف

، وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انمعف امضؿ ےک اسھت ںیہ وج اضنم وہاگ اصقنؿ اک فیہ انمعف احلص رکے افر عفن ااھٹای ےہ

 اگ، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دنس وکیئ اابتعر ںیہن۔

 اربامیہ نب رمفاؿ ملسم نب اخدل، اشہؾ نب رعفہ :  رافی

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

  

 ابعئ افر رتشمی ںیم االتخػ وہاجےئ افر عیبم وموجد وہ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ابعئ افر رتشمی ںیم االتخػ وہاجےئ افر عیبم وموجد وہ
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 یحیي ب٩ ٓارض، ٤ًزو ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ابي ٤ًیص، ًبذاٟزح٣٩٤ح٤ذ ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٤ًَُِیٕص  ث٨ََا أَبٔي  ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحذَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َحذَّ ََِٔي  َ َ ِْ  أَ



 

 

ٔث  ٌَ ٔذ ب٩ِٔ اِْلَِط ِیٔص ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ِبٔذ اہللٔ  َٗ ًَ ُِٟخ٤ِٔص ٩ِ٣ٔ  ٙٔ ا ا ٩ِ٣ٔ َرٗٔی ّ٘ ُث َرٗٔی ٌَ ََی اِْلَِط َ ا٢َ اِطت َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٖ ََ ةٔ آ َْشَ ٌَ ِذتُُض٥ِ بٔ َْ ٤ََّا أَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َِٟیطٔ فٔي ث٨٤ََٔض٥ِٔ  ٔ ًَِبُذ اہللٔ إ أَِرَس١َ  َٓ ا  ّٔ ِٟ ی٩َ أَ ٌِْٔشٔ تََِ  بٔ ِْ ا َٓ َرُجَّل یَُٜوُ٪ بَِینٔي  ًَِبُذ اہللٔ 

َّي ا ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِّي َس٤ٔ إِٔ َٓ ًَِبُذ اہللٔ  ا٢َ  َٗ ٔشَک  ِٔ ُث أ٧ََِت بَِینٔي َوبَيَِن َن ٌَ ا٢َ اِْلَِط َٗ و٢ُ إَٔذا َوبَِی٨ََک  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ ہللُ 

ُضَو ٣َا  َٓ ٨َْة  َِٟیَص بَِی٨َُض٤َا بَیِّ أ٪ َو ٌَ ِٟبَیِّ َٕ ا َت٠َ ِْ ةٔ أَِو یَتََتاَرکَا٪ٔ ا ٌَ ٠ِ و٢ُ َربُّ اٟشِّ ُ٘  َی

دمحم نب ییحی نب افرس، رمعف نب صفح نب ایغث، ایب سیمع، دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک اثعش ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد 

اؿ یک تمیق  ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دنچ الغؾ سیب زہار ںیم رخدیے اؿ الغومں ںیم ےس وج اںیہن سمخ ںیم ےلم ےھت دبعاہلل ےن

بلط رکےن ےک ےلسلس ںیم اثعش یک رطػ یسک وک اجیھب، اثعش ےنہک  ےگ ہک ںیم ےن وت دس زہار ںیم رخدیے ںیہ، رضحت دبعاہلل 

نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ااھچ رھپ اہمترے افر ریمے درایمؿ اکی آدیم اثثل ےک وطر رپ بختنم رک ول۔ اثعش ےنہک 

ے افر اےنپ درایمؿ اثثل نب اجےیئ، دبعاہلل نب وعسمد ےن رفامای ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ےگ ہک آپ یہ ریم

انس ےہ ہک بج ابتمنیعی ںیم االتخػ وہ اجےئ افر اؿ دفونں ےک درایمؿ وکیئ وگایہ ہن داتی وہ اصبح امؽ )ابعئ( ےک وقؽ اک اابتعر وہاگ 

 ای دفونں عیب خسف رک ڈاںیل۔

 دمحم نب ییحی نب افرس، رمعف نب صفح نب ایغث، ایب سیمع، دبعارلنمح :  فیرا

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ابعئ افر رتشمی ںیم االتخػ وہاجےئ افر عیبم وموجد وہ
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 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ ہظی٥، اب٩ ابي ٟیَّي، ٗاس٥ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

أس٥ٔ بِ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َِٟیََّي  ٧َََا اب٩ُِ أَبٔي  َ َ ِْ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَ ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ اب٩َِ  ٩ٔ 

ُؽ  ُ٘ ََََِٟل٦ُ َیزٔیُذ َوی٨َِ ٨َاُظ َوا ٌِ ََٓذَِکَ ٣َ ا  ّ٘ ِیٕص َرٗٔی َٗ ٔث ب٩ِٔ  ٌَ ََ ٩ِ٣ٔ اِْلَِط ٕ بَا ود ٌُ  ٣َِش



 

 

دبع اہلل نب دمحم میشہ، انب ایب یلیل، اقمس نب دبعارلنمح اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 

  نب سیق وک الغؾ رففتخ ےیک، آےگ ھچک اافلظ یک یمک س یش ےس ذموکرہ فاہعق ایبؿ ایک ےہ۔اثعش

 دبعاہلل نب دمحم میشہ، انب ایب یلیل، اقمس نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 ہعفش اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ہعفش اک ایبؿ
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 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اس٤ٌی١، ب٩ ابزاہی٥، اب٩ جزیخ، ابوزبيَ، جابز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ َّي َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ

ی َّي یُِؤذَٔ٪ رَشٔ ٍَ َحت ََ َیِؼ٠ُُح أَِ٪ َیبٔی ٕة أَِو َحائٕٔم  ٌَ ٕک َربِ ُة فٔي ک١ُِّ رٔشِ ٌَ ِٔ ٥َ اٟظُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُّٙ بٔطٔ َحت ُضَو أََح َٓ  ََ إِٔ٪ بَا َٓ َٜطُ 

 یُِؤذ٧َٔطُ 

نب لبنح، اامسلیع، نب اربامیہ، انب رججی، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہعفش رہ  ادمح

رتشمک زیچ ںیم ےہ اکمؿ وہ ای ابغ فریغہ افر اس یک عیب فریغہ اس فتق حیحص ہن وہیگ بج کت ہک اس اک رشکی یہ اس ےک رخدیےن اک 

  ہک فہ ااجزت ددیے۔زایدہ قحتسم ےہ بج کت

 ادمح نب لبنح، الیعمس، نب اربامیہ، انب رججی، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ہعفش اک ایبؿ

     119    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحذَّ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ًَِبذٔ َحذَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  

٥َ اٟظُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ ٤ََّا َج ا٢َ إ٧ٔ َٗ ََل اہللٔ  َٓ  ُٚ ُ ِت اْٟطُّ َٓ ُِٟحُذودُ َوُُصِّ ِت ا ٌَ َٗ َٓإَٔذا َو َش٥ِ  ِ٘ ٥ِ ُی َٟ َة فٔي ک١ُِّ ٣َا  ٌَ ِٔ

ةَ  ٌَ ِٔ  ُط

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےہ وج ایھب میسقت ںیہن وہا افر بج دحفد اک  نیع وہ اجےئ افر را ےت دجا وہ اجںیئ وت اب ہعفش اک ےن ہعفش اک قح رہ اےسی امؽ ںیم راھک

 قح ںیہن ےہ۔

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ہعفش اک ایبؿ

     120    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ب٩ ٓارض، حش٩ ب٩ ربیٍ، اب٩ ادریص، اب٩ جزیخ، زہزی، ابوس٤٠ہ، سٌیذ ب٩ ٣شیب :  راوی

ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا اب٩ُِ إِٔدرٔیَص  ٍٔ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ اٟزَّبٔی ث٨ََا ا ارٕٔض َحذَّ َٓ



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ا  ٌّ ٨ُِض٤َا َج٤ٔی ًَ ٤َُِٟشیِّٔب أَِو  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة أَِو  ٠ًََِیطٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػ اٟزُّصِزٔیِّ  َّي اہللُ  َّ

َة ٓٔیَضا ٌَ ِٔ ََل ُط َٓ ِت  ٤َِت اِْلَِرُق َوحُذَّ ُٗشِّ ٥َ إَٔذا   َوَس٠َّ

دمحم نب ییحی، نب افرس، نسح نب رعیب، انب ادرسی، انب رججی، زرہی، اوبہملس، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص 

 افر دح دنبی رک دی یئگ وت اب اس ںیم ہعفش ںیہن ےہ۔ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج زنیم میسقت وہیئگ

 دمحم نب ییحی ، نب افرس، نسح نب رعیب، انب ادرسی، انب رججی، زرہی، اوبہملس، دیعس نب بیسم :  رافی

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

  

 ایبؿرخدی فرففتخ اک  :   ابب

 ہعفش اک ایبؿ

     121    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یرسہ، ٤ًز و ب٩ رشیذ، :  راوی

َة  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٍَ َحذَّ ٍٕ َس٤ٔ ٔ ٍَ أَبَا َرآ یٔذ َس٤ٔ ٔ ٤ًََِزو ب٩َِ اْٟشَّ  ٍَ َس٤ٔ

بٔطٔ  َ٘ ُّٙ بَٔش َِٟحاُر أََح و٢ُ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ہی رفامےت دبع اہلل نب دمحم ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ، رمعف نب رشدی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 وہےئ انس ہک زپفیس ابلکل ےلم وہےئ اکمؿ اک زایدہ دقحار ےہ۔

 دبعاہلل نب دمحم ایفسؿ، اربامیہ نب رسیمہ، رمع ف نب رشدی، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایبؿہعفش اک 

     122    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، طٌبہ، ٗتادہ، حش٩، س٤زہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػ  ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیذٔ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠َِیطٔ َحذَّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َجاُر َّ َٗ َوَس٥ََّ٠ 

َِٟحارٔ أَِو اِْلَِرٔق  ُّٙ بَٔذارٔ ا ارٔ أََح  اٟذَّ

اوب فدیل، ہبعش، اتقدہ، نسح، رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھگ اک زپفیس زایدہ قحتسم ےہ 

 زپفیس ےک رھگ افر زنیم اک۔

 رمسہاوب فدیل، ہبعش، اتقدہ، نسح،  :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ہعفش اک ایبؿ

     123    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، ًبذا٠٤ٟک، ًلاء، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ِبٔذ اہللٔ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبُذ ا ٧َََا  َ َ ِْ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ َّي َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  

ٔ ی٨َُِتَوزُ بَٔضا َوإِٔ٪ کَاَ٪  ٔة َجارٔظ ٌَ ِٔ ُّٙ بُٔظ َِٟحاُر أََح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ُض٤َا َواحّٔذا اہللُ  ُ٘ ی  َُائّٔبا إَٔذا کَاَ٪ ََطٔ

ادمح نب لبنح، میشہ، دبعاکلمل، اطعء، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک زپفیس اےنپ 

 ےک اکمؿ اک راہتس اکی یہ وہ۔ زپفیس ےک ہعفش اک زایدہ قحتسم ےہ افر اس اک ااظتنر ایک اجےئ اگ ارگ فہ اغبئ وہ ہکبج دفونں



 

 

 ادمح نب لبنح، میشہ، دبعاکلمل، اطعء، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 سلفم ےک اپس وکیئ صخش اینپ زیچ دےھکی وت ایک رکے

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 سلفم ےک اپس وکیئ صخش اینپ زیچ دےھکی وت ایک رکے

     124    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، نٔیَّي، زہيَ، یحیي ب٩ سٌیذ، ابي بْک ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦ ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز، ابي  :  راوی

 بْک ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ابوہزیزہ

٩ًَِ َیحِ  نَي  ٌِ ٤َِٟ َْ ا ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٣َأٟٕک ح و َحذَّ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ َحذَّ ٌٔیٕذ  یَي ب٩ِٔ َس

٩ًَِ أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ٔذ ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ  ٣َُح٤َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

 ٔ َُئَِظ ُّٙ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ  ُضَو أََح َٓ ِی٨ٔطٔ  ٌَ ًَطُ بٔ أَِدَرَک اٟزَُّج١ُ ٣ََتا َٓ ٠ََِٓص  ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ أَ َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ی، زریہ، ییحی نب دیعس

ی ل
ف

 

ب

، ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ رمع نب دبعازعلسی، ایب رکب نب دبعارلنمح اوبرہریہ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، 

ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش یھب سلفم وہ ایگ وہ افر وکیئ آدیم اانپ اسامؿ اےکس اپس 

 دےھکی وت اس اسامؿ اک فیہ زایدہ قحتسم ےہ۔

ی، زریہ، ییحی نب دیعس، ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ رمع نب دبعازعلسی، ایب رکب نب دبعارلنمح دبعاہلل :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 نب ہملسم، امکل، 

 اوبرہریہ

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

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش اینپ زیچ دےھکی وت ایک رکےسلفم ےک اپس 

     125    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوبْک ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ حارث، ب٩ ہظا٦ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا بٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ 

بِٔف  ِ٘ ٥َِٟ َی ًَطُ َو َّٟٔذی ابَِتا ٠ََِٓص ا َ أ َٓ ا  ًّ ََ ٣ََتا ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ بَا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَطُ ٩ِ٣ٔ ث٨٤ََٔطٔ َطِیّئا اہللٔ َػَّ َّٟٔذی بَا ا

َوَجَذ ٣ََتا ز٣ََائٔ َٓ ُِ ِٟ َٔ أُِسَوةُ ا ٤ََِٟتا ََٓؼاحُٔب ا ٤ُِِٟظتََٔی  ُّٙ بٔطٔ َوإِٔ٪ ٣َاَت ا ُضَو أََح َٓ ِی٨ٔطٔ  ٌَ ُط بٔ ًَ 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، نب اشہؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

یھب وکیئ اسامؿ رففتخ ایک افر رھپ رخدیار سلفم وہ ایگ، افر ایھب ابعئ ےن اینپ زیچفں یک ھچک فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن 

ی ہ اپےئ وت فیہ اس امؽ ےک ےنیل اک دقحار ےہ نکیل ارگ رتشمی رم 

 

ی ت
ب ع

یھب تمیق فوصؽ ںیہن یک ےہ رھپ فہ اانپ امؽ اس رخدیار ےک اپس 

  وہاگ۔ایگ وہ وت رہ ابعئ یھب دفرسے رقض وخاوہں یک امدنن

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، نب اشہؾ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 سلفم ےک اپس وکیئ صخش اینپ زیچ دےھکی وت ایک رکے

     126    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، ًبذاہلل ب٩ ًبذاٟحبار، اس٤ٌی١، اب٩ ًیاغ، ابوبْک ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

َِٟخ  نٔي ا ٌِ َِٟحبَّارٔ َی ًَِبٔذ ا ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ائٔيُّ َحذَّ ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ إغ  ًَیَّ نٔي اب٩َِ  ٌِ ٌٔی١ُ َی ث٨ََا إِٔس٤َ َبایٔزٔیَّ َحذَّ



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِٟٔح٤ِٔصيُّ  ُِٟضَذی١ِٔ ا َِٟؤٟیٔذ أَبُو ا ُذ ب٩ُِ ا ا٢َ أَبُو َداُود َوصَُو ٣َُح٤َّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَِیٔذیِّ  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ي بَِْکٔ ب٩ِٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ  ِٟ  صَُزیَِزَة  ُضَو أُِسَوةُ ا َٓ ٤ََٓا بَقَٔي  اُظ ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضا َطِیّئا  ـَ َٗ إِٔ٪ کَاَ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ ٧َِحَوُظ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َز٣َأئ َوأَی٤َُّا ا٣ِزٕٔئ َػَّ ُِ

ُضَو أُِسوَ  َٓ َتٔف  ِ٘ ٥َِٟ َی َتَضي ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا أَِو  ِٗ ِی٨ٔطٔ ا ٌَ َُ ا٣ِزٕٔئ بٔ ا٢َ أَبُو َداُود َحٔذیُث ٣َأٟٕک أََػحُّ َص٠ََک َو٨ًَِٔذُظ ٣ََتا َٗ ز٣ََأئ  ُِ ِٟ  ةُ ا

دمحم نب وعػ، دبعاہلل نب دبعاابجلر، اامسلیع، انب ایعش، اوبرکب نب دبعارلنمح، اوبرہریہ یھب وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااسی 

یق امدنہ نمث ںیم ابعئ دفرسے رقض وخاوہں یک امدنن ےہ یہ رفاتی رکےت ںیہ افر رفامےت ںیہ ہک ارگ ابعئ ےن ھچک نمث ےل ایل وہ وت اب

ی ہ اپای اجےئ اب اس ابعئ ےن اس امؽ یک تمیق ںیم ھچک فوصؽ یک وہ ای ہن

 

ت ی 
ب ع

 افر وج آدیم یھب الہک وہ اجےئ اس ےک اپس ابعئ اک ھچک امؽ 

 یک وہ فہ رہ احؽ ںیم دفرسے رقض وخاوہں ےک لثم وہاگ۔

 نب دبعاابجلر، الیعمس، انب ایعش، اوبرکب نب دبعارلنمح، اوبرہریہدمحم نب وعػ، دبعاہلل  :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 سلفم ےک اپس وکیئ صخش اینپ زیچ دےھکی وت ایک رکے

     127    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ داؤد، ًبذاہلل ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوبْک ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ حارث، ہظا٦ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ نٔي اب٩َِ َوصِٕب أَ ٌِ ًَِبُذ اہللٔ َی ث٨ََا  ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد َحذَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ِبٔذ ٢َ َحذَّ ًَ ََِٔي أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ  َ َ ِْ أَ

نَي َحٔذیٔث ٣َا ٌِ ََٓذَِکَ ٣َ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َضي اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا َٗ ِذ  َٗ ٟٕٔک َزاَد َوإِٔ٪ کَاَ٪ 

َز٣َأئ ٓٔیَضا ُِ ِٟ ُضَو أُِسَوةُ ا َٓ  ٩ِ٣ٔ ث٨٤َََٔضا َطِیّئا 

امیلسؿ نب داؤد، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، اشہؾ، اس دحثی اک رتہمج دحثی ےک ذلی 

 ںیم سگر اکچ ےہ اہتبل اس ںیم اانت ااضہف ےہ ہک ارگ ابعئ ےن امؽ یک ھچک تمیق رکیل وہ وت دفرسے رقض وخاوہں یک امدنن ےہ اامؾ اوبداؤد



 

 

 یک دحثی زایدہ حیحص ےہ۔ رفامےت ںیہ ہک امکل

 امیلسؿ نب داؤد، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث، اشہؾ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زیچ دےھکی وت ایک رکے سلفم ےک اپس وکیئ صخش اینپ

     128    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ابوداؤد، اب٩ ابي ذئب، ابو٣ٌت٤ز، :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  َیأٟٔسيُّ َحذَّ ث٨ََا أَبُو َداُوَد صَُو اٟلَّ إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٠َِذَة  َْ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ   ٔ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ أَبٔي ا

َّي اہللُ  أئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ـَ َ٘ يَنَّ ٓٔی٥ُِٜ بٔ ـٔ ِٗ َ ا٢َ َْل َ٘ َٓ ٠ََِٓص  ٨ََٟا أَ ٠ََِٓص أَِو ٣َاَت أََتِی٨َا أَبَا صَُزیَِزَة فٔي َػاحٕٔب  ٥َ ٩ِ٣َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ِی٨ٔطٔ  ٌَ ًَطُ بٔ َوَجَذ َرُج١ْ ٣ََتا َّا َٓ ُّٙ بٔضَٔباب ٓٔی٩ِ٤َ أَِحَیا َحٔشي ُضَو أََح َٓ 

دمحم نب اشبر، اوبداؤد، انب ایب ذبئ، اوبرمتعم ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی سلفم آدیم ےک دقمہم وک ےل رک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ے اس اعمہلم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل اعتیل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ مہ ےن اسرا ہصق ایبؿ ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم اہمتر

ی ہ اس ےک اپس اپےئ وت فیہ اس اک دقح

 

ی ت
ب ع

ار ہیلع فآہل فملس فاال ہلصیف رکفں اگ وج صخش سلفم وہ ایگ وہ ای رم ایگ رھپ وکیئ آدیم اانپ امؽ 

 ےہ۔

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد، انب ایب ذبئ، اوبرمتعم، :  رافی

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

  

 (وج یسک رملی اجونر وک زدنہ رکے )الھکالپ رک



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 (وج یسک رملی اجونر وک زدنہ رکے )الھکالپ رک

     129    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ح٤اد، ٣وسي، ابا٪، ًبیذاہلل، ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٣٩٤وسي ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ حُ  ث٨ََا أَبَاُ٪  ث٨ََا ٣ُوَسي َحذَّ اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ٤َِیٔذ ب٩ِٔ 

٩ًَِ أَبَاَ٪  ا٢َ  َٗ ٔبيِّ َو ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِٟٔح٤ِئََیِّ  ا٢َ ٩ِ٣َ َوَجَذ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ثَُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔبيَّ َحذَّ ٌِ ًَا٣ّٔزا اٟظَّ أَ٪َّ 

ا٢َ فٔي َحٔذیٔث  َٗ ُط  َٟ هَٔي  َٓ أَِحَیاَصا  َٓ َذَصا  َْ َ أ َٓ َشیَّبُوَصا  َٓ ُٔوَصا  ٔ ٠ ٌِ ٨ًََِضا أَص٠َُِضا أَِ٪ َی ًََحزَ  ِذ  َٗ َ  َدابَّّة  ا٢َ ًُب َٗ ٠ُِت أَبَاَ٪  ُ٘ َٓ ِیُذ اہللٔ 

ا٢َ أَبُو َداُود َوَصَذا َحذٔ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٔ َواحٕٔذ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ َُيَِ ا٢َ  َٗ  ٩ِ ادٕ َوصَُو أَبِيَُن َوأََت٥ُّ ٤ًََّ  یُث َح٤َّ

ےت ںیہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ومیس نب اامسلیع، امحد، ومیس، اابؿ، دیبع اہلل،  دیم نب دبعارلنمح ایبؿ رک

سج صخش ےن وکیئ ااسی اجونر اپای سج ےس اس ےک امکل فریغہ اعزج آےئگ وہں افر اےس اچرہ اپین فریغہ ہن دےتی وہں افر اےس ابرہ 

یس اک ےہ۔ اابؿ یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک دیبع اکنؽ دای وہ اہجں اچےہ الچ اجےئ رھپ فہ اےس ےل ےل افر اےس الھک الپ رک زدنہ رکے وت فہ ا

اہلل )وج ہک اکی رفای ںیہ( فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اعرم یبعش ےس وپاھچ ہک آپ ےن ہی دحثی احصہب ںیم ےس سک ےس ینس ےہ اوہنں 

 ۔ےن رفامای ہک اکی ےس زادئ احصہب ےس۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک امحد یک رفاتی زایدہ فاحض افر لمکم ےہ

 ومیس نب الیعمس، امحد، ومیس، اابؿ، دیبعاہلل،  دیم نب دبعارلنمح :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 (وج یسک رملی اجونر وک زدنہ رکے )الھکالپ رک

     130    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد اب٩ زیذ، ْاٟذ، ًبیذاہلل ب٩ ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ح٤َُ  أئ  َِٟحذَّ أٟٕذ ا َْ  ٩ًَِ نٔي اب٩َِ َزیِٕذ  ٌِ ٕ َی اد ٩ًَِ َح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ِیذٔ ب٩ِٔ َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ا٢َ ٩ِ٣َ َتَزَک َدابَّّة ب٤َٔضِ  َٗ َُّط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َِٟحٔذیَث إ ٍُ ا َٓ ٔبيِّ َیزِ ٌِ هَٔي ٩ِ٤َٟٔ أَِحَیاصَااٟظَّ َٓ أَِحَیاَصا َرُج١ْ  َٓ  ٠َٕک 

ارلنمح ےس یہ رموفاع رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب دیبع، امحد انب زدی، اخدل، دیبع اہلل نب  دیم نب دبع

رفامای ہک سج یسک ےن اجونر وک الہتک یک ہگج وھچڑ دای، ہک ہن اےس اچرہ دے ہن اپین ہن اس اک ایخؽ رکے رھپ اےس یسک آدیم ےن اچرہ 

 فریغہ الھک رک زدنہ رک دای وت فہ ایس الھکےن فاال ےہ۔

 نب دیبع، امحد انب زدی، اخدل، دیبعاہلل نب  دیم نب دبعارلنمحدمحم  :  رافی

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

  

 رنہ )رگفی( اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رنہ )رگفی( اک ایبؿ

     131    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد، اب٩ ٣بارک، زِکیا طٌبي، ابوہزیزہ :  راوی

َّي اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٩ًَِ َزَِکٔ ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا َص٨َّاْد  َََُٟن َحذَّ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ رِّ   اٟذَّ

ُب  َٛ َّٟٔذی َیزِ ًَََّي ا تٔطٔ إَٔذا کَاَ٪ ٣َزِصُو٧ّا َو َ٘ َٔ ُب ب٨َٔ َٛ ِضزُ یُزِ تٔطٔ إَٔذا کَاَ٪ ٣َزِصُو٧ّا َواٟوَّ َ٘ َٔ ا٢َ أَبُو َداُود َوصَُو یُِح٠َُب ب٨َٔ َٗ ُة  َ٘ َٔ  َوَیِح٠ُٔب ا٨َّٟ

 ٨ًَِٔذ٧َا َػحٔیْح 

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دفدھ فاال اجونر ارگ انہد، انب رابرک، زرکای یبعش، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

رموہں وہ وت اس دفدھ ایس ےک رخچ رپ دفاہ اجےئ افر وساری رکے ایس رپ ایس اجونر اک ہقفن ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک یہی 



 

 

 رامرے زندکی حیحص ےہ۔

 انہد، انب رابرک، زرکای یبعش، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 وج ابپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ےٹیب اک امؽ اھکےئ اس اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وج ابپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ےٹیب اک امؽ اھکےئ اس اک ایبؿ

     132    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤ًارہ ب٩ ٤ًيَ، كي پ٬وپ٬ی ےن حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُاَرةَ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َرضَٔي  َحذَّ َِٟت  َ ََّضا َسأ تٔطٔ أ٧َ َّ٤ًَ  ٩ًَِ  ٕ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ َٓآک١ُُ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ  ٨َِضا فٔي حِٔحزٔی یَتٔی٥ْ أَ ًَ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَكَِیٔب ٣َا أَک١ََ اٟزَُّج١ُ اہللُ 

َُٟذُظ  ِشبٔطٔ َوَو َٛ ِشبٔطٔ ٩ِ٣ٔ  َٛ  ٩ِ٣ٔ 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، امعرہ نب ریمع، یک وھپیھپ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وساؽ ایک ہک ریمی افکتل 

 ںیم اکی میتی ےہ ایک ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس اھک یتکس وہں؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےن رفامای ہک ااسنؿ اک اپزیکہ رتنی امؽ فہ ےہ وج اس ےن امکای وہ افر اٹیب اس یک امکیئ ےہ۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، امعرہ نب ریمع، یک وھپیھپ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وج ابپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ےٹیب اک امؽ اھکےئ اس اک ایبؿ

     133    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یرسہ، ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، طٌبہ، ح٥ٜ، ٤ًارہ ب٩ ٤ًيَ، اپني واٟذہ سے اور  :  راوی

 وہ حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُحَ  ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ َة َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة ا ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ َِٟح٥َٜٔ َحذَّ ٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُذ ب٩ُِ َج َّ٤

 َٟ ا٢َ َو َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ  ٕ ِشبٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَكَِیٔب ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ َٛ ُذ اٟزَُّج١ٔ ٩ِ٣ٔ 

ا َٗ ٠ََُُٓوا ٩ِ٣ٔ أ٣ََِوأٟض٥ِٔ  ِشبٔطٔ  َ٪ َزاَد ٓٔیطٔ إَٔذا اِحَتِحُت٥ِ َوصَُو ٨ِ٣َُْکْ َٛ ادُ ب٩ُِ أَبٔي ُس٠َامِیَ  ٢َ أَبُو َداُود َح٤َّ

 دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، امعرہ نب ریمع، اینپ فادلہ ےس افر فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ااسنؿ اک اٹیب اس یک امکیئ ےہ افر اپزیکہ رتنی امکیئ ےہ اعتیل ہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن 

م اک 
 
ج

 

دب

سپ افالد ےک امؽ ےس اھکؤ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک امحد نب ایب امیلسؿ ےن )وج ہک اکی رافی ںیہ اس دحثی ےک( اذا ا

 ااضہف ایک ےہ افر فہ رکنم ےہ۔

اہلل نب رمع نب رسیمہ، امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، امعرہ نب ریمع، اینپ فادلہ ےس افر فہ رضحت اعہشئ دیبع :  رافی

 ریض اہلل اعتیل ہنع

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ےٹیب اک امؽ اھکےئ اس اک ایبؿوج ابپ 

     134    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ہا٢، یزیذ ب٩ زریٍ، حبیب، ٤ًز ب٩ طٌیب :  راوی



 

 

 ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ أَ٪َّ َحذَّ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا َحبٔیْب ا َحذَّ

َّٟذا َوإٔ٪َّ َوا َّ َوَو ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ لٔي ٣َا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ أ٧ََِت َو٣َ َرُجَّل أَتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ اَُٟک ٟٔٔذی یَِحَتاُد ٣َالٔي 

 ٥ِ ُٛ ٔ د ََ ِشٔب أَِو َٛ ٠َُُوا ٩ِ٣ٔ  َٓ ِشب٥ُِٜٔ  َٛ ٥ِ ٩ِ٣ٔ أَكَِیٔب  ُٛ َد ََ  َٟٔوأٟٔذَک إٔ٪َّ أَِو

دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، بیبح، رمع نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ رمعف ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع 

ر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس امؽ ف دفتل یھب ےہ افر ریمی فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم احرض وہا اف

افالد یھب ےہ کشیب ریمے فادل ریمے امؽ ےک اتحمج ںیہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وت افر ریتا امؽ ریتے ابپ اک ےہ، 

 افالد یک امکیئ ںیم ےس اھکؤ۔ اہمتری افالدںی اہمتری اپزیکہ رتنی امکیئ ںیہ اینپ

 دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، بیبح، رمع نب بیعش :  رافی

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

  

ی ہ یسک ےک اپس اپےئ

 

ی ت
ب ع

 وکیئ آدیم اانپ امؽ 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی ہ یسک ےک اپس اپےئوکیئ آدیم 

 

ت ی 
ب ع

 اانپ امؽ 

     135    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ہظی٥ ٣وسٰي ب٩ سائب، ٗتادہ حش٩، س٤زہ ب٩ ج٨ذب :  راوی

َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ائٔٔب  ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ اٟشَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ِوٕ٪ َحذَّ ًَ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِذٕب  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا

 ِٟ ٍُ ا ٔ َّب ُّٙ بٔطٔ َویَت ُضَو أََح َٓ ًَيَِن ٣َأٟطٔ ٨ًَِٔذ َرُج١ٕ  ٥َ ٩ِ٣َ َوَجَذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٍُ ٩ِ٣َ بَا  بَیِّ

ب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمعف نب وعؿ، میشہ ومٰیس نب اسبئ، اتقدہ نسح، رمسہ نب دنج

ی ہ یسک آدیم ےک اپس اپای وت فیہ اس اک زایدہ دقحار ےہ افر رخدیار فہ ابعئ ےس اس اک اطمہبل رکے۔

 

ت ی 
ب ع

 سج صخش ےن اانپ امؽ 



 

 

 رمعف نب وعؿ، میشہ ومٰیس نب اسبئ، اتقدہ نسح، رمسہ نب دنجب :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی ہ یسک ےک اپس اپےئ

 

ت ی 
ب ع

 وکیئ آدیم اانپ امؽ 

     136    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، :  راوی

ًَائَٔظَة أَ٪َّ ص٨ِٔ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ اؤَیَة َجائَِت َرُسو٢َ َحذَّ ٌَ ّذا أ٦َُّ ٣ُ

 ٔ َیاَ٪ َرُج١ْ َطٔحیْح َوإ ِٔ َِٟت إٔ٪َّ أَبَا ُس ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َذ اہللٔ َػَّ ُْ ًَََّيَّ ُج٨َاْح أَِ٪ آ َض١ِ  َٓ ٔٔینٔي َوبَنٔيَّ  ٔلینٔي ٣َا یَِٜ ٌِ ََ یُ َُّط  ٧

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َِٟ ٔٔیٔک َوب٨َٔیٔک بٔا ٔذی ٣َا یَِٜ ُْ ا٢َ  َٗ  ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ َطِیّئا 

 ہیلع فآہل فملس ادمح نب ویسن، زریہ، اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع یک فادلہ دنہہ وضحر یلص اہلل

ےک اپس احرض وہںیئ افر رعض ایک ہک اوبایفسؿ اکی وجنکس آدیم ںیہ افر فہ ےھجم رضفرت ےک دقبر افکتی امؽ ںیہن دےتی افر ریمے 

 ےٹیب یھب ںیہ سپ ارگ ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس ھچک وچری ےل ایل رکفں وت ریمے افرپ وکیئ انگہ وہاگ؟ آپ ےن رفامای ہک ینتج اہمتری افر

 اہمترے وٹیبں یک رضفرت وک اکیف وہ اانت ےل ایل رکف۔ رفاج ف دوتسر ےک اطمقب۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی ہ یسک ےک اپس اپےئوکیئ آدیم اانپ امؽ 

 

ت ی 
 ب ع



 

 

     137    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ :  راوی  ْظیع ب٩ اُص٦،ً 

٩ًَِ اٟ َِٟض٤َِذأِيِّ  ٩ًَِ َػأٟٕح ا ِورٔیُّ  ٧َََا اٟثَّ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٦َ َحذَّ َظِیُع ب٩ُِ أَُِصَ ُْ ث٨ََا  ٩ًَِ َزیِذٔ َحذَّ  ٕ يَِ َْ ًَِبٔذ   ٩ًَِ ٔبيِّ  ٌِ ظَّ

َِٟی٩ٔ٤َ َو  ٨ًَِطُ بَٔثََلثَٕة َوصَُو بٔا ًََّٔيٌّ َرضَٔي اہللُ  ُتَٔي  ا٢َ أ َٗ  ٥َ َٗ أ٪ َٟٔضَذا ب٩ِٔ أَِر َشأ٢ََ اث٨َِئِن أَُتِٔقَّ َٓ ٕ َواحٕٔذ  ٕ فٔي كُِضز ًَََّى ا٣َِزأَة وا  ٌُ َٗ

ِٟحَ  َ أ َٓ ََ بَِی٨َُض٥ِ  َٓأََِقَ  ََ  ََ ا َٗ ١َ ک٤ََّ٠ُا َسأ٢ََ اث٨َِئِن  ٌَ َح َٓ ا  ٌّ ُض٥ِ َج٤ٔی َٟ َ َّي َسأ ََ َحت  ََ ا َٗ ٔذ  َٟ َو ِٟ ٠َِیطٔ بٔا ًَ َّٟٔذی َػاَرِت  ََٟذ بٔا َو ِٟ َٙ ا

ُِِٟقِ  َّيا َٝ َحت ٔح ـَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  َٝ ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ ٔ ََٓذَِکَ َذٟ ا٢َ  َٗ َیٔة  ٠َِیطٔ ث٠ُُثَِي اٟذِّ ًَ  ١َ ٌَ ُة َوَج ث٨ََا  ًَ بََذِت ٧ََوأجُذُظ َحذَّ

ٔبيَّ  ٌِ ٍَ اٟظَّ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة َس٤ٔ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔي َحذَّ اذٕ َحذَّ ٌَ ًََّٔيُّ ب٩ُِ أَبٔي  ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ُتَٔي  ا٢َ أ َٗ َِٟخ٠ٔی١ٔ  َِٟخ٠ٔی١ٔ أَِو اب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا

َّى  ََ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َِٟی٩َ٤َ َو ٥ِ یَِذُِکِ ا َٟ ََٟذِت ٩ِ٣ٔ ثَََلثَٕة ٧َِحَوُظ  ٕ َو ٨ُِط فٔي ا٣َِزأَة ًَ َُٟط كٔیَبا كَأٟٕب َرضَٔي اہللُ  ِو َٗ  ََ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

َٟذٔ  َو ِٟ  بٔا

شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دنہہ آںیئ افر اہک ای روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کشیب اوبایفسؿ اکی امؽ رفےنک فاال آدیم ےہ ایک ریمے افرپ وکیئ انگہ وہاگ ارگ ںیم اس ےک امؽ ںیم ےس 

اےنپ افر اینپ افالد ےک ےیل ولں؟ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترے افرپ وکیئ انگہ ںیہن وہاگ  ریغب ااجزت ےک

 ارگ مت اینپ افالد رپ دوتسر رفاج ےک اطمقب رخچ رکف۔

 شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ی ہ یسک ےک اپس اپےئ

 

ت ی 
ب ع

 وکیئ آدیم اانپ امؽ 

     138    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابزاہی٥، ٧اك٠ٙ ب٩ ٨ُا٦، رشیک اب٩ ًَلء، ٗیص، ابي حؼين٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، اح٤ذ ب٩  :  راوی

ا٢َ ا َٗ یٕک  ٩ًَِ رَشٔ  ٕ ُٙ ب٩ُِ ٨ََُّا٦ ث٨ََا ك٠َِ ََ َحذَّ ا َٗ ََلٔئ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ِیْص  َٗ ََلٔئ َو ٌَ ِٟ ب٩ُِ ا

٩ًَِ أَبٔي صُزَ  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ََ َتُخ٩ِ ٣َ حَُؼيِٕن  ٔلَي ٩ِ٣َ ائَِت٨َ٤ََک َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَدِّ اِْل٣ََا٧ََة إ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ یَِزَة 

ا٧ََک  َْ 

فملس دمحم نب العء، ادمح نب اربامیہ، انقط نب انغؾ، رشکی انب العء، سیق، ایب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن رفامای ہک وج اہمترے اپس اامتن روھکاےئ اس یک اامتن ادا رکف افر وج ایختن رکے اہمترے اسھت مت اس ےک اسھت ایختن ہن 

 رکف۔

 دمحم نب العء، ادمح نب اربامیہ، انقلط نب انغؾ، رشکی انب العء، سیق، ایب نیصح :  رافی

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

  

 احتفئ وبقؽ رکےن اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 احتفئ وبقؽ رکےن اک ایبؿ

     139    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ بَح، ًبذاٟزحی٥ ب٩ ٣ْطٖ، ًیسي، اب٩ یو٧ص، ب٩ ابي اسحٙ ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی

ث٨ََا ًٔیَسي َوصَُو اب٩ُِ یُو٧َُص  ََ َحذَّ ا َٗ ٖٕ اٟزَُّؤأسيُّ  ًَِبُذ اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ٣َُْطِّ ًََّٔيُّ ب٩ُِ بََِحٕ َو ث٨ََا  ٩ًَِ  َحذَّ بٔیعٔيُّ  َٙ اٟشَّ ب٩ِٔ أَبٔي إِٔسَح

٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٠َِیَضاصَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ًَ َِٟضٔذیََّة َویُثٔیُب  َب١ُ ا ِ٘ ٥َ کَاَ٪ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

یلع نب رحب، دبعارلمیح نب رطمػ، یسیع، انب ویسن، نب ایب ااحسؼ اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 



 

 

 دبہل یھب دےتی ےھت۔ ومعمؽ اھت ہک دہاای افر ےفحت وبقؽ رکےت ےھت افر اس اک

 یلع نب رحب، دبعارلمیح نب رطمػ، یسیع، انب ویسن، نب ایب اقحس اشہؾ نب رعفہ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 احتفئ وبقؽ رکےن اک ایبؿ

     140    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو س٤٠ہ، اب٩ ٓـ١، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ سٌیذ ب٩ ابي سٌیذ، ابوہزیزہ :  راوی

 َٙ ُذ ب٩ُِ إِٔسَح ثَنٔي ٣َُح٤َّ ١ٔ َحذَّ ـِ َٔ ِٟ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َس٤َ٠َُة َی ٤ِزٕو اٟزَّازٔیُّ َحذَّ ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕذ ٩ًَِ َحذَّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي َس َس

٥َ َوای٥ُِ اہللٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ َذ یَِومٔي صََذا ٩ِ٣ٔ أََحٕذ ا ٌِ َب١ُ َب ِٗ ََ أَ  

ٔطًیا أَِو  ََّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٣َُضأجّزا َُقَ ٔ ًٔٔیا َصٔذیَّّة إ َ٘  أَِنَؼارٔیًا أَِو َدِؤسًیا أَِو َث

 دمحم نب رمعف ہملس، انب لضف، دمحم نب ااحسؼ دیعس نب ایب دیعس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

فاال، اہمرج، رقیشی، ای ااصنری وہ ای یفقث وہ ای دفیس ہک دخا یک مسق ںیم آج ےک دعب یسک ےس وکیئ دہہی وبقؽ ںیہن رکفں اگ اال ہی ہک دےنی 

 وہ۔

 دمحم نب رمعف ہملس، انب لضف، دمحم نب اقحس دیعس نب ایب دیعس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 دہہی دے رک دفابرہ ےل انیل

 دی فرففتخ اک ایبؿرخ :   ابب



 

 

 دہہی دے رک دفابرہ ےل انیل

     141    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪ ہ٤ا٦، طٌبہ، ٗتادہ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، اب٩ ًباض ٧بي پاک ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ َحذَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  اُٟوا َحذَّ َٗ َبُة  ٌِ ا٦ْ َوُط ث٨ََا أَبَاُ٪ َوَص٤َّ  َحذَّ

 َٗ ا٢َ  َٗ ا٦ْ َو ا٢َ َص٤َّ َٗ ِیئٔطٔ  َٗ ائٔٔذ فٔي  ٌَ ِٟ ائُٔذ فٔي صٔبَتٔطٔ کَا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٣ّاَتادَ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ََّ رَحَ ٔ ِیَئ إ َ٘ ِٟ ٥ُ٠َ ا ٌِ ََ َن  ةُ َو

ملسم نب اربامیہ، اابؿ رامؾ، ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، انب ابعس یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک 

رک ےک دفابرہ لگن ےل، رامؾ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دہہی دے رک فاسپ ےنیل فاال اس صخش یک رطح ےہ وج ےق 

 رفامای ہک مہ وت ےق وک دفابرہ ےنلگن وک رحاؾ ایخؽ رکےت ںیہ سج اک بلطم ہی ےہ ہک دہہی فاسپ انیل رحاؾ ےہ۔

 ملسم نب اربامیہ، اابؿ رامؾ، ہبعش، اتقدہ، دیعس نب بیسم، انب ابعس یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دہہی دے رک دفابرہ ےل انیل

     142    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 كاؤض، اب٩ ٤ًز٣شذد، یزیذ، اب٩ زریٍ، حشين، ٤ًزب٩ طٌیب،  :  راوی

 ًَ ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشيِْن ا ٍٕ َحذَّ نٔي اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُذ َی ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َواب٩ِٔ َحذَّ ٩ِ كَاُوٕض 

ََ َیٔح١ُّ ٟٔزَ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٔلی ًَبَّإض  ٌِ َِٟوأَٟذ ٓامَٔی ُی ََّ ا ٔ ٍَ ٓٔیَضا إ ئََِج َٓ ّة أَِو یََضَب صَٔبّة  ٔلیَّ ًَ ٔلَی  ٌِ ُج١ٕ أَِ٪ ُی

 ًَ اَئ ث٥َُّ  َٗ  ٍَ ٔ َٓإَٔذا َطب ٠ََِِٟٔب َیأِک١ُُ  ٤ََث١ٔ ا َٛ ٍُ ٓٔیَضا  َة ث٥َُّ َیزِٔج ٔلیَّ ٌَ ِٟ ٔلی ا ٌِ َّٟٔذی ُی ََٟذُظ َو٣ََث١ُ ا ِیئٔطٔ َو َٗ  اَد فٔي 



 

 

انب زرعی، نیسح، رمعنب بیعش، عاؤس، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دسمد، سیدی، 

یسک آدیم ےک ےئل اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ یسک وک ہیطع دے ای دہہی دے افر رھپ اےس فاسپ ےل ےل وساےئ ابپ ےک ہک وج فہ اےنپ ےٹیب وک 

 یک  لاؽ وج ہیطع دےنی ےک دعب اےس فاسپ ولاٹ ا ات اس ےتک یک رطح ےہ وج وخب ریس وہ دے اس وک فاسپ ےل اتکس ےہ افر اس صخش

 اھکےئ افر رھپ ےق رک دے افر رھپ ےق رکےن ےک دعب دفابرہ لگن ےل۔

 دسمد، سیدی، انب زرعی، نیسح، رمعنب بیعش، عاؤس، انب رمع :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دہہی دے رک دفابرہ ےل انیل
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 س٠امی٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیذ، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَُط  ِیٕب َحذَّ ٌَ ٤ًََِزو ب٩َِ ُط ََِٔي أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕذ أَ٪َّ  َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ ٤َِِٟضزٔیُّ أَ ًَِبذٔ ا  ٩ِ

 َٛ َّٟٔذی َیِشتََٔدُّ ٣َا َوَصَب  ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٤ًَِزٕو  ِیَئطُ اہللٔ ب٩ِٔ  َٗ َیأِک١ُُ  َٓ ٠ََِِٟٔب َی٘ٔیُئ  ٤ََث١ٔ ا

َِٟیطٔ ٣َا َوصََب  ٔ ٍِ إ َٓ ََدَّ ث٥َُّ ُٟٔیِذ َ ِٖ ب٤َٔا اِست زَّ ٌَ ٠ُِی َٓ  ِٕ َّٗ ٠ِیَُو َٓ َِٟواصُٔب  ََدَّ ا َ إَٔذا اِست َٓ 

 ےن رفامای ہک اس امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ااسہم نب زدی، رمعف نب بیعش ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

صخش یک  لاؽ وج ہبہ رکےن ےک دعب ولاٹ ےل اس ےتک یک یس ےہ وج ےق رکےن ےک دعب اینپ ےق وک اھکےئ بج ہبہ رکےن فاال اینپ زیچ 

 فاسپ ےل وت وموہب ہل اس ےس فاسپ ےنیل اک ببس وپےھچ افر وج ہبہ اس ےن ایک اھت ےس فاسپ رک دے۔

 ااسہم نب زدی، رمعف نب بیعشامیلسؿ نب داؤد، انب فبہ،  :  رافی

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

  



 

 

 اکؾ رکےن رپ دہہی دےنی اک ایبؿ

ئ

 
 یسک اک وکی

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اکؾ رکےن رپ دہہی دےنی اک ایبؿ

ئ

 
 یسک اک وکی
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اح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ ٣اٟک، ًبیذاہلل ب٩ ابي جٌرف، ْاٟذ ب٩ ابي ٤ًزا٪ ٗاس٥ حـور اِک٦ ػَّي  :  راوی

 اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  حٔ َحذَّ ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  أٟٔذ ب٩ِٔ أَبٔي َحذَّ َْ  ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َج ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

ٍَ ْٔلَْٔیطٔ  َٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َط َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َٟطُ َصٔذیَّّة ٤ًَِٔزاَ٪  أَصَِذی  َٓ ًَٕة  ا َٔ بَٔظ

٠َِیضَ  ًَٔوامّی ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب اٟزِّبَاًَ ِذ أَتَي بَابّا  َ٘ َٓ ب٠ََٔضا  َ٘ َٓ  ا 

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب امکل، دیبع اہلل نب ایب رفعج، اخدل نب ایب رمعاؿ اقمس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہک سج صخش ےن اےنپ یسک املسمؿ اھبیئ یک افسرش یک افر رھپ فہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 اس ےس ہلص ںیم وکیئ دہہی اےس ےجیھب افر ہی وبقؽ رک ےل وت سپ فہ وسد ےک اکی ڑبے درفازہ ںیم دالخ وہ ایگ۔

ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب امکل، دیبعاہلل نب ایب رفعج، اخدل نب ایب رمعاؿ اقمس وضح :  رافی

 فآہل فملس

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

  

 ابپ اےنپ وٹیبں ںیم ےس ضعب وک دہہی دےنی ںیم رتحیج دے دفرسفں رپ اس اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دےنی ںیم رتحیج دے دفرسفں رپ اس اک ایبؿ ابپ اےنپ وٹیبں ںیم ےس ضعب وک دہہی
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 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، سیار، ٣ِيَہ، داؤد، طٌبي، ٣حاٟذ، اس٤ٌی١ ب٩ سا٥ٟ، طٌبي، ن٤ٌا٪ ب٩ بظيَ :  راوی

 ٩ًَِ ٧َََا َداُودُ  َ َ ِْ ََةُ َوأَ ٧َََا ٣ُِٔي َ َ ِْ ٧َََا َسیَّاْر َوأَ َ َ ِْ َ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٧َََََا ٣َُحأْٟذ  َحذَّ ِْ ٔبيِّ َوأَ ٌِ اٟظَّ

ا٢َ أ٧ََِح٠َنٔي َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظيَ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ  ِو٦ٔ  َوإِٔس٤َ َ٘ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ ٩ِ٣ٔ بَئِن ا ا٢َ إِٔس٤َ َٗ أَبٔي ٧ُِحَّل 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ٤ًََِزةُ ب٨ُِٔت َرَواَحَة ائِٔت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِّي  َٟطُ أُم َِٟت  ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ  َّي ٧ِٔح٠َّة ََُُل٣ّا  َتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ أ َٓ أَِطضِٔذُظ  َٓ َس٥ََّ٠ 

٠َِیطٔ  ًَ َٟتِ  اہللُ  َ ٤َِزَة َسأ ًَ ٤َاَ٪ ٧ُِحَّل َوإٔ٪َّ  ٌِ ِّي ٧ََح٠ُِت ابِنٔي ا٨ُّٟ ِٔ ُط إ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  ََٓذَِکَ َذَٟٔک  أَِطَضَذُظ  َٓ ًَََّي َوَس٥ََّ٠  نٔي أَِ٪ أُِطضَٔذَک 

ًَِلِیَت ٣ِٔث١َ ٣َا  ُض٥ِ أَ َّ٠َُ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ا٢َ  َٗ َْٟذ ٔسَواُظ  ََٟک َو ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُف َذَٟٔک  ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ٤َاَ٪  ٌِ ًَِلِیَت ا٨ُّٟ أَ

ََةُ فٔي ا٢َ ٣ُِٔي َٗ َُئَِی  ًَََّي َصَذا  أَِطضِٔذ  َٓ ُض٥ِ صََذا َت٠ِحَٔئْة  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ثٔيَن صََذا َجِوْر َو ٤َُِٟحذِّ ٔئ ا ََ َک أَِ٪  َصُؤ َِٟیَص َیرُسُّ َحٔذیثٔطٔ أَ

ٕٔ َس  ِل َِّ َوا٠ُّٟ ٔ َِٟ ََٟک فٔي ا َُئَِی َوَذَِکَ ٣َُحأْٟذ َیُٜو٧ُوا  ًَََّي َصَذا  أَِطضِٔذ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠َِیَک ٩ِ٣ٔ  َواْئ  ًَ َُٟض٥ِ  فٔي َحٔذیثٔطٔ إٔ٪َّ 

ا٢َ أَبُو َداُود فٔي َحٔذیٔث اٟ َٗ َُّوَک  َ ِّٙ أَِ٪ َیَ َِٟح ٠َِیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ََٟک  ٤َا أَ٪َّ  َٛ ٔذ٢َ بَِی٨َُض٥ِ  ٌِ ِّٙ أَِ٪ َت َِٟح اا َٗ ُض٥ِ أَک١َُّ ب٨َٔیَک زُّصِزٔیِّ  ـُ ٌِ ٢َ َب

َحي ُـّ ا٢َ أَبُو اٟ َٗ ََٟک ب٨َُوَ٪ ٔسَواُظ َو ٔبيِّ ٓٔیطٔ أَ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ أٟٕذ  َْ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔي  َٗ َٟٔذَک َو ُض٥ِ َو ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٕ  َو ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظيَ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ

َُيَُِظُ  َْٟذ  ََٟک َو  أَ

دل، اامسلیع نب اسمل، یبعش،  نامؿ نب س ری ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل ےن ےھجم ادمح نب لبنح، میشہ، ایسر،  ریغہ، داؤد، یبعش، اجم

ھچک دہہی دای اامسلیع نب اسمل )وجرافی دحثی( فہ ےتہک ںیہ ہک اکی الغؾ وقؾ فاولں ےک درایمؿ رتشمک اھت،  نامؿ نب س ری ےتہک ںیہ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انب ںیل اس دہہی رپ۔ ریمے فادل ہک اںیہن )ریمے فادل وک( ریمی فادلہ ےن اہک ہک آپ وضحر ارکؾ یلص

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ افر آپ ےس اسرا فاہعق ایبؿ ایک افر وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے فادل ےن 

ہ( رمعة ےن ھجم ےس اہک ہک ںیم آپ وک اس ہیطع رپ وگاہ رعض ایک ہک ںیم ےن اےنپ ےٹیب  نامؿ وک ھچک دہہی دای ےہ افر ) نامؿ یک فادل

 انبولں۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اہک ہک ایک اہمترے افر یھب ےٹیب ںیہ  نامؿ ےک العفہ؟ فہ ےنہک یگل ہک ںیم ےن اہک یج

وج  نامؿ وک دای ےہ اوہنں ےن اہک ہک ںیہن۔ ضعب  اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک مت ےن بس وک اس یک لثم دہہی دای

دحمنیث رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی وت ملظ افر زایدیت ےہ ہکبج دفرسے ضعب دحمنیث رفامےت 



 

 

س اعمہلم رپ یسک افر وک وگاہ انبول۔ اجمدل اینپ ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی وت وبجمری ںیم دہہی دانی ےہ اپس ا

رفاتی ںیم ذرک رکےت ںیہ ہک اہمترے وٹیبں وک مت رپ قح ےہ ہک مت اؿ ےک درایمؿ دعؽ رکف شیج ہک اؿ ےک افرپ اہمترا قح ےہ ہک فہ 

  ےک اافلظ اہمترے اسھت کین ولسک رکںی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک زرہی یک رفاتی ںیم ےہ ہک ضعب رفاة ےن ا

 

 
لک ب

اامعتسؽ رفامےئ ںیہ افر ضعب ےن الک فدلک ےک اافلظ اامعتسؽ ےیک ںیہ ہکبج انب ایب اخدل ےن یبعش ےس رمفی ےہ اکل ونبؿ وساہ ےک 

 اافلظ اامعتسؽ ےیک ںیہ افر اوبایحضل ےن  نامؿ نب س ری ےس رفاتی ںیم اکل فدل ریغہ ےک اافلظ ذرک ےیک ںیہ۔

 میشہ، ایسر،  ریغہ، داؤد، یبعش، اجمدل، الیعمس نب اسمل، یبعش،  نامؿ نب س ری ادمح نب لبنح، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ ابپ اےنپ وٹیبں ںیم ےس ضعب وک دہہی دےنی ںیم رتحیج دے دفرسفں رپ اس

     146    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ہظا٦ ب٩ رعوہ، ن٤ٌا٪ ب٩ بظيَ، :  راوی

٤َاُ٪  ٌِ ثَنٔي ا٨ُّٟ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ًَِلاُظ أَبُوُظ  َحذَّ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ب٩ُِ َبٔظيَ

 ٔ ًَِلا٧ٔیطٔ أَب ا٢َ ََُُلمٔي أَ َٗ ََل٦ُ  ُِ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا صََذا ا َّي اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا ََُُل٣ّا  َٛ ًَِلی  َ َوتَٔک أ ِْ ٔ ١ََُّ إ َٓ ا٢َ  َٗ ي 

اِردُِدظُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ًَِلاَک   أَ

، رجری، اشہؾ نب رعفہ،  نامؿ نب س ری ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن اںیہن الغؾ دہہی ایک وضحر ارکؾ یلص اہلل امثعؿ نب ایب ہبیش

ہیلع ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی الغؾ ایک ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہی ریما الغؾ ےہ وج ریمے فادل ےن ےھجم دہہی دای ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل 

ہک ایک ریتے بس اھبویئں وک ہیطع دای ےہ سج رطح ہک ےھجت ہیطع دای ےہ ںیم ےن اہک ہک ںیہن رھپ رفامای ہک اےس فآہل فملس ےن وپاھچ 

 فاسپ رک دف۔



 

 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشہؾ نب رعفہ،  نامؿ نب س ری، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ابپ اےنپ وٹیبں ںیم ےس ضعب وک دہہی دےنی ںیم رتحیج دے دفرسفں رپ اس اک ایبؿ

     147    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤اد، حاجب ب٩ ٣ٔـ١ ب٩ ٣ہ٠ب :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤َُِٟض٠َّٔب  ١ٔ ب٩ِٔ ا َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ َحأجٔب ب٩ِٔ ا اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٕ َحذَّ ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظيَ ٌِ ُت ا٨ُّٟ ٌِ ٔ٤

َّي ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ  َی ًَ ًِٔذُٟوا بَيَِن أَب٨َِائ٥ُِٜٔ  اہللُ  ٥ِ ا ُٛ ٔ د ََ ًِٔذُٟوا بَيَِن أَِو  َوَس٥ََّ٠ ا

امیلسؿ نب رحب، امحد، احبج نب لضفم نب بلہم، اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ہک ںیم ےن  نامؿ نب س ری 

 ہک اےنپ وٹیبں ےک درایمؿ دعؽ ایک رکف۔ےس انس فہ رفام رےہ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 امیلسؿ نب رحب، امحد، احبج نب لضفم نب بلہم :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دفرسفں رپ اس اک ایبؿابپ اےنپ وٹیبں ںیم ےس ضعب وک دہہی دےنی ںیم رتحیج دے 

     148    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ رآٍ، یحیي ب٩ آد٦، زہيَ، ابوزبيَ، جابز :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ  َْ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ آَد٦َ َحذَّ ٍٕ َحذَّ ٔ ُذ ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ ا٧َِح١ِ ابِنٔي َحذَّ َِٟت ا٣َِزأَةُ َبٔظيَ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ َجابٔز

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  َتَي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َِٟتنٔي ََُُل٣ََک َوأَِطضِٔذ لٔي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َ ََُٓلٕ٪ َسأ ا٢َ إٔ٪َّ اب٨ََِة  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

ُ أَِ٪ أ٧ََِح١َ اب٨ََِضا ََُُل  َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ َوْة  ِْ ٔ َٟطُ إ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟت لٔي أَِطضِٔذ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا َٗ ًَِلِیَت ٣ّا َو ٠َُّض٥ِ أَ

 ٕٓٙ ًَََّي َح  ََّ ٔ ََ أَِطَضُذ إ ِّي  ِٔ ٠َِیَص َیِؼ٠ُُح َصَذا َوإ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ًَِلِیَتُط   ٣ِٔث١َ ٣َا أَ

 راعف، ییحی نب آدؾ، زریہ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک س ری ریض اہلل اعتیل ہنع یک ا ہیل ےن اؿ ےس اہک ہک اانپ الغؾ ریمے دمحم نب

 فملس ےٹیب وک دہہی رک دف افر اس رپ ریمے فا ےط روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انب ول، سپ س ری وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

س احرض وہےئ افر رعض ایک ہک الفں یک  یٹی )ریمی ویبی( ےن ھجم ےس اہک ہک ںیم اس ےک ےٹیب وک الغؾ دہہی رک دفں افر اس ےن ےک اپ

 اس ھجم ےس اہک ہک اس اعمہلم رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انبولں وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک

 ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک یج اہں، رفامای ہک مت بس وک فہ دہہی دای ےہ وج اےس دای ےہ، اہک ہک ںیہن رفامای ہک ہی اعمہلم حیحص ںیہن ےک اھبیئ یھب

 ےہ افر ںیم قح ےک العفہ یسک اعمہلم رپ وگاہ ںیہن اتنب۔

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، زریہ، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 وعرت اک وشرہ یک ااجزت ےک ریغب دہہی دے وت ایک مکح ےہ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک وشرہ یک ااجزت ےک ریغب دہہی دے وت ایک مکح ےہ

     149    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، داؤد ب٩ ابي ہ٨ذ، حبیب، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ َداُوَد ب٩ِٔ أَبٔي ص٨ِٕٔذ َوَحبٔیٕب ا اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔ َحذَّ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ  ُط



 

 

٣َِزأَةٕ أ٣َِْز فٔي ٣َأَٟضا إَٔذا ٠َ٣ََک َزِوُجَضا ًِٔؼ٤ََتَضاأَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َٔ ََ یَحُوُز  ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   َػَّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، داؤد نب ایب دنہ، بیبح، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ 

آہل فملس ےن رفامای ہک یسک وعرت ےک ےئل اجزئ ںیہن ہک فہ اےنپ امؽ ںیم وکیئ رصتػ رکے بج کت ہک اس اک وشرہ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 اس یک تمصع اک امکل ےہ ینعی دقع اکنح بج کت ابیق ےہ۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، داؤد نب ایب دنہ، بیبح، رمعف نب بیعش :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اک وشرہ یک ااجزت ےک ریغب دہہی دے وت ایک مکح ےہ

     150    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًز ابو کا١٣، ْاٟذ، اب٩ حارث، حشين ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًبذاہلل ب٩ :  راوی

ِیٕب أَ٪َّ أَبَ  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ث٨ََا حَُشيِْن  َِٟحارٔٔث َحذَّ نٔي اب٩َِ ا ٌِ أْٟذ َی َْ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َحذَّ  ٩ًَِ ََُظ  َ َ ِْ اُظ أَ

 َٔ ََ یَحُوُز  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٤ِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ََّ بٔإٔذِٔ٪ َزِؤجَضاًَ ٔ ْة إ ٔلیَّ ًَ  ٣َِزأَةٕ 

اوب اکلم، اخدل، انب احرث، نیسح رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

 یسک وعرت ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک فہ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب وکیئ ہیطع ای دہہی دے۔

 اکلم، اخدل، انب احرث، نیسح رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رمعاوب  :  رافی

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

  

 رمعٰی اک ایبؿ



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رمعٰی اک ایبؿ

     151    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، ہ٤ا٦، ٗتادہ، نرض ب٩ ا٧ص، بظيَ، ب٩ ٧ہیک، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٔ ب٩ِٔ ٧ ٩ًَِ َبٔظيَ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیذٔ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ضٔیٕک 

َّي  ٤َِزی َجائٔزَةْ َػَّ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

 اوب فدیل، رامؾ، اتقدہ، رضن نب اسن، س ری، نب کیہن، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمعی

 اجزئ ےہ۔

 اوب فدیل، رامؾ، اتقدہ، رضن نب اسن، س ری، نب کیہن، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رمعٰی اک ایبؿ

     152    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، ہ٤ا٦، ٗتادہ، حش٩ س٤زہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ٥َ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ َِٟؤٟیٔذ َحذَّ  ٣ِٔث٠َطُ ا

 اوب فدیل، رامؾ، اتقدہ، نسح رمسہ ےس یھب یہی رفاتی وقنمؽ ےہ۔



 

 

 اوب فدیل، رامؾ، اتقدہ، نسح رمسہ :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رمعٰی اک ایبؿ

     153    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحیي ، ابي س٤٠ہ :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٥َ کَاَ٪ َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٕ أَ٪َّ ٧َٔبيَّ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َیِحیَي  ث٨ََا أَبَاُ٪  و٢ُ َحذَّ ُ٘  َی

َٟطُ  ٤َِزی ٩ِ٤َٟٔ ُوصَٔبِت  ٌُ ِٟ  ا

امای رکےت ےھت ہک رمعی اس صخش ےک ومیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی، ایب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رف

 ےئل ےہ سج وک دہہی یک یئگ وہ۔

 ومیس نب الیعمس، اابؿ، ییحی ، ایب ہملس :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رمعٰی اک ایبؿ

     154    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، ٣ح٤ذ ب٩ طٌیب، اوزاعي، زہزی، رعوہ، جابز :  راوی



 

 

٩ًَِ اٟزُّصِ  ََِٔي اِْلَِوَزاعٔيُّ  َ َ ِْ ِیٕب أَ ٌَ ُذ ب٩ُِ ُط ث٨ََا ٣َُح٤َّ أِيُّ َحذَّ ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ٩ًَِ َحذَّ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ  زٔیِّ  َجابٔز

ًَ٘ٔبٔطٔ  ٘ٔبٔطٔ َیزٔثَُضا ٩ِ٣َ َیزٔثُُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٔ ُط َوٟ َٟ هَٔي  َٓ ٤ًَِٔز ٤ًَُِزی  ُ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ےن رفامای ہک  وملم نب لضف، دمحم نب بیعش، افزایع، زرہی، رعفہ، اجرب ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 سج صخش ےن رمعی ایک ینعی سک وک اترمع وکیئ زیچ دی فہ اس یک کلم وہیگ افر اس ےک دعب اس ےک فراثء یک وہ یگ۔

 وملم نب لضف، دمحم نب بیعش، افزایع، زرہی، رعفہ، اجرب :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رمعٰی اک ایبؿ

     155    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ حورای وٟیذ، اوزاعي، ابوس٤٠ہ، جابز :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا َِٟحَوارٔیِّ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ أَبٔي ا َّي َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َوَة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة َورُعِ اٟزُّصِزٔیِّ 

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٕذ  ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َوَصََٜذا َرَواُظ ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ٕ اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز  ي َس٤َ٠ََة 

اوبہملس، اجرب اس دنس ےس یھب رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس ذموکرہ ابال دحثی یہ یک لثم رمفی ےہ  ادمح نب وحرای فدیل، افزایع،

 اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی رفاتی ثیل نب دعس ےن زرہی، اوبہملس، اجرب ےک رطقی ےس ایبؿ یک ےہ۔

 ادمح نب وحرای فدیل، افزایع، اوبہملس، اجرب :  رافی

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

  

 سج صخش ےن رمعی رکےت فتق فراثء اک یھب ذترکہ ایک اس اک ایبؿ



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن رمعی رکےت فتق فراثء اک یھب ذترکہ ایک اس اک ایبؿ

     156    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، بْش ب٩ ٤ًز ٣اٟک، ا٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ث٨ََا ٣َ  ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ََ َحذَّ ا َٗ َّي  ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ارٕٔض َو٣َُح٤َّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ نٔي اب٩َِ أ٧ََٕص  ٌِ أْٟک َی

َّي اہللُ  ًَِبذٔ اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٘ٔبٔطٔ ٔطَضإب  ٌَ ٔ َُٟط َوٟ ٤ًَِٔز ٤ًَُِزی  ُ ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ أ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٤ََِٟوارٔیُث  ِت ٓٔیطٔ ا ٌَ َٗ ًََلاّئ َو ًَِلی  َّطُ أَ ًَِلاَصا ْٔل٧َ َّٟٔذی أَ ٔلَي ا ٍُ إ ََ َتزِٔج َلاَصا  ٌِ ََّضا ٠َّٟٔٔذی ُی إ٧ٔ َٓ 

، اسن، انب اہشب، اوبہملس، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل دمحم نب ییحی نب افرس، دمحم نب ینثم، رشب نب رمع امکل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش یھب رمعی رکے یسک ےک ےئل افر اس ےک فراثء ےک ےئل وت فہ اس ےک ےئل وہاگ ےسج دی یئگ ےہ 

  دای سج ںیم ریماث اجری وہ یئگ۔افر یطعم )دےنی فاےل( یک رطػ ںیہن ولےٹ اگ اس ےیل ہک اس ےن ااسی ہیطع

 دمحم نب ییحی نب افرس، دمحم نب ینثم، رشب نب رمع امکل، اسن، انب اہشب، اوبہملس، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 صخش ےن رمعی رکےت فتق فراثء اک یھب ذترکہ ایک اس اک ایبؿسج 

     157    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ححاد ب٩ ابویٌ٘وب، ػاٟح، اب٩ طہاب، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔي  وُب َحذَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی وَب َحذَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔي َی ا٢َ أَبُو َداُود َحذَّ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٔ َو٣َ اب٩ِٔ ٔطَضإب بٔإِٔس٨َادٔظ



 

 

ًَََّي اِْلَِوَزاعٔيِّ   َٕ ٔ ُت٠ ِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َوا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َوَیزٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي َحبٔیٕب  ًَ٘ٔی١ْ  َذَٟٔک َرَواُظ  َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ َو ٔوطٔ  ِٔ َٟ  فٔي 

 ٔ٣ ٪َ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ِث١َ َحٔذیٔث ٣َأٟٕک ٔطَضإب َوَرَواُظ 

اجحج نب اوبوقعیب، اصحل، انب اہشب ےس یھب یہی رفاتی اؿ یک دنس ےک اسھت وقنمؽ ےہ، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اسی یہ 

رطقی ںیم اافلظ اک االتخػ ایک ایگ  دحثی لیقع افر سیدی نب ایب بیبح ےن انب اہشب ےس ایبؿ یک ہکبج افزایع نع انب اہشب فاےل

ج نب امیلسؿ ےن ایس یک لثم رفاتی یک ےہ۔ ےہ افر

فلب 

 

 اجحج نب اوبوقعیب، اصحل، انب اہشب، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿسج صخش ےن رمعی رکےت فتق فراثء اک یھب ذترکہ ایک اس اک 

     158    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ َ ٚٔ أ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٤ََّا َحذَّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَِبذٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َس٤َ٠ََة 

ا  أ٣ََّ َٓ ٘ٔبَٔک  ٌَ ٔ ََٟک َوٟ و٢َ هَٔي  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َی ًَ َّي اہللُ  َّٟتٔي أََجاَزصَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٤ِزَی ا ٌُ ِٟ ََّضا ا إ٧ٔ َٓ ََٟک ٣َا ًِٔظَت  ا٢َ هَٔي  َٗ إٔذَا 

ٔلَي َػاحٔبَٔضا ٍُ إ  َتزِٔج

نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک فہ رمعی سج وک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ادمح

ےن اجزئ رفامای ےہ فہ ہی ےہ ہک آدیم ویں ےہک ہک ہی زیچ اہمترے افر اہمترے فراثء ےئلیک ےہ افر ارگ اس ےن اہک ہک ہی اہمترے ےئل ےہ 

زدنہ وہ وت اس وصرت ںیم فہ وموہب ہل ےک رمےن ےک دعب وموہب ےک اپس فاسپ ولٹ اجےئ یگ، ینعی فاسپ اس یک بج کت ہک مت 

 تیکلم ںیم وہ اجےئ یگ۔



 

 

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن رمعی رکےت فتق فراثء اک یھب ذترکہ ایک اس اک ایبؿ

     159    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحٙ ب٩ اس٤ٌی١، سٔیا٪ اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔی١َ َحذَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ََ إِٔسَح ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

ُضَو َٟٔوَرثَتٔطٔ  َٓ ٤ًَِٔزُظ  ُ ٩ِ٤َ أُِرَٗٔب َطِیّئا أَِو أ َٓ ٤ٔزُوا  ٌِ ََ ُت  تُزِٗٔبُوا َو

، ایفسؿ انب رججی، اطعء، اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااحسؼ نب اامسلیع

ی رک دای ای رمعی رک دای وت فہ اس ےک فراثء ےک ےئل وہ یگ۔  

قب

ی ای رمعی ہن ایک رکف، سپ ارگ یسک ےن یسک وک وکیئ زیچ ر  

قب

 ہک مت ولگ ر

 ایفسؿ انب رججی، اطعء، اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع اقحس نب الیعمس، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش ےن رمعی رکےت فتق فراثء اک یھب ذترکہ ایک اس اک ایبؿ

     160    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔیا٪، حبیب، اب٩ ابي ثابت ح٤یذ، ارعد، كارٚ ٣کي، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی



 

 

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس أویَُة ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٔد  َحذَّ ٩ًَِ ح٤َُِیٕذ اِْلرَِعَ نٔي اب٩َِ أَبٔي ثَابٕٔت  ٌِ َحبٔیٕب َی

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ا َّي اہللُ  َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ِّيِّ  ٤َِٟک ٕٚ ا ًَِلاَصا اب٨َُِضا ٩ًَِ كَارٔ ٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أَ

ّة ٩ِ٣ٔ ٧َِخ١ٕ  َ٘ ٠َِیطٔ  َحٔذی ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َوْة  ِْ ٔ َٟطُ إ ًَِلِیُتَضا َحَیاَتَضا َو ٤ََّا أَ ا٢َ اب٨َُِضا إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤َاَتِت  ََٟضا َٓ ٥َ هَٔي  َوَس٠َّ

ََٟک  ُذ  ٌَ َٔک أَبِ ا٢َ ذَٟ َٗ ٠َِیَضا  ًَ ُت بَٔضا  ِٗ ٨ُِت َتَؼذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  َحَیاَتَضا َو٣َِوَتَضا 

اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، بیبح، انب ایب اثتب  دیم، ارعج، عارؼ یکم، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر  امثعؿ نب ایب ہبیش،

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای ہک اکی ااصنری وعرت ےک ابرے ںیم ےسج اس ےک ےٹیب ےن اکی وجھکر اک ابغ دہہی ایک اھت 

اہک ہک ںیم ےن اےس اس یک زدنیگ کت ےک ےئل دای اھت افر اس ےک اھبیئ یھب وموجد ےھت، وضحر ارکؾ  افر فہ رم یئگ یھت اس ےک ےٹیب ےن

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ومت افر زدنیگ دفونں احوتلں ںیم ایس اک ےہ فہ ےنہک اگل ہک ںیم ےن وت اس ابغ وک اےس دصہق ایک

  رفامای ، رھپ وت ریتے ےیل افر زایدہ  دیع ےہ ہک وت اےس فاسپ ےل۔اھت، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، بیبح، انب ایب اثتب  دیم، ارعج، عارؼ یکم، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

ٰی اک ایبؿ  
قب

 ر

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ٰی اک ایبؿ  
قب

 ر

     161    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، داؤد ابوزبيَ، جابز :  راوی

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ٧َََا َداُودُ  َ َ ِْ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػَّ

َبي َجائٔزَْة ْٔلَص٠َِٔضا ِٗ ٤َِزی َجائٔزَْة ْٔلَص٠َِٔضا َواٟزُّ ٌُ ِٟ  ا



 

 

، داؤد اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمعی اجزئ ےہ اس ےک الہ ادمح نب لبنح، میشہ

ی یھب اس ےک الہ ےک ےئل اجزئ ےہ۔  

قب

 ےئلیک )ینعی ےسج دای ایگ ےہ( افر ر

 ادمح نب لبنح، میشہ، داؤد اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

ٰی اک ایبؿ  
قب

 ر

     162    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، ١ٌ٘٣ ب٩ ٤ًزو ب٩ دی٨ار، كاؤض، ححز، زیذ ب٩ ثابت :  راوی

ًَِبُذ اہللٔ  ث٨ََا  ٩ًَِ َزیِٔذ بِ َحذَّ  ٕ ٩ًَِ حُِحز ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزٔو ب٩ِٔ دٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَََّي ٣َ أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ِیَّٔيُّ  َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ٩ٔ ثَابٕٔت ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

ُضوَ  َٓ ٤ًََِز َطِیّئا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  ٤َزٔظٔ ٣َِحَیاُظ َو٤٣ََ  َٗ ٌِ ُضَو ٤ُٟٔ َٓ َب َطِیّئا  َٗ ٩ِ٤َ أَِر َٓ ََ تُزِٗٔبُوا  اَتُط َو

 َسبٔی٠ُطُ 

دبع اہلل نب دمحم، لقعم نب رمعف نب دانیر، عاؤس، رجح، زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

تیکلم وہ اجےئ یگ اس یک زدنیگ ںیم یھب اس یک ومت ےک دعب سج ےن یسک زیچ وک رمعی رک دای وت رمعم ہل ےسج وطبر رمعی دی ےہ اس یک 

ی ایک یسک زیچ اک وت فہ اس یک کلم وہ یگ۔  

قب

ی ہن ایک رکف اپس ارگ یس ےن ر  

قب

 یھب، افر ر

 دبعاہلل نب دمحم، لقعم نب رمعف نب دانیر، عاؤس، رجح، زدی نب اثتب :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

ٰی اک ایبؿ  
قب

 ر

     163    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ جزاح، ًبیذاہلل ب٩ ٣وسي، ًث٤ا٪ ب٩ اسود، ٣حاہذ، :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحزَّأح  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  و٢َ اٟزَُّج١ُ  َحذَّ ُ٘ ٤َِزی أَِ٪ َی ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ اِْلَِسَودٔ  ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُوَسي 

و٢َ اِْلِٔنَشاُ٪ صُ  ُ٘ َبي صَُو أَِ٪ َی ِٗ َٟطُ َؤَٟوَرثَتٔطٔ َواٟزُّ ُضَو  َٓ َٔک  ا٢َ ذَٟ َٗ إَٔذا  َٓ ََٟک ٣َا ًِٔظَت  ُج١ٔ صَُو  َٔخٔ ٟرٔلَّ ِْ ٔ  ٣ٔنِّي َو٨ِ٣َٔک َو ٟ

دبع اہلل نب رجاح، دیبع اہلل نب ومیس، امثعؿ نب اوسد، اجمدہ ےس رمفی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک رمعی ہی ےہ ہک وکیئ آدیم یسک آدیم 

  

قب

ی ہی ےس ےہک ہک الفں زیچ اہمترے ےیل بج کت مت زدنہ وہ۔ وت اب فہ زیچ ےنیل فاےل یک کلم وہ اجےئ یگ افر اس ےک فراثء یک ہکبج ر

ےہ ہک ااسنؿ ویں ےہک ہک فہ زیچ اہمترے افر ریمے ںیم ےس دعب فاےل یک ےہ، مہ ںیم ےس وج دعب ںیم رمے اگ اس یک تیکلم رےہ 

 یگ۔

 دبعاہلل نب رجاح، دیبعاہلل نب ومیس، امثعؿ نب اوسد، اجمدہ، :  رافی

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

  

 اعتسمر زیچ ےک امضؿ ےک ایبؿ ںیم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اعتسمر زیچ ےک امضؿ ےک ایبؿ ںیم

     164    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ب٩ ٣رسہذ، یحیي ، اب٩ ابي رعوبہ، ٗتادہ، حش٩، س٤زہ، :  راوی

دُ  ث٨ََا ٣َُشذَّ َّ َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ث٨ََا یَِحیَي  َصٕذ َحذَّ ٠ًََِیطٔ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ي اہللُ 



 

 

ا٢َ صَُو أ٣َٔی٨َُک  َ٘ َٓ َِٟحَش٩َ ٧َٔسَي  َی ث٥َُّ إٔ٪َّ ا َّي تَُؤدِّ َذِت َحت َْ َِٟیٔذ ٣َا أَ ًَََّي ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ  َوَس٠َّ ًَ  ََ َؿ٤َاَ٪ 

دسمد نب رسمدہ، ییحی، انب ایب رعفہب، اتقدہ، نسح، رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہھت ےک 

ےہ اس  ذہم ےہ وج اس ےن ایل اہیں کت ہک اس وک ادا رک دے۔ رضحت نسح )وج رافی ںیہ( وھبؽ ےئگ ںیہ افر رفامای ہک فہ اامتن دار

 ےک افرپ وکیئ امضؿ ںیہن۔

 دسمد نب رسمدہ، ییحی ، انب ایب رعفہب، اتقدہ، نسح، رمسہ، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اعتسمر زیچ ےک امضؿ ےک ایبؿ ںیم

     165    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ٣ح٤ذ س٤٠ہ، ب٩ طبیب، یزیذ ب٩ ہارو٪، رشیک، ًبذاٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ا٣یہ ب٩ ػٔوا٪ ب٩ ا٣یہ اپ٨ے واٟذ :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪  ََ َحذَّ ا َٗ ٕذ َوَس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا ٩ًَِ  َحذَّ  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا  ٩ًَِ یْک  ث٨ََا رَشٔ َحذَّ

اَر ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ ٥َ اِسَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َة  َواَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ َة ب٩ِٔ َػ ا٢َ أََُِؼْب یَا أ٣َُیَّ َ٘ َٓ ا یَِو٦َ ح٨َُيِٕن  ًّ  أَِدَرا

 ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ُذ  َ ٣َُح٤َّ ًََّ  َْ ُّ ي َِ َذاَد َوفٔي رَٔواَیتٔطٔ بَٔوأسٕم َت ِِ ٔ رَٔواَیُة َیزٔیَذ بَٔب ا٢َ أَبُو َداُود َوَصٔذظ َٗ ٤ُو٧َْة  ـِ ٣َ ْٙ ٤َ ًَ ٔ صََذا ب١َِ  َُيَِ  ي 

 نسح نب دمحم ہملس، نب بیبش، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، دبعازعلسی نب رعیف، اہیم نب وفصاؿ نب اہیم اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ

وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وزفہ نینح ےک دؿ اؿ ےس ھچک زرںیہ اعتسمر ںیل ںیھت، ایک بصغ رک رےہ وہ اے دمحم یلص 

 ےل راہ وہں سج یک امضتن دی یئگ ےہ، اامؾ اوبداؤد

 

ة
ی 
 اہلل ہیلع فآہل فملس۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب اعر

ہک ہی رفاتی سیدی نب اہرفؿ ےن دغباد ںیم ایبؿ یک یھت ہکبج اوہنں ےن فاہطس وج رفاتی ایبؿ یک اس ںیم ھچک ریغت ےہ اس رفامےت ںیہ 

 رفاتی ےس۔



 

 

 نسح نب دمحم ہملس، نب بیبش، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، دبعازعلسی نب رعیف، اہیم نب وفصاؿ نب اہیم اےنپ فادل :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اعتسمر زیچ ےک امضؿ ےک ایبؿ ںیم

     166    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 رٓیٍ، ا٧اض، ًبذاہلل ب٩ ػٔوا٪، آ٢ ػٔوا٪ ٛے بٌف ٟوگوں سے بو بْک ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ًبذاٌٟزیز ب٩ :  راوی

ًَب ٩ًَِ أ٧َُإض ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ   ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َواَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ ِٔ ٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َػ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اہللُ  ًَاَرُظ ٣َا بَيَِن اَػَّ َ أ َٓ َوّر  ًَ ََ ب١َِ  ا٢َ  َٗ َوّر أ٦َِ َُِؼّبا  ًَ ا٢َ  َٗ َواُ٪ َص١ِ ٨ًَِٔذَک ٩ِ٣ٔ ٔسََلٕح  ِٔ ا٢َ یَا َػ َٗ  ٥َ ََلثٔيَن ٠َّ ٟثَّ

 ُ٤ِٟ ا صُز٦َٔ ا َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٨َُِی٨ّا  َّي اہللُ  ا َوَُزَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًّ ٌٔيَن دِٔر ٔلَي اِْلَِرَب َذ ٨ِ٣َٔضا إ َ٘ َٔ َٓ َواَ٪  ِٔ َُ َػ ِت دُُرو ٌَ وَ٪ ُج٤ٔ ُٛ ِْشٔ

ِذ٧َا ٩ِ٣ٔ أَِدَرأًَک أَِدَر  َ٘ َٓ ِذ  َٗ َّا  َواَ٪ إ٧ٔ ِٔ ٥َ َٟٔؼ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ا  ًّ ََ یَا أَِدَرا ا٢َ  َٗ ََٟک  َز٦ُ  ِِ َض١ِ َن َٓ ا  ًّ ا

٠ِٔبي َٗ ِب١َ أَِ٪ ُیِش٥َٔ٠ ث٥َُّ أَِس٥َ٠َ  َرُسو٢َ اہللٔ ْٔلَ٪َّ فٔي  َٗ ًَاَرُظ  ا٢َ أَبُو َداُود َوکَاَ٪ أَ َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ یَِو٣َئٕٔذ  َٟ َِٟیِو٦َ ٣َا   ا

اوب رکب نب ایب ہبیش، رجری، دبعازعلسی نب رعیف، اانس، دبعاہلل نب وفصاؿ، آؽ وفصاؿ ےک ضعب ولوگں ےس دبعازعلسی نب رعیف رفاتی 

 فآہل فملس ےن وفصاؿ ےس رفامای ہک اے وفصاؿ ایک اہمترے اپس ھچک اےہ ہ ےہ؟ اوہنں ےن وپاھچ ہک رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

۔ اوہنں ےن وضحر یلص اہلل 

 

ة
ی 
ی ا  فوصؽ رک رےہ وہ، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب اعر

ص

 

ؼ
 اچےیہ ای 

 

ة
ی 
اعر

زرںیہ دںی، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وزفہ نینح ںیم گنج رفامیئ بج ہیلع فآہل فملس وک سیت ےس اچسیل ےک درایمؿ 

رشمنیک وک زہتمی وہیئ وت وفصاؿ یک زروہں وک عمج ایک ایگ وت اؿ ںیم ھچک زرںیہ مگ وہ ںیئگ، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 مگ رک دی ںیہ وت ایک مہ ںیہمت اس یک امضؿ ادا رک دںی؟ فہ ےنہک یگل وفصاؿ ےس رفامای ہک مہ ےن کشیب اہمتری زروہں ںیم ےس دنچ زرںیہ

 ہک ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےیل ہک آج ریمے دؽ ںیم فہ ابت ںیہن ےہ وج اس رفز یھت۔

 ضعب ولوگں ےسوب رکب نب ایب ہبیش، رجری، دبعازعلسی نب رعیف، اانس، دبعاہلل نب وفصاؿ، آؽ وفصاؿ ےک  :  رافی



 

 

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اعتسمر زیچ ےک امضؿ ےک ایبؿ ںیم

     167    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ رٓیٍ، ًلاء، ٧اض، ا٢ ػٔوا٪، آ٢ ػٔوا٪ ٛے بٌف ٟوگوں ےن٣شذد، ابواحوؾ، ًبذاٌٟزیز  :  راوی

٩ًَِ ٧َإض ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ُِ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ اَر  َحذَّ ٌَ ا٢َ اِسَت َٗ َواَ٪  ِٔ َػ

َذ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٨َاظُ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٌِ  َِکَ ٣َ

دسمد، اوباوحص، دبعازعلسی نب رعیف، اطعء، انس، اؽ وفصاؿ، آؽ وفصاؿ ےک ضعب ولوگں ےن رفاتی ایک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن اعتسمر ںیل ںیھت زرںیہ آےگ ذموکرہ ابال دحثی یہ ےہ۔

 ؿ، آؽ وفصاؿ ےک ضعب ولوگں ےندسمد، اوباوحص، دبعازعلسی نب رعیف، اطعء، انس، اؽ وفصا :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اعتسمر زیچ ےک امضؿ ےک ایبؿ ںیم

     168    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٧حذہ، اب٩ ًیاغ، رشحبی١، ب٩ ٣ش٥٠، ًبذاٟوہاب، :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِحبٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ رُشَ ًَیَّإغ  ث٨ََا اب٩ُِ  َِٟحِؤِطُّ َحذَّ َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَذَة ا ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ُت َحذَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت أَبَا أ٣َُا٣ََة 

 ٔ و٢ُ إ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٤َِٟزِأَةُ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ُٙ ا ٔٔ ََ ت٨ُِ َة َٟٔوارٕٔث َو َََٓل َؤػیَّ ُط  َّ٘ ٕ َح ٓٙ ًَِلی ک١َُّ ذٔی َح ِذ أَ َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز ٪َّ اہللَ 



 

 

١ُ أ٣ََِوا٨َٟٔ  ـَ ِٓ َ ا٢َ َذاَک أ َٗ ا٦َ  ٌَ ََ اٟلَّ ٘ٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو َٓ ََّ بٔإٔذِٔ٪ َزِؤجَضا  ٔ ا٢َ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ بَِیتَٔضا إ َٗ اْة  ا ث٥َُّ  َوُر ٣َُؤدَّ ٌَ ِٟ ا

ٔی٥ُ َُار٦ْٔ  ٔضيٌّ َواٟزًَّ ِ٘ ی٩ُِ ٣َ ٨ِٔ٤َِٟحُة ٣َزِدُوَدْة َواٟذَّ  َوا

دبعاولاہب، نب دجنہ، انب ایعش، رشلیبح، نب ملسم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اوبامہم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک 

انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت ہک اہلل اعتیل ےن رہ اصبح قح وک اس اک قح اطع رفامای ےہ ذہلا فارث ےک فا ےط وکیئ فتیص ںیہن ریھک 

 رخچ رک یتکس ےہ اہک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکان یھب افر ہن یہ وعرت اےنپ رھگ ےس وکیئ زیچ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب

 وک فاسپ رکان رضفری ےہ ہحنم ولاٹیئ اجےئ یگ افر دنی ادا ایک

 

ة
ی 
 ںیہن دے یتکس؟ رفامای ہک فہ وت رامرے امولں ںیم الضف ےہ رفامای ہک اعر

 اجےئ اگ افر اضنم امضؿ دےنی اک اپدنب وہاگ۔

 اہب، نب دجنہ، انب ایعش، رشلیبح، نب ملسم،دبعاول :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اعتسمر زیچ ےک امضؿ ےک ایبؿ ںیم

     169    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣شت٤ز، حبا٪ ب٩ ہَل٢، ہظا٦، ٗتادہ، ًلاء ب٩ ابي رباح ػٔوا٪ ب٩ یٌَّي، اپ٨ے واٟذ یٌَّي :  راوی

َتاَدةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ َحذَّ یُّ َحذَّ ِؼرُفٔ ٌُ ِٟ ٤ُِِٟشَت٤ٔزِّ ا ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ًَ َحذَّ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔي َربَإح   ٩ًَِ   ٩ِ

٥َ إَٔذا أََتِتَک ُرُسَّٔي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََّي  ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َی ِٔ ا َػ ًّ ًِٔلض٥ِٔ ثَََلثٔيَن دِٔر َ أ َٓ

ًََوْر ٣َُؤدَّ  ٤ُو٧َْة أَِو  ـِ َوْر ٣َ ًَ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّا  ي ٌٔ ا٢ُ صََٔل٢ٕ َوثَََلثٔيَن َب َْ ا٢َ أَبُو َداُود َحبَّاُ٪  َٗ اْة  ا٢َ ب١َِ ٣َُؤدَّ َٗ اْة 

 اٟزَّائٔيِّ 

اربامیہ نب رمتسم، ةحؿ نب الہؽ، اشہؾ، اتقدہ، اطعء نب ایب رابح وفصاؿ نب یلعی، اےنپ فادل یلعی ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن 



 

 

امای ہک بج ریمے اقدص اہمترے اپس آںیئ وت اںیہن سیت زرںیہ ددیانی رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رف

 ومضمہن وہں یگ، ینعی اس اک امضؿ ا

 

ة
ی 
دا ایک افر سیت افٹن ددیانی۔ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی اعر

 ومداہ۔ ےک وطر رپ ںیل ےگ آپ ےن رفامای ہک ہکلب

 

ة
ی 
 ومداہ ےک وطر رپ ینعی ںیھمت فاسپ لم اجںیئ یگ۔ اجےئ اگ ای اعر

 اربامیہ نب رمتسم، ةحؿ نب الہؽ، اشہؾ، اتقدہ، اطعء نب ایب رابح وفصاؿ نب یلعی، اےنپ فادل یلعی :  رافی

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

  

 اضعئ رکدی وت ایس ےک لثم وطبر اتفاؿ ادا رکے سج ےن یسک یک وکیئ زیچ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن یسک یک وکیئ زیچ اضعئ رکدی وت ایس ےک لثم وطبر اتفاؿ ادا رکے

     170    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ح، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ْاٟذ، ح٤یذ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕذ  أْٟذ  َْ ث٨ََا  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحیَي ح و َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي اہللُ َحذَّ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ٔ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔ َضأت ا أَِرَس٠َِت إِٔحَذی أ٣َُّ َٓ ٔف نَٔشائٔطٔ  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ٨ًَِٔذ َب بَِت ًَ رَضَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ٌَ َ ّة ٓٔیَضا ك ٌَ ِؼ َٗ اد٣َٔٔضا  َْ  ٍَ يَن ٣َ

َتئِن  ٜٔرِسَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِل ًَ َّي اہللُ  َذ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َْ َ أ َٓ َّي  ٤َُِٟثن ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ َة  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ ِت ا َٜرَسَ َٓ ی بَٔیٔذَصا  ٔلَي اِْلَُِخَ ٥َّ إِٔحَذاص٤َُا إ ـَ َٓ  

ٍُ ٓٔیَضا اٟلَّ  ١َ َیِح٤َ ٌَ َح َّٟتٔي فٔي بَِیتَٔضا َٓ ُتَضا ا ٌَ ِؼ َٗ َّي َجائَِت  أَک٠َُوا َحت َٓ َّي ک٠ُُوا  ٤َُِٟثن ٥ُِٜ َزاَد اب٩ُِ ا و٢ُ َُاَرِت أ٣ُُّ ُ٘ ا٦َ َوَی ث٥َُّ ٌَ

َة  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ ٍَ ا َٓ َذ َٓ ُُوا  َّي ََفَ َة َحت ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ ا٢َ ک٠ُُوا َوَحَبَص اٟزَُّسو٢َ َوا َٗ  ٕ د ِٔٔى َحٔذیٔث ٣َُشذَّ َٟ ٔلَي  ٨َا إ ٌِ ٔلَي اٟزَُّسو٢ٔ َرَج ٔحیَحَة إ اٟؼَّ

٤َُِِٟٜشوَرَة فٔي بَِیتٔطٔ   َوَحَبَص ا

دسمد، ییحی، ح، دمحم نب ینثم، اخدل،  دیم، اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ضعب ازفاج 

 ایپہل اھکےن اک اجیھب رافی ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن رہطمات ےک اپس ےھت وت ااہمت اوملنینم ںیم ےس اکی ےن اےنپ اخدؾ ےک اہھت اکی



 

 

اس ایپہل رپ اہھت امر رک اےس وتڑ دای۔ انب اینثمل رافی ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وٹےٹ وہےئ ایپہل ےک 

افر آپ ےن رفامای ہک اہمتری )احصہب رکاؾ یک( دفونں ڑکٹفں وک ااھٹ رک اکی دفرسے ںیم الم دای افر اس ںیم اھکان عمج رکان رشفع رک دای 

۔ امں وک ریغت آ یئگ۔ انب اینثمل ےن اانت ااضہف ایک ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اھکؤ انچہچن بس ےن اھک ایل

فر ایپہل یھب رفک ایل اہیں کت ہک بس اھک ٰیتح ہک اؿ ےک رھگ ےس اھکےن اک ایپہل آایگ آپ ےن رفامای ہک ہک اھکؤ اس اخدؾ وک رفک ایل ا

 یپ رک افرغ وہ ےئگ رھپ حیحص ایپہل اخدؾ وک دای افر وٹاٹ وہا ایپہل اےنپ رھگ ںیم رفک ایل۔

 دسمد، ییحی ، ح، دمحم نب ینثم، اخدل،  دیم، اسن :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن یسک یک وکیئ زیچ اضعئ رکدی وت ایس ےک لثم وطبر اتفاؿ ادا رکے

     171    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، :  راوی

َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َة ب٨ِٔٔت َحذَّ ٩ًَِ َجرِسَ ا٣ٔزٔیُّ  ٌَ ِٟ ٠َُِٓیْت ا ثَنٔي  ًَائَٔظُة َرضَٔي  َحذَّ َِٟت  ا َٗ َِٟت  ا َٗ َدَجاَجَة 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌَ َة َػ٨َ ٔٔیَّ ا٣ّا ٣ِٔث١َ َػ ٌَ َ ا ك ٌّ ٔ ٨َِضا ٣َا َرأَیُِت َػان ًَ َذ اہللُ  َْ َ أ َٓ َثِت بٔطٔ  ٌَ َب َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ِٔي ك

ا٦ْ  ٌَ َ ا٢َ إ٧َٔاْئ ٣ِٔث١ُ إ٧َٔإئ َوك َٗ ُت  ٌِ اَرةُ ٣َا َػ٨َ َّٔ َٛ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا  ُ٘ َٓ ُت اِْل٧َٔاَئ  َٜرَسِ َٓ  ١ََِْٓ ٕ أَ ا٦ ٌَ َ   ٣ِٔث١ُ ك

 ںیہن داھکی دسمد، ییحی، ایفسؿ، رفاتی رکیت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک رضحت ہیفص شیج اھکان اکپےن فاال

ای اوہنں ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اھکان ایتر ایک افر اےس آپ ےک اپس اجیھب ےھجم ریغت آ یئگ وت ںیم ےن ربنت وتڑ د

ر اھکان ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ہک اس اک ایک افکرہ ےہ وج ںیم ےن ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک ربنت، ربنت شیج اف

 اھکےن شیج۔



 

 

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، :  رافی

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

  

 اؿ اجونرفں اک ایبؿ وج یسک وقؾ یک یتیھک ربابد رکدںی

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ربابد رکدںیاؿ اجونرفں اک ایبؿ وج یسک وقؾ یک یتیھک 

     172    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ثابت، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رحا٦ ب٩ ٣حیؼہ، :  راوی

٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحذَّ ٔذ ب٩ِٔ ثَابٕٔت ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٔ ب٩ِٔ ٣َُحیَِّؼَة  ا٦ ٩ًَِ رَحَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

 َّ َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َِٓشَذِتُط  َ أ َٓ ٠َِت َحائَٔم َرُج١ٕ  َْ ًَازٕٔب َد ََأئ ب٩ِٔ  َ ّة ٠َِٟٔ َٗ ًَََّي أَص١ِٔ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ٧َا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ي اہللُ 

َوَضا بٔا٨ََّٟضارٔ ِٔ ٔ َوَضا بٔا٠َِّٟی١ٔ  اِْل٣ََِوا٢ٔ ح ِٔ ٔ ٤ََِٟوأشي ح ًَََّي أَص١ِٔ ا  َو

ادمح نب دمحم نب اثتب، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رحاؾ نب ہصیحم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رباء نب اعذب یک اکی افینٹن یسک آدیم 

ہلصیف رفامای ہک الہ اوماؽ دؿ ںیم وت ےک ابغ ںیم دالخ وہیئگ افر ےس ابتہ رک ڈاال روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابرے ںیم 

 وخد افحتظ رکںی ہکبج رات ںیم اجونرفں ےک اماکلؿ اس یک افحتظ رکںی۔

 ادمح نب دمحم نب اثتب، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رحاؾ نب ہصیحم، :  رافی

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

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اؿ اجونرفں اک ایبؿ وج یسک وقؾ یک یتیھک ربابد رکدںی



 

 

     173    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، رحا٦ ب٩ ٣حیؼہ، بزاء ب٩ ًازب سے :  راوی

َیابٔيُّ  ِٟرٔفِ ث٨ََا ا أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  ََأئ ب٩ِٔ  َحذَّ َ َِٟ ٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ ٣َُحیَِّؼَة اِْلَِنَؼارٔیِّ  ا٦ ٩ًَِ رَحَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ 

َّي اہللُ  ٥َِّ٠َُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ َِٓشَذِت ٓٔیطٔ  َ أ َٓ ٠َِت َحائّٔلا  َْ َذ َٓ ْة َؿارَٔیْة  َٗ ُط ٧َا َٟ ا٢َ کَا٧َِت  َٗ َضي أَ٪َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓٔیضَ ًَازٕٔب  َ٘ َٓ ا 

ًَََّي أَص١ِٔ  ًَََّي أَص٠َِٔضا َوأَ٪َّ  ٤َِٟأطَیٔة بٔا٠َِّٟی١ٔ  َى ا ِٔ ٔ ًَََّي أَص٠َِٔضا َوأَ٪َّ ح َِٟحَوائٔٔم بٔا٨ََّٟضارٔ  َى ا ِٔ ٔ ٤َِٟأطَیٔة ٣َا أََػابَِت ٣َأطَیُتُض٥ِ  ح ا

 بٔا٠َِّٟی١ٔ 

ےت ںیہ ہک رامرے اپس اکی اصقنؿ ناچہےن فاےل افینٹن یھت ومحمد نب اخدل، رحاؾ نب ہصیحم، رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ فہ رفام

اکی رمہبت فہ اکی ابغ ںیم دالخ وہیئگ افر اےس اصقنؿ اچنہپای اس ابرے ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ وہیئ آپ 

ات ےک فتق افحتظ رکان اؿ ےک اماکلؿ رپ ےن رفامای ہک ابوغں یک دؿ ںیم افحتظ رکان اؿ ےک اماکلؿ ےک ذہم ںیہ ہکبج اجونرفں یک ر

 ےہ، افر ارگ رات ےک فتق ارگ اجونرفں ےس یسک تیھک وک اصقنؿ فریغہ اچنہپ وت اؿ ےک اماکلؿ ےس ایل اجےئ اگ۔

 ومحمد نب اخدل، رحاؾ نب ہصیحم، رباء نب اعزب ےس :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ : ابب

 دہعہ اضقء بلط رکےن اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دہعہ اضقء بلط رکےن اک ایبؿ

     174    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 نص ب٩ ًَّي، ٓـی١ ب٩ س٠امی٪، ٤ًزو ب٩ ابي ٤ًز، سٌیذ :  راوی

 َ٤ِٟ ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ َس ٤ًَِزٕو  ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔي  ث٨ََا  َ٪ َحذَّ ِی١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٓ ٧َََا  َ َ ِْ ًََّٓٔيٕ أَ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ ََُٔیِّ  ِ٘

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ِّٜيٕن َػَّ ٔ ٔس يَِ َِ ِذ ذُبَٔح بٔ َ٘ َٓ اَئ  ـَ َ٘ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ َولَٔي ا َٗ  ٥َ  َس٠َّ

رصن نب یلع، لیضف نب امیلسؿ، رمعف نب ایب رمع، دیعس ےس رفاتی ےہ یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےسج اضق اک بصنم 

 رپسد ایک ایگ فہ ریغب رھچی ےک ذحب رک دای ایگ۔

 لیضف نب امیلسؿ، رمعف نب ایب رمع، دیعس رصن نب یلع، :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دہعہ اضقء بلط رکےن اک ایبؿ

     175    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي بْش ب٩ ٤ًز، ًبذاہلل ب٩ جٌرف، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ح٤ذ، ارعدنص ب٩  :  راوی

ذٕ  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ رَفٕ  ٌِ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َج ًَ  ٩ًَِ ٧َََا بِْٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز  َ َ ِْ َ ًََّٓٔيٕ أ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٔد  َحذَّ ََُٔیِّ َواِْلرَِعَ ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٨َٔسيِّ  ِْ َ اِْل

٩ًَِ ا ِّٜيٕن ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔ ٔس يَِ َِ ِذ ذُبَٔح بٔ َ٘ َٓ أؿّیا بَيَِن ا٨َّٟأض  َٗ  ١ٌَٔ ا٢َ ٩ِ٣َ ُج َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   ٨َّٟٔبيِّ َػَّ

 رصن نب یلع رشب نب رمع، دبعاہلل نب رفعج، امثعؿ نب دمحم، ارعج ےتہک ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ولوگں

 یض انب دای ایگ فہ ریغب رھچی ےک ذحب رک دای ایگ۔ےک درایمؿ اق

 رصن نب یلع رشب نب رمع، دبعاہلل نب رفعج، امثعؿ نب دمحم، ارعج :  رافی

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

  



 

 

 اقیض ارگ ہلصیف ںیم یطلغ رکدے وت اس اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اقیض ارگ ہلصیف ںیم یطلغ رکدے وت اس اک ایبؿ

     176    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حشا٪، ٠ْٕ ب٩ ٠ْیٔہ، ابوہاط٥، ابوبزیذہ :  راوی

َة  َٔ ٠ٔی َْ ُٕ ب٩ُِ  ٠َ َْ ث٨ََا  ٤ِتٔيُّ َحذَّ اَ٪ اٟشَّ ُذ ب٩ُِ َحشَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي اہللُ َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِذَة  ٩ًَِ أَبٔي َصأط٥ٕ 

ٔة  َِٟح٨َّ َّٟٔذی فٔي ا ا ا أ٣ََّ َٓ َِٟح٨َّٔة َواث٨َِأ٪ فٔي ا٨َّٟارٔ  اةُ ثَََلثَْة َواحْٔذ فٔي ا ـَ ُ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َضي بٔطٔ ًَ َ٘ َٓ  َّٙ َِٟح َٖ ا ُج١ْ رَعَ ََفَ

ُ  َوَرُج١ْ  ا٢َ أَب َٗ ُضَو فٔي ا٨َّٟارٔ  َٓ ًَََّي َجِض١ٕ  َضي ٨٠َّٟٔأض  َٗ ُضَو فٔي ا٨َّٟارٔ َوَرُج١ْ  َٓ ُِٟح٥ِٜٔ  َحاَر فٔي ا َٓ  َّٙ َِٟح َٖ ا و َداُود َوَصَذا أََػحُّ رَعَ

اةُ ثَََلثَْة  ـَ ُ٘ ِٟ نٔي َحٔذیَث اب٩ِٔ بَُزیَِذَة ا ٌِ  َطِیٕئ ٓٔیطٔ َی

اوبربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اقیض نیت مسق ےک دمحم نب اسحؿ، فلخ نب ہفیلخ، اوباہمش، 

ںیہ۔ اکی مسق تنج ںیم اجےئ یگ افر دف ںیمسق منہج ںیم اجںیئ یگ۔ سپ وج تنج ںیم اجےئ یگ فہ اقیض وہنجں ےن قح وک ناچہان افر ایس 

ابفوجد ہلصیف ںیم ملظ رکے فہ منہج ںیم اجےئ اگ افر فہ اقیض سج ےن ولوگں  ےک اطمقب ہلصیف ایک افر فہ اقیض وج قح وک ناچہےنن ےک

 ےک ےئل اہجتل ےک اسھت ہلصیف ایک فہ یھب منہج ںیم اجےئ اگ۔

 دمحم نب اسحؿ، فلخ نب ہفیلخ، اوباہمش، اوبربدیہ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اقیض ارگ ہلصیف ںیم یطلغ رکدے وت اس اک ایبؿ



 

 

     177    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یرسہ ًبذاٌٟزیز یٌني اب٩ ٣ح٤ذ یزیذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ا٬ٟاد ٣ح٤ذ ب٩ ابزا٫ی٥ برس ب٩ سٌیذ ابي  :  راوی

 ٗیص ٣ولي ٤ًز ب٩ اٌٟاؾ حرضت ٤ًز ب٩ ًاؾ و

 ٔ ََِٔي یَز َ َ ِْ ٕذ أَ نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  َة َحذَّ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ٔذ َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاد ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ا یُذ ب٩ُِ 

 ٌٔ ٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ َس َّي اہللُ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِیٕص ٣َِولَي  َٗ ٩ًَِ أَبٔي  یٕذ 

٠َطُ  َٓ  َ َلأ ِْ َ أ َٓ اِجَتَضَذ  َٓ  ٥ََٜ ٠َطُ أَِجَزأ٪ َوإَٔذا َح َٓ أََػاَب  َٓ اِجَتَضَذ  َٓ َِٟحا٥ُٔٛ  ٥ََٜ ا ٥َ إَٔذا َح ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ثُِت بٔطٔ أَبَا بَِْکٔ ب٩ِٔ  أَِجْز ًَ َحذَّ َٓ

٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزَةَ  ثَنٔي أَبُو َس٤َ٠ََة  ََٜذا َحذَّ ا٢َ َص َ٘ َٓ  َحز٦ِٕ 

ااعلص دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ دبعازعلسی ینعی انب دمحم سیدی نب دبعاہلل نب ااھلد دمحم نب اربامیہ رسب نب دیعس ایب ف سیق ومیل رمع نب 

رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج احمک وکیئ ہلصیف رکے افر اس ںیم رضحت رمع نب اعص ےس 

 ااہتجد رکے وت ارگ فہ حیحص وہ وت اس وک دفرہا ارج ےلم ےگ افر ارگ ہلصیف ںیم ااہتجد رکے افر اطخء رکے وت اےس اکی ارج ےلم اگ۔

ینعی انب دمحم سیدی نب دبعاہلل نب ااھلد دمحم نب اربامیھ رسب نب دیعس ایب ف سیق ومیل رمع نب دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ دبعازعلسی  :  رافی

 ااعلص رضحت رمع نب اعص

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 س اک ایبؿاقیض ارگ ہلصیف ںیم یطلغ رکدے وت ا

     178    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض، ٤ًز ب٩ یو٧ص، ٣َلز٦ ب٩ ٤ًز، ت ٣وسٰي ب٩ ٧حذہ، یزیذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوٛثيَ، :  راوی

ث٨ََا ٣ََُلز٦ُٔ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٨َََِٔیُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاْض ا ث٨ََا  ًَِبذٔ ب٩ُِ  َحذَّ ظٔ َیزٔیُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ َجذِّ ثَنٔي ٣ُوَسي ب٩ُِ ٧َِحَذَة  ٤ِزٕو َحذَّ ًَ



 

 

ا٢َ ٣َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ثَنٔي أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ ثٔيَ َٛ َّي اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوصَُو أَبُو  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َحت اَئ ا ـَ َٗ ٩ِ ك٠َََب 

 َُ َٟطُ ث٥َُّ  ٠َُط ا٨َّٟاُر َی٨َا َٓ َٟطُ  ًَِذ َِٟح٨َُّة َو٩ِ٣َ ٠َََُب َجِوُرُظ  ٠َُط ا َٓ ًَِذُٟطُ َجِوَرُظ   ٠ََب 

ابعس، رمع نب ویسن، المزؾ نب رمع، ومٰیس نب دجنہ، سیدی نب دبعارلنمح، اوبریثک ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وک بلط ایک یتح ہک اےس اپ ایل رھپ اس اک دعؽ اس ےک ملظ رپ اغبل آ اجےئ وت اس ےن رفامای ہک سج صخش ےن املسمونں ےک دہعہ اضق 

 ےک ےئل تنج ےہ افر ارگ اس اک ملظ اس ےک دعؽ رپ اغبل آ اجےئ وت اس ےک ےئل منہج ےہ۔

 ابعس، رمع نب ویسن، المزؾ نب رمع، ت ومٰیس نب دجنہ، سیدی نب دبعارلنمح، اوبریثک، :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اقیض ارگ ہلصیف ںیم یطلغ رکدے وت اس اک ایبؿ

     179    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي زرٗاء، اب٩ ابي ز٧اد، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل ب٩ ًتبہ، ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، ابي یحیي ، زیذ :  راوی

ث٨ََا ابِ  أئ َحذَّ َٗ َِّر ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ أَبٔي اٟز ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ أَبٔي َیِحیَي اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ُ أَبٔي اٟز٧َِّادٔ 

ِبٔذ اہللٔ ًَ َٗ ب٩ِٔ  ٔلَي  ََِٟأَفُوَ٪ إ َٟئَٔک ص٥ُِ ا أُو َٓ ٥َِٟ یَِح٥ُِٜ ب٤َٔا أ٧َِز٢ََ اہللُ  ا٢َ َو٩ِ٣َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔئ  ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ََ وَ٪ َصُؤ ُ٘ أس َٔ ِٟ ِؤٟطٔ ا

 ٔ يَ ـٔ یَِوَة َوا٨َّٟ ّة فٔي َُقَ اػَّ َْ  ٔ َِٟیُضود َِٟت فٔي ا ََلٔث ٧َزَ  اِْلَیأت اٟثَّ

 اربامیہ نب زمحہ، 
َ
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 ایب ییحی، زدی نب ایب زراقء، انب ایب زاند، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رفامےت ںیہ ہک آتی، ، ف
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 ںیم۔ ف

 اربامیہ نب زمحہ، ایب ییحی ، زدی نب ایب زراقء، انب ایب زاند، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، :  رافی

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



 

 

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿاقیض ارگ ہلصیف ںیم یطلغ رکدے وت اس اک 

     180    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، رجاء، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ بْش، ارزٚ، :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ٧َََا أَبُو ٣ُ َ َ ِْ َ ََ أ ا َٗ َّي  ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ََلٔئ َو٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبذٔ َحذَّ  ٩ًَِ َرَجإئ اِْلَِنَؼارٔیِّ 

١َ َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب ٨َِٔٛذ  َْ ا٢َ َد َٗ  ٔٚ ٕة اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ بِْٔشٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ اِْلَِزَر َ٘ ٕ اِْلَِنَؼارٔیُّ َجأْٟص فٔي َح٠ِ ود ٌُ َة َوأَبُو ٣َِش

ا ٩ِ٣ٔ َحّصي ََفَ  ًٔ َٛ  ٕ ود ٌُ َذ أَبُو ٣َِش َْ َ أ َٓ ةٔ أ٧ََا  َ٘ َِٟح٠ِ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ُذ بَِی٨َ٨َا  ِّٔ ََ َرُج١ْ ی٨َُ ََ أَ ا َ٘ َُّط کَاَ٪ َٓ ا٢َ ٣َِط إ٧ٔ َٗ ٣َاُظ بٔطٔ َو

ِٟحُ  ٔلَي ا َُ إ رَسُّ ُظ اٟتَّ  ٥ِٜٔ یُِْکَ

دمحم نب العء، دمحم نب ینثم، اوباعمفہی، اشمع، راجء، دبعارلنمح نب رشب، ارزؼ، رفامےت ںیہ ہک دف دنکی ااخشص درفازہ ےس دالخ وہےئ 

افر رضحت اوبوعسمد ےھٹیب وہےئ ےھت اکی دارئہ ںیم۔ اؿ دفونں ےن رعض ایک ہک ایک وکیئ آدیم ےہ وج رامرے درایمؿ ہلصیف رکے 

 وہےئ اکی صخش ےن اہک ںیم۔ رضحت اوبوعسمد ااصنری ےن اکی یھٹم رکنکایں ںیل افر اےس دے امرںی افر اہک اس ہقلح ںیم ےھٹیب

 ہک رہھٹ اج وگای ہک اندنسپ ایک ہلصیف رکےن ںیم دلج ابزی وک۔

 دمحم نب العء، دمحم نب ینثم، اوباعمفہی، اشمع، راجء، دبعارلنمح نب رشب، ارزؼ، :  رافی

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

  

 اضق بلط رکےن افر اس ںیم دلجی رکےن اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضق بلط رکےن افر اس ںیم دلجی رکےن اک ایبؿ



 

 

     181    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٛثيَ، ارسائی١، ًبذاًََّي، بَل٢، ا٧ص ب٩ ٣اٟک سے٣ح٤ذ  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ بََٔل٢ٕ  ًََِّي  َ ِبُذ اِْل ًَ ث٨ََا  ائٔی١ُ َحذَّ ٧َََا إرِٔسَ َ َ ِْ َ ٕ أ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي  َحذَّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

 َ و٢ُ ٩ِ٣َ ك ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠َِیطٔ أ٧َِز٢ََ اہللُ ٠٣ََ اہللُ  ًَ  ٩ٌِٔ ٥ِ َیِشَت َٟ ٥ِ َیِل٠ُِبُط َو َٟ َِٟیطٔ َو٩ِ٣َ  ٔ ٠ًََِیطٔ ُوک١َٔ إ اَ٪  ٌَ اَئ َواِسَت ـَ َ٘ ِٟ َّا ٠ََب ا

دُظُ   ُیَشذِّ

فآہل فملس دمحم نب ریثک، ارسالیئ، دبعاالیلع، البؽ، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش ےن دہعہ اضقء بلط ایک افر اس رپ ولوگں ےس دمد اچیہ وت فہ ایس ےک رپسد رک دای اجےئ اگ۔ افر 

سج ےن اےس بلط ںیہن ایک افر ہن ولوگں ےس اس اعمہلم رپ دمد اچیہ اےس دہعہ اضق لم ایگ وت اکی رفہتش اہلل اعتیل انزؽ رفامےت ںیہ وج 

 ےک اعمالمت وک درتس رکات ےہ۔اس 

 دمحم نب ریثک، ارسالیئ، دبعاالیلع، البؽ، اسن نب امکل ےس :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضق بلط رکےن افر اس ںیم دلجی رکےن اک ایبؿ

     182    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ب٩ سٌیذ، َقہ ب٩ ْاٟذ ح٤یذ ب٩ ہَل٢، :  راوی

 ٔ ث٨ََا ح٤َُِیُذ ب٩ُِ ص أٟٕذ َحذَّ َْ ةُ ب٩ُِ  ث٨ََا َُقَّ ٌٔیٕذ َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ثَنٔي أَ َحذَّ ا٢َ ََل٢ٕ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ بُو بُزَِدَة 

٨َٔ٠٤ًََا ٩ِ٣َ  ًَََّي   ١ُٔ٤ ٌِ ََ َنِشَت ١َٔ٤ أَِو  ٌِ ٩َِٟ َنِشَت  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ  أََراَدظُ أَبُو ٣ُوَسي 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، رقہ نب اخدل  دیم نب الہؽ، اوبربدہ، اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک 



 

 

 ہک مہ رہسگ اعلم ںیہن انبںیئ ےگ ای رفامای ہک اےس اعلم ںیہن انبںیئ ےگ اےنپ اومر رپ وج اےس بلط رکے اگ۔

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، رقہ نب اخدل  دیم نب الہؽ، :  رافی

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

  

 روشت یک ربایئ ےک ایبؿ ںیم

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 روشت یک ربایئ ےک ایبؿ ںیم

     183    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، اب٩ ابي ذئب، حارث ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ابي س٤٠ہ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز و :  راوی

ث٨ََا ًَِبٔذ ا َحذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  ا٢َ أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ہللٔ ب٩ِٔ 

٤ُِٟزَِتٔشي ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزَّأشي َوا َّي اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ َٟ 

ذبئ، احرث نب دبعارلنمح ایب ہملس، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادمح نب ویسن، انب ایب 

 تنعل رفامیئ ےہ روشت ےنیل افر روشت دےنی فاےل رپ۔

 ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، احرث نب دبعارلنمح ایب ہملس، دبعاہلل نب رمع ف :  رافی

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

  

 امعؽ وکحتم افر اقویضں وک ےنلم فاےل دہاای اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امعؽ وکحتم افر اقویضں وک ےنلم فاےل دہاای اک ایبؿ

     184    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اس٤ٌی١ ب٩ ابي ْاٟذ، ٗیص، ًذی ب٩ ٤ًيَہ :  راوی

ًَٔذیُّ ب٩ُِ ًُ  ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ِیْص  َٗ ثَنٔي  أٟٕذ َحذَّ َْ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔي  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٨ِٜٔذٔیُّ أَ٪َّ َرُسو٢َ َحذَّ َََة اِل ِ ٤َي

َّي اہللُ  ٤ََٓااہللٔ َػَّ ََٜت٨َ٤َا ٨ِ٣ُٔط ٣ِٔخَیّلا  َٓ  ١ٕ٤َ ًَ ًَََّي  ٨ََٟا   ١َ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ٩ِ٣َ ٤ًُِّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِتٔي بٔطٔ    ُضَو ١ٌُُّ َیأ َٓ طُ  َٗ ِو َٓ

ا َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ِّي أ٧َُِوزُ إ َِ أ َٛ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أَِسَودُ  َ٘ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ا٢َ َیِو٦َ ا َٗ ا٢َ َو٣َا َذاَک  َٗ ٠َ٤ًَََک  ًَنِّي  َب١ِ  ِٗ ٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا

 ٔ ث َٛ ٠ٔی٠ٔطٔ َو َ٘ ٠َِیأِٔت بٔ َٓ  ١ٕ٤َ ًَ ًَََّي  ٨َ٠ِ٤َاُظ  ٌِ ُٗو٢ُ َذَٟٔک ٩ِ٣َ اِسَت ا٢َ َوأ٧ََا أَ َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ و٢ُ  ُ٘ ُتَک َت ٌِ َذُظ َس٤ٔ َْ ٤َا أُوتَٔي ٨ِ٣ٔطُ أَ َٓ  ٔ ئَظ

 ِ ٨ًَِطُ ا٧  َتَهيَو٣َا ٧ُهَٔي 

دسمد، ییحی، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق، دعی نب ریمعہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے ولوگ مت 

ںیم ےس وج صخش رامرے یسک اکؾ رپ اعلم رقمر وہ، رھپ فہ مہ ےس اکی داھےگ ای اس ےس ھچک مک یھب اپھچےئ اگ وت فہ ایختن ےہ افر 

رفز اس ےک اسھت آےئ اگ )ہی ابت نس رک( اکی اکےل رگن ےک ااصنری احصیب ریض اہلل اعتیل ہنع ڑھکے وہےئ وگای ہک ایقتم ےک 

 ںیم اںیہن دھکی راہ وہں افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ لمع ھجم ےس فاسپ ےل ےئجیل

اکؾ رپ اعلم انبای اھت( آپ ےن رفامای فہ ایک ےہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن آپ ےس انس ےہ ہک آپ الفں الفں )اغابل وضحر ےن اںیہن یسک 

رے ابت رفام رےہ ےھت آپ ےن رفامای ہک افر ںیم وت ہی اتہک وہں ہک ےسج مہ یسک اکؾ رپ رقمر وت فہ امتؾ آدیم وخاہ فہ وھتڑی وہ ای زایدہ رام

 اجےئ فہ ےل ےل افر سج ےس عنم رک دای اجےئ اس ےس رک اجےئ۔ اپس ےل آےئ افر وج ھچک دے دای

 دسمد، ییحی ، الیعمس نب ایب اخدل، سیق، دعی نب ریمعہ :  رافی

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

  

 ہلصیف سک رطح ایک اجےئ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سک رطح ایک اجےئہلصیف 

     185    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، رشیک، س٤اک، ح٨ع، ًَّي :  راوی

ثَ  ٌَ ا٢َ َب َٗ ََل٦  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ َح٨َٕع  ٩ًَِ ٔس٤َإک  یْک  ٧َََا رَشٔ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ِوٕ٪  ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ نٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ تُزِٔس٠ُنٔي َوأ٧ََا حَ  ُ٘ َٓ أؿّیا  َٗ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔلَي ا ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ ًَ َ٘ َٓ أئ  ـَ َ٘ ِٟ ََ ٥َ٠ًِٔ لٔي بٔا ٩ِّ َو ٔذیُث اٟشِّ

ٍَ ٩ِ٣ٔ ا َّي َتِش٤َ يَنَّ َحت ـٔ ِ٘ ََل َت َٓ َِٟخِؼ٤َأ٪  إَٔذا َج٠ََص بَيَِن یََذیَِک ا َٓ ُت َٟٔشا٧ََک  ٠َِبَک َویَُثبِّ َٗ َت ٩ِ٣ٔ َسَیِضٔذی  ٌِ ٤َا َس٤ٔ َٛ ِْلََخٔ 

ی أَِ٪ یَ  َّطُ أرَِحَ إ٧ٔ َٓ  ٢ٔ ُذ اِْلَوَّ ٌِ إئ َب ـَ َٗ َُِٜٜت فٔي  أؿّیا أَِو ٣َا َط َٗ ُِٟت  ٤َا زٔ َٓ ا٢َ  َٗ اُئ  ـَ َ٘ ِٟ ََٟک ا ََّن   تََبي

رمعف نب وعؿ، رشکی، امسک، شنح، یلع رفامےت ںیہ ہک ےھجم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نمی اک اقیض انب رک اجیھب ںیم ےن 

 ہک ای روسؽ اہلل آپ ےھجم )اقیض انب رک(  جیھ رےہ ںیہ احالہکن ںیم ون رمع وہں افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک

اضقء ےک ابرے ںیم ملع یھب ںیہن راتھک، وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب اہلل اعتیل رقنعبی اہمترے بلق وک دہاتی 

 اہمترے اسےنم ےھٹیب وہں وت اؿ ےک درایمؿ دفرسے رفقی یک دںی ےگ افر اہمتری زابؿ وک اثتب دقؾ رںیھک ےگ۔ بج دف رفقی

ابت ےنس ریغب رہسگ ہلصیف ہن رکان سج رطح ہک وت ےن ےلہپ رفقی یک ابت ینس، اس ےیل ہک اس ںیم زایدہ انمبس رطہقی ےس اہمترے 

افر ےھجم یسک ہلصیف ںیم کش فہبش ہن وہا اسےنم دقمہم یک تقیقح اظرہ وہ اجےئ یگ۔ رضحت یلع رفامےت ںیہ ہک ںیم ہشیمہ ہلصیف رکات اھت 

 اس ےک دعب۔

 رمعف نب وعؿ، رشکی، امسک، شنح، یلع :  رافی

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

  

 اقیض ےک ہلصیف ںیم اطخ اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اک ایبؿاقیض ےک ہلصیف ںیم اطخ 

     186    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس  َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٤َ٠ََة 

٥ُِ َتِختَ  َّٜ ٤ََّا أ٧ََا َبَْشْ َوإ٧ٔ ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٕف َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌِ تٔطٔ ٩ِ٣ٔ َب َِٟح٩َ بُٔححَّ ٥ُِٜ أَِ٪ یَُٜوَ٪ أَ ـَ ٌِ ١َّ َب ٌَ َٟ ٔلَيَّ َو ٔؼ٤ُوَ٪ إ

ِذ ٨ِ٣ُٔط َطِیئّ  ُْ ِ ََل َیأ َٓ ِّٙ أَْٔیطٔ بَٔظِیٕئ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ َح ِیُت  ـَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ  ٔ ٣َا أَِس٤َ ًَََّي ٧َِحو ُط  َٟ ٔضَي  ِٗ َ أ ّة ٩ِ٣ٔ َٓ ٌَ َٟطُ ِٗٔل  ٍُ َل ِٗ ٤ََّا أَ إ٧ٔ َٓ ا 

 ارٔ ا٨َّٟ 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک وضحر ادقس ےن رفامای ہک کشیب ںیم اکی رشب یہ وہں افر مت 

ولگ ریمے اپس اےنپ وصخامت الےت وہ، افر اشدی ہک مت ںیم ےس وکیئ اےنپ داللئ زایدہ اےھچ رطےقی ےس ایبؿ رکے دفرسے یک 

قح ںیم ہلصیف رک دفں اس ےس شیج انس اھت اس ےک اطمقب۔ سپ ارگ ںیم یسک ےک ےئل اس ےک اھبیئ ےک قح  ہب ةسن افر ںیم ایس ےک

 ںیم ےس یسک قح اک ہلصیف رکفں فہ اس ںیم ےس ھچک ہن ےل ہک  ے ںیم اس ےک فا ےط آگ اک اکی ڑکٹا اکٹ راہ وہں۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب اؾ ہملس :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اقیض ےک ہلصیف ںیم اطخ اک ایبؿ

     187    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیذ، ًبذاہلل ب٩ ٧آٍ، ا٦ س٤٠ہ،ربیٍ، ب٩ ٧آٍ، ابوتوبہ، اب٩ ٣بارک، اسا٣ہ ب٩  :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕذ  ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ٍٕ أَبُو َتِوبََة َحذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا اٟزَّبٔی ٩ًَِ أ٦ُِّ َحذَّ ٍٕ ٣َِولَي أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٔ  ب٩ِٔ َرآ



 

 

َّي اہللُ َِٟت أَتَي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا َٗ ًَِواص٤َُا َس٤َ٠ََة  ََّ َد ٔ ٨َْة إ ُض٤َا بَیِّ َٟ ٥ِ َت٩ُِٜ  َٟ ُض٤َا  َٟ ٥َ َرُجََلٔ٪ یَِخَتٔؼ٤َأ٪ فٔي ٣ََوارٔیَث  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ا٢َ ک١ُُّ َواحٕٔذ ٨ِ٣ُٔض٤َا حَ  َٗ َبکَي اٟزَُّجََلٔ٪ َو َٓ ََٓذَِکَ ٣ِٔث٠َطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ َٓ ََٟک  ِّي  َّي ق َُٟض٤َا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ  َ٘

َّٙ ث٥َُّ اِسَتَض٤َا ث٥َُّ  َِٟح َیا ا َّْ َتٔش٤َا َوَتَو ِٗ ا َٓ ٠ُِت٤َا  ٌَ َٓ ٠ُِت٤َا ٣َا  ٌَ َٓ ا إٔذِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ََّ ََّ اہللُ   َتَحا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رعیب نب انعف، اوبوتہب، انب رابرک، ااسہم نب زدی، دبعاہلل نب انعف، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک 

اپس دف آدیم ریماث ےک دقمہم ںیم اانپ ڑگھجا ےل رک آےئ دفونں ںیم ےس یسک ےک اپس وگاہ ںیہن ےھت سپ رصػ دوعی اھت، وضحر 

اکی ےنہک اگل ہک  ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فیہ رفامای )وج اسہقب دحثی ںیم سگرا( فہ دفونں آدیم رفےن  ےگ افر اؿ ںیم ےس رہ

ول افر ںیم قح ںیہمت داتی وہں یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ااھچ وج مت ےن ایک وس ااھچ ایک ذہلا اب اےس آسپ ںیم میسقت رک

 قح امؽ اک ارادہ رکف رھپ رقہع رک ےک اس ےک ہصح رکول افر اکی دفرسے وک اعمػ رک دف۔

 اوبوتہب، انب رابرک، ااسہم نب زدی، دبعاہلل نب انعف، اؾ ہملس،رعیب، نب انعف،  :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اقیض ےک ہلصیف ںیم اطخ اک ایبؿ

     188    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، اسا٣ہ، ًبذاہلل ب٩ رآٍ، اض س٨ذ سے ب٬ی حرضت ا٦ س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َرآ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَُسا٣َُة  ٧َََا ًٔیَسي َحذَّ َ َ ِْ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَ ُت أ٦َُّ َس٠َ َحذَّ ٌِ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ  َس٤ٔ ٤ََة 

 ِّ ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ِذ َدَرَسِت  َٗ ا٢َ یَِخَتٔؼ٤َأ٪ فٔي ٣ََوارٔیَث َوأَِطَیاَئ  َٗ َِٟحٔذیٔث  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا ًَ َّي اہللُ  ٔضي بَِی٥ُِٜ٨َ بَٔزأِئي َػَّ ِٗ ٤ََّا أَ ي إ٧ٔ

ًَََّيَّ ٓٔیطٔ  ٥ِ ی٨ُِز٢َِ  َٟ  ٓامَٔی 

اہلل نب راعف، اس دنس ےس یھب رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ذموکرہ ابال دحثی رمفی اربامیہ نب ومیس، یسیع، ااسہم، دبع

ےہ اس ںیم اانت رفؼ ےہ ہک فہ ریماث ےک اعمہلم ںیم ڑگھجا رکےت ےھت افر ھچک رپاین اایشء ےک ابرے ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 



 

 

  رپ ھچک انزؽ ںیہن وہا اینپ راےئ ےس ہلصیف رکفں اگ۔فآہل فملس ےن رفامای ہک اےسی اعمہلم سج ےک ابرے ںیم ھجم

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، ااسہم، دبعاہلل نب راعف، اس دنس ےس یھب رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿولصیفں  :   ابب

 اقیض ےک ہلصیف ںیم اطخ اک ایبؿ

     189    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیذ، اب٩ طہاب، ٤ًز ب٩ ْلاب :  راوی

٩ًَِ یُو٧َُص  ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ ٤َِِٟضزٔیُّ أَ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ أب َرضَٔي اہللُ َحذَّ َِٟخلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ب٩ِٔ یَزٔیَذ 

َّي اہللُ  ٤ََّا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٔ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إٔ٪َّ اٟزَّأَِی إ٧ٔ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًَََّي ا ا٢َ َوصَُو  َٗ ٨ُِط  ٥َ ٣ُٔؼیّبا ْٔلَ٪َّ اہلَل کَاَ٪ یُ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ زٔیطٔ  

 ُٕ ُّ٠ََ ٩ُّ َواٟتَّ ٤ََّا صَُو ٨٣َّٔا اٟوَّ  َوإ٧ٔ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااطخلب 

 ویکہکن اہلل اعتیل اؿ وک حیحص راہ داھکےت ربنم رپ ھٹیب رک رفامای۔ اے ولوگ! ذایت راےئ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یہ حیحص یھت

 ےھت ہکبج رامری راےئ وت رصػ اکی امگؿ ےہ افر تقشم ےہ۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رمع نب اطخب :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اقیض ےک ہلصیف ںیم اطخ اک ایبؿ



 

 

     190    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ًبذہ، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، ابوًث٤ا٪ :  راوی

ََِٔي  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ٧َََا ٣ُ َ َ ِْ يُّ أَ بِّ َـّ ِبَذَة اٟ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ١َ َحذَّ ـَ ِٓ اُٟنٔي َرأَیُِت َطأ٣ًِٔیا أَ َْ ٔ ََ إ امٔيُّ َو أَبُو ًُِث٤َاَ٪ اٟظَّ

یِزَ ب٩َِ ًُِث٤َاَ٪  نٔي رُحَ ٌِ  ٨ِ٣ُٔط َی

ادمح نب دبعہ، اعمذ نب اعمذ، اوبامثعؿ رفامےت ںیہ ہک اوبامثعؿ اشیم ےن ےھجم التبای ہک اؿ ےک ایخؽ ںیم اوہنں ےن رحسی نب امثعؿ ےس 

 داھکی۔ وکیئ اشیم الضف ںیہن

 ادمح نب دبعہ، اعمذ نب اعمذ، اوبامثعؿ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اقیض ےک ہلصیف ںیم اطخ اک ایبؿ

     191    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ، ًبذاہلل ب٩ ٣بارک، ٣ؼٌب ب٩ ثابت ًبذاہلل ب٩ زبيَ، :  راوی

ِبٔذ اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ُب ب٩ُِ ثَابٕٔت  ٌَ ث٨ََا ٣ُِؼ ٤َُِٟباَرٔک َحذَّ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٨٣َٔی َضي َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ  ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ

َّي اہللُ  ٥َٜٔ اہللٔ َػَّ َِٟح َذأ٪ بَيَِن یََذِی ا ٌُ ِ٘ َِٟخِؼ٤َئِن َی ٥َ أَ٪َّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

ادمح نب عینم، دبعاہلل نب رابرک، بعصم نب اثتب دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای 

 ہک اقیض افر احمک ےک اسےنم ںیھٹیب رفنیقی دقمہم ےک فتق۔

 ادمح نب عینم، دبعاہلل نب رابرک، بعصم نب اثتب دبعاہلل نب زریب، :  رافی



 

 

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

  

 ہصغ یک احتل ںیم اقیض ےک ہلصیف اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿہصغ یک احتل ںیم اقیض ےک ہلصیف اک 

     192    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ ٤ًيَ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي بْکہ :  راوی

ِبُذ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَِبٔذ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّطُ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ َة  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔي بَِْکَ

٥َُٜ بَيَِن اث٨َِئِن َوصُ  َِٟح ٔضي ا ِ٘ ََ َی  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔلَي اب٨ِٔطٔ  َتَب إ َباُ٪ َٛ ـِ  َو َُ

اےنپ ےٹیب دبعارلنمح وک اھکل ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دبعاکلمل، نب ریمع، دبعارلنمح نب ایب رکبہ ےن

 ےن رفامای ہک اقیض دف آدویمں ےک درایمؿ ہصغ یک احتل ںیم ہلصیف ہن رکے۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دبعاکلمل، نب ریمع، دبعارلنمح نب ایب رکبہ :  رافی

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

  

 ذویمں ےک درایمؿ ہلصیف رکےن اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ذویمں ےک درایمؿ ہلصیف رکےن اک ایبؿ

     193    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ب٩ ٣ح٤ذ، ًَّي ب٩ حشين، یزیذ ًْک٣ہ اب٩ ًباض اح٤ذ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ یَزٔیَذ ا٨َِّٟحؤیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًََّٔيُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ثَنٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحذَّ ٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة   ًِْٔکٔ

ِق  اِح٥ُِٜ بَِی٨َُض٥ِ أَِو أرَِعٔ َٓ إِٔ٪ َجاُؤَک  اِح٥ُِٜ بَِی٨َُض٥ِ ب٤َٔا أ٧َِز٢ََ اہللُ َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ُٔشَخِت  َٓ  ٨ًَُِض٥ِ 
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ُ ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح، سیدی رکعہم انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رقآؿ اپک یک آتی، ف
َ
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 اپس اےنپ دقمامت ےل رک آںیئ وت آپ وک اایتخر ےہ ہک اؿ ےک درایمؿ ہلصیف اال
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 یک اتکب رکںی ای اؿ ےس ارعاض رک ںیل( وسنمخ وہیئگ رھپ ہی آتی انزؽ وہیئ، ف

 ےک اطمقب ہلصیف رکںی

 ، سیدی رکعہم انب ابعسادمح نب دمحم، یلع نب نیسح :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ذویمں ےک درایمؿ ہلصیف رکےن اک ایبؿ

     194    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، داؤد ب٩ حؼين، ًْک٣ہ، اب٩ ًباضًبذاہلل ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٣ََة َحذَّ ٩ًَِ ًِْٔکٔ ُِٟحَؼئِن  َداُوَد ب٩ِٔ ا

ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  اِح٥ُِٜ بَِی٨َُض٥ِ بٔا ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٓ ٤ََِٜت  ٨ًَُِض٥ِ َوإِٔ٪ َح ِق  اِح٥ُِٜ بَِی٨َُض٥ِ أَِو أرَِعٔ َٓ إِٔ٪ َجاُؤَک  َٓ ٔ اِْلیَُة  َِٟت صَٔذظ ِِٟ٘ٔشٔم ٧َزَ

َت١َ ب٨َُو َٗ یَةٔ َوإٔذَا  َٕ اٟذِّ یَِوَة أَدَِّوا نِٔؼ َت٠ُوا ٩ِ٣ٔ بَنٔي َُقَ َٗ ٔ إَٔذا  يَ ـٔ ا٢َ کَاَ٪ ب٨َُو ا٨َّٟ َٗ َِٟیض٥ِٔ  اِْلیَُة  ٔ ِوا إ ٔ أَدَّ يَ ـٔ یَِوَة ٩ِ٣ٔ بَنٔي ا٨َّٟ َُقَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِی٨َُض٥ِ  َّي اہللُ  ی َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َشوَّ َٓ َیَة کَا٠َ٣ّٔة   اٟذِّ

اجؤک دبع اہلل نب دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، داؤد نب نیصح، رکعہم، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج ہی آتی انزؽ وہیئ، افؿ 



 

 

م وت ونب ریظن اک ومعمؽ اھت ہک بج ینب رقہظی اک وکیئ آدیم لتق وہ اجات وت اس یک فصن دتی دےتی افر بج ینب رقہظی ینب ریضن 

ه

 

ی ت ب
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حک
ف

ےک 

یسک آدیم وک لتق رک دےتی وت فہ وپری دتی ادا رکےت ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس آتی ےک زنفؽ ےک دعب اؿ ےک 

 ؿ اسمفات رک دی۔درایم

 دبعاہلل نب دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، داؤد نب نیصح، رکعہم، انب ابعس :  رافی

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

  

 اضقء ںیم اینپ راےئ ےس ااہتجد رکےن اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اینپ راےئ ےس ااہتجد رکےن اک ایبؿاضقء ںیم 

     195    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابي ًو٪، حارث، ب٩ ٤ًز و ٣ِيَہ، طٌبہ، ا٧اض ٛے بٌف سات٬یوں :  راوی

َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ ا ًَِوٕ٪  ٩ًَِ أَبٔي  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز  ِٔ ث٨ََا َح ٩ًَِ أ٧َُإض ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َحذَّ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ََة ٤ُِِٟٔي ٤ًَِزٔو اب٩ِٔ أَخٔي ا ب٩ِٔ 

َث  ٌَ ا أََراَد أَِ٪ َیِب َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اذٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌَ َٕ ح٤َِٔؽ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٣ُ ِی َٛ ا٢َ  َٗ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔلَي ا اّذا إ ٌَ ٣ُ 

ٔضي إَٔذا  ِ٘ بُٔش٨َّٔة َرُسو٢ٔ اہللَٔت َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ َتحِٔذ فٔي َٛٔتأب اہللٔ  َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ٔضي ب ِٗ ا٢َ أَ َٗ اْئ  ـَ َٗ ََٟک  َق  َّي اہللُ رَعَ  َػَّ

 ََ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٥ِ َتحِٔذ فٔي ُس٨َّٔة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ رَضَ َٓ ََ آُٟو  ا٢َ أَِجَتضُٔذ َرأِئي َو َٗ  فٔي َٛٔتأب اہللٔ 

َٙ َرُسو٢َ َرُسو٢ٔ اہللٔ  َّٓ َّٟٔذی َو َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ ٥َ َػِذَرُظ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ٤َٟٔا یُزِضٔي َرُسو٢َ اہللٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 رمعف  ریغہ، ہبعش، اانس ےک ضعب اسںویھں ےس رفاتی ےہ ہک بج وضحر ارکؾ ےن صفح نب رمع، ہبعش، ایب وعؿ، احرث، نب

رضحت اعمذ وک نمی اک احمک انب رک ےنجیھب اک ارادہ ایک رفامای مت سک رطح ہلصیف رکف ےگ بج اہمترے اپس وکیئ دقمہم شیپ وہ اجےئ اوہنں 

مت اہلل یک اتکب ںیم فہ ہلئسم ہن اپؤ وت رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن رفامای ہک اہلل یک اتکب ےس ہلصیف رکفں اگ آپ ےن رفامای ارگ 

 فآہل فملس یک تنس ےک اطمقب ہلصیف رکفں اگ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ تنس روسؽ ںیم یھب ہن اپؤ وت افر اتکب اہلل



 

 

فں اگ افر اس ںیم وکیئ یمک وکاتیہ ںیہن رکفں اگ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ںیم یھب ہن اپؤ وت اوہنں ےن اہک ہک اینپ راےئ ےس ااہتجد رک

 فآہل فملس ےن اؿ ےک ہنیس وک اپھتپھتای افر رفامای ہک اہلل یہ ےئلیک امتؾ رعتںیفی ںیہ سج ےن اہلل ےک روسؽ ےک روسؽ )اعمذ( وک اس زیچ

 یک وتقیف دی سج ےس روسؽ اہلل رایض ںیہ۔

 ، ایب وعؿ، احرث، نب رمع ف  ریغہ، ہبعش، اانس ےک ضعب اسںویھںصفح نب رمع، ہبعش :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضقء ںیم اینپ راےئ ےس ااہتجد رکےن اک ایبؿ

     196    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، یحیي ، طٌبہ، ابوًو٪، حارث، ب٩ ٤ًزو ب٩ ٧اض، ًبذاٟواحذ، ٣زوا٪، اب٩ ٤ًز، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ًبذاٌٟزیز  :  راوی

 ب٩ ٣ح٤ذ اض س٨ذ

 ٩ًَِ ًَِوٕ٪  ثَنٔي أَبُو  َبَة َحذَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٔ َحذَّ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ اذٕ  ٌَ ٩ًَِ ٧َإض ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٣ُ ٤ِزٕو  ًَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ا

٨َاظُ  ٌِ ََٓذَِکَ ٣َ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔلَي ا َثطُ إ ٌَ ا َب َّ٤َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   ب٩ِٔ َجَب١ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

انب رمع، امیلسؿ نب البؽ، دبعازعلسی نب دمحم اس دنس ےس دسمد، ییحی، ہبعش، اوبوعؿ، احرث، نب رمعف نب انس، دبعاولادح، رمفاؿ، 

 یھب رضحت اعمذ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وضحر ہیلع االسلؾ ےس یہی رفاتی لقن یک ےہ۔

دسمد، ییحی ، ہبعش، اوبوعؿ، احرث، نب رمعف نب انس، دبعاولادح، رمفاؿ، انب رمع، امیلسؿ نب البؽ، دبعازعلسی نب دمحم اس  :  رافی

 دنس

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

  



 

 

 حلص اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 حلص اک ایبؿ

     197    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟواحذ، ٣زوا٪س٠امی٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، اح٤ذ ب٩  :  راوی

ث٨ََا ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ ح و َحذَّ ََِٔي ُس٠َامِیَ َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ ٤َِِٟضزٔیُّ أَ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٣َِظقٔيُّ  َحذَّ َِٟواحٔٔذ اٟذِّ ِبٔذ ا ًَ أَِح٤َُذ ب٩ُِ 

 ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٕذ َحذَّ نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َی ٩ًَِ  َحذَّ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕذ  ثٔيَ َٛ  ٩ًَِ ِیُخ  ٕذ َطکَّ اٟظَّ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ب٩ُِ بََٔل٢ٕ أَِو 

٠ُِح َجائٔزْ  ٥َ اٟؼُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َِٟؤٟیٔذ ب٩ِٔ َربَإح  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َزاَد أَحِ  ا ََّ بَيَِن ا ٔ ٤َُذ إ

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد َو َّ َوَزاَد ُس٠َامِیَ ٦َ َحََل ا٣ّا أَِو رَحَّ ًَََّي ُػ٠ِّحا أََح١َّ رَحَ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  ٥َ ا طٔ َوَس٠َّ

وكٔض٥ِٔ   رُشُ

تی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، ادمح نب دبعاولادح، رمفاؿ ےس رفا

ہک حلص رکاان اجزئ ےہ املسمونں ےک درایمؿ، دمحم یک رفاتی ںیم اانت ااضہف ےہ ہک وساےئ اس حلص ےک وج الحؽ وک رحاؾ رک دے ای رحاؾ 

فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ اینپ وک الحؽ رک دے ہکبج امیلسؿ نب داؤد یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 رشاطئ رپ رںیہ۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، ادمح نب دبعاولادح، رمفاؿ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 حلص اک ایبؿ



 

 

     198    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبذاہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک :  راوی

ِبُذ اہللٔ بِ  ًَ ََِٔي  َ َ ِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ َب َحذَّ ٌِ َٛ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  ٌِ َٛ  ٩ُ

ًَِضذٔ  ٠َِیطٔ فٔي  ًَ ٕ َدی٨ِّا کَاَ٪  اَضي اب٩َِ أَبٔي َحِذَرد َ٘ َّطُ َت ََُظ أ٧َ َ َ ِْ ٤َِِٟشحٔذٔ  ب٩َِ ٣َأٟٕک أَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ا ًَ َّي اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

َد  َْخَ َٓ ٥َ َوصَُو فٔي بَِیتٔطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُض٤َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ َّي َس٤ٔ ِت أَِػَواتُُض٤َا َحت ٌَ َٔ اِرَت َّي اہللُ َٓ َِٟیض٤َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔ  إ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ أََطاًَ َٓ َِّیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٟب ا٢َ  َ٘ َٓ ُب  ٌِ َٛ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ َب ب٩َِ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ َٕ حُِحَزتٔطٔ َو٧َاَدی  َٕ ٔسِح َظ َٛ َّي  َٟطُ َحت َر 

 ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ َٓ ِذ  َٗ ْب  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ِْطَ ٩ِ٣ٔ َدی٨َِٔک 
ٍِ اٟظَّ ٔ أَِ٪ َؿ طٔ بَٔیٔذظ ـٔ ِٗ ا َٓ  ٥ُِٗ  ٥َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعاہلل نب بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت بعک نب امکل ےن اںیہن التبای ہک 

یسک رقض وج اؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم دجسم وبنی ںیم اوہنں ےن انب ایب دحرد ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اےنپ 

ےک ذہم اھت اطمہبل ایک، اس اطمہبل ںیم اؿ دفونں یک آفازںی دنلب وہ ںیئگ افر االتخػ یک فہج ےس اہیں کت ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل 

کشیب ای  فملس اؿ یک رطػ ےلکن اہیں کت ہک اےنپ رجحہ رابرک اک رپدہ ااھٹای افر بعک نب امکل اک اکپرا افر رفامای اے بعک اوہنں ےن اہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہن اہھت ےس ااشرہ ایک اےنپ رقض ںیم ےس آداھ مک رک دف۔ بعک 

ایب  ریض اہلل اعتیل ہنع ےنہک  ےگ ہک ںیم کشیب رک دای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )انب

 دحرد ےس( ہک اوھٹ افر رقہض ادا رکف۔

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعاہلل نب بعک نب امکل :  رافی

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

  

 وگاویہں اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 وگاویہں اک ایبؿ



 

 

     199    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ سٌیذ، اح٤ذ ب٩ رسح اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبذاہلل ب٩ بْک، ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪،  :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي ٤ًزہ

ََِٔي ٣َأُٟک  َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ حٔ  ِ َِٟض٤ََذأِيُّ وأَِح٤َُذ ب٩ُِ اٟرسَّ ٌٔیٕذ ا ث٨ََاا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحذَّ  ٩ًَِ  ب٩ُِ أ٧ََٕص 

٤ِزٔو ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ًَ ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ  ََُظ أَ٪َّ  َ َ ِْ ََُظ أَ٪َّ بَِْکٕ أَ٪َّ أَبَاُظ أَ َ َ ِْ ٤َِزَة اِْلَِنَؼارٔیَّ أَ ًَ ِبَذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔي  ًَ ََُظ أَ٪َّ  َ َ ِْ اَ٪ أَ َّٔ ًَ

 ٥ِ ُٛ ََُٔ ِْ ُ ََ أ ا٢َ أَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ََُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َ َ ِْ ِٟحَُضنٔيَّ أَ أٟٕذ ا َْ ِ َزیَِذ ب٩َِ  َّٟٔذی َیأ َضَذأئ ا ٔ اٟظُّ تٔي بَٔخيَِ

 َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ أَبٔي بَِْکٕ أَیََّتُض٤َا  ََٟضا َطکَّ  َ ِب١َ أَِ٪ ُیِشأ َٗ َّٟٔذی بَٔظَضاَدتٔطٔ أَِو یُِخََُٔ بَٔظَضاَدتٔطٔ  ا٢َ ٣َأْٟک ا َٗ ا٢َ أَبُو َداُود 

َِٟض٤ََذأِيُّ َو  ا٢َ ا َٗ َٟطُ  َّٟٔذی هَٔي  ٥ُ٠َ بَٔضا ا ٌِ ََ َی ِتٔي بَٔضا اِْل٣َٔا٦َ یُِخََُٔ بَٔظَضاَدتٔطٔ َو ٔح أَِو َیأ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟرسَّ َٗ ٠َِلأ٪  ٔلَي اٟشُّ َضا إ ٌُ َٓ َیزِ

ِبَذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ١ِ ُ٘ ٥َِٟ َی ٤َِزَة  ًَ حٔ اب٩ُِ أَبٔي  ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟرسَّ َٗ َِٟض٤ََذأِيِّ  َباُر فٔي َحذٔیٔث ا ِْ ٔ  َواِْل

نب رکب، دبعاہلل نب رمعف نب امثعؿ نب افعؿ، دبعارلنمح نب ایب رمعہ ادمح نب دیعس، ادمح نب رسح انب فبہ، امکل نب اسن، دبعاہلل 

ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک ہک ںیم ںیہمت رتہبنی وگاہ ےک ابرے ںیم ہن التبؤں وج اینپ وگایہ داتی 

اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اامؾ امکل ےن رفامای ہک رتہبنی  ےہ ای اینپ وگایہ یک ربخ داتی ےہ لبق اس ےک ہک اس ےس وساؽ ایک اجےئ۔ اامؾ

داین ےتہک ںیہ ہک اس 
 
وگاہ ےس اہیں رماد فہ وگاہ ےہ ےسج ہی ملع ہن وہ ہک اس یک وگایہ سک ےک قح ںیم دیفم ےہ افر دمح نب دیعس ہ

د
 
این یک رفاتی ںیم اانجر اک ظفل ےہ ینعی ربخ وگایہ وک ابداشہ کت اچنہپ دے ہکبج انب رسح ےتہک ںیہ ہک ای اےس اامؾ ےک اپس ےل اجےئ ہ

دےنی اک ذرک ےہ انب رسح ےن اینپ رفاتی ںیم دبعارلنمح نب ایب رمعة االاصنری ےک اجبےئ انب ایب رمعة االاصنری ےک اافلظ ےہک 

 ںیہ۔

ؿ نب افعؿ، دبعارلنمح نب ادمح نب دیعس، ادمح نب رسح انب فبہ، امکل نب اسن، دبعاہلل نب رکب، دبعاہلل نب رمعف نب امثع :  رافی

 ایب رمعہ

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وگاویہں اک ایبؿ

     200    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًارہ ب٩ ُزیہ، یحیي ب٩ راطذ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًزاح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ،  :  راوی

ا٢َ َج٠َ  َٗ ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َرأطٕذ  َُزٔیََّة  ث٨ََا ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ َد َحذَّ ََْٓخَ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٌَ ٔ ِش٨َا ٟ

ُت َرُسو٢َ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ َح٠ََص  َٓ َِٟی٨َا  ٔ ِذ  إ َ٘ َٓ ٔ اہللٔ  ًَُتطُ دُوَ٪ َحٓذٕ ٩ِ٣ٔ حُُذود ا َٔ َِٟت َط و٢ُ ٩ِ٣َ َحا ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ َو٩ِ٣َ   ََ ٔ َّي َی٨ِز ٥َِٟ یَز٢َِ فٔي َسَخٔم اہللٔ َحت ٤ُ٠َُط  ٌِ اَػ٥َ فٔي بَاك١ٕٔ َوصَُو َی َْ ٨ََٜطُ  فٔي ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ َؿادَّ اہلَل َو٩ِ٣َ  َِٟیَص ٓٔیطٔ أَِس ٣َا 

ا َد ٤٣َّٔ َّي یَِْخُ َِٟخَبا٢ٔ َحت  اہللُ َرِدََُة ا

ادمح نب ویسن، زریہ، امعرہ نب وزہی، ییحی نب رادش، دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک مہ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک 

افر رفامای ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفام  ااظتنر ںیم ےھٹیب ےھت فہ رامری رطػ لکن آےئ افر ھٹیب ےئگ

رےہ ےھت ہک سج یک افسرش اہلل یک دحفد ںیم ےس یسک دح ےک اجری وہےن ےس امعن نب یئگ وت کشیب اس ےن اہلل ےس دض یک افر سج 

( وت فہ اس ڑگھجے وک بج کت ںیہن وھچڑے اگ اہلل صخش ےن یسک ارم ابلط رپ ڑگھجا ایک افر اےس ولعمؾ وہ )ہک ہی طلغ افر ابلط ےہ

ےک ہصغ افر بضغ ںیم رےہ اگ افر سج صخش ےن یسک ومنم ف املسمؿ ےک ابرے ںیم وکیئ ایسی ابت یہک وج اس ےک ادنر ںیہن ےہ وت 

 ہن رک ےل۔ اہلل اےس الہ دفزخ یک ڑچیک افر دنگیگ ف الغتظ ںیم رںیھک ےگ اہیں کت ہک وج ھچک اس ےن اہک ہک اس ےس وتہب

 ادمح نب ویسن، زریہ، امعرہ نب وزہی، ییحی نب رادش، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 وگاویہں اک ایبؿ

     201    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًَّي ب٩ حشين، ب٩ ابزاہی٥، ٤ًز ب٩ یو٧ص، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ زیذ، ٣ثني ب٩ یزیذ ٣ْطد، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ٔذ  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ًََّٔيُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ِٟ ثَنٔي ب٩ِٔ َزیِٕذ ا ٤َزٔیُّ َحذَّ ٌُ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٔٚ ا َِٟورَّ ٩ًَِ ٣ََْطٕ ا َّي ب٩ُِ َیزٔیٕذ  ٤َُِٟثن ًَََّي ا ًَاَ٪  ا٢َ َو٩ِ٣َ أَ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ

َّ َوَج١َّ  ًَز ٕب ٩ِ٣ٔ اہللٔ  ـَ َِ ِذ بَاَئ بٔ َ٘ َٓ ُؼو٣َٕة بُٔو٥ٕ٠ِ  ُْ 

 یلع نب نیسح، نب اربامیہ، رمع نب ویسن، اعمص نب دمحم نب زدی، ینثم نب سیدی رطمد، انعف، انب رمع اس دنس یھب رضحت انب رمع یک ذموکرہ

ابال دحثی یہ وقنمؽ ےہ اہتبل اس ںیم اانت ااضہف ےہ ہک آپ ےن رفامای سج صخش ےن یسک ڑگھجے ںیم ملظ یک دمد یک )رماد اظمل یک( 

  وہ ایگ اہلل یک رطػ ےس بضغ ف انراک ی اک۔وت فہ قحتسم

 یلع نب نیسح، نب اربامیہ، رمع نب ویسن، اعمص نب دمحم نب زدی، ینثم نب سیدی رطمد، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 وھجیٹ وگایہ دےنی اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 وھجیٹ وگایہ دےنی اک ایبؿ

     202    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣وسي، ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، سٔیا٪، ًؼرفی، حبیب ب٩ ن٤ٌا٪ :  راوی

ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟب٠ِخٔيُّ َحذَّ ثَنٔي یَِحیَي ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یَّ  ِؼرُفٔ ٌُ ِٟ نٔي ا ٌِ َیاُ٪ َی ِٔ ثَنٔي ُس َحذَّ

٥َ َػََلَة ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ َػَّ َٗ اتٕٔک  َٓ ی٥ِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َُخَ ٤َأ٪ اِْلََسٔذیِّ  ٌِ ا٦َ ا٨ُّٟ َٗ  َٖ ا اِنَصَ َّ٤٠َ َٓ ِبٔح  ٟؼُّ

 َٟ ا٢َ ًُٔذ َ٘ َٓ ائ٤ّٔا  َٗ َ اِجت٨َٔبُوا اٟزِِّجَص ٩ِ٣ٔ اِْلَِوثَأ٪ َواِجت َٓ  َ أ أک بٔاہللٔ ثَََلَث ٣َٔزإر ث٥َُّ ََقَ ِو٢َ ِت َطَضاَدةُ اٟزُّورٔ بٔاِْلرِٔشَ َٗ ٨ٔبُوا 



 

 

ٛٔيَن بٔطٔ  ََ ٣ُِْشٔ ِ َُي اَئ ِهَّلِل  َٔ  اٟزُّورٔ ح٨َُ

رری، بیبح نب  نامؿ ےس رفاتی 
صف
ؼ

ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجف یک امنز ییحی نب ومیس، دمحم نب دیبع، ایفسؿ، 

زپیھ بج افرغ وہ رک ےھچیپ ڑمے وت ڑھکے وہ ےئگ افر رفامای ہک وھجیٹ وگایہ اہلل ےک اسھت رشک رکےن ےک ربارب رک دی یئگ ےہ 

ُو ا ارلِّ 
ِی 

 

ت َ

 

ی ْ
د 

 َ

 

َؽ ازلُفِر، آرخ )انگہ ےک اابتعر ےس( نیت رمہبت ہی اراشد رفامای رھپ ہی آتی التفت رفامیئ، ف
ْ
 
َ

 

ُو ا ق
ِی 

 

ت َ

 

ی ْ
د 

ا
َ
َ ِؿ ف

 

ث
ْ
ف
َ
َ نِمْ اْلَ 

ْ
 

ج

کت۔ سپ وتبں یک دنگیگ ےس ےتچب روہ افر وھجیٹ ابت ےس ےتچب روہ۔ ابںی وطر ہک اہلل یہ یک رطػ ےکھج روہ افر اس ےک اسھت یسک وک 

 رشکی تم رہھٹاؤ۔

رری، بیبح نب  نام :  رافی
صف
ؼ

 ؿییحی نب ومیس، دمحم نب دیبع، ایفسؿ، 

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

  

 سج صخش یک وگایہ رد رکدی اجےئ اس اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش یک وگایہ رد رکدی اجےئ اس اک ایبؿ

     203    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣ح٤ذ ب٩ راطذ، س٠امی٪ ب٩ ٣وسي، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ُذ ب٩ُِ َرأطٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٔ أَ٪َّ  َحذَّ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ًَََّي أَْٔیطٔ َوَردَّ َرُس   ٔ ٤ِِِٟٔز َِٟخائ٨َٔٔة َوذٔی ا َِٟخائ٩ٔٔ َوا ٥َ َردَّ َطَضاَدَة ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِٟبَِیٔت  و٢َ اہللٔ َػَّ ٍٔ ْٔلَص١ِٔ ا ٔ ا٧ َ٘ ِٟ َطَضاَدَة ا

 ٔ ا٧ َ٘ ِٟ ِح٨َاُئ َوا ِٟٔح٨َُة َواٟظَّ ٤ِِِٟٔزُ ا ا٢َ أَبُو َداُود ا َٗ ئَِص٥ِٔ  َِ ٔ َِٟخاؾِّ َوأََجاَزَصا ٟ ٔ ا ٍُ ٣ِٔث١ُ اِْلَٔجيَ ٔ اب  ٍُ اِْلَٔجيَُ اٟتَّ

صفح نب رمع، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر 

 فاےل یک وگایہ وک رد رفام دای افر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایختن رکےن فاےل رمد ف وعرت یک وگایہ وک اےنپ اھبیئ ےس ضغب رےنھک



 

 

رھگ ےک یسک رپ اےن اخدؾ ای المزؾ یک وگایہ وک اس ےک رھگ فاولں ےک قح ںیم رد رک دای ےہ ہکبج ریغ الہ تیب ےک ےئل رفا راھک ےہ۔ اامؾ 

ر ےک ینعم ںیہ دسح افر ضغب فدعافت۔

 

 اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک غ

 ؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک داداصفح نب رمع، دمحم نب رادش، امیلس :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 سج صخش یک وگایہ رد رکدی اجےئ اس اک ایبؿ

     204    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٠ْٕ ب٩ كارٚ اٟزازی، زیذ ب٩ یحیي ب٩ ًبیذ اٟخزاعي، سٌیذ ب٩ ًبذاٌٟزیز، س٠امی٪ ب٩ ٣وسي، :  راوی

ث٨ََ  ُِٟخزَاعٔيُّ َحذَّ ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ ا ٕٚ اٟزَّازٔیُّ َحذَّ ٕٔ ب٩ِٔ كَارٔ ٠َ َْ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیُذ ب٩ُِ َحذَّ ٩ًَِ  ا َس  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا

ا َْ ََ َتُحوُز َطَضاَدةُ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوَسي بٔإِٔس٨َادٔظ ََ ُس٠َامِیَ ََ َزإ٪ َو ائ٨َٕٔة َو َْ  ََ ئ٩ٕٔ َو

ًَََّي أَْٔیطٔ   ٕ ََ ذٔی ٤ُِٔز  َزا٧َٔیٕة َو

زدی نب ییحی نب دیبع ازخلایع، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومٰیس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر  دمحم نب فلخ نب عارؼ ارلازی،

ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یسک ایختن رکےن فاےل رمد ای ایختن رکےن فایل وعرت یک وگایہ افر زان رکےن فاےل رمد 

 ؿ اھبیئ ےس و ہن فدعافت رےنھک فایل یک وگایہ اجزئ ںیہن ےہ۔افر زان رکےن فایل وعرت یک وگایہ افر اےنپ املسم

 دمحم نب فلخ نب عارؼ ارلازی، زدی نب ییحی نب دیبع ازخلایع، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومیس، :  رافی

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

  

  وگایہ رہش فاولں رپداہییت یک



 

 

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 داہییت یک وگایہ رہش فاولں رپ

     205    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ سٌیذ، اب٩ وہب، یحیي ب٩ ایوب، ٧آٍ ب٩ یزیذ، اب٩ ہاد، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز ب٩ ًلاء ب٩ یشار، :  راوی

ٍُ ب٩ُِ یَ  ٔ ََِٔي َیِحیَي ب٩ُِ أَیُّوَب َو٧َآ َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ َِٟض٤ََذأِيُّ أَ ٌٔیٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاد ٩ًَِ اب٩ِٔ ا زٔیَذ 

ٍَ َر  َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أ٧َ ًََلأئ ب٩ِٔ َیَشإر   ٩ًَِ ًََلإئ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ََ َتُحوُز َطَضاَدةُ ًَ و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػَّ

یَةٕ  ًَََّي َػاحٔٔب ََقِ  بََذوٓٔیٕ 

ادمح نب دیعس، انب فبہ، ییحی نب اویب، انعف نب سیدی، انب اہد، دمحم نب رمع نب اطعء نب اسیر ےس رمفی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل 

 وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک یسک دبفی )داہییت( یک وگایہ، یتسب فاولں افر رہش فاولں رپ اجزئ ںیہن۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ادمح نب دیعس، انب فبہ، ییحی نب اویب، انعف نب سیدی، انب اہد، دمحم نب رمع نب اطعء نب اسیر، :  رافی

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

  

 راضتع رپ وگایہ اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 راضتع رپ وگایہ اک ایبؿ

     206    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایوب ب٩ ابي ٠٣یٜہ، ً٘بہ ب٩ حارث، ً٘بہ ب٩ حارث َف٣اےت ہیں ٛہ ٣ح٭س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤اد ب٩ زیذ،  :  راوی

بَ  ِ٘ ثَنٔي ًُ ََٜة َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی ٩ًَِ أَیُّوَب  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨َٔیطٔ َحذَّ َِٟحارٔٔث َوَحذَّ ُة ب٩ُِ ا



 

 

٨ِطُ َوأ٧ََا َٟٔحذٔ  ًَ ٤ًََِت َػاحْٔب لٔي  زَ َٓ ٠َِی٨َا ا٣َِزأَْة َسِوَداُئ  ًَ ٠َِت  َْ َذ َٓ ِجُت أ٦َُّ َیِحیَي ب٨َِٔت أَبٔي إٔصَإب  ا٢َ َتزَوَّ َٗ ُى  َٔ  یٔث َػاحٔٔبي أَِح

ًَنِّ  َق  َٓأرَِعَ ُط  َٟ ُت َذَٟٔک  ََٓذَِکِ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أََتِیُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٓ ا  ٌّ ت٨َِا َج٤ٔی ٌَ ََّضا أَِرَؿ ََّضا  يأ٧َ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ

٨ًََِک  ًَِضا  َِٟت َد ا َٗ َِٟت ٣َا  ا َٗ ِذ  َٗ ا٢َ َو٣َا یُِذرٔیَک َو َٗ  َََٟاذٔبَْة 

ی کہ، ہبقع نب احرث، ہبقع نب احرث رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس ہبقع نب احرث ےن ایبؿ 
مل
امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب نب ایب 

 یھب ایہن یک رفاتی ےس ھجم ےس ایبؿ ایک ہک افر ےھجم اےنپ اسیھت یک رفاتی زایدہ ایھچ رطح اید ےہ ایک ہکبج ریمے اکی اسیھت ےن

اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اؾ ییحی تنب ایب ااھب ےس اکنح ایک رامرے اپس اکی ابر اکی اکیل وعرت آیئ افر اس ےن دوعی ایک ہک اس 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہا افر ہی ابت آپ ےس ایبؿ یک آپ ےن ھجم ےن مہ دفونں وک دفدھ وک الپای ےہ ںیم وضحر ارکؾ 

ےس ارعاض ایک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ الب ہبش فہ وعرت وھجیٹ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  ویبی وک وھچڑ دف۔رفامای ہک ںیہمت ایک ملع ےہ؟ہکبج فہ ہہک یکچ وج ہہک یکچ ےہ اینپ

ی کہ، ہبقع نب احرث، ہبقع نب احرث رفامےت ںیہ ہک ھجم :  رافی
مل
 امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب نب ایب 

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 راضتع رپ وگایہ اک ایبؿ

     207    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ابي طٌیب، حارث ب٩ ٤ًيَ، ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، ایوب، اب٩ ابي ٠٣یٜہ، ًبیذ ب٩ ابي  :  راوی

 ٣زی٥، ً٘بہ ب٩ حارث،

ث٨ََا  أِيُّ َحذَّ ََِٟحَّ ِیٕب ا ٌَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ أَبٔي ُط ٌٔی١ُ َحذَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا ًُِث٤ُاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ یُّ ح و َحذَّ َِٟبِصٔ ٕ ا َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٤ًَُيَِ ا

 ِٟ َبَة ب٩ِٔ ا ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي ٣َزَِی٥َ  ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی ٩ًَِ أَیُّوَب  ص٤َُا  َة لَٔکَ ُتطُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٌِ ِذ َس٤ٔ َٗ َبَة  َحارٔٔث َو ِ٘ ًُ ٩ِ٣ٔ

َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٔلَي ا ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ إ ا٢َ أَبُو َداُود ٧ََوَز َح٤َّ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ََٓذَِکَ ٣َ ُى  َٔ ٜٔنِّي َٟٔحٔذیٔث ًُبَِیٕذ أَِح أت َوَل َ٘ ا٢َ َصَذا ٩ِ٣ٔ ٔث َ٘ َٓ  ٕ  ٤ًَُيَِ



 

 

 أَِػَحأب أَیُّوَب 

ی کہ، دیبع نب ایب رممی، ہبقع نب احرث ےس ادمح نب ایب بیعش، احرث نب ریمع، امثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع 
مل
نب ہیلع، اویب، انب ایب 

 ایس دنس ےک اسھت یھب ذموکرہ ابال دحثی یہ رمفی ےہ۔

ی کہ، دیبع نب ایب رممی، ہبقع نب  :  رافی
مل
ادمح نب ایب بیعش، احرث نب ریمع، امثعؿ نب ایب ہبیش، الیعمس نب ہیلع، اویب، انب ایب 

 احرث،

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

  

 رفس ےک دفراؿ فتیص رپ اکرف ذیم یک وگایہ اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ےک دفراؿ فتیص رپ اکرف ذیم یک وگایہ اک ایبؿ

     208    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیاد ب٩ ایوب، ہظی٥، زِکیا طٌبي، :  راوی

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔي ٔبيِّ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٧َََا َزَِکٔ َ َ ِْ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَ ث٨ََا زٔیَادُ ب٩ُِ أَیُّوَب َحذَّ ٔ َحذَّ اَئ صَٔذظ َٗ ُٗو اةُ بَٔذ َٓ َو ِٟ ِتُط ا َن َحرَضَ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٥ِ َیحِٔذ أََحّذا ٩ِ٣ٔ ا َٟ أََتَیا أَبَا ٣ُوَسي َو َٓ َة  َٓ ٔذ٣َا اِلُٜو َ٘ َٓ َٜٔتأب  َٓأَِطَضَذ َرُج٠َئِن ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل ًَََّي َؤػیَّتٔطٔ  ُیِظضُٔذُظ 

 َّٟ َذ ا ٌِ ٥ِ ی٩َُِٜ َب َٟ زٔیُّ َصَذا أ٣َِْز  ٌَ ا٢َ اِْلَِط َ٘ َٓ تٔطٔ َوَؤػیَّتٔطٔ  َٛ ٔ ٔذ٣َا بٔتََ َٗ ََاُظ َو َ َ ِْ َ أ َٓ زٔیَّ  ٌَ َّي  ٔذی کَاَ٪ فٔياِْلَِط ًَِضذٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

َت٤َا َو  َٛ  ََ ََ َو ََ بَذَّ َذبَا َو َٛ  ََ ا٧َا َو َْ ِصٔ بٔاہللٔ ٣َا  ٌَ ِٟ َذ ا ٌِ ُض٤َا َب َٔ أَِح٠َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُتُط اہللُ  َٛ ٔ ُة اٟزَُّج١ٔ َوَتز ََٟؤػیَّ ََّضا  ََا َوإ٧ٔ َّ َُي  ََ

أ٣ََِضي َطَضاَدَتُض٤َا َٓ 

، زرکای یبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی املسمؿ آدیم وک، فوقاقء، ےک اقمؾ رپ رمض فافت شیپ آ ایگ اےس وکیئ زاید نب اویب، میشہ

املسمؿ آدیم فتیص رپ وگایہ انبے ےک ےئل ںیہن الم انچہچن اس ےن الہ اتکب ںیم ےس دف ارفاد وک وگاہ انبای فہ دفونں وکہف آےئ افر 



 

 

اس آدیم ےک رمےن یک ربخ دی افر اس اک رتہک افر فتیص یھب ےل آےئ، اوبومیس  رضحت ومٰیس ارعشی ےک اپس آےئ افر اںیہن

 ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ہی وت اکی ااسی اعمہلم ےہ وج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ےک دعب ںیہن وہا انچہچن

فر اس ابت رپ ہک اوہنں ےن ہن ایختن یک، ہن وھجٹ وبال، ہن یہ امؽ اوہنں ےن اؿ دفونں الہ اتکب ےس رصع یک امنز ےک دعب فلح ایل ا

 اھت، ںیم دبتیلی یک، افر ہن یہ ھچک اپھچای، افر ہن یہ امؽ ںیم وکیئ ریغت ایک افر ہی کشیب اس آدیم یک یہی فتیص یھت افر یہی اس اک لک رتہک

 رھپ اؿ یک وگایہ اجری رک دی۔

 یبعش،زاید نب اویب، میشہ، زرکای  :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ےک دفراؿ فتیص رپ اکرف ذیم یک وگایہ اک ایبؿ

     209    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 آد٦، اب٩ ابي زائذہ، ٣ح٤ذ ب٩ ابي ٗاس٥، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ سٌیذ، ب٩ جبيَ،حش٩ ب٩ ًَّي، یحیي ب٩  :  راوی

 ِٟ ٔذ ب٩ِٔ أَبٔي ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي َزائَٔذَة  ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ آَد٦َ َحذَّ ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ َحذَّ ًَِبٔذ ا  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘

٩ًَِ أَ   ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٤َاَت َس َٓ إئ  ارٔیِّ َوًَُذیِّ ب٩ِٔ بَذَّ ٍَ َت٤ٔی٥ٕ اٟذَّ َد َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَنٔي َسِض٥ٕ ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بٔیطٔ 

أَحِ  َٓ َصٔب  ّػا بٔاٟذَّ ٕة ٣َُخوَّ َـّ ٔ ُذوا َجا٦َ ٓ َ٘ َٓ تٔطٔ  َٛ ٔ ٔذ٣َا بٔتََ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟیَص بَٔضا ٣ُِش٥ْٔ٠  ِضَّٔمُّ بٔأَِرٕق  ُض٤َااٟشَّ َٔ َّي  ٠َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ا٦َ َرُجََلٔ٪  َ٘ َٓ ََی٨َِاُظ ٩ِ٣ٔ َت٤ٔی٥ٕ َوًَُذٓیٕ  َ اُٟوا اِطت َ٘ َٓ ََّٜة  َِٟحا٦ُ ب٤َٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ ُؤجَذ ا ًَ ا اہللُ  َٔ َح٠َ َٓ ِضَّٔمِّ  ٩ِ٣ٔ أَِؤَٟیأئ اٟشَّ

 ٔ َِٟحا٦َ َٟٔؼاح ُّٙ ٩ِ٣ٔ َطَضاَدتٔض٤َٔا َوإٔ٪َّ ا َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َطَضاَدةُ بَِی٥ُِٜٔ٨ إَٔذا َحرَضَ ََٟظَضاَدت٨َُا أََح َِٟت ٓٔیض٥ِٔ یَا أَیَُّضا ا ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ بٔض٥ِٔ 

٤َِِٟوُت اِْلیَةَ  ٥ِ ا ُٛ  أََحَذ

نسح نب یلع، ییحی نب آدؾ، انب ایب زادئہ، دمحم نب ایب اقمس، دبعاکلمل، نب دیعس، نب ریبج ےس رمفی ےہ ہلیبق ینب مہس اک اکی آدیم 

داری افر دعی نب دباء ےک اسھت رفس ںیم الکن فہ یمہس صخش اکی اسی ہگج رپ رم ایگ اہجں وکیئ املسمؿ ںیہن اھت، بج فہ دفونں میمت 



 

 

اس ےک رتہک وک ےل رک آےئ وت ینب مہس ےن اس ےک اسامؿ ںیم ےس اکی اچدنی اک وسان ڑجا وہ ایپہل اغبئ اپای، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

ونں ےس فلح ایل رھپ فہ ایپہل ہکم ںیم اپای ایگ سج ےک اپس اپای ایگ اس ےن اہک ہک مہ ےن اےس میمت داری ےس رخدیا فآہل فملس ےن اؿ دف

ےہ وت اس یمہس صخش ےک فراثء ںیم ےس دف آدیم ڑھکے وہےئ افر مسق اھک ےک اہک ہک رامری وگایہ اؿ دفونں یک وگایہ ےس زایدہ حیحص 

ََ ےہ افر ہی ہک ایپہل رامرے اسیھت اک ْم ِإَذا 
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۔ ہک اے اامیؿ فاول بج مت ںیم ےس یسک یک ومت اک فتق آ ےچنہپ وت آسپ ںیم املسمؿ یہ وک وگاہ انبؤ۔
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 آدؾ، انب ایب زادئہ، دمحم نب ایب اقمس، دبعاکلمل، نب دیعس، نب ریبج،نسح نب یلع، ییحی نب  :  رافی

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

  

 بج احمک یسک آدیم یک وگایہ ےک حیحص وہےن افر ےچس وہےن اک نیقی وہ وت اس رپ ہلصیف رکاتکس ےہ

 ں اک ایبؿولصیف :   ابب

 بج احمک یسک آدیم یک وگایہ ےک حیحص وہےن افر ےچس وہےن اک نیقی وہ وت اس رپ ہلصیف رکاتکس ےہ

     210    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، ٤ًارہ ب٩ َخی٤ہ، :  راوی

ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ َحذَّ ز ُْ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیْب  ٌَ ٧َََا ُط َ َ ِْ ثَُض٥ِ أَ ٍٕ َحذَّ ٔ ٥ََٜ ب٩َِ ٧َآ َِٟح ارٕٔض أَ٪َّ ا َٓ طُ َیِحیَي ب٩ِٔ  َّ٤ًَ ی٤ََِة أَ٪َّ 

 ًَ َّي اہللُ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ثَُط َوصَُو ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ طُ َحذَّ ٌَ اِستَتَِب َٓ ابٓٔيٕ  ّسا ٩ِ٣ٔ أرَِعَ ََ ََفَ ٥َ ابَِتا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓأرَِسَ ٔسطٔ  َیُط ث٩َ٤ََ ََفَ ـٔ ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔی ًَ َّي اہللُ  َٙ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٔٔ َل َٓ ابٔيُّ  ٤َِِٟشَي َوأَبَِلأَ اِْلرَِعَ ٥َ ا َوَس٠َّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  رَٔجا٢ْ  ًَ َّي اہللُ  زُوَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌُ ََ َیِظ ٔض َو ِٟرَفَ ُیَشاو٣ُٔو٧َطُ بٔا َٓ ابٔيَّ  تََُٔؿوَ٪ اِْلرَِعَ ٌِ ابٔيُّ َی ٨ََٓاَدی اِْلرَِعَ ًَُط  ٥َ ابَِتا

 ِٟ ا َصَذا ا ًّ ٨َِت ٣ُبَِتا ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَ َّي اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ُتُط  ٌِ ََّ بٔ ٔ ٔض َوإ رَفَ

 َٜ ُت ٌِ ََ َواہللٔ ٣َا بٔ ابٔيُّ  ا٢َ اِْلرَِعَ َ٘ َٓ ُتطُ ٨ِ٣َٔک  ٌِ ِذ ابَِت َٗ َِٟیَص  ا٢َ أَِو  َ٘ َٓ ابٔيِّ  ٍَ ٧َٔذاَئ اِْلرَِعَ ٠ًََِیطٔ َس٤ٔ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ُط 

زَی٤َُِة ب٩ُِ ثَابٕٔت أ٧ََاَو  ُْ ا٢َ  َ٘ َٓ و٢ُ َص٥ُ٠َّ َطضٔیّذا  ُ٘ ابٔيُّ َی َٙ اِْلرَِعَ ٔٔ َل َٓ ُتُط ٨ِ٣َٔک  ٌِ ِذ ابَِت َٗ ٥َ بَََّي  َب١َ  َس٠َّ ِٗ َ أ َٓ َتطُ  ٌِ ِذ بَاَی َٗ ََّک  أَِطَضُذ أ٧َ



 

 

ا٢َ ب٥َٔ َتِظَضُذ  َ٘ َٓ زَی٤ََِة  ُْ ًَََّي  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َّي اہللُ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ َح َٓ ا٢َ بَٔتِؼٔذیَ٘ٔک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ

زَی٤ََِة بَٔظَضاَدةٔ َرُج٠َئِن  ُْ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطَضاَدَة 

فملس ےک دمحم نب ییحی نب افرس، مکح نب انعف، بیعش، امعرہ نب رخہمی ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک ؤاچ ےن وج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل 

احصیب ےھت ایبؿ ایک ہک اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ارعایب ےس وھگڑا رخدیا۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےس ارعایب وک اےنپ ےھچیپ ےل رک ےلچ اتہک اےس وھگڑے یک تمیق ادا رکںی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زیت زیت ےنلچ  ےگ 

ارعایب ےن ھچک یتسس یک ااچکن ھچک ولگ اس ارعایب ےک اسےنم آ ےئگ افر اس وھگڑے ےک ابرے ںیم اھبؤ اتؤ رکےن  ےگ افر  ہکبج

اںیہن اس اک ااسحس ںیہن اھت ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رخدی ےکچ ںیہ، اس ارعایب ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 مت وھگڑا رخدی ےکچ وہ وت  کیھ ےہ فرہن ںیم اےس چیب ڈاولں۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فںیہ ڑھکے وہ ےئگ وک اکپرا افر اہک ہک ارگ

 بج آپ ےن ارعایب یک اکپر ینس افر رفامای ایک ںیم اےس ھجت ےس ںیہن رخدی اکچ فہ ارعایب ےنہک اگل ںیہن دخا یک مسق ںیہن ںیم ےن اےس ھجت

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ویکں ںیہن ںیم اےس ھجت ےس رخدی اکچ وہں اب اس ارعایب ےن ےس رففتخ ںیہن ایک۔ یبن

انہک رشفع ایک ااھچ وگاہ الؤ وت رضحت زخہمی ریض اہلل اعتیل ہنع وفرا وبؽ زپے ہک ںیم وگایہ داتی وہں وت ےن اےس رففتخ رک دای ےہ 

 زخہمی یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک وت ےسیک اہشدت داتی ےہ، اوہنں ےن اہک ہک ای روسؽ سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یک دصتقی یک فہج ےس۔ انچہچن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زخہمی یک وگایہ وک دف 

 آدویمں یک وگایہ ےک ربارب رقار دای۔

 نب ییحی نب افرس، مکح نب انعف، بیعش، امعرہ نب رخہمی، دمحم :  رافی

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

  

 اکی مسق افر اکی وگاہ رپ ہلصیف رکےن اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی مسق افر اکی وگاہ رپ ہلصیف رکےن اک ایبؿ



 

 

     211    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، حش٩ ب٩ ًَّي، زیذ ب٩ حباب سیٕ :  راوی

 ْٕ ث٨ََا َسِی ثَُض٥ِ َحذَّ ُِٟحَبأب َحذَّ ًََّٓٔيٕ أَ٪َّ َزیَِذ ب٩َِ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َوا ا٢َ َحذَّ َٗ يُّ 
َّ ٤َِٟک ُٕ ب٩ُِ ا ًُِث٤َاُ٪ َسِی

٠ًََیِ  َّي اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ دٔی٨َإر   ٩ًَِ ٕذ  ٌِ ِیٔص ب٩ِٔ َس َٗ  ٩ًَِ  ٪َ َضي بَٔی٤ٔيٕن ُس٠َامِیَ َٗ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

 َوَطاصٔذٕ 

ؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وگاہ افر اکی امثعؿ نب ایب ہبیش، نسح نب یلع، زدی نب ةحب فیس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارک

 مسق رپ ہلصیف رفامای۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، نسح نب یلع، زدی نب ةحب فیس :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 رپ ہلصیف رکےن اک ایبؿاکی مسق افر اکی وگاہ 

     212    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، س٤٠ہ ب٩ طبیب، ًبذاٟززاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، :  راوی

 ٔٚ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي َوَس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ دٔی٨َارٕ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ُذ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٧َََا ٣َُح٤َّ َ َ ِْ أَ

 ٔٚ و ُ٘ ُِٟح ٤ًَِْزو فٔي ا ا٢َ  َٗ ا٢َ َس٤َ٠َُة فٔي َحٔذیثٔطٔ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٔ َو٣َ  بٔإِٔس٨َادٔظ

ہی ےہ ہک  دمحم نب ییحی، ہملس نب بیبش، دبعارلزاؼ، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر ےس یہی دحثی ایس دنس ےک اسھت رمفی ےہ اس ںیم

 ہملس )وج رافی دحثی ںیہ( اوہنں ےن اینپ رفاتی ںیم رمع نب دانیر ےن رفامای ےہ ہک ہی ہلصیف وج وضحر ےن رفامای اھت وقحؼ ںیم اھت۔



 

 

 دمحم نب ییحی ، ہملس نب بیبش، دبعارلزاؼ، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی مسق افر اکی وگاہ رپ ہلصیف رکےن اک ایبؿ

     213    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ابي بْک، ابو٣ؼٌب، ربیٌہ ب٩ ابي ًبذاٟزح٩٤، سہی١ ب٩ ابي ػاٟح، :  راوی

ث٨ََا ًَِبٔذ اٟزَِّح٤َ  َحذَّ َة ب٩ِٔ أَبٔي  ٌَ ٩ًَِ َربٔی َراَوِردٔیُّ  ث٨ََا اٟذَّ ٕب اٟزُّصِزٔیُّ َحذَّ ٌَ ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي أَِح٤َُذ ب٩ُِ أَبٔي بَِْکٕ أَبُو ٣ُِؼ  ٩ٔ

 ٔ َضي ب َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي صُزَیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٍُ َػأٟٕح  ا٢َ أَبُو َداُود َوَزاَدِٔي اٟزَّبٔی َٗ اصٔٔذ  ٍَ اٟظَّ َِٟی٤ٔئن ٣َ ا

ُت ذَ  ََٓذَِکِ ا٢َ  َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا  ٩ًَِ آٔعٔيُّ  ََِٔي اٟظَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ َِٟحٔذیٔث  ٤َُِٟؤذُِّ٪ فٔي َصَذا ا َ٪ ا ََِٔي ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َ َ ِْ ا٢َ أَ َ٘ َٓ َٟٔک ُٟٔشَضِی١ٕ 

ُة َوصَُو ٨ًِٔٔذی ثٔ  ٌَ ِذ کَاَ٪ أََػابَِت ُسَضِیَّل ٠ًَّْٔة أَذَِصَبِت َربٔی َٗ ٔ َو زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ا٢َ  َٗ ُوطُ  َٔ ََ أَِح ثُِتطُ إٔیَّاُظ َو ِّي َحذَّ ْة أَِ ٠ٔطٔ  َ٘ ِ٘ ًَ َف  ٌِ َب

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ثُُط  ُذ یَُحذِّ ٌِ َََٓاَ٪ ُسَضِی١ْ َب َف َحٔذیثٔطٔ  ٌِ  َو٧َٔسَي َب

اوببعصم، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، لیہس نب ایب اصحل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ادمح نب ایب رکب، 

 ذؿ ےن ھجم ےس ااضہف ایک اس دحثی ںیم اوہنں ےن 

ئ

و
م
ل

وگاہ افر اکی مسق رپ ہلصیف رفامای۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رعیب نب امیلسؿ ا

 ربخ دی ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک اس اک ذترکہ ںیم ےن لیہس نب ایب اصحل ےس ایک وت اوہنں ےن اہک ہک ھجم ےس اہک ہک اشیعف ےن دبعازعلسی ےس

رہعیب ےن ایبؿ ایک ےہ افر فہ ریمے زندکی ہقث ںیہ ںیم ےن کشیب اؿ ےس رفاتی ایبؿ یک ےہ نکیل ےھجم اید ںیہن ےہ۔ دبعازعلسی 

ہج ےس اؿ یک لقع ںیم وتفر آ ایگ افر فہ اینپ ضعب ااحدثی وھبؽ ےئگ انچہچن لیہس ےتہک ںیہ ہک لیہس وک رمض شیپ آ ایگ اھت سج یک ف

 اس ےک دعب اس رطح دحثی ایبؿ رکےت ہک رہعیب ےس اوہنں ےن افر اوہنں ےن اؿ ےک فادل ےس۔

 ادمح نب ایب رکب، اوببعصم، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، لیہس نب ایب اصحل، :  رافی

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



 

 

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی مسق افر اکی وگاہ رپ ہلصیف رکےن اک ایبؿ

     214    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یہ حذیث ب٬ی س٠امی٪ ب٩ بَل٢ ےن ربیٌہ ٣ح٤ذ ب٩ داؤد، زیاد، اب٩ یو٧ص، س٠امی٪ ب٩ بَل٢ ربیٌہ ٣ؼٌب :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ثَنٔي ُس٠َامِیَ نٔي اب٩َِ یُو٧َُص َحذَّ ٌِ ث٨ََا زٔیَاْد َی ٨ََِٜذَرأِيُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ َداُوَد اِْلِٔس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ أَبٔي َحذَّ َة بٔإِٔس٨َاد ٌَ ٩ًَِ َربٔی بََٔل٢ٕ 

٠َ٘ٔیُت ُسضَ  َٓ  ٪ُ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٕب َو٣َ ٌَ ََِٔي بٔطٔ ٣ُِؼ َ َ ِْ َ َة أ ٌَ ُط إٔ٪َّ َربٔی َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُُٓط  ا٢َ ٣َا أرَِعٔ َ٘ َٓ َِٟحٔذیٔث  ٩ًَِ َصَذا ا ُِٟتُط  َ َشأ َٓ ِیَّل 

ًَنِّي َة  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ِث بٔطٔ  َحذِّ َٓ ًَنِّي  َََک  َ َ ِْ َ ُة أ ٌَ إِٔ٪ کَاَ٪ َربٔی َٓ ا٢َ  َٗ ٨َِک  ًَ 

 ہی دحثی یھب امیلسؿ نب البؽ ےن رہعیب ےس ایب بعصم یک دنس ےک دمحم نب داؤد، زاید، انب ویسن، امیلسؿ نب البؽ رہعیب بعصم

اسھت یس ینعم ںیم رفاتی یک ےہ امیلسؿ ےن اہک ہک ںیم لیہس ےس الم افر ںیم ےن اؿ ےس اس دحثی ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اوہنں 

ثی ایبؿ یک ےہ وت اوہنں ےن اہک ہک ارگ ےن اہک ہک ےھجم ملع ںیہن ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک کشیب رہعیب ےن ےھجم آپ ےک فا ےط ےس ہی دح

 رہعیب ےن ھجت ےس ریمے فا ےط ےس ہی دحثی التبیئ ےہ وت رھپ وت اس رفاتی وک رہعیب افر ریمے فا ےط ےس ایبؿ رکف۔

 دمحم نب داؤد، زاید، انب ویسن، امیلسؿ نب البؽ رہعیب بعصم ہی دحثی یھب امیلسؿ نب البؽ ےن رہعیب :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی مسق افر اکی وگاہ رپ ہلصیف رکےن اک ایبؿ

     215    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ زبیب، اپ٨ے واٟذاح٤ذ ب٩ ًبذہ، ٤ًارب٩ طٌیب ب٩  :  راوی



 

 

٨َََِٔیُّ َحذَّ  ٌَ ِٟ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَِیٔب ا ِیٔث ب٩ِٔ  ٌَ اُر ب٩ُِ ُط َّ٤ًَ ث٨ََا  ِبَذَة َحذَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ی َحذَّ ُت َجذِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَنٔي أَبٔي 

٠ًََِیطٔ َو  َّي اہللُ  َث ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ ٌَ و٢ُ َب ُ٘ ٕٔ اٟزُّبَِیَب َی ٔ ائ َبَة ٩ِ٣ٔ ٧َاحَٔیٔة اٟلَّ ِٛ ُذوص٥ُِ بٔزُ َْ َ أ َٓ  ٔ َََ٨ِ ٌَ ِٟ ٔلَي بَنٔي ا َس٥ََّ٠ َجِیّظا إ

َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُتُض٥ِ إ ِ٘ َشَب َٓ ِٛٔبُت  ٥َ ََفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي ٧َٔبيِّ اہللٔ َػَّ ُٗوص٥ُِ إ اِسَتا ََل َٓ ٠ُِت اٟشَّ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیَک یَا   ًَ  ٦ُ

٨َ٣ِا آَذاَ٪  رِضَ َْ ٨َّا أَِس٨َ٤ِ٠َا َو ُٛ ِذ  َٗ ُذو٧َا َو َْ َ أ َٓ ا٢َ لٔي ٧َٔبيَّ اہللٔ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُُط أََتا٧َا ُج٨ُِذَک  َٗ  ٔ َََ٨ِ ٌَ ٔذ٦َ ب٠َِ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥ٔ ٌَ  ا٨َّٟ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ص١َِ َل٥ُِٜ بَ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ٩ِ٣َ ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن  ٔ ٔ اِْلَیَّا٦ ُذوا فٔي َصٔذظ َْ ِب١َ أَِ٪ تُِؤ َٗ ٥ُِ أَِس٤ِ٠َُت٥ِ  َّٜ ًَََّي أ٧َ ٨َْة  یِّ

ََٓظضَٔذ اٟزَُّج١ُ َوأَبَي َس٤َُزةُ أَ  ُط  َٟ اُظ  ٔ َوَرُج١ْ آََخُ َس٤َّ َََ٨ِ ٌَ ِٟ ٠ُُِٗت َس٤َُزةُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَنٔي ا ٨َُتَک  َ بَیِّ ا٢َ ٧ َ٘ َٓ َّي ِ٪ َیِظَضَذ  ٔبيُّ اہللٔ َػَّ

 َٓ نٔي  َٔ َٓاِسَتِح٠َ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ٍَ َطاصٔٔذَک اِْلََخٔ  ٣َ ُٕ ٔ َتِح٠ َٓ ََٟک  ِذ أَبَي أَِ٪ َیِظَضَذ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِذ أَِس٨َ٤ِ٠َا اہللُ  َ٘ َٟ ُت بٔاہللٔ  ِٔ َح٠َ

ا٢َ ٧َٔبيُّ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥ٔ ٌَ ٨َ٣ِا آَذاَ٪ ا٨َّٟ رِضَ َْ َذا َو َٛ َذا َو َٛ ََ َیِو٦َ  َٖ اِْل٣ََِوا٢ٔ َو أس٤ُوص٥ُِ أَِنَؼا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اذَِصبُوا  ًَ َّي اہللُ   َػَّ

 ًَ َذ َٓ ا٢َ اٟزُّبَِیُب  َٗ  َّ ا َ٘ ٔ ً ٥ِ ُٛ ََٟة ١٤ََ٧ ٣َا َرَزی٨َِا ََ یُحٔبُّ َؿََل ََ أَ٪َّ اہلَل  ِو َٟ وا َذَرارٔیَُّض٥ِ  َِٟت َصَذا اٟزَُّج١ُ َت٤َشُّ ا َ٘ َٓ ِّي  َذ  ِتنٔي أُم َْ أَ

 َٓ ا٢َ لٔي اِحبِٔشُط  َ٘ َٓ َََِتُُط  ِْ َ أ َٓ نٔي  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُِٓت إ اِنَصَ َٓ تٔي  ُط زِٔربٔیَّ ٌَ ٤ُُِٗت ٣َ ِذُت بَٔت٠ِبٔیبٔطٔ َو َْ َ أ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َِٟی٨َا ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ ٔ ا٦َ ٧َٔبيُّ اہللٔ ٣َََا٨ََ٧ا ث٥َُّ ٧ََوَز إ َ٘ َٓ أَِرَس٠ُِتطُ ٩ِ٣ٔ یَذٔی  َٓ ا٢َ ٣َا تُزٔیُذ بٔأَٔسئََک  َ٘ َٓ ائ٤َٔئِن  َٗ

ا٢َ یَ  َ٘ َٓ ِذَت ٨ِ٣َٔضا  َْ َّٟتٔي أَ طٔ ا َة أ٣ُِّ ًَََّي َصَذا زِٔربٔیَّ ُج١ٔ ُردَّ  ا٢َ ٟرٔلَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َجِت َػَّ ََّضا ََخَ ٩ِ٣ٔ یَذٔی ا ٧َٔبيَّ اہللٔ إ٧ٔ

ُج١ٔ اذَِصِب  ا٢َ ٟرٔلَّ َٗ ًَِلا٧ٔیطٔ َو َ أ َٓ َٕ اٟزَُّج١ٔ  ٥َ َسِی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٍَ ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ َت٠َ ِْ ا َٓ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ  ٕ ا٦ ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ٌّ زِٔدُظ آُػ َٓ  

 ٕ ٌٔيَ ا ٩ِ٣ٔ َط ٌّ زَاَدِٔي آُػ َٓ 

فادل ےس افر فہ اےنپ دادا زبیب ریض اہلل اعتیل ہنع ربنعی ےس رفاتی  ادمح نب دبعہ، امعرنب بیعش نب دیبع اہلل نب زبیب، اےنپ

رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ دادا زبیب ربنعی وک ہی ےتہک وہےئ انس ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینب اربنعل یک رطػ اکی رکشل 

ی ہ ںیم وج عافئ ےک رگد ف
وناح ںیم اکی اقمؾ ےہ رگاتفر رک ایل افر اںیہن وضحر یک دختم رفاہن ایک اس رکشل فاولں ےن ینب اربنعل وک رک
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، رامرے ںیم اکنہ ےل ےئگ ںیم اؿ بس ےس آےگ لکن ایگ وضحر ےک اپس، افر ںیم ےن اہک ہک ا
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 احالہکن مہ املسمؿ وہ ےکچ ںیہ افر مہ ےن اےنپ اجونرفں ےک اکؿ یھب اکٹ دےی ںیہ اپس آپ اک رکشل آای افر اس ےن ںیمہ رگاتفر رک ایل

بج ونبربنع ےک ولگ آےئ وت ھجم ےس اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک اہمترے اپس وکیئ وگاہ ےہ اس ابت رپ ہک مت 

 ہک یج اہں۔ رفامای ہک ریتا وگاہ وکؿ ےہ؟ںیم ےن اہک رمسہ وج ینب ربنع اک االسؾ ال ےکچ ےھت اؿ اایؾ ںیم رگاتفری ےس لبق، ںیم ےن اہک



 

 

اکی آدیم ےہ اس ےک العفہ اکی صخش سج اک زبیب ےن انؾ ایل اھت۔ )رافی وک اید ںیہن( وت اس فاہ ےن وت وگایہ دی ہکبج رمسہ ےن وگایہ 

ہک اس ےن اہمترے ےیل وگایہ ےس ااکنر رک دای ےہ سپ مت اےنپ  دےنی ےس ااکنر رک دای۔ یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

دفرسے وگاہ ےک اسھت فلح ااھٹؤ۔ ںیم ےن اہک یج اہں۔ اپس آپ ےن ےھجم ےس فلح ایل سپ مسق اھکیئ ہک کشیب مہ ولگ االسؾ ال ےکچ 

 اؿ ےک آدےھ اوماؽ وک آسپ ںیم ںیہ الفں الفں دؿ۔ رھپ مہ ےن اجونرفں ےک اکؿ اکٹ دےیئ اہلل ےک یبن ےن رکشل ےس رفامای ہک

سپ میسقت رکول افر اؿ یک افالدفں وک وھچڑف یھب تم افر ارگ اہلل اعتیل اکؾ یک اکیبری اندنسپ ہن رکےت وت مہ اہمتری رایسں یھب ہن ےتیل۔ 

 رپ ایاھای اجات ےہ( ےل یل ےہ۔ زبیب ےتہک ںیہ ہک ےھجم ریمی فادلہ ےن البای افر اہک ہک اس آدیم ےن ریما زنی )فہ ڑپکا وج اجونرفں یک ھٹیپ

ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ڑما ینعی ںیم ےن اس ےک ابرے ںیم آپ وک اتبای آپ ےن رفامای ہک اےس رفوک۔ ںیم 

فآہل فملس ےن رامری ےن اس یک رگدؿ ںیم ریس ڈاؽ رک ڑکپا افر اس ےک اسھت اینپ ہگج رپ یہ ڑھکا وہ ایگ رھپ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع 

رطػ داھکی ہک مہ دفونں ڑھکے وہےئ ںیہ رفامای ہک وت اےنپ دیقی ےک اسھت ایک اچاتہ ےہ؟ںیم ےن اےس اےنپ اہھت ےس وھچڑ دای۔ اہلل 

ےک یبن ڑھکے وہےئ افر اس آدیم ےس اہک ہک اس ےک امؽ یک زنی فاسپ رک دف وج وت ےن اس یک امں ےس یل ےہ فہ ےنہک اگل اے اہلل ےک 

 یبن فہ وت ریمے اہھت ےس لکن یئگ ےہ۔ زبیب ےتہک ںیہ ہک اہلل ےک یبن ےن اس آدیم یک ولتار چنیھک رک ےھجم دی افر اس آدیم ےس رفامای ہک

 اج افر یئک اصع ہلغ ےک زمدی اےس دے۔ زبیب ےتہک ںیہ ہک اس ےن زمدی ےھجم یئک اصع وج ےک دےی۔

  نب زبیب، اےنپ فادلادمح نب دبعہ، امعرنب بیعش نب دیبعاہلل :  رافی

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

  

 دف آدیم یسک زیچ اک دوعی رکںی نکیل وگاہ یسک ےک اپس ہن وہ وت ایک ایک اجےئ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ہن وہ وت ایک ایک اجےئدف آدیم یسک زیچ اک دوعی رکںی نکیل وگاہ یسک ےک اپس 

     216    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ہا٢، یزیذ ب٩ زریٍ، اب٩ ابي رعوبہ، ٗتادہ، سٌیذ ب٩ ابي بزدہ :  راوی

ث٨ََا  ٍٕ َحذَّ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ یزُ َحذَّ ٔ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ اٟرضَّ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي بُزَِدَة  ٩ًَِ َس َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  اب٩ُِ أَبٔي رَعُ



 

 

َّي اہللُ ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َّا أَِو َدابَّّة إ ي ٌٔ َیا َب ًَ زٔیِّ أَ٪َّ َرُج٠َئِن ادَّ ٌَ ظٔ أَبٔي ٣ُوَسي اِْلَِط ٩ًَِ َجذِّ َِٟیَشِت َٟٔواحٕٔذ ٨ِ٣ُٔض٤َا أَبٔیطٔ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٥َ بَِی٨َُض٤َابَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠َطُ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٌَ َح َٓ ٨َْة   یِّ

دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، انب ایب رعفہب، اتقدہ، دیعس نب ایب ربدہ ےس رفاتی ےہ ہک دف آدویمں ےن اکی افٹن ای یسک اجونر ےک 

افر اؿ ںیم ےس یسک اکی ےک اپس یھب وگاہ ںیہن اھت، وت یبن اپک یلص ابرے ںیم دوعی ایک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اؿ دفونں ںیم رتشمک رک دای۔

 دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، انب ایب رعفہب، اتقدہ، دیعس نب ایب ربدہ :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دف آدیم یسک زیچ اک دوعی رکںی نکیل وگاہ یسک ےک اپس ہن وہ وت ایک ایک اجےئ

     217    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، یحیي ب٩ آد٦، ًبذاٟزحی٥ ب٩ س٠امی٪، سٌیذ :  راوی

ث٨ََا  ٔ َحذَّ ٌٔیٕذ بٔإِٔس٨َادٔظ ٩ًَِ َس  ٪َ ًَِبُذ اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ آَد٦َ َحذَّ ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ٨َاظُ  ا ٌِ  َو٣َ

 نسح نب یلع، ییحی نب آدؾ، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دیعس ےس یہی رفاتی اؿ یک دنس ےس رمفی ےہ۔

 دبعارلمیح نب امیلسؿ، دیعس نسح نب یلع، ییحی نب آدؾ، :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دف آدیم یسک زیچ اک دوعی رکںی نکیل وگاہ یسک ےک اپس ہن وہ وت ایک ایک اجےئ

     218    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦، ٗتادہ سے اسي ساب٘ہ س٨ذ :  راوی

 ٔ نَي إِٔس٨َادٔظ ٌِ َتاَدَة ب٤َٔ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ َحذَّ إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَََّي َحذَّ َّا  ي ٌٔ ًََیا َب  أَ٪َّ َرُج٠َئِن ادَّ

َّي اہللُ ًَضِ  َش٤َُط ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ َث ک١ُُّ َواحٕٔذ ٨ِ٣ُٔض٤َا َطاصَٔذی٩ِٔ  ٌَ َب َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ئِن ٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٔ ٥َ بَِی٨َُض٤َا نِٔؼ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم دف ارفاد دمحم نب اشبر، اجحج نب اہنمؽ، رامؾ، اتقدہ ےس ایس اسہقب دنس ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

ےن یسک افٹن ےک ابرے ںیم دوعی ایک اؿ ںیم ےس رہ اکی ےن دف وگاہ آپ ےک اپس ےجیھب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اس افٹن وک دفونں ےک درایمؿ فصن فصن میسقت رک دای۔

 ےس ایس اسہقب دنسدمحم نب اشبر، اجحج نب اہنمؽ، رامؾ، اتقدہ  :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دف آدیم یسک زیچ اک دوعی رکںی نکیل وگاہ یسک ےک اپس ہن وہ وت ایک ایک اجےئ

     219    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ہا٢، یزیذ ب٩ زریٍ، اب٩ ابي رعوبہ، ٗتادہ، َْلض، ابورآٍ، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي رَعُ ٍٕ َحذَّ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔي َرآ ََْٔلٕض 

َِٟیَص َٟٔواحٕٔذ ٨ِ٣ُٔض٤َ صُ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٕ إ َتَؼ٤َا فٔي ٣ََتا ِْ ٠َِیطٔ َزیَِزَة أَ٪َّ َرُج٠َئِن ا ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ٨َْة  ا بَیِّ

صَ  َِٟی٤ٔئن ٣َا کَاَ٪ أََحبَّا َذَٟٔک أَِو َِکٔ ًَََّي ا ٥َ اِسَتض٤َٔا   اَوَس٠َّ



 

 

دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، انب ایب رعفہب، اتقدہ، الخس، اوبراعف، اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک دف آدیم یسک اسامؿ ےک ابرے ںیم 

وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ڑگھجا ےل رک آےئ اؿ ںیم ےس یسک ےک اپس وگاہ ںیہن اھت یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ہک رقہع ادنازی رکف فلح رپ وخاہ فہ دفونں اےس دنسپ رکںی ای ہن رکںی۔اؿ ےس رفامای 

 دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، انب ایب رعفہب، اتقدہ، الخس، اوبراعف، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ایبؿولصیفں اک  :   ابب

 دف آدیم یسک زیچ اک دوعی رکںی نکیل وگاہ یسک ےک اپس ہن وہ وت ایک ایک اجےئ

     220    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، س٤٠ہ ب٩ طبیب، ًبذاٟززاٚ، اح٤ذ ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨٣َُ َحذَّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ أَِح٤َُذ  َٗ  ٔٚ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ طٕ َوَس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب  بِّ

َِٟی٤ٔيَن أَِو اِسَتحَ  ث٨َِأ٪ ا َٔ َظ ا ا٢َ إَٔذا َِکٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ا٢َ َس٤َ٠َُة ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َٗ ٠َِیَضا  ًَ ٠َِیِشَتض٤َٔا  َٓ بَّاَصا 

َِٟی٤ٔئن  ًَََّي ا ث٨َِأ٪  َٔ َظ ا ا٢َ إَٔذا أُِِکٔ َٗ ٤َْز َو ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ 

ادمح نب لبنح، ہملس نب بیبش، دبعارلزاؼ، ادمح رمعم، رامؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ای ہک بج دف ارفاد فلح ااھٹےن وک اندنسپ رکںی ای ےس دنسپ رکںی وت رقہع ادنازی رکںی اس رپ )رماد ہی ےہ ہک فلح ااھٹےن ای ہن رفام

ااھٹےن رپ( االتخػ وہ اجےئ وت رقہع ادنازی رکںی ہک مسق یل اجےئ ای ہن یل اجےئ۔ ہملس نب بیبش ےتہک ںیہ ہک ںیمہ رمعم ےن ہی دحثی 

  رکہ االنانؿ ا نیمی ےک اجبےئ یلع ا نیمی ےک اافلظ ذرک ےیک ںیہ۔التبیئ افر اس ںیم

 ادمح نب لبنح، ہملس نب بیبش، دبعارلزاؼ، ادمح رمعم، رامؾ نب ہبنم، اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 دف آدیم یسک زیچ اک دوعی رکںی نکیل وگاہ یسک ےک اپس ہن وہ وت ایک ایک اجےئ

     221    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بْک ب٩ ابي طیبہ، ْاٟذ ب٩ حارث، سٌیذ ب٩ ابورعوبہ :  راوی

أُٟذ  َْ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ فٔي  َحذَّ َٗ ٔ اب٩ِٔ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ ٣ِٔث٠َُط  وبََة بٔإِٔس٨َاد ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ٩ًَِ َس َِٟحارٔٔث  ب٩ُِ ا

 ِٟ ًَََّي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیِشَتض٤َٔا  َّي اہللُ  أ٣َََزص٤َُا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ٨َْة  َُٟض٤َا بَیِّ َِٟیَص   َی٤ٔئن َدابَّٕة َو

اخدل نب احرث، دیعس نب اوبرعفہب ےس انب اہنمؽ یک دنس ےس اس یسیج رفاتی یہ رمفی ےہ اوہنں ےن افٹن اوب رکب نب ایب ہبیش، 

 ےک اجبےئ، یسک اجونر اکظفل اامعتسؽ ایک ےہ افر اؿ دفونں ےک اپس وگاہ ںیہن اھت، اںیہن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای

 ہک فہ فلح رپ رقہع ادنازی رکںی۔

 اوب رکب نب ایب ہبیش، اخدل نب احرث، دیعس نب اوبرعفہب :  رافی

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

  

 مسق ااھٹان دمیع ہیلع ےک ذہم ےہ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 مسق ااھٹان دمیع ہیلع ےک ذہم ےہ

     222    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗبي، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابي ٠٣یٜہ، :  راوی

تَ  َٛ ا٢َ  َٗ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٔ ث٨ََا ٧َآ ٨َٔبيُّ َحذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ًَ ث٨ََا  ًَبَّاَحذَّ ٔلَيَّ اب٩ُِ  ٕض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َب إ



 

 

٠َِیطٔ  ًَ عَي  ٤ُِٟذَّ ًَََّي ا َِٟی٤ٔئن  َضي بٔا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ی کہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 
مل
دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، انعف نب رمع، انب ایب 

 ہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای ہک فلح یک ذہم داری دمیع ہیلع رپ ےہ۔طخ اھکل ہک وضحر ارکؾ یلص ا

ی کہ، :  رافی
مل
 دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، انعف نب رمع، انب ایب 

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

  

 فلح اک رطہقی

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 فلح اک رطہقی

     223    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابواحوؾ، ًلاء ب٩ سائب، ابي یحیي ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي یَِحیَي  ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

نٔي  ٌِ َٟطُ ٨ًَِٔذَک َطِیْئ َی ََّ صَُو ٣َا  ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ َّٟٔذی  ِٕ بٔاہللٔ ا ٔ ُط اِح٠ َٔ نٔي َٟٔزُج١ٕ َح٠َّ ٌِ ا٢َ َی َٗ  ٥َ ا٢َ أَبُو َداُود أَبُو َیِحیَي َوَس٠َّ َٗ عٔي  ٤ُ٠ِٟٔذَّ

ْة  َ٘ وفٔيٌّ ٔث ُٛ  اِس٤ُُط زٔیَاْد 

ص، اطعء نب اسبئ، ایب ییحی، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش ےس فلح ایل دسمد، اوباوح

 وت رفامای ہک اہلل یک مسق اھکؤ سج ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن الفں ےک ےئل ریتے اپس وکیئ زیچ ںیہن ےہ ینعی دمیع ےک ےئل۔

 ایب ییحی ، انب ابعسدسمد، اوباوحص، اطعء نب اسبئ،  :  رافی

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

  



 

 

 ارگ دمیع ہیلع ذیم وہ وت ایک اس ےس فلح ایل اجےئ اگ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ دمیع ہیلع ذیم وہ وت ایک اس ےس فلح ایل اجےئ اگ

     224    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، اطٌث :  راوی

ا٢َ کَاَ٪  َٗ ٔث  ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل اؤَیَة َحذَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ  بَِینٔي َوبَيَِن َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َحذَّ

َّي  ا٢َ لٔي ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٣ُِتُط إ ذَّ َ٘ َٓ َحَحَذِٔي  َٓ َِٟیُضودٔ أَِرْق  ََ ا ٠ُُِٗت  ٨َْة  ََٟک بَیِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ اہللُ 

ُٕ َویَِذ  ٔ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إّٔذا یَِح٠  ِٕ ٔ ا٢َ ٠َِٟٔیُضودٔیِّ اِح٠ ِضٔذ اہللٔ َوأَی٤َِا٧ٔض٥ِٔ َٗ ٌَ َّٟٔذی٩َ َیِظتََُوَ٪ بٔ أ٧َِز٢ََ اہللُ إٔ٪َّ ا َٓ َصُب ب٤َٔالٔي 

ٔلَي آَٔخٔ اِْلیَةٔ  ٠ٔیَّل إ َٗ  ث٨ّ٤ََا 

دمحم نب یسیع، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، اثعش رفامےت ںیہ ہک ریمے افر اکی وہیدی ےک درایمؿ ھچک زنیم رتشمک یھت، وہیدی ےن 

( ےس ااکنر رک دای وضحر ےن رفامای ہک ھجم ےس ریتے اپس وکیئ وگاہ ےہ ںیم ےن اہک ہک ںیہن وت آپ ےن وہیدی ےس رفامای )ریمے ہصح

عن ںیہن ہک وت فلح ااھٹ، ںیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وت مسق اھک رک ریما امؽ ےل اڑے اگ )اےس اہلل اک وخػ وت ام
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 ہی آتی انزؽ رفامیئ، ، ِإّؿَ اَّّ

 دمحم نب یسیع، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، اثعش :  رافی

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

  

 مسق اھکان وج اس یک ریغ وموجدیگ ںیم وہا وہ افر اےس رصػ ملع وہ یسک اےسی ارم رپ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یسک اےسی ارم رپ مسق اھکان وج اس یک ریغ وموجدیگ ںیم وہا وہ افر اےس رصػ ملع وہ
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 س٠امی٪ ِکدوض، اطٌث ب٩ ٗیص،٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، حارث ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ دُوْض  ثَنٔي ُِکِ َ٪ َحذَّ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ا یَابٔيُّ َحذَّ ِٟرَفِ ث٨ََا ا أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  ِیٕص أَ٪َّ  َحذَّ َٗ ٔث ب٩ِٔ  ٌَ اِْلَِط

ٔلَي ا٨َّٟبٔ  َتَؼ٤َا إ ِْ ٣َِوَت ا مٔيُّ َیا َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ٨َِٔٛذَة َوَرُجَّل ٩ِ٣ٔ َحرِضَ َِٟحرِضَ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي أَِرٕق ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّي اہللُ  يِّ َػَّ

٩ِٜٔ أُحَ  ََ َوَل ا٢َ  َٗ ٨َْة  ََٟک بَیِّ ا٢َ َص١ِ  َٗ  ٔ ََّضاَرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَِرضٔي اَُِتَؼب٨َٔیَضا أَبُو صََذا َوهَٔي فٔي یَٔذظ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ُُٔط َواہللٔ ٣َا َی أَِرضٔي  ٠ِّ

َِٟحٔذیَث  َٚ ا نٔي ٠َِٟٔی٤ٔئن َوَسا ٌِ ٨ِٜٔٔذیُّ َی أَ اِل َتَضیَّ َٓ  اَُِتَؼب٨َٔیَضا أَبُوُظ 

ومحمد نب اخدل، احرث نب امیلسؿ رکدفس، اثعش نب سیق، رفامےت ںیہ ہک اکی رضحیم افر اکی دنکی صخش اینپ یسک زنیم اک وج نمی 

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ فہ رضحیم صخش ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ںیم یھت ڑگھجا ےل رک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

ہیلع فآہل فملس، ریمی زنیم اس دنکی ےک ابپ ےن بصغ رکیل یھت افر اب فہ اس یک تیکلم ںیم ےہ۔ وضحر ےن رفامای ہک ایک ریتے 

وہں اہلل یک ہی ںیہن اجاتن ہک ہی ریمی زنیم ےہ ےسج بصغ رک ایل اپس وکیئ وگاہ ےہ؟فہ رضحیم ےنہک اگل ہک ںیہن نکیل ںیم اےس مسق داتی 

 اھت اس ےک ابپ ےن فہ دنکی ایتر وہ ایگ فلح ااھٹےن رپ۔

 ومحمد نب اخدل، احرث نب امیلسؿ رکدفس، اثعش نب سیق، :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 یسک اےسی ارم رپ مسق اھکان وج اس یک ریغ وموجدیگ ںیم وہا وہ افر اےس رصػ ملع وہ
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 ٨٫اد ب٩ رسی ابواحوض س٤اک ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ ب٩ ححز ابیہ :  راوی



 

 

ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ  اَحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  مٔيِّ  َِٟحرِضَ ٕ ا ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُِحز َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  یِّ َحذَّ ٔ ٢َ َجاَئ اٟرسَّ

 ٔ م َِٟحرِضَ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٣َِوَت َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٨َِٔٛذَة إ يُّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ َصَذا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َحرِضَ

ا َ٘ َٓ  ٌّٙ َُٟط ٓٔیَضا َح َِٟیَص  ٨ِٜٔٔذیُّ هَٔي أَِرضٔي فٔي یَٔذی أَِزَرًَُضا  ا٢َ اِل َ٘ َٓ ًَََّي أَِرٕق کَا٧َِت ْٔلَبٔي  ٠َِیطٔ ٠َََُبنٔي  ًَ َّي اہللُ  ٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

ا َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ٨َْة  ََٟک بَیِّ مٔيِّ أَ ٥َ ٠َِٟٔحرِضَ َُ ٩ِ٣ٔ َوَس٠َّ َِٟیَص یََتَورَّ  َٕ َِٟیَص یَُبالٔي ٣َا َح٠َ أجْز  َٓ َّطُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠ََک ی٤َٔی٨ُطُ  َٓ  ٢َ

ََّ َذَٟٔک  ٔ ََٟک ٨ِ٣ٔطُ إ َِٟیَص  ا٢َ  َ٘ َٓ  َطِیٕئ 

دنکہ اک یبن رکمی یلص اہلل انھد نب رسی اوباوحس امسک ہمقلع نب فالئ نب رجح اہیب ےس رفاتی رکےت ںیہ اکی آدیم رضحومت اک افر 

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آےئ فہ رضحیم ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس صخش ےن اکی زنیم وک بصغ رک ایل ےہ 

اک زنیم رپ وج ریمے فادل یک یھت، دنکی ےنہک اگل ہک فہ ریمی زنیم ےہ ریما اس رپ ہضبق ےہ افر ںیم یہ اس رپ زراتع رکات وہں اس 

وکیئ قح ںیہن۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحیم ےس رفامای ہک ایک ریتے اپس وگاہ ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن آپ ےن رفامای ہک رھپ 

 اہمترے فا ےط اس دنکی اک فلح ےہ، رضحیم ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وت افقس ف افرج آدیم ےہ اےس اس ابت یک

وکیئ رپفاہ ںیہن وہیگ ہک فہ ایک فلح ااھٹ راہ ےہ اس ںیم وکیئ وترع افر رپزیہ اگری ںیہن ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ہک اہمترے ےئل وساےئ فلح ےک اس رپ افر یسک اک قح ںیہن ےہ۔

 نب فالئ نب رجح اہیب انھد نب رسی اوباوحس امسک ہمقلع :  رافی

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

  

 ذیم ےس فلح ےسیک ایل اجےئ اگ؟

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ذیم ےس فلح ےسیک ایل اجےئ اگ؟

     227    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،٣ح٤ذ ب٩ یحیي ،  :  راوی



 

 

ث٨ََ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحذَّ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة َو٧َِح٩ُ ٨ًَِٔذ َحذَّ

ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ َس ٥ِ بٔاہللٔ ا ُٛ ٔ أَِنُظُذ نٔي ٠َِٟٔیُضود ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  َّ

ةٔ اٟزَِّج٥ٔ  َِٟحٔذیَث فٔي ٗٔؼَّ َٚ ا ًَََّي ٩ِ٣َ َزَِي َوَسا ِوَراةٔ  ًَََّي ٣ُوَسي ٣َا َتحُٔذوَ٪ فٔي اٟتَّ ِوَراَة   اٟتَّ

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہیدویں ےس رفامای ہک ںیم ںیہمت اہلل یک مسق  دمحم نب ییحی، دبعارلزاؼ، رمعم ےس رفاتی ےہ ہک وضحر

 داتی وہں ہک سج ےن وتراة وک انزؽ ایک ومٰیس رپ، مت ایک اپےت وہ وترات ںیم زاین یک زسا۔

 دمحم نب ییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ذیم ےس فلح ےسیک ایل اجےئ اگ؟
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 ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، زہزیًبذاٌٟزیز ب٩ یحیي ابواَػبٍ، ٣ح٤ذ ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

 ٔ ٔذ ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ نٔي اب٩َِ َس٤َ٠ََة  ٌِ ْذ َی ثَنٔي ٣َُح٤َّ ّٔ َحذَّ ٔ ب٩ُِ َیِحیَي أَبُو اِْلَِػَب زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا َحذَّ  َٙ ِسَح

 َ ٩ِ ک ثَنٔي َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٣ُزَِی٨ََة ٤٣َّٔ ا٢َ َحذَّ َٗ  ٔ َِٟحٔذیٔث َوبٔإِٔس٨َادٔظ َٚ ا ٤َُِٟشیِّٔب َوَسا ٌٔیَذ ب٩َِ ا ُث َس ٌٔیطٔ یَُحذِّ ٥َ٠ِ َوَی ٌٔ ِٟ ٍُ ا ٔ َّب اَ٪ یَت

٨َاظُ  ٌِ َِٟحٔذیَث ب٤َٔ  ا

دبعازعلسی نب ییحی اوباالعبص، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، زرہی ےس یہی دحثی رمفی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک زمہین ےک اکی آدیم ےن 

 دحثی وک ایبؿ ایکوج اصبح ملع ف عبتم اھت ھجم ےس اس 

 دبعازعلسی نب ییحی اوباالعبص، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، زرہی :  رافی

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



 

 

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 ذیم ےس فلح ےسیک ایل اجےئ اگ؟
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 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ًبذاًََّي، سٌیذ، ٗتادہ، ًْک٣ہ ٧بي ِکی٥ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

٣ََة أَ٪َّ  ٩ًَِ ًِْٔکٔ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْذ  ث٨ََا َس ًََِّي َحذَّ َ ِبُذ اِْل ًَ ث٨ََا  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

َِٟبَِحَ َوَه٠َّ  ٥ُِٜ ا ٌَ َل ِٗ ًَِوَ٪ َوأَ ٥ِ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ َٔفِ ُٛ ا َّٟٔذی ٧َحَّ ٥ِ بٔاہللٔ ا ُٛ ُ
ب٩ِٔ ُػورٔیَا أَُذِکِّ َٔ نٔي  ٌِ ُط َی ٠َِی٥ُِٜ َٟ ًَ ٤َا٦َ َوأ٧َِز٢ََ  َِ ِٟ ٠َِی٥ُِٜ ا ًَ  ١َ

٠َِوی َوأ٧َِز٢ََ  ٩٤ََِّٟ َواٟشَّ نٔي أَِ٪ ا ٌُ ََ َیَش ٔوی٥ٕ َو ٌَ َتنٔي بٔ ِ
ا٢َ َذِکَّ َٗ ًَََّي ٣ُوَسي أََتحُٔذوَ٪ فٔي َٛٔتاب٥ُِٜٔ اٟزَِّج٥َ  ِوَراَة  ٠َِی٥ُِٜ اٟتَّ ًَ

َِٟحٔذیَث  َٚ ا ٔذبََک َوَسا ِٛ  أَ

ر ےن انب وصرای )وج ہک وہید دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، رکعہم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضح

اک اعمل اھت( ےس رفامای ہک ںیم ںیہمت اس اہلل ےس تحیصن دالات وہں سج ےن ںیہمت آؽ رفوعؿ ےس اجنت دی یھت افر دنمسر ںیم 

یھت رضحت اہمترے فا ےط را ےت انبےئ ےھت افر مت رپ ابدؽ اک اسہی ایک اھت افر اہمترے افرپ نم فولسی انزؽ ایک اھت افر وتراة انزؽ یک 

ومٰیس رپ ایک مت اینپ بتک ںیم رمج اک ذرک اپےت وہ؟فہ ےنہک اگل ہک آپ ےن ےھجم میظع ذات اک فاہطس دای اب ریمے ےئل وکیئ اجنگشئ ںیہن 

 ہک ںیم آپ ےس وھجٹ وبولں۔

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، رکعہم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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

  

 آدیم وک اےنپ قح رپ مسق اھکین اچےیہ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 آدیم وک اےنپ قح رپ مسق اھکین اچےیہ

     230    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٧حذہ، ٣وسٰي ب٩ ٣زوا٪، ب٘یہ، وٟیذ ب٩ بحيَ ب٩ سٌذ، ْاٟذ ب٩ ٣ٌذا٪، سیٕ ًوٖ ب٩ ٣اٟکًبذاٟوہاب، ب٩  :  راوی

 ًَ َِٟؤٟیٔذ  ُة ب٩ُِ ا ث٨ََا َب٘ٔیَّ ََ َحذَّ ا َٗ ِّيُّ  َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَذَة َو٣ُوَسي ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ اٟزَّق ًَِبُذ ا ث٨ََا  أٟٔذ ب٩ِٔ َحذَّ َْ  ٩ًَِ ٕذ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ٩ِ بَٔحيَ

َذاَ٪  ٌِ َضي بَيَِن َرجُ  ٣َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ثَُض٥ِ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َُّط َحذَّ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ِو ًَ  ٩ًَِ  ٕٕ ٔضيُّ ٩ًَِ َسِی ِ٘ ٤َِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠َئِن 

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ َِٟوٛٔی١ُ  ٥َ ا ٌِ ٔ ا أَِدبََز َحِشٔبَي اہللُ َون َّ٤َٟ ٠َِیطٔ  ٠َِیَک ًَ ًَ  ٩ِٜٔ ٔ َوَل ِحز ٌَ ِٟ ًَََّي ا طٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہللَ َی٠ُو٦ُ 

َِٟوٛٔی١ُ  ٥َ ا ٌِ ٔ ١ِ َحِشٔبَي اہللُ َون ُ٘ َٓ ٠َََُبَک أ٣َِْز  إَٔذا  َٓ َِٜیٔص   بٔاِل

 یبن دبعاولاہب، نب دجنہ، ومٰیس نب رمفاؿ، ہیقب، فدیل نب ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، فیس وعػ نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک

اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف آدویمں ےک درایمؿ ہلصیف رفامای سج صخش ےک الخػ ہلصیف وہا اھت بج فہ فاسپ اجےن ےک ےئل 

امحتق ف  ڑما وت ےنہک اگل، یبسح اہلل فمعن اوللیک۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک رفامای کشیب اہلل اعتیل المتم رفامےت ںیہ

 ویبوقیف افر ںیہمت اچےیہ ہک لقع دنمی افر وہایشری ےس اکؾ ول رھپ بج مت یسک اعمہلم ںیم ولغمب وہ اجؤ وت ویں وہک ہک اہلل اعتیل ےھجم

 اکیف ےہ افر رتہبنی اکر اسز ےہ۔

 کلدبعاولاہب، نب دجنہ، ومٰیس نب رمفاؿ، ہیقب، فدیل نب ریحب نب دعس، اخدل نب دعماؿ، فیس وعػ نب ام :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 آدیم وک اےنپ قح رپ مسق اھکین اچےیہ

     231    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ی٤و٪، ٤ًز ب٩ رشیذ، بزا ب٩ ابي ٟی٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، ًبذاہلل ب٩ ٣بارک،  :  راوی



 

 

ٔ ب٩ِٔ أَبٔي دُ  ٩ًَِ َوبِز ٤َُِٟباَرٔک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٤ًَِزٔو َحذَّ  ٩ًَِ ٔذ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِی٠ََة  َٟ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یٔذ  ٔ ٤َُِٟباَر ب٩ِٔ اْٟشَّ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ وبََتُط  ُ٘ َؿُط َوًُ َِٟوأجٔذ یُٔح١ُّ رٔعِ ا٢َ لَيُّ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔک َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

َٟطُ  وبََتُط یُِحَبُص  ُ٘ َٟطُ َوًُ ٠َُّى  َِ ُؿطُ ُی  یُٔح١ُّ رٔعِ

رمع نب رشدی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل  دبع اہلل نب دمحم، دبعاہلل نب رابرک، ربا نب ایب ہلیل، دمحم نب ومیمؿ،

فملس ےن رفامای ہک ینغ آدیم اک رقض ادا رکےن ںیم اتریخ رکان اس یک زعت ف آربف افر اس یک زسا وک الحؽ رک داتی ےہ۔ انب رابرک 

ل رعہض اس یک آربف رسیی ےک الحؽ وہےن اک بلطم ہی ےہ ہک اس ےک اسھت 
ح
ت 

تخس الکیم افر درتش رفیئ رک ےتکس رفامےت ںیہ ہک 

 ںیہ۔

 دبعاہلل نب دمحم، دبعاہلل نب رابرک، ربا نب ایب ہلیل، دمحم نب ومیمؿ، رمع نب رشدی، :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 مسق اھکین اچےیہآدیم وک اےنپ قح رپ 

     232    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ٌاذ ب٩ اسذ، نرض، ب٩ ط٤ی١، ہز٣اض ب٩ حبیب، جو گاؤں ٛے رہ٨ے واٟے ت٬ے اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  اذُ ب٩ُِ أََسٕذ َحذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٔ َحذَّ ظ ٩ًَِ َجذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِٟبادَٔیٔة  ٧َََا صٔز٣َِاُض ب٩ُِ َحبٔیٕب َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ َ ِْ أَ

ا بَنٔ  َْ ا٢َ لٔي یَا أَ َٗ ِٟز٣َُِط ث٥َُّ  ا٢َ لٔي ا َ٘ َٓ زٔی٥ٕ لٔي  َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ َّي اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ ٔ ١َ ب ٌَ ِٔ  أَٔسئََک ي َت٤ٔی٥ٕ ٣َا تُزٔیُذ أَِ٪ َت

اعمذ نب ادس، رضن، نب لیمش، رہامس نب بیبح، وج اگؤں ےک رےنہ فاےل ےھت اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت 

ںیہ ہک ںیم اےنپ یسک رقمفض وک وضحر یک دختم ںیم ےل رک احرض وہا وضحر ےن رفامای ہک اس ےک اسھت  ےگ روہ، رھپ ھجم ےس رفامای ہک 

  اھبیئ۔ مت اےنپ دیقی ےس ایک اچ ےت وہ۔اے ینب میمت ےک



 

 

 اعمذ نب ادس، رضن، نب لیمش، رہامس نب بیبح، وج اگؤں ےک رےنہ فاےل ےھت اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 آدیم وک اےنپ قح رپ مسق اھکین اچےیہ

     233    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز بہز ب٩ حٜی٥ اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی  ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي،ً 

ِبُذ  ًَ ٧َََا  َ َ ِْ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَ َّي اہللُ َحذَّ ظٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َح ٩ًَِ بَِضز  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا اٟزَّزَّ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحَبَص َرُجَّل فٔي تُِض٤َةٕ 

ر ادقس یلص اہلل ہیلع اربامیہ نب ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم زہب نب میکح اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضح

 ( فآہل فملس ےن اکی آدیم وک تمہت رپ دیق رک ایل اھت۔ )رصػ امگؿ رپ ہن وبثت رجؾ رپ۔

 اربامیہ نب ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم زہب نب میکح اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 آدیم وک اےنپ قح رپ مسق اھکین اچےیہ

     234    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤ٌی١، بہز ب٩ حٜی٥ اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا ٣ح٤ذ ب٩ ٗذا٣ہ، ٣و١٣، اب٩ ہظا٦ ب٩ ٗذا٣ہ، :  راوی



 

 

ٔ ب٩ِٔ حَ  ٩ًَِ بَِضز ٌٔی١ُ  ثَنٔي إِٔس٤َ َُٗذا٣ََة َحذَّ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٕ ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ َُٗذا٣ََة َو٣َُؤ٣َّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحذَّ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٜٔی٥ٕ 

طُ  َّ٤ًَ اُظ أَِو  َْ َُٗذا٣ََة إٔ٪َّ أَ ا٢َ اب٩ُِ  ََأِي ب٤َٔا  َٗ ا٢َ ٔجي َ٘ َٓ ٥َ َوصَُو یَِخُلُب  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ا٦َ إ َٗ َُّط  ١ْ إ٧ٔ ا٢َ ٣َُؤ٣َّ َٗ َو

َٟطُ  ٠ُّوا  َْ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ٨ًَُِط ٣َزََّتئِن ث٥َُّ َذَِکَ َطِیّئا  َق  أرَِعَ َٓ ١ْ َوصَُو ٩ًَِ  أُُْٔذوا  ٥ِ یَِذُِکِ ٣َُؤ٣َّ َٟ ََا٧ٔطٔ  ٔجي

 َیِخُلُب 

دمحم نب دقاہم، وملم، انب اشہؾ نب دقاہم، اامسلیع، زہب نب میکح اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ انب دقاہم 

 فہ وضحر ےک اسےنم ڑھکے وہےئ ہکبج ےن اینپ رفاتی ںیم اھبیئ ای ؤاچ اک ذترکہ ایک ےہ ہکبج وملم نب اشہؾ ےن اینپ رفاتی ںیم اہک

 آپ ہبطخ زپھ رےہ ےھت۔

 دمحم نب دقاہم، وملم، انب اشہؾ نب دقاہم، الیعمس، زہب نب میکح اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی

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

  

 فاکتل اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 فاکتل اک ایبؿ

     235    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ سٌذ ب٩ ابزاہی٥، اسحٙ، ابونٌی٥، اب٩ ٛیشا٪، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ًََّمِّ  ث٨ََا  ذٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ َس ٔ َحذَّ ٩ًَِ َجابٔز ِیَشاَ٪  َٛ ِی٥ٕ َوصِٔب ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي نُ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔي  َحذَّ

َّي اہللُ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ  ََ َ ِیَ َْ ٔلَي  وَد إ ُِْٟخُ ا٢َ أََرِدُت ا َٗ ُث  ُط یَُحذِّ ٌَ َُّط َس٤ٔ ِبٔذ اہللٔ أ٧َ ًَ ٠ًََ ب٩ِٔ  َش٤َِّ٠ُت  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِیطٔ  

ا ّ٘ ًََْشَ َوِس ٤َِشَة  َْ ُخِذ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ا٢َ إَٔذا أََتِیَت َوٛٔیَّٔي  َ٘ َٓ  ََ َ ِیَ َْ ٔلَي  وَد إ ُِْٟخُ ِّي أََرِدُت ا ِٔ َٟطُ إ ٠ُُِٗت  ٍِ  َو ـَ َٓ إِٔ٪ ابَِتَِي ٨ِ٣َٔک آیَّة  َٓ

َُٗوتٔطٔ  ًَََّي َتزِ  یََذَک 



 

 

نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ںیم ےن ارادہ ایک ربیخ یک دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ، ااحسؼ ، اوبمیعن، انب اسیکؿ، اجرب 

 رطػ اجےن اک وت ںیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہا آپ وک السؾ ایک افر آپ ےس اہک ہک ںیم ےن ربیخ اجےن اک ارادہ ایک

قس وجھکرںی ےل انیل ارگ فہ مت ےس وکیئ العتم بلط ےہ وضحر ےن رفامای ہک فاہں بج مت ریمے فلیک ےس ولم وت اس ےس دنپرہ ف

 رکے وت اانپ اہھت اس ےک ےلگ رپ رھک دانی۔

 دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ، اقحس، اوبمیعن، انب اسیکؿ، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اضقء ےک ضعب اومر اک ایبؿ

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضقء ےک ضعب اومر اک ایبؿ

     236    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣ثني ب٩ سٌیذ، ٗتادہ، بظيَ ب٩ ٌٛبذ :  راوی

َّي  ٤َُِٟثن ث٨ََا ا ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َذؤیِّ  ٌَ ِٟ ٕب ا ٌِ َٛ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ بَُظيَِ َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  ٌٔیٕذ َحذَّ ب٩ُِ َس

 َٕ َة أَذُِر ٌَ ٠ُوُظ َسِب ٌَ اِج َٓ  ٕٙ ی ا٢َ إَٔذا َتَذاَرأِت٥ُِ فٔي ََطٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ی دد ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت راہتس  ملسم نب اربامیہ، ینثم نب دیعس، اتقدہ، س ری
کع
نب 

 (ںیم آسپ ںیم ڑگھج زپف وت اسھت اہھت وھچڑ دف۔ )راہ ریگفں ےک ےئل

ی دد  :  رافی
کع
 ملسم نب اربامیہ، ینثم نب دیعس، اتقدہ، س ری نب 

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

  



 

 

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضقء ےک ضعب اومر اک ایبؿ

     237    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، اب٩ ابي ٠ْٕ، سٔیا٪، زہزی، ارعد :  راوی

ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ  ٕٕ ٠َ َْ ْد َواب٩ُِ أَبٔي  ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ُس

 َ٘ َٓ ٨ََُّٜشوا  َٓ ُط  ٌُ ََل ی٨َ٤َِ َٓ  ٔ َظَبّة فٔي ٔجَذارٔظ َْ زَٔز  ِِ اُظ أَِ٪ َی َْ ٥ِ أَ ُٛ ٥َ إَٔذا اِسَتأَِذَ٪ أََحُذ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥ِ ُٛ ِؿُت٥ِ  ا٢َ ٣َا لٔي أََرا ِذ أرَِعَ َٗ

ٕٕ َوصَُو أََت٥ُّ  ٠َ َْ ا٢َ أَبُو َداُود َوصََذا َحٔذیُث اب٩ُِ أَبٔي  َٗ َتا٥ُِٜٔٓ  ِٛ َِٟ٘ٔی٨ََّضا بَيَِن أَ ُ  َْل

دسمد، انب ایب فلخ، ایفسؿ، زرہی، ارعج ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج اہمترا )املسمؿ( 

دویار ںیم زکلی اگڑےن یک ااجزت امےگن وت اےس عنم ہن رکف۔ ہی اراشد نس رک ولوگں ےن رس اکھجےئ )وگای ہک اس اراشد رپ اھبیئ اہمتری 

اؿ یک تعیبط ںیم رگاین آیئ( وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ےھجم ایک وہ ایگ ےہ ںیم ولوگں اس اراشد ےس  ے اانتعیئ 

فر اب اورضفر اس وک اہمترے دنکوھں ےک درایمؿ ڈا ات روہں اگ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی اافلظ رفاتی ربےتت دھکی راہ وہں ںیم رض

 انب ایب فلخ یک ےہ۔

 دسمد، انب ایب فلخ، ایفسؿ، زرہی، ارعج :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضقء ےک ضعب اومر اک ایبؿ

     238    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، یحیي ، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ حبا٪، ٟوٟؤ ابوُص٣ہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ َیِحیَي  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َُيََِ َحذَّ ا٢َ  َٗ ٣ََة  ٩ًَِ أَبٔي ُٔصِ ٩ًَِ ُِٟؤَُٟؤَة  ذٔ ب٩ِٔ َیِحیَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٣َُح٤َّ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٣ََة َػاحٔٔب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي ُٔصِ َِٟحٔذیٔث  ا٢َ ٣َ ُٗتَِیَبَة فٔي َصَذا ا َٗ َُّط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ٩ِ ي اہللُ 

٠َِیطٔ  ًَ َّٚ اہللُ  َّٚ َطا  َؿارَّ أََْضَّ اہللُ بٔطٔ َو٩ِ٣َ َطا

  اوبرصہم رفامےت ںیہ ہک ہبیتق ےک العفہ دفرسے رفاة ےن اس دحثی ںیم اصبح 

ئ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ولل

 فملس ےن رفامای ہک وج یسک وک اصقنؿ اچنہپےئ اگ اہلل اےس اصقنؿ ایبنل اک یھب ذرک ایک ےہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

 اچنہپےئ اگ افر وج یسک ےس )ریغب یسک رشیع فہج ےس( دینمش رےھک اگ اہلل اس ےس دینمش رےھک اگ۔

  اوبرصہم :  رافی

ئ

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی ، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ولل

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضقء ےک ضعب اومر اک ایبؿ

     239    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَّيس٠امی٪ ب٩ داؤد، ح٤اد، واػ١، ابي ًیی٨ہ، ابوجٌرف  :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا َوأػ١ْ ٣َِولَي أَبٔي ًَُیِی٨ََة  اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ َتکٔيُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًََّٓٔيٕ َحذَّ َذ ب٩َِ  رَفٕ ٣َُح٤َّ ٌِ ُت أَبَا َج

ْذ ٩ِ٣ٔ ٧َِخ١ٕ  ـُ ًَ َٟطُ  َّطُ کَا٧َِت  ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِذٕب أ٧َ ُث  ا٢َ یَُحذِّ َٗ ٍَ اٟزَُّج١ٔ أَص٠ُُِط  ا٢َ َو٣َ َٗ فٔي َحائٔٔم َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ 

َل٠َ  َٓ َبَي  أ َٓ ُط  ٌَ َِٟیطٔ أَِ٪ َیبٔی ٔ َل٠ََب إ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  ُّٙ َیَتأَذَّی بٔطٔ َوَیُظ َٓ ٔلَي ٧َِخ٠ٔطٔ  ١ُ إ ُْ ََاَ٪ َس٤َُزةُ یَِذ َتَي ا٨َّٟٔبيَّ َٓ أ َٓ َبَي  أ َٓ َِٟیطٔ أَِ٪ ی٨َُا٠َُٔٗط  ٔ َب إ

٥َ أَِ٪ یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟیطٔ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٔ َل٠ََب إ َٓ ُط  َٟ ََٓذَِکَ َذَٟٔک  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َبَي َػَّ أ َٓ َِٟیطٔ أَِ٪ ی٨َُا٠َُٔٗط  ٔ َل٠ََب إ َٓ َبَي  أ َٓ ُط  ٌَ بٔی

أَبَي َٓ َذا أ٣َِّزا َرََُّبطُ ٓٔیطٔ  َٛ َذا َو َٛ ََٟک  َٟطُ َو ضِٔبُط  َٓ ا٢َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِٟٔأَِنَؼارٔیِّ  َٗ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ارٌّ  ـَ ا٢َ أ٧ََِت ٣ُ َ٘ َٓ

ٍِ ٧َِخ٠َطُ  ٠َ ِٗ ا َٓ  اذَِصِب 



 

 

امیلسؿ نب داؤد، امحد، فالص، ایب  ،ہنی، اوبرفعج دمحم نب یلع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک ھچک وجھکر ےک درتخ اکی ااصنری آدیم ےک 

ہکبج اس ےک اسھت اس ےک رھگ فاےل یھب ےھت، رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت رمسہ اےنپ وجھکر ےک دروتخں ےک اپس اجای ابغ ںیم ےھت 

رکےت ےھت سج ےس اس ااصنری وک فیلکت وہا رکیت یھت افر اےس آان اجان رگاں سگرات اھت۔ اس فا ےط اس ااصنری ےن رضحت رمسہ 

 دبےل ںیم دفرسے درتخ ےل ےل نکیل رضحت رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رھپ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اطمہبل ایک ہک دروتخں ےک

ااکنر رک دای، فہ ااصنری وضحر یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ ےس اسرا ہصق رعض ایک، آپ ےن رضحت رمسہ ےس رفامای ااھچ اؿ 

، وضحر ےن رفامای ہک ااھچ رھپ اںیہن ہبہ رک دف افر اؿ دروتخں وک دفرسے دروتخں ےس دبؽ ول، وت رمسة ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ااکنر رک دای

ےک وعض الفں الفں زیچ ےل ول آپ ابر ابر اےس اس اعمہلم رپ رتبیغ دےتی رےہ نیل رمسہ ےن ااکنر یہ ایک، انچہچن وضحر ےن رفامای ہک 

 ڑ رک د کنی دف۔مت دفرسے وک فیلکت اچنہپےن فاےل وہ افر آپ ےن ااصنری ےس اہک ہک اجؤ افر اؿ ےک درتخ ااھک

 امیلسؿ نب داؤد، امحد، فالص، ایب  ،ہنی، اوبرفعج دمحم نب یلع :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضقء ےک ضعب اومر اک ایبؿ

     240    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ، ٟیث زہزی، رعوہ، ًبذاہلل ب٩ زبيَ، رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ اٟ َوَة أَ٪َّ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا ا٠َِّٟیٔث  َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٔ َحذَّ ََ فٔي زُّبَيَِ ِ اَػ٥َ اٟزُّبَي َْ ثَُط أَ٪َّ َرُجَّل  َحذَّ

 َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ اٟزُّبَيَُِ  َبَي  أ َٓ ٤َِٟاَئ ی٤َُزُّ  ِح ا ا٢َ اِْلَِنَؼارٔیُّ رَسِّ َ٘ َٓ وَ٪ بَٔضا  ُ٘ َّٟتٔي َیِش ةٔ ا ََِٟحَّ أد ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رٔشَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 ِ ٙٔ یَا ُزبَي ٔ اِس َت٠َوَّ ٠ٟٔزُّبَيَِ َٓ تَٔک  َّ٤ًَ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَِ٪ کَاَ٪ اب٩َِ  َ٘ َٓ َب اِْلَِنَؼارٔیُّ  ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَي َجارَٔک  َ٪ َوِجطُ َُ ث٥َُّ أَِرٔس١ِ إ

َِٟحِذ  ٔلَي ا ٍَ إ َّي َیزِٔج ٤َِٟاَئ َحت ٙٔ ث٥َُّ اِحبِٔص ا ا٢َ اِس َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِّي َْلَِحَشُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ِٔ ََٓواہللٔ إ ا٢َ اٟزُّبَيَُِ  َ٘ َٓ رٔ 

٤ُِّٜوَک اِْلیَةَ  َّي یَُح ََ یُِؤ٨٣ُٔوَ٪ َحت َََٓل َوَربَِّک  َِٟت فٔي َذَٟٔک  ٔ اِْلَیَة ٧َزَ  َصٔذظ



 

 

اؾ ےس رحہ اوب فدیل، ثیل زرہی، رعفہ، دبعاہلل نب زریب، ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت زریب نب اوعل

)دمہنی ںیم ایسہ رھتپیلی زنیم( یک انویلں ےک ابرے ںیم نج ےک ذرہعی وتیھکں وک رساب اجات ےہ ڑگھجا ایک فہ ااصنری صخش اتہک اھت ہک 

اپین وک )رفےک ریغب( اجری رےنہ دف ہک فہ سگرات رےہ زریب نب وعاؾ ےن اس ےس ااکنر رک دای۔ وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اہک ہک اے زریب ریض اہلل اعتیل ہنع اینپ زونیمں وک رساب رکف رھپ اپین اےنپ زپفیس یک رطػ وھچڑ دف۔ رافی ےتہک ںیہ  ت زریب ےسرضح

ںیہ ہی ہک ہی نس رک ااصنری ہصغ ںیم آ ایگ افر ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک اس فا ےط ہک ہی آپ ےک ؤاچ زاد اھبیئ 

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچے اک رگن  ریغت وہ ایگ افر رھپ زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای ہک اینپ زنیم وک نس رک

ریساب رکف افر اپین وک رفک ول اہیں کت ہک تیھک یک ڈنمریفں کت اپین عمج وہ اجےئ، رافی ےتہک ںیہ ہک دخا یک مسق ریما ایخؽ ہی ےہ ہک 

ابرے ںیم انزؽ وہیئ۔ الف فرکب ال ویونمؿ یتح۔ آپ ےک رب یک مسق فہ رہسگ ومنم ںیہن وہں ےگ اہیں کت ہک آپ  ہی آتی ایس

وک اےنپ اخمامصت ںیم اثثل افر لصیف ہن میلست رکںیل افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہلصیف ےس اےنپ دولں ںیم یگنت ہن وسحمس 

 رکںی افر ایھچ رطح امؿ ںیل۔

 اوب فدیل، ثیل زرہی، رعفہ، دبعاہلل نب زریب، ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضقء ےک ضعب اومر اک ایبؿ

     241    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، وٟیذ، اب٩ ٛثيَ، ابي ٣اٟک ب٩ ابي ث٠ٌبہ، :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٣َأٟٔک ب٩ِٔ   ٕ ثٔيَ َٛ نٔي اب٩َِ  ٌِ َِٟؤٟیٔذ َی ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ََبَة ب٩ِٔ  َحذَّ ٌِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َث ٠ََبَة  ٌِ َث

َخاَػ٥َ أَبٔي  َٓ یَِوَة  ُط َسِض٥ْ فٔي بَنٔي َُقَ َٟ یِٕع کَاَ٪  وَ٪ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ َُقَ ََائَُض٥ِ یَِذُِکُ َ َ ُٛ  ٍَ َُّط َس٤ٔ َّي اہللُ  ٣َأٟٕک أ٧َ ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ إ

َضي بَیِ  َ٘ َٓ َتٔش٤ُوَ٪ ٣َائَُط  ِ٘ َّٟٔذی َی ِی١َ ا نٔي اٟشَّ ٌِ ٔلَي ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ٣َِضزُوٕر َی ٤َِٟاَئ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا َّي اہللُ  ٨َُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ



 

 

 ١ٔ َٔ ًَََّي اِْلَِس ًََِّي  َ ََ یَِحبُٔص اِْل َبئِن  ٌِ َٜ  اِل

 ہک دمحم نب العء، اوبااسہم، فدیل، انب ریثک، ایب امکل نب ایب  ہبلع، رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن اےنپ ڑبفں ےس انس فہ ذترکہ ایک رکےت ےھت

رقشی ںیم اکی صخش وج ینب رقہظی ےک اسھت اپین اک اعمہلم ںیم رشکی اھتس ےن اانپ ڑگھجا یبن اپک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

ںیم شیپ ایک وج اکی ےتہب انےل ےک ابرے ںیم اھت سج اک اپین فہ ولگ میسقت رک ایل رکےت ےھت یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

 ایمؿ ہلصیف رفامای ہک بج اپین ونخٹں کت عمج وہ اجےئ اس فتق افرپ یک زنیم فاال اپین ہن رفےک ےچین فاےل رپ۔ےک در

 دمحم نب العء، اوبااسہم، فدیل، انب ریثک، ایب امکل نب ایب  ہبلع، :  رافی

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضقء ےک ضعب اومر اک ایبؿ

     242    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ًبذہ ٣ِيَہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابي ًبذاٟح٩٤ ب٩ حارث، ٤ًز ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ِبَذةَ  ًَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ِیٕب  َحذَّ ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ًَ ثَنٔي أَبٔي  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ََةُ ب٩ُِ  ٤ُِِٟٔي ث٨ََا ا ٩ًَِ َحذَّ  

٤َِِٟضزُورٔ أَِ٪ ی٤َُِشَک  ِی١ٔ ا َضي فٔي اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ظ ٩ًَِ َجذِّ َبئِن ث٥َُّ یُزِٔس١ُ  أَبٔیطٔ  ٌِ َٜ َّ اِل َّي َیِب٠ُ َحت

 ١ٔ َٔ ًَََّي اِْلَِس ًََِّي  َ  اِْل

 نب احرث، رمع نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 

ن

م
ج
ل

ادمح نب دبعہ  ریغہ نب دبعارلنمح، ایب دبعا

 ہلصیف ایک ہک اس ےک اپین وک ونخٹں ےک ربارب ےنچنہپ ےک ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےتہب وہےئ انےل ےک ابرے ںیم

 ربارب کت رفاک اجےئ رھپ افرپ یک زنیم فاال یلچن زنیم فاےل یک رطػ اےس  جیھ دے۔

 نب احرث، رمع نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی

 

ن

م
ج
ل

 ادمح نب دبعہ  ریغہ نب دبعارلنمح، ایب دبعا



 

 

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

  

 ولصیفں اک ایبؿ :   ابب

 اضقء ےک ضعب اومر اک ایبؿ

     243    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ ٣ح٤ذ ب٩ ًث٤ا٪، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ :  راوی

 ٩ًَِ ٕذ  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ثَُض٥ِ َحذَّ َذ ب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ أٟٕذ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َْ ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  ٩ًَِ  َحذَّ ٤ِزُو ب٩ُِ َیِحیَي  ًَ ََٟة َو أَبٔي كَُوا

َّي ا ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َتَؼ٥َ إ ِْ ا٢َ ا َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس ی٥ٔ ٧َِخ٠َٕة فٔي َحٔذیٔث أََحٔذص٤َٔا أَبٔیطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجََلٔ٪ فٔي رَحٔ ہللُ 

 َٗ َضي بَٔذَٟٔک  َ٘ َٓ  َٕ ٤َِشَة أَذُِر َْ ُؤجَذِت  َٓ َٕ َوفٔي َحٔذیٔث اِْلََخٔ  َة أَذُِر ٌَ ُؤجَذِت َسِب َٓ ًَِت  َُٓذرٔ أ٣َََز بَٔضا  أ٣َََز َٓ َٓ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ا٢َ 

ًَِت بَٔحزٔیَذةٕ ٩ِ٣ٔ جَ  َُٓذرٔ  زٔیٔذَصا 

ومحمد نب اخدل دمحم نب امثعؿ، دبعازعلسی نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک دف آدویمں ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم 

 وجھکر یک رحمی ےک ابرے ںیم انتزع شیپ ایک )ہی اکی رافی یک دحثی ےک اافلظ ںیہ( وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک

فآہل امیپشئ اک مکح دای، اےس اناپ ایگ وت فہ است سگ یلکن )افر دفرسے رافی یک رفاتی ںیم ےہ ہک اپچن سگ اپیئ یئگ( وت وضحر یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن ایس ےک اطمقب ہلصیف رفامای۔ ہکبج دبعازعلسی نب دمحم )رافی ںیہ اس رفاتی ےک( ےتہک ںیہ ہک وضحر ےن اس درتخ یک اکی 

 ےنپ اک مکح دای۔ انچہچن اےس اناپ ایگ۔اشخ ےس ان

 ومحمد نب اخدل دمحم نب امثعؿ، دبعازعلسی نب دمحم :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ : ابب



 

 

 ملع یک تلیضف ایک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ایک ایبؿملع یک تلیضف 

     244    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ب٩ ٣رسہذ، ًبذاہلل ب٩ داؤد، ًاػ٥ ب٩ رجا ب٩ حیوہ، داؤد ب٩ ج٤ی١، ٛثيَ، ب٩ ٗیص، :  راوی

ًَأػ٥َ  ُت  ٌِ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َداُوَد َس٤ٔ ًَ ث٨ََا  صَٕذ َحذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َداُوَد ب٩ِٔ َج٤ٔی١ٕ َحذَّ ُث  ب٩َِ َرَجأئ ب٩ِٔ َحِیَوَة یَُحذِّ

ا٢َ یَا أَبَ  َ٘ َٓ ََٓحائَُط َرُج١ْ   َٙ ِرَدأئ فٔي ٣َِشحٔذٔ د٣َِٔظ ٍَ أَبٔي اٟذَّ ٨ُِت َجأّٟشا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ثٔيَ َٛ ِّي ٩ًَِ  ِٔ ِرَدأئ إ ا اٟذَّ

َّي اہللُ ٥َ ٣َا ٔجئُِتَک ٩ِ٣ٔ ٣َٔذی٨َٔة اٟزَُّسو٢ٔ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ثُُط  ََّک تَُحذِّ نٔي أ٧َ َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔحٔذیٕث ب٠ََ  

ا یَِل٠ُ  ّ٘ ی و٢ُ ٩ِ٣َ َس٠ََک ََطٔ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِّي َس٤ٔ إِٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ّ٠ًِٔا َس٠ََک اہللُ بٔطٔ  ُب ٓٔیطٔ ٔجئُِت َٟٔحاَجٕة 

 َٟ ا٥َٟٔ  ٌَ ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ َوإٔ٪َّ ا ِٟ ٍُ أَِج٨َٔحَتَضا رّٔؿا َٟٔلأٟٔب ا ـَ َت َٟ ََٜة  ٔ ٤َََِٟلئ َِٟح٨َّةٔ َوإٔ٪َّ ا ٚٔ ا ا ٩ِ٣ٔ َُطُ ّ٘ ی ٤ََوأت ََطٔ ُط ٩ِ٣َ فٔي اٟشَّ َٟ رٔفُ  ِِ َیِشَت

٤َِٟأئ َوإٔ٪َّ  ٖٔ ا ِٟحٔیَتاُ٪ فٔي َجِو ََٜواٛٔٔب  َو٩ِ٣َ فٔي اِْلَِرٔق َوا ٔ اِل ًَََّي َسائٔز َِٟبِذرٔ  ِی٠ََة ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ١ٔ ا ـِ َٔ َٛ ابٔٔذ  ٌَ ِٟ ًَََّي ا ا٥ٟٔٔ  ٌَ ِٟ ١َ ا ـِ َٓ

 ٌٔ ِٟ ثُوا ا ََ دِٔرَص٤ّا َورَّ ثُوا دٔی٨َاّرا َو ٥ِ یَُورِّ َٟ ٤َ٠َاَئ َوَرثَُة اِْل٧َِبَٔیأئ َوإٔ٪َّ اِْل٧َِبَٔیاَئ  ٌُ ِٟ َذ َوإٔ٪َّ ا َْ َذُظ أَ َْ ٩ِ٤َ أَ َٓ  بَٔحٓىٕ َوأَفٕ ٥َ٠ِ 

دسمد نب رسمدہ، دبعاہلل نب داؤد، اعمص نب راج نب ویحہ، داؤد نب لیمج، ریثک، نب سیق، رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت اےنپ فادل 

 رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسھت دقشم یک اجعم دجسم ںیم اھٹیب وہا اھت ہک وت ااچکن اکی آدیم اؿ ےک اپس آای افر ےنہک

اگل ہک اے اوبدلرداء ریض اہلل اعتیل ہنع ںیم آپ ےک اپس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہش دمہنی ہبیط ےس احرض وہا وہں رصػ 

اکی ایسی دحثی ےک احلص رکےن ےئلیک سج ےک ابرے ںیم ےھجم ولعمؾ وہا ےہ ہک اےس آپ رباہ راتس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

ںیہ افر ںیم یسک رضفرت )دوینی( یک فہج ےس ںیہن آای۔ رضحت اوبادلرداء ےن رفامای ہک کشیب ںیم فآہل فملس ےس رفاتی رکےت 

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک وج صخش ملع ےک وصحؽ یک راہ ںیم الچ اہلل اعتیل اےس تنج ےک راوتسں 

اےنپ رپفں وک عابل ملع یک وخونشدی ےک ےئل ایاھےت ںیہ افر اعمل ےک ےئل زنیم ف ںیم ےس اکی راہتس رپ الچےت ںیہ افر کشیب المہکئ 

ایلھچمں اپین ےک ٹیپ ںیم۔ افر کشیب اعمل یک تلیضف اعدب رپ ایسی ےہ یسیج وچدوھںی  آامسؿ یک امتؾ اایشء رفغمت یک داع رکیت ںیہ افر



 

 

ء ںیہ افر اایبنء ملع وک ریماث انبےت ںیہ سپ سج ےن اےس احلص رک ےک اچدن یک تلیضف اسرے اتسرفں رپ افر کشیب املعء اایبن ےک فراث

 ایل وت اس ےن وپر ہصح احلص رک ایل۔

 دسمد نب رسمدہ، دبعاہلل نب داؤد، اعمص نب راج نب ویحہ، داؤد نب لیمج، ریثک، نب سیق، :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک تلیضف ایک ایبؿ

     245    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ وزیز، وٟیذ، طبیب ب٩ طٌبہ، ًث٤ا٪ ب٩ ابي سودہ، :  راوی

َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا ٣َِظقٔيُّ َحذَّ ٔ اٟذِّ َِٟوزٔیز ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي َسِوَدَة  َحذَّ ثَنٔي بٔطٔ  َحذَّ َٓ َٟ٘ٔیُت َطبٔیَب ب٩َِ َطِیَبَة  ا٢َ  َٗ

٨َاظُ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ نٔي  ٌِ ِرَدأئ َی  ٩ًَِ أَبٔي اٟذَّ

 ےس یہی دحثی دفرسی دنس ےک اسھت رفاتی یک ےہ۔ دمحم نب فزری، فدیل، بیبش نب ہبعش، امثعؿ نب ایب وسدہ، ےن وضحر ہیلع االسلؾ

 دمحم نب فزری، فدیل، بیبش نب ہبعش، امثعؿ نب ایب وسدہ، :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک تلیضف ایک ایبؿ

     246    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زائذہ ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َزائَٔذةُ  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ًَ َحذَّ َّي اہللُ  ٠َِیطٔ ُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

َِٟح٨َّةٔ َو٩ِ٣َ  َٙ ا ی َٟطُ بٔطٔ ََطٔ ١َ اہللُ  ََّ َسضَّ ٔ ا َیِل٠ُُب ٓٔیطٔ ٤ّ٠ًِٔا إ ّ٘ ی ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ َیِش٠ُُک ََطٔ َِ بٔطٔ  َوَس٠َّ ٥َِٟ یُرِسٔ ٠٤ًََُطُ  َ بٔطٔ  أَبَِلأ

 َنَشبُطُ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکیئ آدیم ااسی ںیہن ادمح نب ویسن، زادئہ اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن اپک یلص 

ےہ ہک فہ ملع ےک وصحؽ ےک راہتس ںیم ےلچ  رگ ہی ہک اہلل اعتیل اس یک فہج ےس اس ےک فا ےط تنج اک راہتس آاسؿ رفام دےتی ںیہ افر 

 سج ےن لمع ںیم اکیلہ ف اتریخ یک وت اس اک بسن اےس وکیئ افدئہ ںیہن اچنہپےئ اگ۔

 ادمح نب ویسن، زادئہ اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 الہ اتکب ےس دحثی رفاتی رکےن اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب ےس دحثی رفاتی رکےن اک ایبؿ

     247    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ثابت، ًبذ اٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ابي ٠٤٧ة رضي اہلل ٨ًہ اپ٨ے باپ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحذَّ ٔذ ب٩ِٔ ثَابٕٔت ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ََِٔي اب٩ُِ أَبٔي ٠َ٤َِ٧َة َحذَّ َ َ ِْ اٟزُّصِزٔیِّ أَ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٨ًَِٔذ  ًَ َّي اہللُ  َُّط بَِی٤َ٨َا صَُو َجأْٟص ٨ًَِٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٔ ٣ُزَّ بَٔح٨َاَزةٕ اِْلَِنَؼارٔیُّ  َِٟیُضود ُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا

٥ُ صَ  ُذ َص١ِ َتَت٠َََّ ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ َ ََّضا َتَتَ َِٟیُضودٔیُّ إ٧ٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥ُ٠ًَِ َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ أ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ َِٟح٨َاَزةُ  ا٢َ ٔذظٔ ا َ٘ َٓ  ٥ُ َّ٠

ََ تَُٜذِّ  ُٗوص٥ُِ َو َََٓل ُتَؼذِّ َٜٔتأب  ث٥َُِٜ أَص١ُِ اِل ٥َ ٣َا َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  إِٔ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ُٗوُٟوا آ٨٣ََّا بٔاہللٔ َوُرُس٠ٔطٔ  بُوص٥ُِ َو



 

 

بُوظُ  َٜذِّ ٥ِ تُ َٟ ا  ً٘ ُٗوُظ َوإِٔ٪ کَاَ٪ َح ٥َِٟ ُتَؼذِّ  کَاَ٪ بَاكَّٔل 

  ریض اہلل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی ےہ ہک فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

 

ملہ

 

ت
ادمح نب دمحم نب اثتب، دبع ارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ایب 

 ےک اپس اکی ابر ےھٹیب وہےئ ےھت افر اؿ ےک رقبی یہ اکی وہیدی یھب اھٹیب وہا اھت ایس انانء ںیم اکی انجزہ فاہں ےس سگرا وت فآہل فملس

  ےگ فہ وہیدی ےنہک اگل ہک اے دمحم۔ ایک ہی انجزہ الکؾ رکات ےہ؟ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فاہلل املع۔ فہ وہیدی ےنہک

 انجزہ ابت رک اتکس ےہ، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ احصہب ےس ایبؿ ایک ہک الہ اتکب وج مت ےس ابںیت ایبؿ رکںی ہک ہی

 مت ہن اؿ یک دصتقی رکف افر ہن اؿ یک ذکتبی افر ہی اہک رکف ہک مہ وت اہلل افر اس ےک روسؽ رپ اامیؿ الےئ، سپ ارگ اس یک ابت طلغ وہیگ

 ایکس دصتقی یہ ںیہن یک افر ارگ فہ قح ےہ وت مت ےن اس یک ذکتبی یھب ںیہن یک ےہ۔وت مت ےن 

  ریض اہلل ہنع اےنپ ابپ :  رافی

 

ملہ

 

ت
 ادمح نب دمحم نب اثتب، دبع ارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ایب 

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب ےس دحثی رفاتی رکےن اک ایبؿ

     248    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، اب٩ ابي ز٧اد، ْارجہ ب٩ زیذ ب٩ ثابت :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ا٢َ َزیُِذ ب٩ُِ ثَابٕٔت َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ نٔي اب٩َِ َزیِٔذ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٌِ ارَٔجَة َی َْ  ٩ًَِ

ِّي َواہللٔ ٣َا آ ِٔ ا٢َ إ َٗ َٟطُ َٛٔتاَب یَُضوَد َو ٤َِّ٠ُت  ٌَ َت َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٥ِ٠َ أ٣َََزِٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ٤ُِتُط  َّ٠ ٌَ َت َٓ ًَََّي َٛٔتابٔي   ٩ُ٣َ یَُضوَد 

َِٟیطٔ  ٔ تَٔب إ ُٛ ُط إَٔذا  َٟ أُ  َتَب َوأََِقَ َٛ َٟطُ إَٔذا  ُتُب  ِٛ ٨َُُِٜٓت أَ ُتُط  ِٗ َّي َحَذ ٕ َحت ُٕ َطِضز ََّ نِٔؼ ٔ  َی٤ُزَّ بٔي إ

ںیم ادمح نب ویسن، انب ایب زاند، اخرہج نب زدی نب اثتب رفامےت ںیہ ہک ےھجم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہک انچہچن 

 آپ ےک ےئل وہیدویں یک یرحری فریغہ ۔یھکی۔ افر آپ ےن رفامای ہک دخا یک مسق ےھجم نیقی ںیہن ےہ ہک وہید ریمی یرحری وک درتس ےن

 ےتھکل وہں ےگ انچہچن ںیم ےن اےس اھکیس ایھب آداھ ہنیہم یھب ںیہن سگارا اھت ہک ںیم اس ںیم امرہ وہ ایگ انچہچن ںیم یہ آپ ےک ےئل اھکل



 

 

 آپ وھکلاےت افر بج آپ ےک اپس ںیہک ےس وہیدویں یک یرحری آیت وت ںیم یہ اےس زپاھ رکات اھت۔ رکات اھت بج

 ادمح نب ویسن، انب ایب زاند، اخرہج نب زدی نب اثتب :  رافی

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

  

 ملع یک اتکتب اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک اتکتب اک ایبؿ
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 ٣شذد، ابوبْک ب٩ ابي طیبہ، یحیي ، ًبیذاہلل ب٩ ا٨ْص، وٟیذ ب٩ ًبذاہلل یوسٕ، ٣اہ١، ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ْد َوأَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي  ث٨ََا ٣َُشذَّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحذَّ َِٟؤٟیٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٨َٔص  ِْ َ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ اِْل ث٨ََا یَِحیَي  ََ َحذَّ ا َٗ َطِیَبَة 

ُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ  ٌُ ُتُب ک١َُّ َطِیٕئ أَِس٤َ ِٛ ٨ُِت أَ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َٕ ب٩ِٔ ٣َاَصَک  ٩ًَِ یُوُس ٠ًََِیطٔ اہللٔ َػ  ٣ُِٔیٕث  َّي اہللُ  َّ

َّي اہللُ طُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌُ اُٟوا أََتُِٜتُب ک١َُّ َطِیٕئ َتِش٤َ َٗ یِْع َو ٨ََضِتنٔي َُقَ َٓ َوطُ  ِٔ ٔ ٥َ أُرٔیُذ ح ٥ُ فٔي  َوَس٠َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َبَْشْ َیَت٠َََّ ًَ

 ٔ ُت ذَٟ ََٓذَِکِ َٜٔتأب  ٩ًَِ اِل أ٣ََِشُِٜت  َٓ ٔب َواٟزَِّؿا  ـَ َِ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٔلَي ٓٔیطٔ  ٌٔطٔ إ َ بٔأُِػبُ أَِو٣َأ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

 ٌّٙ ََّ َح ٔ ُد ٨ِ٣ُٔط إ ٔ ٣َا یَِْخُ ٔسي بَٔیٔذظ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ ُتِب  ِٛ  ا

نب رمعف رفامےت ںیہ ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص دسمد، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی، دیبع اہلل نب اسنخ، فدیل نب دبعاہلل ویفس، املہ، دبعاہلل 

ر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وج ابںیت انس رکات اھت اںیہن اھکل رکات اھت اید رکےن ےیل۔ نکیل ےھجم رقشی ےن عنم ایک افر ےنہک  ےگ ہک مت وضح

ہلل ہیلع فآہل فملس رشب ںیہ )افر رشبی اقتاض یک فہج اہلل ہیلع فآہل فملس یک رہ ابت وک وج ےتنس وہ ھکل ایل رکےت وہ احالہکن وضحر ارکؾ یلص ا

ےس آپ وک ہصغ یھب آات ےہ، وخیش یک احتل یھب وہیت ےہ( افر آپ یھبک ہصغ ںیم افر یھبک وخیش یک احتل ںیم وگتفگ رکےت ںیہ ذہلا 

ر ےن اینپ اویلگنں ےس اےنپ ہنم یک ںیم ےن اتکتب ےس اہھت رفک ایل افر اس اک ذترکہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک، وضح

رطػ ااشرہ ایک افر رفامای ہک اھکل رکف اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ اس ہنم ےس وساےئ قح ابت ےک افر ھچک ںیہن 



 

 

 یتلکن۔

 رمعفدسمد، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی ، دیبعاہلل نب اسنخ، فدیل نب دبعاہلل ویفس، املہ، دبعاہلل نب  :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک اتکتب اک ایبؿ
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 ح٨لبنص ب٩ ًَّي، ابواح٤ذ ٛثيَ ب٩ زیذ، ٣ل٠ب ب٩ ًبذاہلل  :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ  ٠ٔٔب ب٩ِٔ  ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ثٔيَُ ب٩ُِ َزیِٕذ  َٛ ث٨ََا  ٧َََا أَبُو أَِح٤ََذ َحذَّ َ َ ِْ َ ًََّٓٔيٕ أ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ١َ َزیُِذ ب٩ُِ َحذَّ َْ ا٢َ َد َٗ  ب٩ِٔ َح٨َِلٕب 

 َ٘ َٓ أ٣َََز إِٔنَشا٧ّا یَِٜتُبُُط  َٓ ٩ًَِ َحٔذیٕث  َٟطُ  َ َشأ َٓ اؤیََة  ٌَ ًَََّي ٣ُ ََ ثَابٕٔت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز٧َا أَِ٪  َّي اہللُ  َٟطُ َزیِْذ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا٢َ 

٤َََٓحاظُ   ٧َُِٜتَب َطِیّئا ٩ِ٣ٔ َحٔذیثٔطٔ 

غب  رفامےت ںیہ ہک رضحت زدی نب اثتب، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع 

 

دی
رصن نب یلع، اوبادمح ریثک نب زدی، بلطم نب دبعاہلل 

آےئ افر اؿ ےس یسک دحثی ےک ابرے ںیم درایتف ایک رضحت اعمفہی ےن اکی آدیم وک مکح دای ہک اےس ھکل ےل وت زدی نب  ےک اپس

اثتب ےن اؿ ےس اہک ہک کشیب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ مکح دای اھت ہک آپ یک دحثی ںیم ےس ھچک ہن اھکل اجےئ 

 انچہچن ےھکل وہےئ وک اٹم دای ایگ۔

غب   :  رافی

 

دی
 رصن نب یلع، اوبادمح ریثک نب زدی، بلطم نب دبعاہلل 

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

  

 وضحرادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ ابدنےنھ یک دشدی فدیع اک ایبؿ



 

 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ ابدنےنھ یک دشدی فدیع اک ایبؿوضحرادقس یلص ا
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 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ٣شذد، ْاٟذ بیا٪ ب٩ بْش، ٣شذد ابوبْش، وبزہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ًا٣ز ب٩ ًبذاہلل ب٩ زبيَ، :  راوی

ِوٕ٪  ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ْد أَبُو بِْٔشٕ َحذَّ ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ٩ًَِ بََیأ٪ ب٩ِٔ بِْٔشٕ  نَي  ٌِ ٤َِٟ أْٟذ ا َْ ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ أْٟذ ح و َحذَّ َْ ٧َََََا  ِْ ٩ًَِ أَ  

 ٔ ٠ُُِٗت ٠ٟٔزُّبَيَِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َوبََزةُ ب٩ِٔ  َث  َک أَِ٪ تَُحذِّ ٌُ ٣َا ی٨َ٤َِ

ِذ کَاَ٪ لٔي ٨ِ٣ُٔط َوِجْط َو  َ٘ َٟ ا٢َ أ٣ََا َواہللٔ  َ٘ َٓ ٨ُِط أَِػَحابُُط  ًَ ُث  ٤َا یَُحذِّ َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  و٢ُ ٩ِ٣َ َػَّ ُ٘ ُتُط َی ٌِ ٜٔنِّي َس٤ٔ ْة َوَل َٟ ٔ ٨ِ٣َز

٠ِیَ  َٓ ّذا  ِّ٤ ٌَ ًَََّيَّ ٣َُت َذَب  َذُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َٛ ٌَ ِ٘ أِ ٣َ  تََبوَّ

رمعف نب وعؿ، دسمد، اخدل ایبؿ نب رشب، دسمد اوبرشب، فربہ نب دبعارلنمح، اعرم نب دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت 

ملس ےس دحثی ںیہ ہک ںیم ےن )اےنپ فادل( زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ ہک آپ ےک ےئل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

رفاتی رکےن ںیم ایک امعن ےہ؟ےسیج ہک آپ ےک اسیھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک 

دخا یک مسق ےھجم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی اخص رقتب اک درہج احلص اھت نکیل ںیم ےن آپ ےس انس ےہ ہک آپ 

  سج ےن ھجم رپ وھجٹ ابدناھ فہ اانپ اکھٹہن منہج ںیم انبےل۔رفامےت ںیہ ہک

 رمعف نب وعؿ، دسمد، اخدل ایبؿ نب رشب، دسمد اوبرشب، فربہ نب دبعارلنمح، اعرم نب دبعاہلل نب زریب، :  رافی

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

  

 اتکب ںیم ریغب ملع ےک وگتفگ رکےن اک ایبؿ اہلل یک

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک اتکب ںیم ریغب ملع ےک وگتفگ رکےن اک ایبؿ
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 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، یٌ٘وب ب٩ اسحٙ سہی١ ب٩ ٣ہزا٪، ابو٤ًزا٪ ب٩ ج٨ذب، :  راوی

ث٨ََ  مٔيُّ َحذَّ َِٟحرِضَ ُئ ا ٤ُِِِٟقٔ َٚ ا وُب ب٩ُِ إِٔسَحا ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٔذ ب٩ِٔ َیِحیَي َحذَّ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ أَخٔي َحز٦ِٕ َحذَّ

َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ُج٨ُِذٕب  ث٨ََا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪  َلعٔيُّ َحذَّ ُ٘ ِٟ زَّ َوَج١َّ بَٔزأِیٔطٔ ا ًَ ا٢َ فٔي َٛٔتأب اہللٔ  َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َ َلأ ِْ َ ِذ أ َ٘ َٓ أََػاَب  َٓ 

دبع اہلل نب دمحم نب ییحی، وقعیب نب ااحسؼ لیہس نب رہماؿ، اوبرمعاؿ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رکمی ںیم اینپ راےئ ےس حیحص وگتفگ یھب یک وت اس ےن یطلغ یک۔ فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن رقآؿ

 دبعاہلل نب دمحم نب ییحی ، وقعیب نب اقحس لیہس نب رہماؿ، اوبرمعاؿ نب دنجب، :  رافی

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

  

 اک ایبؿاکی ابت وک ابر ابر درہاےن 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اکی ابت وک ابر ابر درہاےن اک ایبؿ
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٤ًزو ب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، ابي ً٘ی١، ہاط٥ ب٩ بَل٢، سابٙ ب٩ ٧اجیہ، ابوسَل٦ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠  :  راوی

 ٛے ایک ْاد٦

ث٨ََا ٩ًَِ أَبٔي َس  َحذَّ ٙٔ ب٩ِٔ ٧َأجَیَة  ٔ ٩ًَِ َساب ًَ٘ٔی١ٕ َصأط٥ٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ٩ًَِ أَبٔي  َبُة  ٌِ ٧َََا ُط َ َ ِْ ٕٚ أَ َذ٦َ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َزُِزو َْ ٩ًَِ َرُج١ٕ   ٕ٦ َلَّ

 ٔ ٥َ کَاَ٪ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َّي اہللُ  ًَاَدُظ ثَََلَث ٣َزَّإت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َ َث َحٔذیّثا أ  َذا َحذَّ



 

 

رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، ایب لیقع، اہمش نب البؽ، اسقب نب انہیج، اوبالسؾ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی اخدؾ ےس 

ےت، رماد ہی ےہ ہک وکیئ امہ مکح ای رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج وکیئ دحثی ایبؿ رفامےت وت اےس نیت رمہبت ولاٹ

 تحیصن وہیت وت نیت رمہبت ایبؿ رفامےت۔

 رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، ایب لیقع، اہمش نب البؽ، اسقب نب انہیج، اوبالسؾ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی اخدؾ :  رافی

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

  

 زیت وگتفگ یک حیحص ںیہن

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 زیت وگتفگ یک حیحص ںیہن

     254    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، رعوہ :  راوی

ؤسيُّ  ُذ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر اٟلُّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحذَّ ٔلَي َج٨ِٔب حُِحَزة ا٢َ َج٠ََص أَبُو صَُزیَِزَة إ َٗ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس َحذَّ

ِت  ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُِٟحِحَزةٔ ٣َزََّتئِن  و٢ُ اِس٤َعٔي یَا َربََّة ا ُ٘ ١َ َی ٌَ َح َٓ ِّي  ٨ًََِضا َوهَٔي ُتَؼَّ ٔلَي  َػََلَتضَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  َحُب إ ٌِ ََ َت َِٟت أَ ا َٗ ا 

ادُّ أَ  ٌَ ِٟ ِو َطاَئ ا َٟ َِٟحٔذیَث  ُث ا َُٟیَحذِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   ِ٪ یُِحٔؼَیُط أَِحَؼاظُ َصَذا َوَحٔذیثٔطٔ إِٔ٪ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

رہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت اعہشئ ریض دمحم نب وصنمر، ایفسؿ نب  ،ہنی، زرہی، رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت اوب

اہلل اعتیل ہنع ےک رجحہ ربارب فاےل ںیم ےھٹیب ےھت ہکبج رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع امنز زپھ ریہ ںیھت۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 اعتیل ہنع ےن امنز لمکم یک اعتیل ہنع ےنہک  ےگ اے رجحہ فایل۔ ریمی ابت نس۔ اوہنں ےن دف رمہبت اہک ہک بج رضحت اعہشئ ریض اہلل

امےت یل وت ےنہک  ےگ ہک ںیہمت ایک بجعت ںیہن وہات، اس رپ افر اس یک وگتفگ رپ، احالہکن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایسی وگتفگ رف

 ےھت ہک ارگ امشر رکےن فاال رکان اچاتہ وت اؿ ےک اافلظ وک امشر رک اتکس ےہ۔



 

 

 ؿ نب  ،ہنی، زرہی، رعفہدمحم نب وصنمر، ایفس :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 زیت وگتفگ یک حیحص ںیہن

     255    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبيَ، ب٩ زبيَس٠امی٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب،  :  راوی

َو  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ رُعِ ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ َ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أ َ َ ِْ ٤َِِٟضزٔیُّ أَ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَائَٔظَة َحذَّ ثَطُ أَ٪َّ  ٔ َحذَّ َة ب٩َِ اٟزُّبَيَِ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  َّي َزِوَد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ُث  ٔلَي َجا٧ٔٔب حُِحزَتٔي یَُحذِّ َح٠ََص إ َٓ حٔبَُک أَبُو صَُزیَِزَة َجاَئ  ٌِ ََ یُ َِٟت أَ ا َٗ  ٥َ

 َٟ ُتطُ  ِٛ ِو أَِدَر َٟ ٔضَي ُسِبَحتٔي َو ِٗ ِب١َ أَِ٪ أَ َٗ ا٦َ  َ٘ َٓ ُح  ٨ُِت أَُسبِّ ُٛ نٔي َذَٟٔک َو ٌُ ٥َ ُیِش٤ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠َِیطٔ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َزَددِ اہللُ  ًَ ُت 

 ٥ِ ُٛ ٔ د َِٟحٔذیَث ٣ِٔث١َ رَسِ دُ ا ٥َِٟ ی٩َُِٜ َیرِسُ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، نب زریب رفامےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع زفہج رہطمہ 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیہمت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رپ بجعت ںیہن وہات فہ آےئ افر ریمے رجحہ ےک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع

ولہپ ںیم ھٹیب ےئگ۔ افر وضحر ہیلع االسلؾ ےس دحثی ایبؿ رکےن  ےگ ےھجم انسےن ےک ےئل ہکبج ںیم حیبست زپھ ریہ یھت فہ ریمی حیبست 

ارگ ںیم اںیہن اپیتیل وت اؿ ےس رتددی رکیت ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمتری رطح وگتفگ وپری وہےن ےس لبق یہ ڑھکے وہ ےئگ 

 ںیہن رفامےت ےھت۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، نب زریب :  رافی

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

  



 

 

 وتفی ںیم اایتحط ےس اکؾ ےنیل اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 وتفی ںیم اایتحط ےس اکؾ ےنیل اک ایبؿ

     256    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰي ًیسي، ًبذاہلل ب٩ سٌذ، ٣ٌاویہ :  راوی

٩ًَِ ا ٕذ  ٌِ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  ث٨ََا ًٔیَسي  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ َحذَّ اؤیََة أَ٪َّ َحذَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٨َابٔحٔيِّ  ٟؼُّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٠ُوكَأت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا  ٧ََهي 

اربامیہ نب ومٰیس یسیع، دبعاہلل نب دعس، اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ اغماطلت دےنی 

 ےس۔

 اربامیہ نب ومٰیس یسیع، دبعاہلل نب دعس، اعمفہی :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 وتفی ںیم اایتحط ےس اکؾ ےنیل اک ایبؿ

     257    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ایوب بْک ب٩ ٤ًز، ٣ش٥٠ ب٩ یشار، ابوًث٤ا٪ حـور اِک٦ ػَّي اہلل حش٩ ب٩ ًَّي، ابوًبذاٟزح٩٤، سٌیذ اب٩ ابي  :  راوی

 ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

نٔي اب٩َِ أَبٔي أَیُّ  ٌِ ٌٔیْذ َی ث٨ََا َس ُئ َحذَّ ٤ُِِِٟقٔ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ث٨ََا أَبُو  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ َحذَّ ٤ًَِزٕو  ٩ًَِ بَِْکٔ ب٩ِٔ  وَب 



 

 

ِٓتَيب٩ِٔ َیَشإر  َ ٥َ ٩ِ٣َ أ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   أَبٔي ًُِث٤َاَ٪ 

نسح نب یلع، اوبدبعارلنمح، دیعس انب ایب اویب رکب نب رمع، ملسم نب اسیر، اوبامثعؿ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

 ےن ریغب ملع ےک )طلغ( وتفی دای وت اس رپ لمع رکےن فاےل اک انگہ یھب وتفی دےنی فاےل رپ وہاگ۔رفامےت ںیہ ہک سج صخش 

 نسح نب یلع، اوبدبعارلنمح، دیعس انب ایب اویب رکب نب رمع، ملسم نب اسیر، اوبامثعؿ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 وتفی ںیم اایتحط ےس اکؾ ےنیل اک ایبؿ

     258    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٣زوا٪داؤد، اب٩ وہب، یحیي ب٩ ایوب، بْک ب٩ ٤ًز، ٤ًزو ب٩ ابي نٌی٤ہ، ابوًث٤ا٪،  س٠امی٪ ب٩ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ ٩ًَِ بَِْکٔ ب٩ِٔ  ثَنٔي یَِحیَي ب٩ُِ أَیُّوَب  ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ َ َ ِْ َ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد أ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ِی٤ََة  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔي نُ

ا٢َ َس  َٗ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪  ًَِبٔذ ا  ٍٔ ٨ِبُٔذیِّ َرٔؿی ٥َ ٩ِ٣َ ًُِث٤َاَ٪ اٟلُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َی ٌِ ٔ٤

 َ ًََّ ٤َِِٟضزٔیُّ فٔي َحٔذیثٔطٔ َو٩ِ٣َ أََطاَر  ُ٪ ا َِٓتاُظ َزاَد ُس٠َامِیَ ًَََّي ٩ِ٣َ أَ ٔ ٥ٕ٠ًِٔ کَاَ٪ إٔث٤ُِطُ  يَِ َِ ِٓتَٔي بٔ ُ ٥ُ٠َ أَ٪َّ اٟزُّ أ ٌِ ٕ َی ِطَذ فٔي ي أَْٔیطٔ بٔأ٣َِز

 ٪َ ُى ُس٠َامِیَ ِٔ َٟ ا٧َطُ َوَصَذا  َْ ِذ  َ٘ َٓ  ٔ  َُئَِظ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ییحی نب اویب، رکب نب رمع، رمعف نب ایب ہمیعن، اوبامثعؿ، دبعاکلمل نب رمفاؿ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ 

 رری  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن ریغب ملع ےک وتفی دای وت اس
ہ
م
ل

اک انگہ یھب وتفی دےنی فاےل رپ وہاگ۔ امیلسؿ ا

ےک  ےن اینپ رفاایت ںیم اانت ااضہف افر ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اےنپ اھبیئ وک اےسی اکؾ اک روشرہ دای سج

 ابرے ںیم فہ اجاتن ےہ ہک افدئہ اس ےک ریغ ںیم ےہ وت اس ےن ایختن یک۔

 ؿ نب داؤد، انب فبہ، ییحی نب اویب، رکب نب رمع، رمعف نب ایب ہمیعن، اوبامثعؿ، دبعاکلمل نب رمفاؿامیلس :  رافی



 

 

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

  

 ملع ےس رفےنک یک رکاتہ اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ ملع ےس رفےنک یک رکاتہ

     259    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد ًَّي ب٩ ح٥ٜ، ًلاء، ابوہزیزہ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

 ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ًََّٔيُّ ب٩ُِ ا ٧َََا  َ َ ِْ َ اْد أ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ًََلإئ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َِٟح٤َطُ اہللُ ب٠َٔٔحا٦ٕ ٩ِ٣ٔ ٧َإر یَِو٦َ ا ََٜت٤َطُ أَ َٓ  ٩ًَِ ٥ٕ٠ًِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ُسئ١َٔ 

 فآہل فملس ےس اؿ رفاایت رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ومیس نب اامسلیع، امحد یلع نب مکح، اطعء، اوبرہریہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

سج صخش ےس یسک ملع ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ افر اس ےن ابفوجد ملع ےک اےس اپھچای اہلل اعتیل ایقتم ںیم آگ یک اگلؾ ڈاںیل 

 ےگ۔

 فملس ومیس نب الیعمس، امحد یلع نب مکح، اطعء، اوبرہریہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل :  رافی

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

  

 ملع یک رشنفااشتع یک تلیضف

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک رشنفااشتع یک تلیضف



 

 

     260    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع ًبذاہلل ب٩ ًبذاہلل سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباضزہيَ ب٩ رحب، ًث٤ا٪  :  راوی

ِبٔذ اہللٔ ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ََ َحذَّ ا َٗ ٕب َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ َس ًَِبٔذ اہللٔ   ب٩ِٔ 

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٩ِ َس٤ٔ ُجَبيَِ َّ٤٣ٔ ٍُ ٍُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوُیِش٤َ وَ٪ َوُیِش٤َ ٌُ ٥َ َتِش٤َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ًَبَّإض 

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع دبعاہلل نب دبعاہلل دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ولگ ھجم ےس انس رکےت وہ افر رھپ مت ےس انس اجےئ اگ افر اؿ ولوگں ےس انس اجےئ اگ وج مت ےس ےتنس ںیہ

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع دبعاہلل نب دبعاہلل دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک رشنفااشتع یک تلیضف

     261    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، طٌبہ، ٤ًز ب٩ س٠امی٪ :  راوی

َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبَاَ٪   ٩ًَِ أب  َِٟخلَّ َٟذٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َ٪ ٩ِ٣ٔ َو ثَنٔي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َحذَّ

َ اہللُ ا٣ِ 
و٢ُ َنرضَّ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٍَ ٨٣َّٔاأَبٔیطٔ  َّي  َزأّ َس٤ٔ َوُط َحت ٔٔ َح َٓ َحٔذیّثا 

٘ٔیطٕ  َٔ َِٟیَص بٔ طٕ  ِ٘ ٔ ُط ٨ِ٣ٔطُ َوُربَّ َحا١ٔ٣ٔ ٓ َ٘ ِٓ ٔلَي ٩ِ٣َ صَُو أَ طٕ إ ِ٘ ٔ ُط ََفُبَّ َحا١ٔ٣ٔ ٓ َِ  یَُب٠ِّ

 اس دسمد، ییحی، ہبعش، رمع نب امیلسؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل

صخش وک رتفاتزہ رےھک سج ےن مہ ےس دحثی ینس افر ےس اید ایک اہیں کت ہک اےس آےگ دفرسفں کت اچنہپای سپ تہب ےس ہقف ےک 



 

 

 احلم اےسی ںیہ وج اس وک زایدہ ہیقف ولوگں کت اچنہپ دںی ےگ افر تہب ےس یہقف اسملئ ےک فافق اےسی ںیہ وج وخد ہیقف ںیہن ںیہ۔

 ہبعش، رمع نب امیلسؿدسمد، ییحی ،  :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ملع یک رشنفااشتع یک تلیضف

     262    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حاز٦ سٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ًبذاٌٟزیز ب٩ ابي :  راوی

 ٌِ نٔي اب٩َِ َس ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٕ َی ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔ ب٩ُِ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیُذ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحذَّ ث٨ََا َس ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٕذ 

 َْ ِ ي َْ ا٢َ َواہللٔ َْلَِ٪ یَِضٔذَی اہللُ بُٔضَذاَک َرُجَّل َواحّٔذا  َٗ  ٥َ ٥ٔ  َوَس٠َّ ٌَ ٔ ا٨َّٟ  ََٟک ٩ِ٣ٔ ح٤ُِز

دیعس نب وصنمر، دبعازعلسی نب ایب احزؾ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دخا یک مسق ریتی رامنہیئ 

 ےس ارگ اہلل اعتیل اکی آدیم وک دہاتی اطع رفامںیئ وت ہی ابت اہمترے ےیل رسخ افوٹنں ےس زایدہ رتہب ےہ۔

 دیعس نب وصنمر، دبعازعلسی نب ایب احزؾ :  رافی

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

  

 ینب ارسالیئ ےس رفاتی اک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ینب ارسالیئ ےس رفاتی اک ایبؿ



 

 

     263    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بْک ب٩ ابي طیبہ، ًَّي ب٩ ٣شہز، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز ابوس٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ًََّٔيُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة 

َّي  َد َػَّ ََ رَحَ ائٔی١َ َو ٩ًَِ بَنٔي إرِٔسَ ثُوا  ٥َ َحذِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

 ےس اوب رکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دمحم نب رمع اوبہملس رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ینب ارسالیئ

 رفاتی رکف وکیئ رحج ںیہن۔

 ، یلع نب رہسم، دمحم نب رمع اوبہملساوب رکب نب ایب ہبیش :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ینب ارسالیئ ےس رفاتی اک ایبؿ

     264    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ٌاذ، ٗتادہ، ابوحشا٪ ًبذاہلل ب٩ ٤ًز ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، :  راوی

ِبٔذ اہللٔ ًَ  ٩ًَِ اَ٪  ٩ًَِ أَبٔي َحشَّ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ثَنٔي أَبٔي  اْذ َحذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ ٧َٔبيُّ اہللٔ َحذَّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ  ب٩ِٔ 

 ًَ ث٨َُا  ٥َ یَُحذِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٕ َػَّ ٔلَي ًُِو٥ٔ َػََلة ََّ إ ٔ و٦ُ إ ُ٘ َّي یُِؼبَٔح ٣َا َی ائٔی١َ َحت  ٩ِ بَنٔي إرِٔسَ

دمحم نب ینثم، اعمذ، اتقدہ، اوباسحؿ دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ینب 

نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےتھٹ ہن ےھت۔ )اس سلجم ےس( اال ہی  ارسالیئ ےس تہب یس ابںیت التبےت اہیں کت ہک حبص وہ اجیت

 ہک اکی میظع امنز )دجہت( ےک ےیل۔



 

 

 دمحم نب ینثم، اعمذ، اتقدہ، اوباسحؿ دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

  ےئل ملع بلط رکےن اک ایبؿریغ اہلل ےک

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اہلل ےک ےئل ملع بلط رکےن اک ایبؿ

     265    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بْک ب٩ ابي طیبہ، رسیح ب٩ ن٤ٌا٪، ٠ٓیح، ابوكواٟہ، ًبذاہلل ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٤ٌ٣ز، سٌیذ ب٩ یشار، :  راوی

 ًَ َة  َٟ ٩ًَِ أَبٔي كَُوا ٠َُِٓیْح  ث٨ََا  ٤َأ٪ َحذَّ ٌِ یُِخ ب٩ُِ ا٨ُّٟ ث٨ََا رُسَ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٕ َحذَّ ٤َز ٌِ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣َ ِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ 

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َیَشإر  ٩ًَِ َس ا یُبَِتَِي بٔطٔ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٥ََّ٠ ٤ّ٠ًِٔا ٤٣َّٔ ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػَّ

َِٟح٨َّٔة یَ  َٖ ا ٥َِٟ َیحِٔذ رَعِ ٧َِیا  ّؿا ٩ِ٣ٔ اٟذُّ ََّ ُٟٔیٔؼیَب بٔطٔ رَعَ ٔ ٤ُُط إ َّ٠ ٌَ ََ یََت زَّ َوَج١َّ  ًَ نٔي رٔیَحَضاَوِجُط اہللٔ  ٌِ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َی  ِو٦َ ا

ج، اوبوطاہل، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم، دیعس نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اوب 

فلب 

رکب نب ایب ہبیش، رسحی نب  نامؿ، 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن فہ ملع ہک سج ےس اہلل ابترک اعتیل یک وخونشدی احلص یک اجیت ےہ اس ےیل اھکیس ہک 

  اک ھچک امؽ ف  عاع لم اجےئ وت ااسی صخش تنج یک وخوبش وک یھب ںیہن اپ ےکس اگ ایقتم ےک دؿ۔ ینعی تنج یک وہا۔اس ےک ذرہعی اےس داین

ج، اوبوطاہل، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم، دیعس نب اسیر، :  رافی

فلب 

 اوب رکب نب ایب ہبیش، رسحی نب  نامؿ، 

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

  

 ےصق فریغہ اک ایبؿ



 

 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ےصق فریغہ اک ایبؿ

     266    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ْواؾ، یحیي ب٩ ابي ٤ًز، ٤ًزو ب٩ ًبذاہلل، طیباِي ًوٖ ب٩ ٣اٟک٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ ابو٣شہز، ًباد ب٩ ًباد،  :  راوی

٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ أَ  اُؾ  َِٟخوَّ ٕ ا ًَبَّاد ًَبَّادُ ب٩ُِ  ثَنٔي  ٕ َحذَّ ث٨ََا أَبُو ٣ُِشضٔز أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  ٤ِزٔو َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ِیَبأِيِّ  ٤ًَِزٕو اٟشَّ بٔي 

ِیَبا ِبٔذ اہللٔ اٟشَّ ًَ ََ یَ ب٩ِٔ  و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک اِْلَِطَحعٔيِّ  ِو ًَ  ٩ًَِ ََّ ِٔيِّ  ٔ ؽُّ إ ُ٘

َْ أَِو ٣َأ٣ُِوْر أَِو ٣ُِخَتا٢ْ   أ٣َٔي

ین وعػ نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ ومحمد نب اخدل اوبرہسم، ابعد نب ابعد، وخاص، ییحی نب ایب رمع، رمعف نب دبع اہلل، ابیش

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ےصق اہکاینں رصػ ارماء ف اکحؾ ای فہ ولگ ںیہنج اس اک مکح دای ایگ ای رغمفر ف ربکتم

 صخش۔

  دبعاہلل، ابیشین وعػ نب امکلومحمد نب اخدل اوبرہسم، ابعد نب ابعد، وخاص، ییحی نب ایب رمع، رمعف نب :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ےصق فریغہ اک ایبؿ

     267    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیاد، ًَلء ب٩ بظيَ،٣شذد، جٌرف ب٩ س٠امی٪ ٣ٌَّي ب٩  :  راوی

 ٔ ٤ُِٟزَِ ٕ ا ََلٔئ ب٩ِٔ َبٔظيَ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َّي ب٩ِٔ زٔیَادٕ  َّ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا  ٪َ رَفُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا َج ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ ٙٔ ا٨َّٟاظٔيِّ  ی ذِّ ٩ًَِ أَبٔي اٟؼِّ يِّ 



 

 

 َٔ ٌَ ا٢َ َج٠َِشُت فٔي ًَٔؼابَٕة ٩ِ٣ٔ ُؿ َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ارْٔئ أَبٔي َس َٗ زِٔی َو ٌُ ِٟ ٕف ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َُ بَٔب
ٔ

ََٟیِشَتت ُض٥ِ  ـَ ٌِ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َوإٔ٪َّ َب أئ ا

ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِی٨َا  ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠َِی٨َا إٔذِ َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَ  ُ أ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسََٜت َیِِقَ ًَ َّي اہللُ    َػَّ

 ًَ أُ  ٨ََٟا َیِِقَ ارْٔئ  َٗ َّطُ کَاَ٪  ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ وَ٪  ٌُ ٨ُِت٥ِ َتِؼ٨َ ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ َش٥ََّ٠ ث٥َُّ  َٓ ارُٔئ  َ٘ ِٟ ٔلَي َٛٔتأب اہللٔ ا ٍُ إ ٨ََُّٜٓا َنِشَت٤ٔ ٠َِی٨َا 

َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ا٢َ  ا٢َ  َٗ َٗ ُض٥ِ  ٌَ ٔسي ٣َ ِٔ ََ َن ٔ تٔي ٩ِ٣َ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أَِػَ ١َ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٌَ َّٟٔذی َج ا

ََٜذ  ا٢َ بَٔیٔذظٔ َص َٗ ٔشطٔ ٓٔی٨َا ث٥َُّ  ِٔ ٔذ٢َ ب٨َٔ ٌِ ٥َ َوِسَل٨َا َٟٔی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َح٠ََص َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٟطُ َٓ وا َوبََزَزِت ُوُجوصُُض٥ِ  ُ٘ َتَح٠َّ َٓ ا 

ا٢َ  َٗ  َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َُئَِی  َٖ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أََحّذا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَعَ َّي اہللُ  ٤َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ ي اہللُ 

 ُ٠ ُْ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َتِذ ا٦ِّ یَِو٦َ ا ٤َُِٟضأجزٔی٩َ بٔا٨ُّٟورٔ اٟتَّ أٟیٔک ا ٌَ َْشَ َػ ٌِ وا یَا ٣َ ٕٔ یَِو٦ٕ أَبِْٔشُ ِب١َ أ٨ََُِٔیأئ ا٨َّٟأض ب٨ِٔٔؼ َٗ َِٟح٨ََّة  وَ٪ ا

٤ُِص ٣ٔائَٔة َس٨َةٕ  َْ  َوَذاَک 

ی نب زاید، العء نب س ری، رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت زمکفر ف رغبی اہمرجنی یک اکی امجتع ںیم اھٹیب 

معل

دسمد، رفعج نب امیلسؿ 

اؿ ںیم ےس ھچک ولگ دفرسے ولوگں ےس ببسب ربہنہ وہےن ےک رپدہ رک رےہ ےھت افر  وہا اھت، افر )اؿ یک رقف ف رغتب اک ہی اعمل اھت(

اکی اقری رقآؿ یک التفت مہ رپ رک راہ اھت ہک ااچکن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر رامرے اپس ڑھکے وہ 

ؾ ایک افر رفامای ہک مت ولگ ایک رک رےہ ےھت؟ مہ ےن اہک ہک ای ےئگ وت فہ اقری اخومش وہ ےئگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ الس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کشیب فہ صخش رامرا اقری ےہ افر مہ رپ رقآؿ یک التفت رک راہ اھت، افر مہ اہلل یک اتکب نس رےہ 

ہلل ےک ےیل ںیہ سج ےن ریمی اتم ںیم اےسی ولگ انبےئ ےھت۔ ہی نس رک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امتؾ رعتںیفی ا

دای ایگ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے درایمؿ ںیم ھٹیب ےئگ  ہک نج ےک اسھت ےھجم ربص رکےن اک مکح

یئ ہی ہن ےھجمس ہک ھجم ےس دفر ںیہ( اس اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ آپ وک ربارب رںیھک، رامرے درایمؿ رہ رطػ ےس )وک

ےک دعب آپ ےن اےنپ دتس رابرک ےس ااشرہ رفامای اس رطح )ےقلح انب رک ےنھٹیب اک( انچہچن بس ولگ ہقلح انب رک ھٹیب ےئگ اس رطح ہک 

ناچہان رھپ  بس ےک رہچے آپ ےک اسےنم آےئگ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک وضحرےن اؿ ںیم ےس ریمے العفہ یسک وک ہن

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے رقفاء اہمرجنی یک امجتع! ںیہمت ایقتم ےک دؿ اکی اکلم ونر یک اشبرت وہ، مت 

 ولگ امدلارفں ےس آداھ دؿ ےلہپ تنج ںیم دالخ وہ ےگ افر فہ آداھ دؿ اپچن وس اسؽ اک وہاگ۔

ی نب زای :  رافی

معل

 د، العء نب س ری،دسمد، رفعج نب امیلسؿ 



 

 

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ےصق فریغہ اک ایبؿ

     268    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتادہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ًبذاٟشَل٦، ٣وسٰي ب٩ ح٠ٕ،  :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ٕ أَبُو َهرَفٕ َحذَّ ز نٔي اب٩َِ ٣َُلضَّ ٌِ ََل٦ٔ َی ِبُذ اٟشَّ ًَ ثَنٔي  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ  ُّ َّمِّ ٌَ ِٟ ٕٕ ا ٠َ َْ  

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َذاة َِ ِٟ ٔ ا الَي ٩ِ٣ٔ َػََلة ٌَ وَ٪ اہللَ َت ٕ یَِذُِکُ ِو٦ َٗ  ٍَ َذ ٣َ ٌُ ِٗ ٥َ َْلَِ٪ أَ َوَس٠َّ

 ٕ ِو٦ َٗ  ٍَ َذ ٣َ ٌُ ِٗ ٌٔی١َ َوَْلَِ٪ أَ َٟٔذ إِٔس٤َ ّة ٩ِ٣ٔ َو ٌَ َٙ أَِرَب ٔ ًِت ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ ٤ُِص أََحبُّ إ ٍَ اٟظَّ َّي َتِل٠ُ ٔ  َحت وَ٪ اہلَل ٩ِ٣ٔ َػََلة یَِذُِکُ

ِصٔ  ٌَ ِٟ ّة ا ٌَ َٙ أَِرَب ٔ ًِت ٔلَيَّ ٩ِ٣َ أَِ٪ أَ ٤ُِص أََحبُّ إ زَُب اٟظَّ ِِ ٔلَي أَِ٪ َت   إ

 دمحم نب ینثم، دبعاالسلؾ، ومٰیس نب فلح، اتقدہ اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی ابت

ں رجفی امنز ےس ےل رک ولطع آاتفب وھٹیبں ریمے زندکی اس ابت ےس ہک ںیم اس وقؾ ےک اسھت وج اہلل اعتیل اک ذرک رکےت وہ

زایدہ وبحمب ےہ ہک ںیم اامسلیع یک افالد ںیم ےس اچر الغؾ آزاد رکفں۔ افر ہی ابت ہک ںیم اؿ ولوگں ےک اسھت وج اہلل اعتیل اک ذرک 

 ہک ںیم اچر الغؾ آزاد رکفں۔امنز رصع ےس ےل رک رغفب آاتفب کت رکےت وہں وھٹیبں ےھجم زایدہ وبحمب ےہ اس ےس 

 دمحم نب ینثم، دبعاالسلؾ، ومٰیس نب فلح، اتقدہ اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ےصق فریغہ اک ایبؿ
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 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، حٔؽ ب٩ ُیاث، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبیذہ، ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبٔیَذةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ُؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ِٔ ث٨ََا َح ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ لٔي  َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبذٔ اہللٔ   ٩ًَِ

٠َِیَک  ًَ ٠َِیَک َو ًَ  ُ أ ٠ُُِٗت أََِقَ ا٢َ  َٗ ًَََّيَّ ُسوَرَة ا٨َِّٟشأئ   ِ أ ٥َ اَِقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ ِّي أُحٔبُّ أَِ٪ أَِس٤َ ِٔ ا٢َ إ َٗ  أ٧ُِز٢َٔ 

َّي ٠َِیطٔ َحت ًَ أُِت  ََِٓقَ ا٢َ  َٗ َُئَِی  إَٔذا  ٩ِ٣ٔ  َٓ ُت َرأِٔسي  ٌِ َٓ ٕة بَٔظضٔیٕذ اِْلیََة ََفَ َٕ إَٔذا ٔجئ٨َِا ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أ٣َُّ َِٜی َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَي  إَٔذا ا٧َِتَضِیُت إ

 ًَِی٨َاُظ َتِض٤ََٔل٪ٔ 

 ہیلع امثعؿ نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل

فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک ریمے اسےنم وسرة اسنء یک التفت رکف۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم آپ ےک اسےنم التفت رکفں، 

احالہکن )ہی رقآؿ( وت آپ رپ یہ انزؽ ایک ایگ ےہ؟ رفامای ہک ںیم اچاتہ وہں ہک اےنپ العفہ یسک افر ےس ونسں، انچہچن ںیم ےن آپ ےک 

ی ددٍ ، فایل آتی متخ یک افر اانپ رس ااھٹای وت داھکی اسےنم التفت یک  ِ
ھ
َ

 

ش
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ہک وضحر اہیں کت ںیم ےن اہلل ےک وقؽ،

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آوھکنں ےس آوسن ہہب رےہ ےھت۔

 دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشمع، اربامیہ، دیبعہ،  :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ : ابب

 رشاب یک رحتم اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم اک ایبؿ



 

 

     270    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ابوحیا٪، طٌبي، اب٩ ٤ًز :  راوی

ٔبيُّ  ٌِ ثَنٔي اٟظَّ اَ٪ َحذَّ ث٨ََا أَبُو َحیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ا٢َ ٧َز٢ََ َحذَّ َٗ ٩ًَِ ٤ًََُز  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ٔ َِٟخ٤ِز ی٥ُ ا َِٟخ٤ِزُ ٣َ  َتَِحٔ ٔ َوا ٌٔيَ ِٟٔح٨َِلٔة َواٟظَّ َش١ٔ َوا ٌَ ِٟ ٔ َوا ٤ِز ٨ٌَٔٔب َواٟتَّ ِٟ ٤َِشةٔ أَِطَیاَئ ٩ِ٣ٔ ا َْ ١َ َیِو٦َ ٧َز٢ََ َوهَٔي ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ٌَ ِٟ ا٣ََز ا َْ ا 

 ٔ َضَذ إ ٌِ َّي َی ٨َا َحت ِٗ ارٔ َٔ ٥ِ ُی َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟحذُّ َوثَََلْث َودِٔدُت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َِٟیطٔ ا ٔ ًَِضّذا ٨َِ٧َتهٔي إ َِٟی٨َا ٓٔیض٩َّٔ 

َُٟة َوأَبَِواْب ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب اٟزِّبَا ََََِٟل  َوا

ادمح نب لبنح، اامسلیع نب اربامیہ، اوبایحؿ، یبعش، انب رمع رفامےت ںیہ ہک سج دؿ رشاب یک رحتم انزؽ وہیئ وت فہ اپچن مسق یک 

اب، وجھکر یک رشاب، دہش یک رشاب، ویہگں یک رشاب، افر وج یک رشاب، افر رشاب فہ ےہ رشاب ےک ابرے ںیم یھت، اوگنر یک رش

سج ےس لقع زالئ وہ اجےئ، افر نیت زیچںی ایسی ںیھت نج ےک ابرے ںیم ںیم اچاتہ اھت ہک وضحارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ےس 

 وت ریماث ںیم دادا اک ہصح، دفرسے الکہل اک مکح، رسیتے وسد دجا ہن وہ اجںیئ بج کت ہک ںیمہ اؿ ےک ابرے ںیم التب ہن دںی، اکی

 ےک دنچ اوباب ف اسملئ۔

 ادمح نب لبنح، الیعمس نب اربامیہ، اوبایحؿ، یبعش، انب رمع :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم اک ایبؿ

     271    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباد ب٩ ٣وسي، اس٤ٌی١، اب٩ جٌرف، ارسائی١، ابواسحٙ ٤ًزو :  راوی

ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ رَفٕ  ٌِ نٔي اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َی ٧َََا إِٔس٤َ َ َ ِْ َّٔيُّ أَ ُِٟختَّ ًَبَّادُ ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َحذَّ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح



 

 

 َ٨ َٓ اّئ  َٔ ٔ بََیا٧ّا ٔط َِٟخ٤ِز ٨ََٟا فٔي ا ِِّن  ا٢َ ٤ًَُزُ ا٠َُّٟض٥َّ بَي َٗ  ٔ َِٟخ٤ِز ی٥ُ ا ا ٧َز٢ََ َتَِحٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ أب  َِٟخلَّ ةٔ َیِشأَُٟو٧ََک ا َِٟبَِقَ َّٟتٔي فٔي ا َِٟت اِْلیَُة ا زَ

٤َِِٟیرٔسٔ  ٔ َوا َِٟخ٤ِز ٔ  ٩ًَِ ا َِٟخ٤ِز ٨ََٟا فٔي ا ِِّن  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَي َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ئَِت  َُِٓقٔ َُٓذعَٔي ٤ًَُزُ  ا٢َ  َٗ َْ اِْلیََة  بٔي َٛ اّئ ١ُِٗ ٓٔیض٤َٔا إٔث٥ِْ  َٔ بََیا٧ّا ٔط

ََلَة َوأْمُتَْن ُس  بُوا اٟؼَّ ََ َتِِقَ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا  َّٟتٔي فٔي ا٨َِّٟشأئ یَا أَیَُّضا ا َِٟت اِْلیَُة ا ٨َزَ َّي اہللُ َٓ َََٓاَ٪ ٨َ٣ُادٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ََاَری 

ئَِت  َُِٓقٔ َُٓذعَٔي ٤ًَُزُ  اُ٪  ََلَة َسِْکَ ب٩ََّ اٟؼَّ ََ َیِِقَ  ََ ََلةُ ی٨َُادٔی أَ ٥َ إَٔذا أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٨َا فٔي ًَ َٟ ِِّن  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَي َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ

 َٓ اّئ  َٔ ٔ بََیا٧ّا ٔط َِٟخ٤ِز ا٢َ ٤ًَُزُ ا٧َِتَضِی٨َاا َٗ َض١ِ أْمُتَْن ٨ِ٣َُتُضوَ٪  َٓ ٔ اِْلیَُة  َِٟت صَٔذظ  ٨َزَ

ابعد نب ومیس، اامسلیع، انب رفعج، ارسالیئ، اوب ااحسؼ رمعف ےس رفاتی ےہ ہک بج رحتم رشاب انزؽ وہیئ وت رمع ریض اہلل اعتیل 

 ایبؿ انزؽ رفامےیئ، انچہچن رھپ فہ آتی انزؽ وہیئ وج وسرة رقبہ ہنع ےن اہک ہک اے اہلل! رامرے ےیل رشاب ےک ابرے ںیم اشیف ف اکیف

 ، ہک ہی ولگ رشاب ےک ابرے ںیم وساؽ رکےت ںیہ، اخل
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 افر اؿ ےک اسےنم ہی آتی زپیھ وت اوہنں ےن رفامای ہک اے اہلل رامرے فا ےط زنفؽ ےک دعب( رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک البای ایگ
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ی انزؽ وہیئ، رشاب ےک ابرے ںیم اشیف ف اکیف ایبؿ رفامےیئ، رھپ وسرة اسنء یک آتی۔ ث 
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ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ومعمؽ اھت ہک بج امنز ڑھکی وہیت وت اکپرےت ےھت ہک ربخدار! انچہچن اس آتی ےک زنفؽ ےک دعب وضح

ہشن یک احتل فاےل امنز ےک رقبی تم آںیئ۔ افر رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک البای ایگ افر اںیہن ہی آتی انسیئ یئگ وت اوہنں ےن 

  رفامای اے اہلل رشاب ےک ابرے ںیم ںیمہ فاحض 
َ
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ایبؿ اطع رفامےیئ۔ انچہچن رھپ )وسرة امدئہ یک آتی انزؽ وہیئ( ث 

 ےس آرخ کت۔ اے اامیؿ فاول کشیب رشاب وجا افر اپہسن فریغہ ہی اطیشین اکؾ ںیہ وس اؿ ےس اانتجب رکف
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وت ہی اچاتہ ےہ ہک اہمترے درایمؿ دینمش فضغب وک ڈاؽ دے رشاب افر وجےئ ےک ابرے ںیم ںیہمت  ہک مت الفح اپؤ۔ کشیب اطیشؿ

ا ۔ مہ ابز َ

 

 ی
َھت
َ

 

ب

 

ن

ِ  اہلل ےک ذرک ےس افر امنز ےس رفک دے۔ وس ایک مت ابز آےن فاےل وہ، وت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ا

 آےئ۔

 ارسالیئ، اوباقحس رمعف ابعد نب ومیس، الیعمس، انب رفعج، :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رشاب یک رحتم اک ایبؿ

     272    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سائب، ابوًبذاٟزح٩٤، س٠َّم، ًَّي ب٩ ابي كاٟب٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ًلاء ب٩  :  راوی

ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ  ٩ًَِ أَبٔي  ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  َیاَ٪ َحذَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب َحذَّ  ٩ًَِ ٠ََّٔمِّ 

ََل٦ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًََّٔيٌّ فٔي  ًَ ُض٥ِ  أ٣ََّ َٓ َِٟخ٤ِزُ  ٦َ ا ِب١َ أَِ٪ تََُحَّ َٗ اص٤َُا  َ٘ ََٓش  ٕٖ ِو ًَ ِبَذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ًَ ًَاُظ َو َد

ََلَة َوأْمُتَْن ُسََاَری بُوا اٟؼَّ ََ َتِِقَ َِٟت  ٨َزَ َٓ َخ٠ََم ٓٔیَضا  َٓ ََِٟأَفُوَ٪  ١ُِٗ یَا أَیَُّضا ا أَ  َِقَ َٓ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ٤ُ٠َوا  ا ٌِ َّي َت وُٟوَ٪ َحت ُ٘  ٣َا َت

دسمد، ییحی، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، اوبدبعارلنمح، یملس، یلع نب ایب عابل ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش ےن اںیہن افر 

رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع وک دوعت رپ البای افر اؿ دفونں وک رشاب الپیئ ہک رشاب یک رحتم ایھب انزؽ ںیہن 

َ رِفُفَؿ زپیھ افر اس ںیم طلخ رک دای )ھچک زگڑب یک( وہیئ یھت، رضح
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ت یلع ےن اؿ یک امنز رغمب ںیم اامتم رکفایئ، افر ق

 َة، امنز ےک رقبی تم اجؤ ےشن یک احتل ںیم۔
َ
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َ
ر ْ

 

َ

 

  ت
َ
 انچہچن ہی آتی انزؽ وہیئ، ل

 ارلنمح، یملس، یلع نب ایب عابلدسمد، ییحی ، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، اوبدبع :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم اک ایبؿ

     273    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حشين، یزیذ، ًْک٣ہ، اب٩ ًباضاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ، ًَّي ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ یَزٔیَذ ا٨َِّٟحؤیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًََّٔيُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیِّ َحذَّ ٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ یَا َحذَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة   ًِْٔکٔ



 

 

ََلَة َوأْمُتَْن بُوا اٟؼَّ ََ َتِِقَ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا  ٍُ ٨٠َّٟٔأض أَیَُّضا ا ٔ َْ َو٨َ٣َآ بٔي َٛ ١ُِٗ ٓٔیض٤َٔا إٔث٥ِْ  ٤َِِٟیرٔسٔ  ٔ َوا َِٟخ٤ِز ٩ًَِ ا  ُسََاَری َو َیِشأَُٟو٧ََک 

٤َِِٟیرٔسُ َواِْلَِنَؼاُب اِْلیَةَ  َِٟخ٤ِزُ َوا ٤ََّا ا ٤َِٟائَٔذةٔ إ٧ٔ َّٟتٔي فٔي ا  َنَشَخِتُض٤َا ا

ٌ ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، انب ابعس 
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 وسنمخ رک دای۔ا

 ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، انب ابعس :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم اک ایبؿ

     274    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤اد، ثابت ا٧ص :  راوی

ِو٦ٔ حَ  َ٘ ِٟ ٨ُِت َساقَٔي ا ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َِٟخ٤ِزُ فٔي ٨ِ٣َز٢ٔٔ َحذَّ ٣َِت ا ِیُث رُحِّ

 ََّ ٔ اب٨َُا یَِو٣َئٕٔذ إ ٣َِت َو٧َاَدی ٨َ٣ُادٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ أَبٔي ك٠ََِحَة َو٣َا رَشَ ِذ رُحِّ َٗ َِٟخ٤َِز  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٠َِی٨َا َرُج١ْ  ًَ  ١َ َْ َذ َٓ یُخ  ـٔ َٔ ِٟ  ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٨َ٠ِا َصَذا ٨َ٣ُادٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ےت ںیہ ہک بج رحتم رشاب یک آایت انزؽ وہںیئ وت اس فتق رضحت اوبب ہح ریض اہلل امیلسؿ نب رحب، امحد، اثتب اسن رفام

اعتیل ہنع ااصنری ےک اکمؿ ںیم وقؾ وک رشاب الپ راہ اھت، افر اس رفز رامری رشاب خیضف ےک العفہ ھچک افر ںیہن یھت ہک ااچکن اکی 

ہل فملس ےن رشاب وک رحاؾ رک دای ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع صخش رامرے اپس آای افر اس ےن اہک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآ

 فآہل فملس اک انمدی ےن یھب آفاز اگلیئ وت مہ ےن اہک ہک ہی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک انمدی ےہ۔

 امیلسؿ نب رحب، امحد، اثتب اسن :  رافی



 

 

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

  

 اوگنر اک رس رشاب ےک ےئل اکنےنل اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنر اک رس رشاب ےک ےئل اکنےنل اک ایبؿ

     275    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ ب٩ جزاح، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٤ًز ابو٤٘٠ًہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔي  ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔذ ا ًَ  ٩ًَِ َِٟحزَّاحٔ  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحذَّ ًَ ص٥ُِ َو ََ ٤ََة ٣َِو َ٘ ٠ِ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ا اب٩َِ ٤ًََُز َی ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ آٔقٔيِّ أ٧َ َِ ِٟ ِبٔذ اہللٔ ا َِٟخ٤َِز َوَطارٔبََضا َوَساَٗٔیَضا ًَ ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ

٤َِِٟح٤ُ  َصا َوَحا٠َ٣َٔضا َوا َتٔصَ ٌِ َصا َو٣ُ ًَأُصَ ًََضا َو َضا َو٣ُبَِتا ٌَ ٔ َِٟیطٔ َوبَائ ٔ َة إ َٟ  و

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، دبعازعلسی نب رمع اوبہمقلع، دبعارلنمح نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل رشاب رپ افر اس ےک ےئل رس اکنےنل فاےل افر رس ولکناےن فاےل رپ افر اےس ااھٹےن فاےل افر اےس

 اوھٹاےن فاےل رپ تنعل رفامےت ںیہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، دبعازعلسی نب رمع اوبہمقلع، دبعارلنمح نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 رشاب اک رسہک انباناجزئ ںیہن

 ایبؿےنیپ اک  :   ابب

 رشاب اک رسہک انباناجزئ ںیہن



 

 

     276    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہيَ ب٩ ٫زب، وٛیٍ، سٔیا٪، سذی، ابوہزیزہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  یِّ  ذِّ ٩ًَِ اٟشُّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٕب َحذَّ ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ أَبَا ك٠ََِحَة َسأ٢ََ َحذَّ َََة  ِ صَُبي

ًَل  َْ ٠َُضا  ٌَ ََل أَِج َٓ ا٢َ أَ َٗ َضا  ِٗ ٔ ا٢َ أَصِز َٗ ٤ِّزا  َْ ٩ًَِ أَیَِتا٦ٕ َورٔثُوا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ََ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ا٢َ  َٗ   

رفاتی ےہ ہک رضحت اوبب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع ااصنری ےن  زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، دسی، اوبرہریہ اسن نب امکل ےس

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اؿ ومیتیں ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ںیہنج ریماث ںیم رشاب یلم یھت، آپ ےن رفامای ہک 

 اےس اہبدف۔ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم اےس رسہک ہن انب ولں۔ رفامای ہک ںیہن۔

 رھب، فعیک، ایفسؿ، دسی، اوبرہریہ اسن نب امکلزریہ نب  :  رافی

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

  

 رشاب سک ےس یتنب ےہ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب سک ےس یتنب ےہ

     277    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، یحیي ب٩ آد٦، ارسائی١، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز طٌبي، ن٤ٌا٪، ب٩ بظيَ، :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُضأجز ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ آَد٦َ َحذَّ ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤َأ٪ ب٩ِٔ  َحذَّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔبيِّ  ٌِ اٟظَّ

ا٢َ  َٗ  ٕ ٤ِّزا َوإٔ٪َّ ٣ٔ  َبٔظيَ َْ  ٔ ٤ِز ٤ِّزا َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َْ ٨ٌَٔٔب  ِٟ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٤ِّزا َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َٗ َْ َش١ٔ  ٌَ ِٟ ٩ِ ا

٤ِّزا َْ  ٔ ٌٔيَ ٤ِّزا َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َْ  َِّ ُ َ ِٟ  ا



 

 

رج یبعش،  نامؿ، نب س ری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نسح نب یلع، ییحی نب آدؾ، ارسالیئ، اربامیہ نب اہم

 ےن رفامای ہک رشاب اوگنر یک وہیت ےہ وجھکر یک وہیت ےہ، دہش یک یھب وہیت ےہ، افر ویہگں یک یھب وہیت ےہ افر وج یک یھب وہیت ےہ۔

 ،  نامؿ، نب س ری،نسح نب یلع، ییحی نب آدؾ، ارسالیئ، اربامیہ نب اہمرج یبعش :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب سک ےس یتنب ےہ

     278    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣یرسہ، ابورحیز، ًا٣ز٣اٟک ب٩ ًبذاٟواحذ، ٣ٌت٤ز ٓـی١ ب٩  :  راوی

ِی١ٔ ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ  ـَ ُٔ ِٟ ًَََّي ا أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ َحذَّ َِٟواحٔٔذ أَبُو َُشَّ ًَِبذٔ ا ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ  ًَا٣ّٔزا َحذَّ ٕ أَ٪َّ  یز ٩ًَِ أَبٔي رَحٔ َة 

ُت َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظيَ ٌِ ثَُط أَ٪َّ ا٨ُّٟ ٔ َحذَّ ٤ِز ٔ َواٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ ٔؼيَ ٌَ ِٟ َِٟخ٤َِز ٩ِ٣ٔ ا و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َػَّ

٩ًَِ ک١ُِّ ٣ُِشْٔکٕ   ٥ِ ُٛ ِّي أ٧ََِضا ِٔ َرةٔ َوإ ٔ َواٟذُّ ٌٔيَ ِٟٔح٨َِلةٔ َواٟظَّ  َوا

 ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل امکل نب دبعاولادح، رمتعم لیضف نب رسیمہ، اوبرحسی، اعرم ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت

فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک رشاب فہ اوگنر ےک رس یک، شمشک یک، وجھکر یک، دنگؾ یک، وج یک افر یئکم یک وہیت ےہ افر ںیم ںیہمت رہ 

 ہشن آفر ےس عنم رکات وہں۔

 امکل نب دبعاولادح، رمتعم لیضف نب رسیمہ، اوبرحسی، اعرم :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رشاب سک ےس یتنب ےہ

     279    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪ یحیي ، ابوٛثيَ ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ  ٕ ثٔيَ َٛ ٩ًَِ أَبٔي  ثَنٔي َیِحیَي  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي اہللُ  َػَّ

ا٢َ أَبُو َداُود اِس٥ُ  َٗ ٨ََبٔة  ٌٔ ِٟ َحَزَتئِن ا٨َِّٟخ٠َةٔ َوا َِٟخ٤ِزُ ٩ِ٣ٔ َصاَتئِن اٟظَّ ا٢َ ا ِی٠ََة  َٗ َٔ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُُ َََٔیِّ َیزٔیُذ ب٩ُِ  ُِ ِٟ ٕ ا ثٔيَ َٛ أَبٔي 

ِی٠َةُ  َٔ َواُب ُُ ُض٥ِ أَُذی٨َُِة َواٟؼَّ ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ِحَّٔمِّ َو  اٟشَّ

دف دروتخں  ومیس نب اامسلیع، اابؿ ییحی، اوبریثک اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمخ، اؿ

 وجھکر افر اوگنر ےس یتنب ےہ۔

 ومیس نب الیعمس، اابؿ ییحی ، اوبریثک اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ہشن اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ہشن اک ایبؿ

     280    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ داؤد، ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ح٤اد، اب٩ زیذ ایوب ب٩ بظيَ، :  راوی

 ٩ًَِ نٔي اب٩َِ َزیِٕذ  ٌِ اْد َی ث٨ََا َح٤َّ اُٟوا َحذَّ َٗ ی٩َ  ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي فٔي آََخٔ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  أَیُّوَب   ٍٕ ٔ ٧َآ

ا٦ْ َو٩ِ٣َ ٣َاَت َوصُ  ٤ِْز َوک١ُُّ ٣ُِشْٔکٕ رَحَ َْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک١ُُّ ٣ُِشْٔکٕ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٥َِٟ َِٟخ٤َِز یُِذ٨٣َُٔضا  ُب ا َو َیِْشَ



 

 

 ٔ ة بَِضا فٔي اِْلَٔخَ  َیِْشَ

 زدی اویب نب س ری ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ ہشن امیلسؿ نب داؤد، دمحم نب یسیع، امحد، انب

 آفر رشاب ےہ افر رہ ہشن آفر رحاؾ ےہ اس احتل ںیم رما ہک رشاب ونیش اک اعدی اھت وت آرخت ںیم )تنج یک رشاب( ہن یپ ےکس اگ۔

 اویب نب س ری،امیلسؿ نب داؤد، دمحم نب یسیع، امحد، انب زدی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٣ح٤ذ ب٩ رآٍ، ابزاہی٥ ب٩ ٤ًز، ن٤ٌا٪ ب٩ بظيَ، :  راوی

ُت ا٨ُّٟ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أِيُّ  ٌَ ٨ِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٤ًََُز اٟؼَّ ٍٕ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ َحذَّ ٔ ُذ ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ و٢ُ  ُ٘ ٤َاَ٪ ب٩َِ أَبٔي َطِیَبَة َی ٌِ

ا٢َ ک١ُُّ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا كَاُوٕض  َب ٣ُِشْٔکّ ا٦ْ َو٩ِ٣َ رَشٔ ٤ِْز َوک١ُُّ ٣ُِشْٔکٕ رَحَ َْ  ٕ ز ٣َُخ٤ِّ

ًَََّي اہللٔ ا  ً٘ َة کَاَ٪ َح ٌَ ًَاَد اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ إِٔ٪ َتاَب َتاَب اہللُ  َٓ ٌٔيَن َػَباّحا   أَِ٪ َیِشَ٘ٔیطُ ٩ِ٣ٔ كٔی٨َٔة بُخَٔشِت َػََلتُُط أَِرَب

َِٟخَبا٢ٔ ٗٔی١َ َو٣َا كٔی٨َُة ا ا٣ٔطٔ ا ُط ٩ِ٣ٔ رَحَ َٟ ُٖ َحََل ٔ ز ٌِ ََ َی َّا  اُظ َػِٔي َ٘ ا٢َ َػٔذیُذ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َو٩ِ٣َ َس َٗ َِٟخَبا٢ٔ َیا َرُسو٢َ اہللٔ 

َِٟخَبا٢ٔ  ًَََّي اہللٔ أَِ٪ َیِشَ٘ٔیطُ ٩ِ٣ٔ كٔی٨َةٔ ا ا  ً٘  کَاَ٪ َح

ؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ ہشن آفر زیچ )سج دمحم نب راعف، اربامیہ نب رمع،  نامؿ نب س ری ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارک

ےس وحاس لطعم وہ اجںیئ( رشاب ےہ افر رہ ہشن آفر رحاؾ ےہ افر سج صخش ےن رشاب یپ یل وت اس یک اچسیل دؿ یک امنزںی اضعئ 

 ارگ فہ وچیھت رمہبت ےیپ وت اہلل اعتیل اک اس رپ قح وہ اجںیئ یگ، افر رھپ ارگ فہ وتہب رک ےل وت اہلل اعتیل اس یک وتہب وک وبقؽ رفام ںیل ےگ، رھپ

 اابخلؽ الپںیئ، وپاھچ ایگ ہک ہی ایک زیچ ےہ؟ رفامای ہک الہ منہج یک پیپ۔ افر رفامای ہک سج ےن یسک انابغل ڑل

 

ة

 

 ی
ےک وک  ےہ ہک اہلل اس وک طت



 

 

 اابخلؽ الپںیئ۔ےسج الحؽ ف رحاؾ یک زیمت ف وعشر ہن وہ ہی رشاب الپیئ وت اہلل اعتیل رپ اس اک

 

ة

 

 ی
  قح ےہ ہک اےس طت

 دمحم نب راعف، اربامیہ نب رمع،  نامؿ نب س ری، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٗتیبہ، اس٤ٌی١، داؤد ب٩ بْک ب٩ ابي َفات، ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذر جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  أت  ِٟرُفَ ٩ًَِ َداُوَد ب٩ِٔ بَِْکٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا رَفٕ  ٌِ نٔي اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َی ث٨ََا إِٔس٤َ ُٗتَِیَبُة َحذَّ ث٨ََا  ٔ َحذَّ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔذرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ب٩ِٔ ٔذ ب٩ِٔ ا

ا٦ْ  ٠ٔی٠ُُط رَحَ َ٘ َٓ ثٔيَُُظ  َٛ ٥َ ٣َا أَِسَْکَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ 

ہبیتق، اامسلیع، داؤد نب رکب نب ایب رفات، دمحم نب دکنمر اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ہک وج زیچ ریثک ہشن آفر وہ اس یک لیلق دقمار یھب رحاؾ ےہ۔اراشد 

 ہبیتق، الیعمس، داؤد نب رکب نب ایب رفات، دمحم نب دکنمر اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ایبؿہشن اک
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 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، :  راوی

ًَائَٔظَة َر   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  َِٟت ُسئ١َٔ ضَٔي َحذَّ ا َٗ ٨ًََِضا  اہللُ 

ا٢َ أَبُو دَ  َٗ ا٦ْ  ُضَو رَحَ َٓ إب أَِسَْکَ  ا٢َ ک١ُُّ رَشَ َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبِٔت ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَِبذٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَََّي یَزٔیَذ ب٩ِٔ  أُِت  اُود ََقَ

 ٩ًَِ ٕب  ُذ ب٩ُِ رَحِ ث٥َُِٜ ٣َُح٤َّ ُِٟحزُِجٔسيِّ َحذَّ َش١ٔ  َربِّطٔ ا ٌَ ِٟ ٍُ ٧َبٔیُذ ا ِٟبِٔت ٔ َزاَد َوا َِٟحٔذیٔث بٔإِٔس٨َادٔظ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا ا اٟزُّبَِیٔذیِّ 

ََّ اہللُ ٣َا ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ و٢ُ  ُ٘ ت أَِح٤ََذ ب٩َِ َح٨َِب١ٕ َی ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َس٤ٔ َٗ بُو٧َطُ  َِٟی٩ٔ٤َ َیِْشَ ٓٔیض٥ِٔ ٣ِٔث٠ُُط کَاَ٪ أَثِبََتطُ ٣َا کَاَ٪  کَاَ٪ أَص١ُِ ا

ُِٟحزُِجٔسيَّ  نٔي ا ٌِ نٔي فٔي أَص١ِٔ ح٤ِٕٔؽ َی ٌِ  َی

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ ہک عتب ےک 

ؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی سیدی نب ابرے ںیم وت آپ ےن اراشد رفامای ہک رہ فہ رشاب وج ہشن آفر وہ رحاؾ ےہ۔ اام

دبعرہب ارجلیسج ےک اسےنم زپیھ اؿ ےس اس دحثی وک دمحم نب رحب ےن زدیبی نع ازلرہی ےک رطقی ےس اینپ دنس وک ایبؿ ایک۔ 

ںیم ےن رضحت اامؾ ادمح نب  رافی رفامےت ںیہ ہک عتب دہش یک ذیبن وک ےتہک ںیہ الہ نمی ےس ایپ رکےت ےھت، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک

 لبنح وک سیدی رجیسج ےک ابرے ںیم ہی ےتہک وہےئ انس ہک سک دقر نقتم افر ہقث صخش ےھت افر الہ صمح ںیم وکیئ اؿ سیج اںیہن اھت۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اوبہملس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہ٨اد، ًبذہ ٣ح٤ذ، اب٩ اسحٙ، یزیذ ب٩ ابي حبیب، ٣زثذ ب٩ ًبذاہلل :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب   َٙ نٔي اب٩َِ إِٔسَح ٌِ ٕذ َی ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِبَذةُ  ث٨ََا  یِّ َحذَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ َِٟیزَِٔيِّ  َحذَّ ًَِبذٔ اہللٔ ا ٩ًَِ ٣َزِثَٔذ ب٩ِٔ 



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َ ا٢َ َسأ َٗ ِٟٔح٤ِئََیِّ  أُٟخ ٓٔیَضا  ٩ًَِ َدی٥ٕ٠َِ ا ٌَ ٕ نُ َّا بٔأَِرٕق بَارَٔدة ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

 َ ٔ بََٔلد٧ٔ ًَََّي بَزِد ٤ًَِا٨َٟٔا َو ًَََّي أَ ی بٔطٔ  وَّ َ٘ ٤ِٔح ٧ََت َ٘ ِٟ ابّا ٩ِ٣ٔ صََذا ا خُٔذ رَشَ َّا ٧َتَّ ٤ََّل َطٔذیّذا َوإ٧ٔ ا٢َ ًَ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ا٢َ ص١َِ ُیِشْٔکُ  َٗ ا 

 َ اِجت ات٠ُٔوص٥ُِ َٓ َ٘ َٓ وُظ  ُٛ ٥ِ َیتَُِ َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض َُيَُِ َتارٔٛٔیطٔ  َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ  ٨ٔبُوُظ 

 انہد، دبعہ دمحم، انب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، رمدث نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہلل

 ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل! مہ ڈنھٹی زنیم ےک رےنہ فاےل ںیہ افر اس ںیم تخس نرک  ف تقشم ےک اکؾ ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ںیم

رکےت ںیہ افر مہ اس دنگؾ یک رشاب انبےت ںیہ سج ےس ںیمہ اےنپ اکومں ںیم وقتتی یتلم ےہ افر رامرے کلم یک رسدی یھب داعف 

ےن اہک ہک یج اہں۔ رفامای ہک رھپ اس ےس اانتجب رکف ںیم ےن رعض ایک ہک  وہ اجیت ےہ آپ ےن رفامای ہک ایک ہشن آفر وہیت ےہ؟ ںیم

 کشیب ولگ اےس ںیہن وھچڑے ےگ رفامای ہک ارگ فہ اےس رتک ہن رکںی وت اؿ ےس اتقؽ رک۔

 انہد، دبعہ دمحم، انب اقحس، سیدی نب ایب بیبح، رمدث نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، ابوبزدہ، :  راوی

ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ  َّي اہللُ َحذَّ ُِٟت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ َة  ٠َِیطٔ َب٘ٔیَّ ًَ  

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ َرة ٔ َواٟذُّ ٌٔيَ ٠ُُِٗت َوی٨ُِتََبُذ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ  ٍُ ِٟبِٔت ا٢َ َذاَک ا َ٘ َٓ َش١ٔ  ٌَ ِٟ إب ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ رَشَ  ٥َ ََِٔ  َوَس٠َّ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٤ِٟٔزُِر ث٥َُّ  َذَٟٔک ا

ا٦ْ  ِو٣ََک أَ٪َّ ک١َُّ ٣ُِشْٔکٕ رَحَ َٗ 

فبہ نب ہیقب، اخدل، اعمص نب بیلک، اوبربدہ، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دہش یک رشاب ےک 

ہک وج افر وجار ےس یھب ذیبن نب اجیت ےہ رفامای ہک فہ زمر ےہ  ابرے ںیم درایتف ایک وت آپ ےن رفامای ہک وت عتب ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک



 

 

 (رھپ آپ ےن رفامای ہک اینپ وقؾ وک ربخدار رک دف ہک رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ )وخاہ فہ عتب ےہ وج زمر وہ

 فبہ نب ہیقب، اخدل، اعمص نب بیلک، اوبربدہ، :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ہشن اک ایبؿ

     286    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ یزیذ ب٩ ابي حبیب، وٟیذ ب٩ ًبذہ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ًَ َحذَّ ِبَذَة  ًَ َِٟؤٟیٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب   َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ِبٔذ اہللٔ إِٔس٤َ ًَ  ٩ِ

٤َِِٟیرٔسٔ َواِلُٜوبَ  ٔ َوا َِٟخ٤ِز ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٤ِزٕو أَ٪َّ ٧َٔبيَّ اہللٔ َػَّ ًَ ا٢َ أَبُو ب٩ِٔ  َٗ ا٦ْ  ا٢َ ک١ُُّ ٣ُِشْٔکٕ رَحَ َٗ ََأئ َو ِ َبي ُِ ِٟ ٔة َوا

َِٟحَبَظةُ  ٠٤َُُط ا ٌِ اْب َی َرةٔ رَشَ ١ُ٤َ ٩ِ٣ٔ اٟذُّ ٌِ ُة ُت َٛ
ِْکُ ََاُئ اٟشُّ ِ َبي ُِ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ َسََل٦ٕ أَبُو ًُبَِیٕذ ا َٗ  َداُود 

، دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیس نب اامسلیع، امحد دمحم نب ااحسؼ سیدی نب ایب بیبح، فدیل نب دبعہ

 ےن رشاب وجےئ، ابےج افر وجار ےس عنم رفامای ےہ، افر رفامای ہک رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ۔

 ومیس نب الیعمس، امحد دمحم نب اقحس سیدی نب ایب بیبح، فدیل نب دبعہ، دبعاہلل نب رمعف :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ہشن اک ایبؿ



 

 

     287    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٤٠ہسٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ابوطہاب، ًبذربہ ب٩ ٧آٍ، حش٩ ب٩ ٤ًزو ح٥ٜ ب٩ ًتیبہ، طہز ب٩ حوطب، ا٦  :  راوی

ِیَّٔمِّ  َ٘ ُٔ ِٟ ٤ًَِزٕو ا َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ًَِبُذ َربِّطٔ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ٌٔیُذ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحذَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ َحذَّ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًُتَِیَبَة  َِٟح ٩ًَِ ا  

َّي اہللُ َِٟت ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٔ ب٩ِٔ َحِوَطٕب  ٕ  َطِضز َِّ ت َٔ ٩ًَِ ک١ُِّ ٣ُِشْٔکٕ َو٣ُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

دیعس نب وصنمر، اوباہشب، دبعرہب نب انعف، نسح نب رمعف مکح نب ہبیتع، رہش نب وحبش، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک رہ ہشن آفر زیچ افر رہ لقع ںیم وتفر رکےن فایل زیچ ےس۔

 دیعس نب وصنمر، اوباہشب، دبعرہب نب انعف، نسح نب رمعف مکح نب ہبیتع، رہش نب وحبش، اؾ ہملس :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ہشن اک ایبؿ

     288    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٣وسٰي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ہذی، اب٩ ٣ی٤و٪، ابوًث٤ا٪ ابو٣وسي، ٤ًزو ب٩ سا٥ٟ، :  راوی

ث٨ََا أَبُو ًُِث٤َاَ٪  نٔي اب٩َِ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحذَّ ٌِ ث٨ََا ٣َِضٔذیٌّ َی ََ َحذَّ ا َٗ ٌٔی١َ  ْد َو٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا َحذَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َٗ ٢َ ٣ُوَسي َوصَُو 

َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا و٢ُ ک١ُُّ َس٥ٕ٠ِ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی

 ٔ٣ ِّٕ َٜ ٠ِٔ٤ُئ اِل َٓ  ُٚ ِٟرَفِ ا٦ْ َو٣َا أَِسَْکَ ٨ِ٣ُٔط ا ا٦ْ ٣ُِشْٔکٕ رَحَ  ٨ُِط رَحَ

دسمد، ومٰیس نب اامسلیع، دہمی، انب ومیمؿ، اوبامثعؿ اوبومیس، رمعف نب اسمل ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یبن ارکؾ 

 ےس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفامےت انس ہک رہ ہشن آفر زیچ رحاؾ ےہ افر سج زیچ ےس رفؼ )اکی امیپہن اک انؾ ےہ( رھب رک ےنیپ



 

 

 ہشن آےئ اس اک اکی ولچ یھب رحاؾ ےہ۔

 دسمد، ومٰیس نب الیعمس، دہمی، انب ومیمؿ، اوبامثعؿ اوبومیس، رمعف نب اسمل، :  رافی

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

  

 داذی یک رحتم اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 داذی یک رحتم اک ایبؿ

     289    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، زیذ ب٩ حباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، حات٥ ب٩ رحیث، ٣اٟک ب٩ ابي ٣زی٥، :  راوی

اؤیَةُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ُِٟحَبأب َحذَّ ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَبٔي ٣َزِی٥ََ  َحذَّ یِٕث  ٩ًَِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ رُحَ ب٩ُِ َػأٟٕح 

زٔیُّ  ٌَ ثَنٔي أَبُو ٣َأٟٕک اِْلَِط ا٢َ َحذَّ َ٘ َٓ ََلَئ  ٧َا اٟلِّ َتَذاَِکِ َٓ  ٥ٕ٨َُِ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ٠َِی٨َا  ًَ  ١َ َْ ا٢َ َد َّي َٗ ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َّطُ َس٤ٔ  أ٧َ

٠َِیطٔ  ًَ ٔ اِس٤َٔضا اہللُ  يَِ َِ و٧ََضا بٔ َِٟخ٤َِز یَُش٤ُّ تٔي ا ب٩ََّ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ََٟیِْشَ و٢ُ  ُ٘  َوَس٥ََّ٠ َی

ادمح نب لبنح، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، احمت نب رحثی، امکل نب ایب رممی، رفامےت ںیہ ہک رامرے اپس اکی رمہبت 

وگنر یک رشاب یک اکی اخص مسق ےہ ےسج آگ رپ اکپای اجات ےہ( اک ذترکہ دبعارلنمح نب منغ رشتفی الےئ وت مہ ےن آسپ ںیم الطء )ا

 ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک ھجم ےس اوبامکل ریض اہلل اعتیل ہنع ارعشی ےن ایبؿ ایک ےہ ہک اوہنں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 ےگ )نکیل اس رطح ہک( اس اک انؾ وکیئ انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم ےک ھچک ولگ 

ئ

 
ی

رضفر رشاب پ

 دفرسا رھک ںیل ےگ۔

 ادمح نب لبنح، زدی نب ةحب، اعمفہی نب اصحل، احمت نب رحثی، امکل نب ایب رممی، :  رافی

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



 

 

  

 اک ایبؿرشاب ےک ربونتں 

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ

     290    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، ٨٣ؼور، ب٩ حبا٪ سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ٤ًزو، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ًَبَّاَحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َواب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس اَ٪  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ َحیَّ ٕ َحذَّ َِٟواحٔٔذ ب٩ُِ زٔیَاد ٕض ًَِبُذ ا

َّٓٔت َو  ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟذُّ ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ََ َنِظَضُذ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا ٔ اَٟٗ  ٨َّ٘ٔيَ

دسمد، دبعاولادح نب زاید، وصنمر، نب ةحؿ دیعس نب ریبج، انب رمعف، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ 

 رر
قی

 

ب
م، زمتف، افر 

 

ب

 

حت

 ےس عنم رفامای۔ دفونں رفامےت ںیہ مہ وگایہ دےتی ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن، دابء، 

 دبعاولادح نب زاید، وصنمر، نب ةحؿ دیعس نب ریبج، انب رمعف، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعدسمد،  :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ

     291    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، جزیز یٌَّي، ب٩ حٜی٥ سٌیذ ب٩ جبيَ ًبذاہلل ب٩ ٤ًز )٣ظہور تابعي ہیں( ٛہ  :  راوی

 ٣یں ےن حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ



 

 

ٌٔی١َ َو٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٕ َحذَّ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس ٜٔی٥ٕ  نٔي اب٩َِ َح ٌِ ََّي َی ٌِ ٩ًَِ َی ث٨ََا َجزٔیْز  ََ َحذَّ ا َٗ نٔيِّ  ٌِ ٤َِٟ إٔبَِزاصٔی٥َ ا

َِٟحزِّ  ٥َ ٧َبٔیَذ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ و٢ُ رَحَّ ُ٘ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َی ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًّ ٔ ز َٓ ِجُت  َْخَ َٓ ٦َ ِؤٟطٔ رَحَّ َٗ ا ٩ِ٣ٔ 

 ٣َ ٍُ ٠ُِت أ٣ََا َتِش٤َ ُ٘ َٓ ًَبَّإض  ًَََّي اب٩ِٔ  ٠ُِت  َْ َذ َٓ َِٟحزِّ  ٥َ ٧َبٔیَذ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َو٣َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ اب٩ُِ ٤ًََُز  ُ٘ ا َی

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ رَحَّ َٗ ٠ُُِٗت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذاَک  ًَ َّي اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٚ رَحَّ ا٢َ َػَذ َٗ َِٟحزِّ  ٥َ ٧َبٔیَذ ا

ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣ََذرٕ  ا٢َ ک١ُُّ َطِیٕئ ُیِؼ٨َ َٗ َِٟحزُّ  ٠ُُِٗت َو٣َا ا َِٟحزِّ   ٧َبٔیَذ ا

ر اتہ ی ںیہ( ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل ومیس نب اامسلیع، ملسم نب اربامیہ، رجری یلعی، نب میکح دیعس نب ریبج دبعاہلل نب رمع )وہشم

کہ یک ذیبن وک رحاؾ رک دای ےہ، ںیم )دیعس نب ریبج ریض اہلل اعت

 

یل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک وضحر ارکؾ ےن می

کہ یک ذیبن وک رحاؾ رفامای ےہ ربھگا رک ابرہ الکن افر رضح

 

ت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ہنع( اؿ ےک اس وقؽ ہک وضحر ارکؾ ےن می

 اپس احرض وہا سپ ںیم ےن اہک ہک ایک آپ ںیہن ےتنس ہک انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ایک ےتہک ںیہ فہ ےنہک  ےگ ہک اوہنں ےن ایک اہک؟ ںیم

کہ یک ذیبن وک رحاؾ رقار دای ےہ۔ ا

 

نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ےن اہک فہ ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن می

 
م
کہ یک ذیبن وک رحاؾ رفامای ےہ ںیم ےن اہک ہک، 

 

کہ ےس ہک انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن چس اہک۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن می

 

ی

 ایک رماد ےہ رفامای ہک رہ فہ زیچ وج اگرے ےس انبیئ اجےئ۔

اربامیہ، رجری یلعی، نب میکح دیعس نب ریبج دبعاہلل نب رمع )وہشمر اتہ ی ںیہ( ہک ںیم ےن رضحت ومیس نب الیعمس، ملسم نب  :  رافی

 دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ
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س٠امی٪ ب٩ رحب، ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ ح٤اد، ٣شذد، ًباد ب٩ ًباد، ابي ح٤زہ، َف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن اب٩ ًباض رضي  :  راوی



 

 

 اہلل تٌالي ٨ًہ

 ََ ا َٗ ُذ ب٩ُِ ًُبَیٕذ  ٕب َو٣َُح٤َّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔي َج٤ِزََة َحذَّ  ٕ ًَبَّاد ًَبَّادُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ َحذَّ

 ًَ ُِٓذ  ٔذ٦َ َو َٗ ا٢َ  َٗ  ٪َ ًَبَّإض َوَصَذا َحٔذیُث ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ْد  ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ و٢ُ َو ُ٘ ًَبَّإض َی ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ًَََّي َٗ ِیٔص  َ٘ ِٟ ِبذٔ ا

ِذ َحا٢َ بَِی٨٨ََ َرُسو٢ٔ اہللٔ َٗ َة  ٌَ َِٟحيَّ ٩ِ٣ٔ َربٔی َّا َصَذا ا اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َِٟیَص  َػَّ اُر ٣ُرَضَ َو َّٔ ُٛ ا َوبَِی٨ََک 

َٟیِ  ٔ ُذ بٔطٔ َو٧َِذًُو إ ُْ ِ ٤ُز٧َِا بَٔظِیٕئ ٧َأ َٓ  ٕ ا٦ ٕ رَحَ ََّ فٔي َطِضز ٔ َِٟیَک إ ٔ ٍٕ ٧َِخ٠ُُؽ إ ٩ًَِ أَِربَ  ٥ِ ُٛ ٍٕ َوأ٧ََِضا ٥ِ بٔأَِربَ ُٛ ا٢َ آ٣ُزُ َٗ طٔ ٩ِ٣َ َوَرائ٨ََا 

 ٔ ْد اِْلٔی٤َاُ٪ ب ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ٔ َواحَٔذّة َو َذ بَٔیٔذظ َ٘ ًَ ََّ اہللُ َو ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ َٟطَ اِْلٔی٤َاُ٪ بٔاہللٔ َوَطَضاَدةُ أَِ٪  ٔ ََ إ َُٟض٥ِ َطَضاَدةُ أَِ٪  َصا  َ رسَّ َٓ ََّ  اہللٔ ث٥َُّ  ٔ إ

ا ٤ٔ٨َُِ  ُِٟخ٤َُص ٤٣َّٔ ََلةٔ َوإٔیَتاُئ اٟزَّکَاةٔ َوأَِ٪ تَُؤدُّوا ا ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ ّذا َرُسو٢ُ اہللٔ َوإ َِٟح٨َِت٥ٔ اہللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟذُّ  ٥ِ ُٛ ُت٥ِ َوأ٧ََِضا

ا٢َ اب٩ُِ ًُبَِیٕذ ا٨َّٟ٘ٔيَُ ٣َََاَ٪  َٗ ٔ َو ََّ ي َ٘ ٤ُِٟ ٔت َوا َّٓ ٤ُِٟزَ ا٢َ أَبُو َداُود أَبُو  َوا َٗ َت  َّٓ ٤ُِٟزَ ٥ِ یَِذُِکِ ا َٟ  ُ ََّ ي َ٘ ٤ُِٟ ْد َوا٨َّٟ٘ٔيَُ َوا ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ٔ َو ََّ ي َ٘ ٤ُِٟ ا

َبعٔيُّ  ُـّ  َج٤َِزَة َنِصُ ب٩ُِ ٤ًَِٔزاَ٪ اٟ

 اعتیل ہنع ےس انس آپ امیلسؿ نب رحب، دمحم نب دیبع امحد، دسمد، ابعد نب ابعد، ایب زمحہ، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل

رفامےت ںیہ ہک ہکبج دسمد )وج دفرسے رطقی ےس رفاتی رکےت ںیہ( فہ رفامےت ںیہ ہک انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہکبج ہی رفاتی 

امیلسؿ نب رحب ےک اافلظ ںیم ےہ )دسمد ےک اافلظ ںیہن( ہک دبعاسیقل اک فدف وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

ا افر اوہنں ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ہلیبق رہعیب ےک ولگ ںیہ افر کشیب رامرے افر آپ ےک درایمؿ احرض وہ

ہلیبق رضم ےک افکر احلئ وہ ےئگ ںیہ افر مہ آپ ےک اپس وساےئ ارہش رحاؾ ےک ںیہن چنہپ ےتکس سپ آپ ںیمہ اؿ ابوتں اک مکح دںی 

رک ےک اےنپ ےھچیپ رہ اجےن فاولں وک یھب اؿ یک رطػ البںیئ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہنج آپ مہ آپ ےس احلص 

اامیؿ رفامای ہک ںیم ںیہمت اچر ابوتں وک مکح داتی وہں افر اچر زیچفں ےس رفاتک وہں۔ )نج زیچفں وک مکح داتی وہں فہ ہی ںیہ( اہلل اعتیل رپ 

 اعتیل ےک العفہ وکیئ ال ق ابعدت ںیہن افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دتس رابرک اک افر اس ابت یک وگایہ اک ہک اہلل

یک  ےس اکی اک ااشرہ رفامای ہکبج دسمد یک رفاتی ںیم ایس رطح ےہ ہک اہلل اعتیل رپ اامیؿ اک مکح دای ایگ رھپ اس یک ریسفت اؿ ےک ےیل ایبؿ

 ہک اہلل اعتیل ےک العفہ وکیئ ال ق ابعدت ںیہن ےہ افر ہی ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک ہک )اامیؿ ےہ( وگایہ دانی اس ابت یک

روسؽ ںیہ۔ امنز اقمئ رکان، زوکاة ادا رکان، ہی ہک مت امؽ تمینغ ںیم ےس اپوچناں ہصح )سمخ ادا رکف( افر ںیم ںیہمت اچر زیچفں ےس 

 رر اک ظفل اامعتسؽ رفاتک وہں )فہ ہی ہک( دابء )ےک اامعتسؽ( 
قی

 

ب
م۔ زمتف ےس۔ ریقم ےس۔ ہکبج انب دیبع ےن اینپ رفاتی ںیم 

 

ب

 

حت

ےس۔ 

 
ی 

 

لص

ی ایک ریقم دفونں وک ذرک ایک ےہ افر اوہنں ےن زمتف اک ذترکہ ںیہن ایک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اوبزمحہ اک انؾ رصن نب رمعاؿ ا

ع



 

 

 اھت۔

 د، ابعد نب ابعد، ایب زمحہ، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعامیلسؿ نب رحب، دمحم نب دیبع امحد، دسم :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ
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 وہب ب٩ ب٘یہ، ٧وح ب٩ ٗیص، ًبذاہلل ب٩ ًو٪، ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٩، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٔذ ب٩ِٔ ٔسئَی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ِیٕص َحذَّ َٗ ٩ًَِ ٧ُؤح ب٩ِٔ  َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ  ٩ِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ

َِٟح٨َِت٥ٔ َو  ٔ َوا ََّ ي َ٘ ٤ُِٟ ٔ َوا ٩ًَِ ا٨َّٟ٘ٔيَ  ٥ِ ُٛ ِیٔص أ٧ََِضا َ٘ ِٟ ِبٔذ ا ًَ ٔذ  ِٓ ا٢َ َٟٔو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ِٜٔ َػَّ ٤َِِٟحبُوبَٔة َوَل ٔ ا ٤ُِٟزَاَدة بَّأئ َوا اٟذُّ

ائَٔک َوأَِوٛٔطِ  َ٘ ِب فٔي ٔس  ارِشَ

نب ریسنی، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فدف فبہ نب ہیقب، ونح نب سیق، دبعاہلل نب وعؿ، دمحم 

م افر دابء ےس عنم رکات وہں افر اےسی زیکشمہ ےس سج 

 

ب

 

حت

 رر )زکلی اک ربنت( ریقم )رفینغ ربنت( 
قی

 

ب
دبعاسیقل ےس رفامای ہک ںیم ںیہمت 

 ہنم دنب رک دای رکف۔ ےک ےچین دنب ہن وہ۔ نکیل مت اےنپ اس کشم ںیم ایپ رکف افر اس اک

 فبہ نب ہیقب، ونح نب سیق، دبعاہلل نب وعؿ، دمحم نب ریسنی، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ
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 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، ٗتادہ، ًْک٣ہ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٣ََة َوَس ٩ًَِ ًِْٔکٔ َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحذَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ِٓٔذ َحذَّ ٔة َو ًَبَّإض فٔي ٗٔؼَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ 

٠َِیُٜ  ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ُب َیا ٧َٔبيَّ اہللٔ  اُٟوا ٓٔی٥َ َنِْشَ َٗ ِیٔص  َ٘ ِٟ ِبٔذ ا ًَََّي ًَ َّٟتٔي یََُلُث  ٔ ا ٥ِ بٔأَِسَ٘ٔیةٔ اِْلََد٦

َواصَٔضا ِٓ  أَ

رکعہم، دیعس نب بیسم، انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس فدف دبعاسیقل ےک فاہعق ںیم رمفی ےہ ہک ملسم نب اربامیہ، اابؿ، اتقدہ، 

فدف دبعاسیقل ےک ولوگں ےن اہک ہک اے اہلل ےک یبن مہ نک ربونتں ںیم اپین فریغہ ایپ رکںی۔؟ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 (رپ دنب ابدناھ اجات ےہ۔ )رماد زیکشمے ںیہرفامای ، ڑمچے ےک اؿ ربونتں ںیم نج ےک وموہنں 

 ملسم نب اربامیہ، اابؿ، اتقدہ، رکعہم، دیعس نب بیسم، انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿرشاب ےک ربونتں اک 
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 وہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ًوٖ، ابي ٤ٗوؾ، زیذ ب٩ ًَّي :  راوی

ثَنٔي َرُج١ْ کَاَ٪ ٣ٔ  ًََّٓٔيٕ َحذَّ ٤ُؤؾ َزیٔذ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا  ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٔلَي ٩ِ َحذَّ َُٓذوا إ َّٟٔذی٩َ َو ِٓٔذ ا َو ِٟ ا

 َ٘ َٓ ٤َأ٪  ٌِ ِیُص ب٩ُِ ا٨ُّٟ َٗ ْٖ أَ٪َّ اِس٤َطُ  ِو ًَ ِیٔص َیِحَشُب  َ٘ ِٟ ًَِبٔذ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّي اہللُ  ََ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٕ َو بُوا فٔي َن٘ٔيَ ََ َتِْشَ ا٢َ 

 ِٟ بُوا فٔي ا ََ َح٨َِت٥ٕ َوارِشَ ََ دُبَّإئ َو ٕت َو َّٓ وظُ ٣ُزَ ُ٘ أَصِزٔی َٓ  ٥ِ ُٛ ًَِیا إِٔ٪ أَ َٓ ٤َِٟأئ  وُظ بٔا رٔسُ ِٛ ا َٓ إِٔ٪ اِطَتذَّ  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٤ُِٟوكَي   ح٠ِٔٔذ ا

فبہ نب ہیقب، اخدل، وعػ، ایب ومقص، زدی نب یلع رفامےت ںیہ ہک ہلیبق دبعاسیقل ےک وج ولگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 



 

 

اکی آدیم ےن ایبؿ ایک ھجم وک ہک وعػ )رافی( اک ایخؽ ےہ ہک اؿ اک انؾ سیق نب اامعنلؿ اھت  اپس فدف یک وصرت ںیم ےئگ ےھت اؿ ںیم

م ںیم ہن ایپ رکف۔ افر ڑمچے ےک ربنت )زیکشمہ(

 

ب

 

حت

 رر، زمتف، دابء، افر 
قی

 

ب
 ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ولگ 

ا وہ اجےئ وت اےس )وجش( وک زمدی اپین ےک ذرےعی مک رکف نکیل ارگ رھپ یھب دشت ںیم ایپ رکف افر ارگ اںیمس ےس ھچک وجش فریغہ دیپ

 اغبل رےہ وت اےس اہبدف۔

 فبہ نب ہیقب، اخدل، وعػ، ایب ومقص، زدی نب یلع :  رافی

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

  

 ایبؿےنیپ اک  :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ

     296    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ابواح٤ذ، سٔیا٪، ًَّي ب٩ بذی٤ہ، ٗیص ب٩ ج٨تَ، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََذ َحذَّ إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ ٕ ا٨َِّٟضَظَّٔيُّ  ِیُص ب٩ُِ َحِبتََ َٗ ثَنٔي  ًََّٔيِّ ب٩ِٔ بَٔذی٤ََة َحذَّ

 ََ بَّأئ َو بُوا فٔي اٟذُّ ََ َتِْشَ ا٢َ  َٗ ُب  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٓٔی٥َ َنِْشَ َٗ ِیٔص  َ٘ ِٟ ًَِبذٔ ا َِٓذ  ٔ ًَبَّإض أَ٪َّ َو ََ فٔي ا٨َّٟ٘ٔيَ َّٓٔت َو ٤ُِٟزَ فٔي ا

اُٟوا یَ َوا٧ِتَبُٔذو َٗ ٤َِٟاَئ  ٠َِیطٔ ا ًَ َُٓؼبُّوا  ا٢َ  َٗ إِٔ٪ اِطَتذَّ فٔي اِْلَِسَ٘ٔیةٔ  َٓ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َُٟض٥ِ فٔي ا فٔي اِْلَِسَ٘ٔیةٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا َرُسو٢َ اہللٔ 

ًَََّيَّ أَِو رُحِّ   ٦َ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل رَحَّ َٗ وُظ ث٥َُّ  ُ٘ ةٔ أَصِزٔی ٌَ أَٟثةٔ أَِو اٟزَّابٔ ا٢َ اٟثَّ َٗ ا٦ْ  ا٢َ َوک١ُُّ ٣ُِشْٔکٕ رَحَ َٗ ٤َِِٟیرٔسُ َواِلُٜوبَُة  َِٟخ٤ِزُ َوا ٦َ ا

ِب١ُ  ا٢َ اٟلَّ َٗ ٩ًَِ اِلُٜوبَةٔ  ًََّٔيَّ ب٩َِ بَٔذی٤ََة  ُِٟت  َ َشأ َٓ َیاُ٪  ِٔ  ُس

اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص دمحم نب اشبر، اوبادمح، ایفسؿ، یلع نب ذبہمی، سیق نب رتنج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دبعاسیقل ےک فدف ےن 

 رر ںیم، افر ذیبن
قی

 

ب
 انبای رکف اہلل ہیلع فآہل فملس مہ سک ںیم ایپ رکںی؟ رفامای ہک مت ولگ دابء ںیم ہن ایپ رکف، افر ہن یہ زمتف ںیم، افر ہن یہ 

دشت افر وجش دیپا وہ اجےئ وت؟  زیکشمفں ںیم، فہ ےنہک  ےگ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ زیکشمہ ںیم اس ذیبن ےک ادنر

 رفامای ہک اس ںیم اپین ڈاؽ دف۔ فہ ےنہک  ےگ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )دف نیت رمہبت دنمرہج ابال ابت یہک( وت آپ ےن



 

 

آفر زیچ رحاؾ ےہ ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک  رسیتی ای وچیھت رمہبت رفامای اےس اہب دف رھپ رفامای ہک کشیب اہلل اعتیل اباج فریغہ افر رفامای ہک رہ ہشن

 ںیم ےن یلع نب ذبہمی ےس وک ہب ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن اہک ہک ابےج وک ےتہک ںیہ۔

 دمحم نب اشبر، اوبادمح، ایفسؿ، یلع نب ذبہمی، سیق نب رتنج، انب ابعس :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ

     297    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟواحذ، اس٤ٌی١، ب٩ س٤یٍ، ٣اٟک ب٩ ٤ًزو ًَّي :  راوی

ث٨ََا َِٟواحٔٔذ َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ ٧ََضا٧َا  َحذَّ َٗ ََل٦  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ  ٕ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ٤ًَُيَِ ٍٕ َحذَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ُس٤َِی إِٔس٤َ

ةٔ  ٌَ ٔ ِٟح ٔ َوا َِٟح٨َِت٥ٔ َوا٨َّٟ٘ٔيَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟذُّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

رمعف یلع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ عنم رفامای ہک دسمد، دبعاولادح، اامسلیع، نب عیمس، امکل نب 

 رر، افر وج ےس دیشک یک وہیئ رشاب ےس۔
قی

 

ب
م، 

 

ب

 

حت

 دابء، 

 دسمد، دبعاولادح، الیعمس، نب عیمس، امکل نب رمعف یلع :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ

     298    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص ٣ٌزٖ ب٩ واػ١، ٣حارب ب٩ دثار، اب٩ بزیذہ، :  راوی

ُٖ ب٩ُِ َوأػ١ٕ  زِّ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِذَة  ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ دٔثَإر 

بُورٔ  ُ٘ ِٟ ٔ ا ٩ًَِ زٔیَاَرة ٥ِ بٔض٩َّٔ ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ُٛ ٩ًَِ ثَََلٕث َوأ٧ََا آ٣ُزُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ًَ َّي اہللُ  إٔ٪َّ فٔي زٔیَاَرتَٔضا َتِذ َػَّ َٓ زُوُروَصا  ّة َٓ ِٔکَ

 ََ ََ أَِ٪  ِ ًَإئ َُي ٔ بُوا فٔي ک١ُِّ و َٓارِشَ  ٔ ٖٔ اِْلََد٦ و ََّ فٔي ُُظُ ٔ بُوا إ بَةٔ أَِ٪ َتِْشَ ٩ًَِ اِْلرَِشٔ ٩ًَِ َو٧ََضِیُت٥ُِٜ  ا َو٧ََضِیُت٥ُِٜ  بُوا ٣ُِشْٔکّ َتِْشَ

 ٔ وا ب ٌُ ٔ ٠َُُوا َواِسَت٤ِت َٓ َذ ثَََلٕث  ٌِ ٥ِ ُُٟحو٦ٔ اِْلََؿاحٔيِّ أَِ٪ َتأِک٠ُُوَصا َب ُٛ ارٔ َٔ  َضا فٔي أَِس

ادمح نب ویسن رعمػ نب فالص، احمرب نب داثر، انب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم 

ںیہمت نیت ابوتں ےس عنم رفامای افر ںیم یہ ںیہمت نیت ابوتں ےک رکےن اک مکح دے رےہ وہں۔ ںیم ےن ںیہمت ربقفں یک زایرت ےس 

عنم ایک اھت، سپ اب اؿ یک زایرت ایک رکفاؿ یک زایرت ںیم تحیصن فربعت ےہ۔ افر ںیم ےن ںیہمت رشمفابت ےک ابرے ںیم عنم ایک 

  ۔ 

ئ

ی

اھت وساےئ ڑمچے ےک ربونتں ےک یسک افر ربنت ںیم ہن انیپ۔ سپ اب رہ ربنت ںیم ایپ رکف وساےئ اس ےک ہشن آفر وکیئ رشمفب ہن پ

 وگتش وک نیت دؿ ےس زادئ اھکےن ےس عنم ایک سپ اب نیت دؿ ےس زادئ یھب اھکؤ افر اےنپ رفسفں ںیم ںیم ےن ںیہمت رقابین ےک

 اس ےس عفن ااھٹؤ۔

 ادمح نب ویسن رعمػ نب فالص، احمرب نب داثر، انب ربدیہ، :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ

     299    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌذ، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 ٩ًَِ ثَنٔي ٨ِ٣َُؼوْر  َیاَ٪ َحذَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا ٧ََهي  َحذَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَِبذٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ذٔ  ٌِ َِٟح َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا



 

 

ا٢َ  َٗ ٨ََٟا  ََ بُذَّ  َُّط  َِٟت اِْلَِنَؼاُر إ٧ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اِْلَِؤًَیةٔ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ََل إَٔذِ٪  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ 

یب دعج، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک بج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع دسمد، ییحی، ایفسؿ، وصنمر، اسمل نب ا

  ریغب اچرہ ںیہن وت وضحر 

ئ

فآہل فملس ےن ضعب ربونتں ںیم ےنیپ ےس عنم رفامای وت ااصنر ےک ولوگں ےن اہک ہک رامرے ےیل وت اؿ ںیم پی

 ااسی ےہ وت ںیہن۔ )ینعی ہی یہن اہمترے ےیل ںیہن ںیہمت اس ےس اانثتسء ےہ(۔ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سپ ارگ

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، وصنمر، اسمل نب ایب دعج، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ربونتں اک ایبؿرشاب 

     300    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف ب٩ زیاد، رشیک، زیاد ب٩ ٓیاق، ابي ًیاق ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

 ٩ًَِ یَّإق  َٓ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ زَٔیاد یْک  ث٨ََا رَشٔ ٕ َحذَّ رَفٔ ب٩ِٔ زٔیَاد ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َذَِکَ َحذَّ َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَیَّإق  أَبٔي 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ ََّٓت َوا٨َّٟ٘ٔي ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥َ َوا بَّاَئ َوا ٥َ اِْلَِؤًَیَة اٟذُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٨ََٟا   َٖ و ََ ُُظُ َُّط  ابٔيٌّ إ٧ٔ أرَِعَ

بُوا ٣َا َح١َّ   ارِشَ

 نب رفعج نب زاید، رشکی، زاید نب ایفض، ایب ایعض دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم

 رر ےس۔ اکی داہییت ےنہک اگل رامرے اپس اس ےک
قی

 

ب
م، زمتف افر 

 

ب

 

حت

 ربونتں وک ذترکہ ایک )ہک اؿ ربونتں ںیم اھکان انیپ اناجزئ ےہ( دابء، 

 نت ںیہن ںیہ وت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک الحؽ اایشء اؿ ربونتں ںیم یپ ےتکس ںیہ۔العفہ دفرسے رب

 دمحم نب رفعج نب زاید، رشکی، زاید نب ایفض، ایب ایعض دبعاہلل نب رمعف :  رافی

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



 

 

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ

     301    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ یٌني اب٩ ًَّي، یحیي ب٩ آد٦، رشیک، :  راوی

یْک  ث٨ََا رَشٔ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ آَد٦َ َحذَّ ًََّٓٔيٕ َحذَّ نٔي اب٩َِ  ٌِ َِٟحَش٩ُ َی ث٨ََا ا ا٢َ اِجت٨َٔبُوا ٣َا أَِسَْکَ َحذَّ َٗ  ٔ  بٔإِٔس٨َادٔظ

نسح ینعی انب یلع، ییحی نب آدؾ، رشکی ےس اؿ یک دنس ےس یہی دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک آپ ےن رفامای ہک رہ ہشن آفر ےس 

 وچب۔

 نسح ینعی انب یلع، ییحی نب آدؾ، رشکی، :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک ربونتں اک ایبؿ

     302    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذا٨ٟٔیَّي، زہيَ، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِبُذ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيَِ َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ َّي  اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ کَاَ٪ ی٨َُِبُذ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

َُٟط فٔي َتِورٕ  اّئ ٧ُبَٔذ  َ٘ ٥َِٟ َیحُٔذوا ٔس إَٔذا  َٓ إئ  َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ٔس ٕ  اہللُ   ٩ِ٣ٔ حَٔحاَرة

ی، زریہ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

ی ل
ف

 

لی

ےیل  دبع اہلل نب دمحما



 

 

 اجیت یھت۔اکی زیکشمہ ںیم ذیبن انبیئ اجیت یھت افر ارگ اؿ ولوگں وک زیکشمہ ہن اتلم وت رھپ اکی رھتپ ےک ربنت ںیم ذیبن انبیئ 

ی، زریہ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ی ل
ف

 

لی

 دبعاہلل نب دمحما

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

  

 دف زیچفں وک الم رک رشاب انبےن اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رک رشاب انبےن اک ایبؿدف زیچفں وک الم 

     303    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، ًلاء، ب٩ ابي رباح، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔي َربَإح   ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَِبٔذ اہللٔ 

 ٌّ ِٟبرُِسُ َواٟزُّكَُب َج٤ٔی ا َو٧ََهي أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ ا ٌّ ٤ِزُ َج٤ٔی َّبٔیُب َواٟتَّ َُّط ٧ََهي أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ اٟز ٥َ أ٧َ  اَوَس٠َّ

 )ای  ہبیتق نب دیعس، ثیل، اطعء، نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک

ٰ
ّ

 
 

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک نم

 شمشک( افر وجھکر وک الم رک ذیبن انبیئ اجےئ افر عنم رفامای اس ابت ےس ہک کشخ وجھکر، وھچاہرے، رت وجھکر وک الم رک ذیبن انبیئ اجےئ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، اطعء، نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دف زیچفں وک الم رک رشاب انبےن اک ایبؿ
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 ب٩ ابي ٗتادہ، اپ٨ے واٟذ حرضت ابوٗتادہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحیي ، ًبذاہلل  :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َتاَدَة  َٗ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي  ًَ  ٩ًَِ ثَنٔي َیِحیَي  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ٔیٔم اٟزَّبٔیٔب َحذَّ َْ  ٩ًَِ َُّط ٧ََهي   أ٧َ

ِٟبرُِسٔ  ٠ٔیٔم ا َْ  ٩ًَِ ٔ َو ٤ِز ثَنٔي أَبُوَواٟتَّ ا٢َ و َحذَّ َٗ ًَََّي حَٔذةٕ  ا٢َ ا٧ِتَبُٔذوا ک١َُّ َواحَٔذةٕ  َٗ ٔ َواٟزُّكَٔب َو ٠ٔیٔم اٟزَّصِو َْ  ٩ًَِ ٔ َو ٤ِز َس٤َ٠ََة   َواٟتَّ

َِٟحٔذیٔث  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َتاَدَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔي  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ب٩ُِ 

اامسلیع، اابؿ، ییحی، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، اےنپ فادل رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اںیہن عنم  ومیس نب

وجھکر وک الم ایک ایگ شمشک افر وجھکر وک الم رک ذیبن انبےن ےس افر کشخ وجھکر افر رت وجھکر وک الم رک ذیبن انبےن ےس افر کشخ رنیگن وجھکر افر رت 

نمح ےن رک ذیبن انبےن ےس افر رفامای ہک رہ اکی یک دحیلعہ دحیلعہ ذیبن انب ایل رکف۔ افر رافی ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ہی دحثی اوبہملس نب دبعارل

 یھب رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک فا ےط ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ یک ےہ۔

 ییحی ، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، اےنپ فادل رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنعومیس نب الیعمس، اابؿ،  :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دف زیچفں وک الم رک رشاب انبےن اک ایبؿ

     305    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابي ٟیَّي، ایک آدمي :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَب  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََ َحذَّ ا َٗ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ  ِٔ ٕب َوَح ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َحذَّ َِٟیََّي  ْؽ  ي  ِٔ ا٢َ َح َٗ َرُج١ٕ 

 ٩ًَِ ا٢َ ٧ََهي  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٤ِز ٔ َواٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ ٤ِز َِٟب٠َٔح َواٟتَّ   ا

ےس افر صفح )رافی ںیہ( ےتہک ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل امیلسؿ نب رحب، صفح نب رمع، ہبعش، مکح، انب ایب یلیل، اکی آدیم 



 

 

 فملس ےن یچک وجھکر افر یکپ وجھکر وک الم رک افر شمشک ف وجھکر وک الم رک ذیبن انبےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 امیلسؿ نب رحب، صفح نب رمع، ہبعش، مکح، انب ایب یلیل، اکی آدیم :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دف زیچفں وک الم رک رشاب انبےن اک ایبؿ

     306    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ثابت ب٩ ٤ًار، َف٣اتي ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ِبَظَة ب٨ِٔٔت أَبٔي ٣َزَِی٥َ  َٛ  ٩ًَِ ثَِتنٔي َریَِلُة  ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ ٤ًَُاَرَة َحذَّ ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ُِٟت أ٦َُّ َس٤َ٠ََة ٣َا  َحذَّ َ َِٟت َسأ ا َٗ

َِٟت کَاَ٪ ی٨ََِضا٧َا أَِ٪  ا َٗ ٨ُِط  ًَ ٥َ ی٨ََِهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٤ِزَ  کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ح٥َُ ا٨ََّٟوی كَِبّخا أَِو ٧َِخ٠َٔم اٟزَّبٔیَب َواٟتَّ ٌِ  َن

دسمد، ییحی، اثتب نب امعر، رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اؾ ہملس ےس وساؽ ایک اؿ زیچفں ےک ابرے ںیم نج ےس وضحر یلص اہلل 

یلھٹگ یھب کپ رک متخ وہ اجےئ۔ افر اس ابت ےس ہک ہیلع فآہل فملس ےن عنم ایک اھت اس ابت ےس ہک مہ وجھکر وک اانت اکپںیئ ہک اس یک 

 شمشک ف وجھکر وک الم رک ذیبن انبںیئ۔

 دسمد، ییحی ، اثتب نب امعر، رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اؾ ہملس :  رافی

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

  

 ایبؿےنیپ اک  :   ابب

 دف زیچفں وک الم رک رشاب انبےن اک ایبؿ

     307    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣شذد، ًبذاہلل ب٩ داؤد، ٣شٌذ، ٣وسي، ب٩ ًبذاہلل، :  راوی

٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َداَوَد  ًَ ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي َحذَّ  ٩ًَِ ٕ ٩ِ٣ٔ بَنٔي أََسٕذ  ٩ًَِ ا٣َِزأَة ًَِبذٔ اہللٔ 

ُی٠ِقٔي ٓٔیطٔ َت٤ِّزا َو  َٓ ُط َزبٔیْب  َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ی٨َُِبُذ  َّي اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ُی٠ِقٔي ٓٔیطٔ اٟزَّبٔیَب اہللُ  َٓ  َت٤ِْز 

، ومیس، نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فا ےط ذیبن انبیئ اجیت یھت دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دعسم

 شمشک یک، رھپ اس ںیم وجھکر یھب ڈاؽ دی اجیت یھت ای وجھکر یک ذیبن انبیئ اجیت یھت وت اس ںیم شمشک یھب ڈاؽ دی اجیت یھت۔

 دبعاہلل، دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دعسم، ومیس، نب :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دف زیچفں وک الم رک رشاب انبےن اک ایبؿ

     308    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاٌٟزیززیاد ب٩ یحیي ، ابوبَح، ًتاب  :  راوی

 ٔ اِ ِٟح٤َّٔ ٔ ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔذ ا ًَ اُب ب٩ُِ  ًَتَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو بََِحٕ َحذَّ أِيُّ َحذَّ َِٟحشَّ ث٨ََا زٔیَادُ ب٩ُِ َیِحیَي ا َِٟت َحذَّ ا َٗ َة  ًَٔلیَّ ُة ب٨ُِٔت  ٔٔیَّ ثَِتنٔي َػ يُّ َحذَّ

 َ َشأ َٓ ًَائَٔظَة  ًَََّي  ِیٔص  َ٘ ِٟ ًَِبٔذ ا ٍَ نِٔشَوةٕ ٩ِ٣ٔ  ٠ُِت ٣َ َْ ّة َد ـَ ِب َٗ ٕ َو ّة ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ـَ ِب َٗ ُذ  ُْ ٨ُِت آ ُٛ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٔ َواٟزَّبٔیٔب  ٤ِز ٩ًَِ اٟتَّ ٨َِٟاَصا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َٓأ٣َِزُُسُط ث٥َُّ أَِس٘ٔیطٔ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ِٟ٘ٔیطٔ فٔي إ٧َٔإئ  ُ أ َٓ  ٩ِ٣ٔ َزبٔیٕب 

ھجم ےس ہیفص تنب ہیطع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ینب دبعاسیقل یک ھچک وعروتں ےک زاید نب ییحی، اوبرحب، اتعب نب دبعازعلسی ےتہک ںیہ ہک 

ر ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن 

 

 
 

 

اسھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس احرض وہیئ۔ مہ اؿ ےس وجھکر افر شمشک یک ن

 اکی ربنت ںیم ڈاؽ د یت وہں رھپ اںیہن  لس د یت وہں اہک ہک ںیم اکی یھٹم وجھکر یتیل وہں افر اکی یھٹم شمشک یتیل وہں افر اےس

 رھپ اےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک الپیت وہں۔



 

 

 زاید نب ییحی ، اوبرحب، اتعب نب دبعازعلسی :  رافی

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

  

و ر یک
 ھ
ج
ک

 ذیبن اک ایبؿ کشخ 

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

و ر یک ذیبن اک ایبؿ
 ھ
ج
ک

 کشخ 

     309    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتادہ :  راوی

 ٩ًَِ ثَنٔي أَبٔي  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َصأ٪ َحذَّ َُّض٤َا کَا٧َا یَِْکَ ٣ََة أ٧َ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕذ َؤًِْکٔ ٩ًَِ َجابٔز َتاَدَة  َٗ

 ُ َّٟٔذی ٧ ٤ُِٟزَّاُئ ا َشي أَِ٪ یَُٜوَ٪ ا ِْ ًَبَّإض أَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَبَّإض َو ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٔک  َذأ٪ ذَٟ ُْ ِ ِٟبرُِسَ َوِحَذُظ َوَیأ ِیٔص ا َ٘ ًَِبُذ اٟ ٨ُِط  ًَ ضَٔیِت 

َتاَدَة ٣َ  َ٘ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ ٔت َٓ َّٓ ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا ا٢َ ا٨َّٟبٔیُذ فٔي ا َٗ ٤ُِٟزَّاُئ   ا ا

دمحم نب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اجرب نب زدی افر رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع )نب ایب لہج( دفونں 

اہلل اعتیل ہنع ےس تحص ےتیل ےھت، افر  رصػ کشخ وجھکر یک ذیبن وک اندنسپ رکےت ےھت افر اس ابرے ںیم رضحت انب ابعس ریض

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ےھجم ہی دخہش وہا ہک ںیہک ہی کشخ )وجھکر یک ذیبن( زما ہن وہ سج ےس دبعاسیقل 

م افر زمتف ےک فدف وک عنم ایک ایگ اھت )اشہؾ ےتہک ںیہ( ںیم ےن رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ ہک زما ایک 

 

ب

 

حت

ےہ؟ رفامای ہک 

 ںیم ینب وہیئ ذیبن۔

 دمحم نب اشبر، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ :  رافی

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

  



 

 

 ذیبن یک تیفیک اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن یک تیفیک اک ایبؿ

     310    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ًیسي ب٩ ٣ح٤ذ، ٧اؿ٤زہ، ًبذاہلل ب٩ دی٠َّم، اپ٨ے واٟذ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ی٠ََِّٔمِّ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ اٟذَّ ًَ  ٩ًَِ ِیَبأِيِّ  ٩ًَِ اٟشَّ ث٨ََا َؿ٤َُزةُ  ٕذ َحذَّ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ أََتِی٨َا َحذَّ َٗ َّي اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 َ ٔل ا٢َ إ َٗ إٔلَي ٩ِ٣َ ٧َِح٩ُ  َٓ ٤ِٔ٠ًََت ٩ِ٣َ ٧َِح٩ُ َو٩ِ٣ٔ أَی٩َِ ٧َِح٩ُ  ِذ  َٗ ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٨َ٠ِا یَا ًَ ُ٘ َٓ ٔلَي َرُسؤٟطٔ  ي اہللٔ َوإ

ٍُ بَٔضا ٨ًَِابّا ٣َا َنِؼ٨َ ٨ََٟا أَ ًَََّي  َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  بُوُظ  ًَََّي ََُذائ٥ُِٜٔ َوارِشَ ا٢َ ا٧ِبُٔذوُظ  َٗ ٍُ بٔاٟزَّبٔیٔب  ٨َ٠ُِٗا ٣َا َنِؼ٨َ ا٢َ َزبِّبُوَصا  َٗ

ََ َت٨ِبُٔذوُظ فٔي ا ٨َأ٪ َو ًَََّي ََُذائ٥ُِٜٔ َوا٧ِبُٔذوُظ فٔي اٟظِّ بُوُظ  ًََظائ٥ُِٜٔ َوارِشَ ًَََّي  َّطُ إَٔذاًََظائ٥ُِٜٔ َوا٧ِبُٔذوُظ  إ٧ٔ َٓ  ١ٔ٠َ ُ٘ ِٟ  ٩ًَِ  َ
َتأََخَّ

ًَل  َْ ٔ َػاَر  ظ  ًَِصٔ

 یسیع نب دمحم، انرمضہ، دبعاہلل نب دیملی، اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک مہ ولگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

وکؿ ںیہ افر اہکں ےک ںیہ افر  فملس ےک اپس احرض وہےئ، مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ اجےتن ںیہ ہک مہ

سک ےک اپس آےئ ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک اہلل افر اس ےک روسؽ یک رطػ آےئ وہ رھپ مہ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 انب ول مہ ےن

ٰ
ّ

 
 

 فآہل فملس رامرے اوگنر )ےک اباغت ںیہ( مہ اوگنر ےس ایک انبںیئ، آپ ےن رفامای ہک اوگنر )وک کشخ( نم

ٰ
ّ

 
 

 رعض ایک ہک نم

فں ےس ایک انبںیئ؟ رفامای ہک اےنپ انہش رپ اس ےس ذیبن انبای رکف افر اےنپ رات ےک اھکےن ےک فتق اےس یپ ایل رکف افر ذیبن انبای رکف زیکشم

 ںیم افر وکٹمں ںیم ذیبن تم انبای رکف۔ اس ےیل ہک ارگ ےکٹم ںیم زایدہ دمت سگر یئگ وت فہ رسہک نب اجےئ اگ۔

 یسیع نب دمحم، انرمضہ، دبعاہلل نب دیملی، اےنپ فادل :  رافی

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

  



 

 

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن یک تیفیک اک ایبؿ

     311    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ًبذاٟوہاب ب٩ ًبذا٤ٟحیذ، یو٧ص ب٩ ًبیذ، حش٩ :  راوی

 َ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ًُب فٔيِّ  َ٘ ٤َِٟحٔیٔذ اٟثَّ ًَِبٔذ ا َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ًَِبُذ ا ثَنٔي  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا یٕذ 

 َٟ ا َٗ ٨ًََِضا  ُئ ی٨َُِبُذ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ََ ِ ز ًَ ُط  َٟ ًََِلُظ َو ُ أَ أ َٛ إئ یُو َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ٔس ًَ َّي اہللُ  ُُِذَوّة  ِت کَاَ٪ ی٨َُِبُذ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

بُُط ُُِذَوةّ  َیِْشَ َٓ بُُط ًَٔظاّئ َوی٨َُِبُذ ًَٔظاّئ  َیِْشَ َٓ 

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب ینثم، دبعاولاہب نب دبعادیجمل، ویسن نب دیبع، نسح ےس

ہنم ےک ےیل اکی اےسی زیکشمہ ںیم ذیبن انبیئ اجیت سج ےک ہنم رپ دنب ابدناھ ایگ وہات اھت افر آپ ےک اپس اکی ااسی زیکشمہ یھب وہات وج دف 

اھکےن ےک فتق یپ ایل رکےت ےھت افر رات وک انبیئ اجیت وت حبص وک یپ ایل  فاال اھت۔ سج ںیم حبص وک ذیبن انبیئ اجیت افر رھپ اےس آپ رات ےک

 رکےت ےھت۔

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب نب دبعادیجمل، ویسن نب دیبع، نسح :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن یک تیفیک اک ایبؿ

     312    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٣ٌت٤ز، طبیب ب٩ ًبذا٠٤ٟک، ٣٘ات١، ب٩ حیا٪، اپني پ٬وپ٬ی حرضت ٤ًزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُت َطبٔیَب ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ تٔي َحذَّ َّ٤ًَ ثَِتنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ اَ٪  ات١ٔٔ ب٩ِٔ َحیَّ َ٘ ٩ًَِ ٣ُ ُث  ٠٤َِٟٔٔک یَُحذِّ ِبٔذ ا ًَ



 

 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُُِذَو  ًَ َّي اہللُ  ََّضا کَا٧َِت َت٨ِبُٔذ ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ ٨َِضا أ٧َ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٤َِزةُ  ي رَشٔ ًَ شَّ ٌَ َت َٓ ٔشيِّ  ٌَ ِٟ إَٔذا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٓ َب ّة 

 َٓ ی  ذَّ َِ َٓإَٔذا أَِػَبَح َت ِی١ٔ  َُٟط بٔا٠َّٟ ُُِتُط ث٥َُّ َت٨ِبُٔذ  ١َ َطِیْئ َػبَبُِتطُ أَِو ََفَّ ـَ َٓ ًََظائٔطٔ َوإِٔ٪  َش١ُ ًَََّي  ِِ َِٟت ُی ا َٗ ًَََّي ََُذائٔطٔ  َب  َْشٔ

 ٌَ َِٟت َن ا َٗ ََٟضا أَبٔي ٣َزََّتئِن فٔي یَِو٦ٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ ّة  ًَٔظیَّ اُئ ُُِذَوّة َو َ٘  ٥ِ اٟشِّ

دسمد، رمتعم، بیبش نب دبعاکلمل، اقملت، نب ایحؿ، اینپ وھپیھپ رضحت رمعہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل 

وت اعتیل ہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل فہ حبص وک ذیبن انبای رکیت یھت رھپ بج رات اک فتق وہات 

 اک اھکان انتفؽ رفامےت افر اھکےن رپ اس ذیبن وک یپ ایل رکےت ےھت رھپ ارگ ھچک ذیبن چب اجیت وت اےس اہب د یت ںیھت ای اےس یپ رک وپراآپ رات 

رک یتیل ںیھت۔ رھپ رات وک ذیبن انبای رکیت ںیھت بج آپ حبص وک انہتش رکےت وت اےس یپ ایل رکےت ےھت انہتش رپ رضحت اعہشئ ریض اہلل 

  یتہ ںیہ ہک مہ زیکشمہ حبص اشؾ دوھای رکےت ےھت رمعہ  یتہ ںیہ ہک ریمے فادل ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ہک اعتیل ہنع

 ایک دؿ ںیم دف رمہبت؟ رفامای ہک اہں۔

 دسمد، رمتعم، بیبش نب دبعاکلمل، اقملت، نب ایحؿ، اینپ وھپیھپ رضحت رمعہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن یک تیفیک اک ایبؿ

     313    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابي ٤ًز، یحیي ، اب٩  :  راوی

 ٩ًَِ َِٟبِضَزأِيِّ  ٩ًَِ أَبٔي ٤ًََُز َیِحیَي ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  ا٢َ کَاَ٪ ی٨َُِبُذ  َحذَّ َٗ ًَبَّإض  اب٩ِٔ 

َذ  َِ ِٟ َِٟیِو٦َ َوا بُُط ا َیِْشَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزَّبٔیُب  َّي اہللُ  َِٟخَذ٦ُ أَِو  ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ ُیِشَقي ا َٓ أَٟثٔة ث٥َُّ َیأ٣ُِزُ بٔطٔ  ٔلَي ٣ََشأئ اٟثَّ ٔذ إ َِ ِٟ َذ ا ٌِ َوَب

ا٢َ أَبُو َداُود أَبُو ٤ًََُز یَِحیَي ب٩ُِ  َٗ َشاَد  َٔ ِٟ َِٟخَذ٦ُ یَُباَدُر بٔط ا نَي ُیِشَقي ا ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود ٣َ َٗ  ُٚ َِٟبِضَزأِيُّ یَُضَزا  ًُبَِیٕذ ا

اعمفہی، اشمع، ایب رمع، ییحی، انب ابعس رفامےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل  یقن یک ذیبن انبیئ اجیت دلخم نب اخدل، اوب



 

 

یھت )ریغب ہشن فایل( وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس دؿ ایپ رکےت ےھت، اس ےس اےلگ دؿ یھب ایپ رکےت ےھت، افر رسیتے دؿ یک 

 وت اےس دخاؾ یپ ایل رکےت فرہن اہب دی اجیت۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دخاؾ وک الپےن اک اشؾ کت ایپ رکےت ےھت رھپ دخ

 
 

اؾ وک مکح دپ 

 بلطم ہی ےہ ہک لبق از رخاب وہےن ےک الپیئ اجیت یھت۔

 دلخم نب اخدل، اوباعمفہی، اشمع، ایب رمع، ییحی ، انب ابعس :  رافی

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

  

 دہش ےنیپ اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دہش ےنیپ اک ایبؿ

     314    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ححاد، ب٩ ٣ح٤ذ، اب٩ جزیخ ب٩ ًلاء، ًبیذ ب٩ ٤ًيَ :  راوی

ث٨ََا  َُّط َس٤ٔ َحذَّ ًََلإئ أ٧َ  ٩ًَِ ا٢َ اب٩ُِ ُجزَیِٕخ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕذ  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ذٔ ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٕ أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٍَ ًُبَِیَذ ب٩َِ ٤ًَُيَِ

 ٔ ٥َ تُِخَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨َِضا َزِوَد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ٥َ کَاَ٪ ی٤َُُِٜث َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

٠َِیَضا ا٨َّٟ  ًَ  ١َ َْ َؼُة أَیَّت٨َُا ٣َا َد ِٔ َتَواَػِیُت أ٧ََا َوَح َٓ ًََشَّل  ُب ٨ًَِٔذَصا  ََٓیِْشَ ٥َ ٨ًَِٔذ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔبيُّ َػَّ

 َ ِّي أ ِٔ ١ِ إ ُ٘ ٠َِت ًََشَّل ٨ًَِٔذ َزی٨ََِب َٓ بُِت  ا٢َ ب١َِ رَشٔ َ٘ َٓ ُط َذَٟٔک  َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ ًَََّي إِٔحَذاص٩َُّ   ١َ َْ َذ َٓ  ََ آٔي َِ ب٨ِٔٔت َجِحٕع ٔجُذ ٨ِ٣َٔک رٔیَح ٣َ

 ٔ ٔلَي اہللٔ ٟ ٔلَي إِٔ٪ َتُتوبَا إ ََٟک َتبَِتِٔي إ ٦ُ ٣َا أََح١َّ اہللُ  َِٟت ٥َٟٔ تََُحِّ ٨َزَ َٓ ُط  َٟ ٩َِٟ أًَُوَد  ٨ًَُِض٤َا َوإٔذِ أرََسَّ ا٨َّٟٔبيُّ َو َؼَة َرضَٔي اہللُ  ِٔ ائَٔظَة َوَح ٌَ

ًََشَّل  بُِت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب١َِ رَشٔ َّي اہللُ  ِؤٟطٔ َػَّ َ٘ ٔ ٔف أَِزَوأجطٔ َحٔذیّثا ٟ ٌِ ٔلَي َب  إ

ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس انس ادمح نب دمحم نب لبنح، اجحج، نب دمحم، انب رججی نب اطعء، دیبع نب ریمع رفامےت ںیہ ہک 

اوہنں ےن التبای ہک وضحر اکی رمہبت )اینپ زفہج رہطمہ( رضحت تنب شحج ےک اپس رہھٹے وہےئ ےھت، آپ ےن اؿ ےک اپس دہش 



 

 

 اہلل ہیلع ایپ وت ںیم ےن افر رضحت ہصفح ریض اہلل اعتیل ہنع ےن آسپ ںیم ےط ایک ہک مہ ںیم ےس سج ےک اپس یھب وضحر ارکؾ یلص

فآہل فملس رشتفی الںیئ وت فہ ےہک یگ ہک آپ ےک ہنم ےس اغمریف )ہی اکی دبوب دار زیچ اک انؾ ےہ( یک وب آریہ ےہ )ویکہکن وضحر وک دبوب 

ےس ااہتنیئ رفنت یھت( وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ںیم ےس اکی اپس آےئ وت اس ےن آپ ےس فیہ اہک وت آپ ےن رفامای ہک ہکلب 

ںیم ےن وت دہش ایپ ےہ۔ زبنی تنب شحج ےک اپس۔ افر آدنئہ دفابرہ رہسگ ںیہن ویپں اگ۔ )ہی فاہعق وہا( وت رقآؿ رکمی یک آتی، مل 

یرحؾ ام الح اہلل۔ انزؽ وہیئ۔ آےگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع فہصفح وک مکح وہا ہک دفونں اہلل ےس وتہب رکںی افر بج یبن ےن 

 اپھچ رک اکی ابت یہک )افرہی آتی اس ےیل الےئ ہک( وضحر ےن رفامای اھت ہک ہکلب ںیم ےن وت دہش ایپ ےہ۔ اینپ ضعب ازفاج ےس

 ادمح نب دمحم نب لبنح، اجحج، نب دمحم، انب رججی نب اطعء، دیبع نب ریمع :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دہش ےنیپ اک ایبؿ

     315    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ابواسا٣ہ، ہظا٦، :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

٥َ َیِظَتذُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َِٟخَََ َف َصَذا ا ٌِ ََٓذَِکَ َب َش١َ  ٌَ ِٟ َِٟح٠َِواَئ َوا ٠ًََِیطٔ أَِ٪ تُوَجَذ ٨ِ٣ُٔط اٟزِّیُح یُٔحبُّ ا  

َِٟت َسوِ  ا َٗ َِٟحٔذیٔث  َُٓم ٧َِبْت َوفٔي َصَذا ا زِ ٌُ ِٟ ٠ُِت َجَزَسِت ٧َِح٠ُطُ ا ُ٘ َٓ َؼُة  ِٔ ِتنٔي َح َ٘ ًََشَّل َس بُِت  ا٢َ ب١َِ رَشٔ َٗ  ََ آٔي َِ َدةُ ب١َِ أَک٠ََِت ٣َ

 َ ُُٓم ٧َِبْت ٩ِ٣ٔ ٧ زِ ٌُ ِٟ ًَِت َوا ْة َوَجَزَسِت َر َِ ٠َْة َوهَٔي َػ٤ِ ِ٘ آٔيَُ ٣ُ َِ ٤َِٟ ا٢َ أَبُو َداُود ا َٗ  ٨َِّٟح١ٔ ِبٔت ا٩ِ٣ٔ ٧َِبٔت ا٨َِّٟح١ٔ 

نسح نب یلع، اوبااسہم، اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھٹیم زیچ افر دہش وک تہب دنسپ رفامےت ےھت آےگ 

دحثی ںیم ہی  ذموکرہ ابال دحثی اک ھچک ہصح ایبؿ ایک افر ہی ہک وضحر وک ہی ابت ڑبی یہ انوگار سگریت ہک آپ ےس دبوب آےئ۔ افر ایس

رضحت وسدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ہکلب آپ ےن اغمریف اھکای ےہ۔ وت آپ ےن رفامای ہک ںیہن ںیم ےن وت دہش ایپ ےہ۔ ےہ ہک 



 

 

 اکی اھگس وہیت ےہ 

 

ہصفح ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ےھجم الپ دای وت ںیم ےن اہک ہک اس دہش یک یھکم ےن )سج ےس ہی دہش الکن ےہ( رعف

  ےہ وک اچٹ ایل وہاگ۔ )ایس انبء رپ آپ ےک ہنم ےس دبوب آ ریہ ےہ(۔ےسج دہش یک یھکم وچیم 

 نسح نب یلع، اوبااسہم، اشہؾ، :  رافی

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

  

 ذیبن ںیم ارگ وجش دیپا وہاجےئ وت ایک مکح ےہ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

  ںیم ارگ وجش دیپا وہاجےئ وت ایک مکح ےہذیبن

     316    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، ػذٗہ ب٩ ْاٟذ، زیذ ب٩ واٗذ، ْاٟذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ حشين، ابوہزیزہ :  راوی

أٟٕذ  َْ ُة ب٩ُِ  َٗ ث٨ََا َػَذ إر َحذَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ حَُشيِٕن  ًَ أٟٔذ ب٩ِٔ  َْ  ٩ًَِ ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ َوإٗٔذ  َحذَّ

تُ  ٌِ ُظ ب٨َٔبٔیٕذ َػ٨َ َتَحی٨َُِّت ِْٓٔطَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َیُؼو٦ُ  َّي اہللُ  ٤ِٔ٠ًَُت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا٢َ  إٔذَا صَُو طُ فٔي دُبَّإئ ث٥َُّ أََتِیتُ َٗ َٓ ُط بٔطٔ 

َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ  ََ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا اُب ٩ِ٣َ  إٔ٪َّ َصَذا رَشَ َٓ َِٟحائٔٔم  ِب بَٔضَذا ا ا٢َ اِْضٔ َ٘ َٓ  َی٨ٔعُّ 

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، زدی نب فادق، اخدل نب دبعاہلل نب نیسح، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ومعام رفزہ راھک رکےت ےھت ذہلا ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااطفر ےک فتق آپ ےک ےیل ذیبن ےل رک ایگ ےسج ںیم ےن دابء ںیم 

انبای اھت رھپ ںیم اےس آپ ےک اپس ےل رک ایگ وت فہ اس فتق وجش امر راہ اھت آپ ےن رفامای ہک اےس دویار رپ دے امرف اس ےیل ہک اس 

 ب ےہ وجاہلل رپ افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ ںیہن راتھک۔آدیم یک رشا

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، زدی نب فادق، اخدل نب دبعاہلل نب نیسح، اوبرہریہ :  رافی

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



 

 

  

 ڑھکے ڑھکے اپین ےنیپ اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے ڑھکے اپین ےنیپ اک ایبؿ

     317    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتادہ، ا٧ص حرضت ا٧ص رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ َب َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي أَِ٪ َیِْشَ ًَ َّي اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

ائ٤ّٔا َٗ  اٟزَُّج١ُ 

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، اسن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای 

 (فب فریغہہک آدیم ڑھکے ڑھکے ےیپ )اپین ای وکیئ رشم

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، اسن رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے ڑھکے اپین ےنیپ اک ایبؿ

     318    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ٣شٌز ب٩ ٛذا٦، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ ٣یرسہ، ٧زا٢ ب٩ سََہ، :  راوی

َّا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟز َة  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ِبٔذ ا ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َٛٔذا٦ٕ  ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َََة َحذَّ ُ ًَا ب٤َٔإئ  َسَ ٠ًًَٔیا َد أَ٪َّ 



 

 

ِذ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ١َ َصَذا َو ٌَ ِٔ ُظ أََحُذص٥ُِ أَِ٪ َی َّ یَِْکَ ا٢َ إٔ٪َّ رَٔجا َٗ ائ٥ْٔ ث٥َُّ  َٗ بَُط َوصَُو  َْشٔ ١ُ ٣ِٔث١َ َٓ ٌَ ِٔ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َػَّ

٠ُطُ  ٌَ ِٓ  ٣َا َرأَیُِت٤ُؤِي أَ

دکاؾ، دبعاکلمل، نب رسیمہ، زناؽ نب ربسہ، رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت رضحت یلع ےن اپین وگنماای افر اےس دسمد، ییحی، رعسم نب 

ڑھکے ڑھکے یپ ایل رھپ رفامای ہک ضعب ولوگں ںیم ےس وکیئ اس رطح رکےن وک رکمفہ اتھجمس ےہ افر کشیب ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل 

 ہک مت ولوگں ےن ےھجم داھکی ےہ۔ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ ایس رطح شیج 

 دسمد، ییحی ، رعسم نب دکاؾ، دبعاکلمل، نب رسیمہ، زناؽ نب ربسہ، :  رافی

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

  

 زیکشمہ ےس ہنم اگل رک اپین ےنیپ اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ےس ہنم اگل رک اپین ےنیپ اک ایبؿزیکشمہ 

     319    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ٗتادہ، ًْک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ َتاَدةُ  َٗ ٧َََا  َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ًَبَّإض 

ُة ا َٟ َِٟحَلَّ ا٢َ أَبُو َداُود ا َٗ ٤َةٔ  ٤َُِٟحثَّ َٟٔة َوا َِٟحَلَّ ؤب ا ُٛ ٩ًَِ ُر أئ َو َ٘ ٔب ٩ِ٣ٔ فٔي اٟشِّ ِ ٩ًَِ اْٟشُّ  ٥َ ِذَرةَ َوَس٠َّ ٌَ ِٟ  َّٟتٔي َتأِک١ُُ ا

س ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک زیکشمہ ےک ومیس نب اامسلیع، امحد، اتقدہ، رکعہم، انب ابع

 فہ اجونر ےہ وج اجنتس اھکات 

 

ہنم ےس اپین ےنیپ ےس افر دنگیگ اھکےن فاےل اجونر رپ وساری رکےن ےس۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ الجلة

 ےہ۔



 

 

 سومیس نب الیعمس، امحد، اتقدہ، رکعہم، انب ابع :  رافی

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

  

 زیکشمہ اک ہنم ومڑےن اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 زیکشمہ اک ہنم ومڑےن اک ایبؿ

     320    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہزی، ًبیذ اہلل ب٩ ًبذاہلل، ابوسٌیذ،٣وسي ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

ٌٔیٕذ  ٩ًَِ أَبٔي َس ًَِبٔذ اہللٔ  ٍَ ًُبَِیَذ اہللٔ اب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أ٧َ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي َحذَّ ُِٟخِذرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا

 َ ت٨َٔأث اِْل ِْ ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي   ِسَ٘ٔیةٔ اہللُ 

رک ومیس نب اامسلیع، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زیکشمہ اک ہنم ریھپ )

 اپین ےنیپ ےس( عنم رفامای ےہ۔

 ومیس نب الیعمس، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل، اوبدیعس، :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 زیکشمہ اک ہنم ومڑےن اک ایبؿ

     321    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 نص ب٩ ًَّي، ًبذاًََّي، ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز، ًیسٰي ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ث٨ََا َنِصُ  ِبٔذ اہللٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َحذَّ ًَ ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ  ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًََِّي َحذَّ َ ِبُذ اِْل ًَ ث٨ََا  ًََّٓٔيٕ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ب٩ُِ  اِْلَِنَؼارٔ 

٨ِٔث  ِْ ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَا بٔإَٔداَوةٕ یَِو٦َ أُحُٕذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َد َّي اہللُ  َب ٩ِ٣ٔ ٓٔیَضاأَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٥َ اِْلَٔداَوةٔ ث٥َُّ رَشٔ َٓ 

رصن نب یلع، دبعاالیلع، دیبع اہلل نب رمع، ٰیسیع نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وزفہ ادح ےک دؿ 

رک اپین ایپ۔ )انچہچن دفرسا وکیئ ربنت ںیہن اکی ربنت )زیکشمہ( وگنماای رھپ رفامای ہک اس زیکشمہ اک ہنم ومڑ دف رھپ آپ ےن اس ےس ہنم اگل 

 ے ومڑا۔ فرہن یہن وج ےہ فہ زنتہہی رپ ومحمؽ ےہ۔
سلی
 وہاگ اس ےیل دیماؿ گنج ںیم افر ہنم ا

 رصن نب یلع، دبعاالیلع، دیبعاہلل نب رمع، ٰیسیع نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ایپہل ےک وسراخ ےس انیپ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ایپہل ےک وسراخ ےس انیپ

     322    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 َقہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، اب٩ طہاب، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل ب٩ ًتییہ، ابوسٌیذ،اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاہلل ب٩ وہب،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ةُ ب٩ُِ  ََِٔي َُقَّ َ َ ِْ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ًَِبذٔ  َحذَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ٔطَضإب 

ٔب ٩ِ٣ٔ ث٠ُِ  اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبةَ  ِ ٩ًَِ اْٟشُّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َُّط  ُِٟخِذرٔیِّ أ٧َ ٌٔیٕذ ا َذٔح َوأَِ٪ ٩ًَِ أَبٔي َس َ٘ ِٟ ٤َٔة ا

أب  َ
َخ فٔي اْٟشَّ َٔ  ی٨ُِ

 
ؼ
 ی ہ، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رقہ نب دبعارلنمح، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب 
ت

 

ی

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک اس ابت ےس ہک ایپہل ےک وسراخ ای اس ےک وٹےٹ وہےئ ہصح ےس ایپ اجےئ افر اس ابت 



 

 

 ےس ہک اپین دای ای رشمفب ںیم وھپاکن اجےئ۔ )ہی یہن زنتیہی رپ ومحمؽ ےہ(۔

 ی ہ، اوبدیعس، ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب :  رافی
ت

 

ؼی
 فبہ، رقہ نب دبعارلنمح، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب 

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

  

 وسےن اچدنی ےک ربنت ںیم انیپ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وسےن اچدنی ےک ربنت ںیم انیپ

     323    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابي ٟیَّي، :  راوی

 ٔ ٤ََِٟذائ ُة بٔا َٔ ا٢َ کَاَ٪ حَُذِی َٗ َِٟیََّي  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح اْ٪ َحذَّ َ٘ أََتاُظ دٔصِ َٓ َٓاِسَتِشَقي   ٩ٔ

٥ِ٠َ ی٨ََِتطٔ َوإٔ٪َّ  َٓ ِذ ٧ََضِیُتُط  َٗ ِّي  ََّ أَِ ٔ ٥َِٟ أَِر٣ٔطٔ بٔطٔ إ ِّي  ِٔ ا٢َ إ َٗ ٣َاُظ بٔطٔ َو ٕة ََفَ َـّ ٔ ٩ًَِ  بٔإ٧َٔإئ ٩ِ٣ٔ ٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ِٟ َصٔب َوا ٔب فٔي آ٧َٔیةٔ اٟذَّ ِ ٩ًَِ اْٟشُّ یَبأد َو ٔ َواٟذِّ یز ََِٟحٔ ٔ ا ة ٧َِیا َوَل٥ُِٜ فٔي اِْلَٔخَ ُض٥ِ فٔي اٟذُّ َٟ ا٢َ هَٔي  َٗ ةٔ َو َـّ ٔٔ 

صفح نب رمع، ہبعش، مکح، انب ایب یلیل، رفامےت ںیہ ہک اکی ابر رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امیؿ دمانئ ںیم ےھت اوہنں ےن 

ےن اےس رپے اکنیھپ افر رفامای ہک کشیب اےس ہن اتکنیھپ اپین بلط ایک وت اکی اسکؿ اؿ ےک اپس اچدنی ےک اکی ربنت ںیم الای۔ اوہنں 

ج، نکیل ںیم ےن اس اسکؿ وک ےلہپ یھب عنم ایک اھت اس ےس نکیل فہ ابز ہن آای۔ احالہکن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمشی، دةی

رفامای ہک ہی زیچںی افکر ےک ےیل ںیہ داین ںیم افر )اکی یتمیق ڑپکا( افر وسےن اچدنی ےک ربنت ںیم ےنیپ ےس عنم رفامای ےہ افر آپ ےن 

 اہمترے ےیل ںیہ آرخت ںیم۔

 صفح نب رمع، ہبعش، مکح، انب ایب یلیل، :  رافی

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



 

 

  

 یسک ربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک اپین انیپ

 ایبؿ ےنیپ اک :   ابب

 یسک ربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک اپین انیپ

     324    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤ذ، ٠ٓیح، سٌیذ ب٩ حارث، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ٕذ  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َِٟحارٔٔث  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٠َُِٓیْح  ثَنٔي  َحذَّ

ًَََّي َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َوصَُو یَُحو٢ُِّ  ٥َ َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َْ ا٢َ  َد َ٘ َٓ ٤َِٟاَئ فٔي َحائٔٔلطٔ  ا

ا٢َ بَ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٨ًَِا  ََّ َِکَ ٔ ِی٠ََة فٔي َط٩ٕٓ َوإ ٥َ إِٔ٪ کَاَ٪ ٨ًَِٔذَک ٣َاْئ بَاَت َصٔذظٔ ا٠َّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ١ِ ٨ًِٔٔذی ٣َاْئ بَاَت فٔي  َػَّ

 َط٩ٕٓ 

ج، دیعس نب احرث، اجرب نب دبعاہلل ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص 

فلب 

اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت امثعؿ نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، 

اےنپ اکی احصیب ےک اسھت اکی ااصنری صخش ےک )ابغ ںیم ےئگ( فہ ااصنری اےنپ ابغ وک اپین دے راہ اھت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یپ ںیل ےگ۔ ےن رفامای ہک ارگ اہمترے اپس زیکشمے ںیم آج رات اک اپین ےہ )وت ںیمہ دف( فرہن مہ )اتالب فریغہ ےس( ہنم اگل رک

 اوہنں ےن رفامای ہک ویکں ںیہن ریمے اپس زیکشمے ںیم اپین وموجد ےہ۔

ج، دیعس نب احرث، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

فلب 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، 

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

  

 اال( وخد بک ےیپاسیق )الپےن ف

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسیق )الپےن فاال( وخد بک ےیپ

     325    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ابو٣ختار، ًبذاہلل ب٩ ابي اوفي، :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي أَِوفَي أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ  ٩ًَِ ٤ُِِٟخَتارٔ  أَبٔي ا

بّا ص٥ُِ رُشِ ِو٦ٔ آَٔخُ َ٘ ِٟ  َساقٔي ا

رفامای ہک وقؾ وک )اپین ای ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اوباتخمر، دبعاہلل نب ایب افیف، رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رشمفب( الپےن فاال بس ےس آرخ ںیم ےیپ۔

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اوباتخمر، دبعاہلل نب ایب افیف، :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 بک ےیپ اسیق )الپےن فاال( وخد

     326    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ُتَٔي َحذَّ ٥َ أ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔبيَّ َػَّ

ابٔيَّ  ًَِلی اِْلرَِعَ َب ث٥َُّ أَ َْشٔ َٓ ٔ أَبُو بَِْکٕ  ٩ًَِ َیَشارٔظ ابٔيٌّ َو ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ أرَِعَ ِذ ٔطیَب ب٤َٔإئ َو َٗ َٓاِْلَی٩َ٤َِ ب٠َََٕٔن  ا٢َ اِْلَی٩َ٤َِ  َٗ   َو

امکل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اپین الم وہا یبنعق، دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اسن نب 

دفدھ الای ایگ آپ ےک داںیئ رطػ اکی داہییت اھٹیب اھت ہکبج ابںیئ رطػ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع، رشتفی رفام ےھت، آپ 



 

 

 اںیئ۔ےن اس دفدھ وک وخد ایپ رھپ ارعایب وک دای افر رفامای ہک داںیئ رھپ د

 یبنعق، دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اسیق )الپےن فاال( وخد بک ےیپ

     327    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ابي ًؼا٦، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

َّي  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ  ٕ ٩ًَِ أَبٔي ًَٔؼا٦ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إٔذَا َحذَّ اہللُ 

َص ثَََلثّا َو  َّٔ َب َت٨َ ُ رَشٔ ُ َوأ٣ََِزأُ َوأَبَِزأ ا٢َ صَُو أَص٨َِأ َٗ 

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ایب اصعؾ، اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اپین ایپ رکےت ےھت وت نیت 

افر اھکان یھب وخب مضہ وہات ےہ افر رمہبت اسسن ےتیل )ینعی نیت اسسن ںیم ےتیپ( افر آپ ےن رفامای ہک ااسی رکان زایدہ ایپس اھجبات ےہ 

 زایدہ تحص اک اضنم ےہ۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ایب اصعؾ، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ےنیپ ےک اپین ںیم وھپکن امران

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اپین ںیم وھپکن امرانےنیپ ےک 

     328    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، اب٩ ًیی٨ہ، ًبذالْکی٥، ًْک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

ی٥ٔ  ًَِبذٔ اِلَْکٔ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ

َخ ٓٔیطٔ  َٔ َص فٔي اِْل٧َٔأئ أَِو ی٨ُِ َّٔ ٥َ أَِ٪ یُت٨ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

 ربنت ںیم اسسن دبع اہلل نب دمحم، انب  ،ہنی، دبعارکلمی، رکعہم، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ےنیل افر اس ںیم وھپکن امرےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 دبعاہلل نب دمحم، انب  ،ہنی، دبعارکلمی، رکعہم، انب ابعس :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وھپکن امرانےنیپ ےک اپین ںیم 

     329    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، یزیذ ب٩ ٤ْيَ، ًبذاہلل ب٩ برس، ج٩ کا ت٠ٌٙ ب٨و س٠ی٥ :  راوی

ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ٤َيَ ُْ ٩ًَِ یَزٔیَذ ب٩ِٔ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ث٨ََا َح َّي َحذَّ ا٢َ َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ برُِسٕ ٩ِ٣َ بَنٔي ُس٠َِی٥ٕ 

ََٓذَِکَ َحِیّشا أََتاُظ بٔطٔ ث٥َُّ أَتَ  ا٣ّا  ٌَ َ َِٟیطٔ ك ٔ ٦َ إ ذَّ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٨َز٢ََ  َٓ ٔلَي أَبٔي  ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَََّي اہللُ  ٨َاَو٢َ ٩ِ٣َ  َٓ َب  َْشٔ َٓ إب  اُظ بَْٔشَ

ٔ َی٤ٔی٨ٔطٔ َوأَک١ََ َت٤ِزّ  َذ ب٠َٔٔحا٦ َْ َ أ َٓ ا٦َ أَبٔي  َٗ ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ُِٟوِسَلی  بَّابَُة َوا ِیطٔ اٟشَّ ٌَ ٔ أُِػبُ ًَََّي َهِضز ١َ ی٠ُِقٔي ا٨ََّٟوی  ٌَ َح َٓ ا٢َ ا  َ٘ َٓ  َدابَّتٔطٔ 

َُٟض٥ِ َواِرَح٤ُِض٥ِ  َتُض٥ِ َواُرِٔفِ  ِٗ ُض٥ِ ٓامَٔی َرَز َٟ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  َ٘ َٓ َُ اہللَ لٔي   اِد



 

 

رمع، ہبعش، سیدی نب ریمخ، دبعاہلل نب رسب، نج اک قلعت ونب میلس ےس اھت رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس صفح نب 

 )اکی اخص مسق اک 
 
ریمے فادل ےک اپس رشتفی الےئ افر اؿ ےک رھگ رپ امہمؿ وہےئ، ریمے فادل ےن آپ وک اھکان شیپ ایک افر یح

الےئ رھپ وکیئ رشمفب ےل رک آےئ، وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایپ افر رھپ اےس اےنپ داںیئ رطػ ےھٹیب اھکان( اک ذرک ایک افر اےس 

 و ں وک درایمؿ یک ایلگن افر اہشدت یک ایلگن رپ رےتھک ےئگ بج وضحر ہیلع االسلؾ 
لی

 

ھی
گ

وہےئ صخش وک ددیای افر وجھکرںی اھکںیئ افر ایکن 

ے فادل یھب ڑھکے وہ ےئگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وساری یک اگلؾ ڑکپ رک )فایسپ ےک ےیل( ڑھکے وہےئ وت ریم

ڑھکے وہ ےئگ افر اہک ہک ریمے ےئل اہلل ےس داع رفامےیئ، وضحر ہیلع االسلؾ ےن رفامای ہک اے اہلل اؿ ےک امؽ ںیم وج آپ ےن اںیہن 

 رفام۔ دای ےہ ربتک رفام افر اؿ یک رفغمت رفام افر اؿ رپ رمح

 صفح نب رمع، ہبعش، سیدی نب ریمخ، دبعاہلل نب رسب، نج اک قلعت ونب میلس :  رافی

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

  

 دفدھ ےنیپ ےک دعب ایک ےہک

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ ےنیپ ےک دعب ایک ےہک

     330    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد اب٩ زیذ، ٣وسٰي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، اب٩ س٤٠ہ، ًَّي ب٩ زیذ، ٤ًز ب٩ رح٠٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ نٔي اب٩َِ َزیِٕذ ح و َحذَّ ٌِ اْد َی ث٨ََا َح٤َّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َحذَّ  ٩ًَِ نٔي اب٩َِ َس٤َ٠ََة  ٌِ اْد َی ث٨ََا َح٤َّ َحذَّ

َّي اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َْ َذ َٓ ٨ُِت فٔي بَِیٔت ٣َِی٤ُو٧ََة  ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٠َ٣ََة  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ رَحِ ُط َزیِٕذ  ٌَ ٥َ َو٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َحاُؤا بٔ  َٓ َِٟؤٟیٔذ  أُٟذ ب٩ُِ ا َْ َْ ٔ أْٟذ إ َْ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓتََبزَّ ًَََّي ث٤َُا٣ََتئِن  بَّئِن ٣َِظؤیَّئِن  اَُٟک ـَ

َب  َْشٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٠َََٕٔن  ًَ َّي اہللُ  ُتَٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ أََج١ِ ث٥َُّ أ َٗ ُذُرُظ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِ٘ ٠َِیطٔ  َت ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ

 ٔ َّا ٨ِ٣ُٔط َوإَٔذا ُسق ِ ي َْ ٨َ٤ٌِٔا  ِ ٨ََٟا ٓٔیطٔ َوأَك ١ِ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ُ٘ ٠َِی َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ٥َ إَٔذا أَک١ََ أََحُذ ٨ََٟا ٓٔیطٔ َوَس٠َّ ١ِ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  ُ٘ ٠َِی َٓ َٟب٨َّا  َي 



 

 

 َٟ َُّط  إ٧ٔ َٓ ٕ َوزِٔد٧َا ٨ِ٣ُٔط  د ُى ٣َُشذَّ ِٔ َٟ ا٢َ أَبُو َداُود صََذا  َٗ ََّ ا٠َََُّٟن  ٔ أب إ َ
ا٦ٔ َواْٟشَّ ٌَ  ِیَص َطِیْئ یُِحزُٔئ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

دسمد، امحد انب زدی، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، انب ہملس، یلع نب زدی، رمع نب رحہلم، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک 

رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتیل ہنع ےک رھگ ںیم اھت وس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک  ںیم اکی رمہبت اؾ اوملنینم

اسھت رضحت اخدل نب فدیل ریض اہلل اعتیل ہنع فاہں رشتفی الےئ۔ فہ ولگ )اؾ اوملنینم ےک رھگ(، ینھب وہیئ وگہ، زکلویں رپ رھک 

ک دای رفنت ےس وت رضحت اخدل ےن رفامای ہک ریما ایخؽ ےہ ہک اشدی آپ یلص اہلل الےئ، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھت

آپ  ہیلع فآہل فملس ےس اندنسپ ےتھجمس ںیہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن رفامای ہک اہں رھپ وضحر ےک اپس دفدھ الای ایگ وت

امای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ اھکان اھکےئ وت ےہک وت اے اہلل ںیمہ اس اھکےن ںیم ےن اےس ایپ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

ربتک اطع رفامںیئ۔ افر ںیمہ اس ےس رتہب اھکان الھکےیئ افر بج وکیئ دفدھ ےئپ وت ےہک اے اہلل ںیمہ اس دفدھ ےس ربتک اطع 

زیچ ایسی ںیہن وج دفونں یک افکتی رکے وساےئ دفدھ  رفامےی۔ افر اس ںیم ںیمہ زایدیت اطع رفام اس ےیل ہک اھکےن ےنیپ یک وکیئ

 ےک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی اافلظ دسمد )رافی( ےک ںیہ۔

 دسمد، امحد انب زدی، ومٰیس نب الیعمس، امحد، انب ہملس، یلع نب زدی، رمع نب رحہلم، انب ابعس :  رافی

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

  

 ربنت ڈاھےنکن اک ایبؿ

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ڈاھےنکن اک ایبؿ

     331    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ح٨ب١، یحیي ، اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ِٙ َحذَّ ٔ ا٢َ أ٠َُِ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلاْئ  ََِٔي  َ َ ِْ َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أ  َیِحیَي 

ٕٔ ٣ِٔؼَباَحَک َواذُِِکِ اِس٥َ اہللٔ ِ ا َوأَك ّ٘ ٠َ ِِ َتُح بَابّا ٣ُ ِٔ ََ َی ِیَلاَ٪  َٓإٔ٪َّ اٟظَّ ٕ  َو بَابََک َواذُِِکِ اِس٥َ اہللٔ  ود ٌُ ِو بٔ َٟ زِ إ٧َٔائََک َو ِّ٤ َْ



 

 

ائََک َواذُِِکِ اِس٥َ اہللٔ  َ٘ ٠ًََِیطٔ َواذُِِکِ اِس٥َ اہللٔ َوأَِؤک ٔس زُٔؿُط  ٌِ  َت

اے ادمحنب لبنح، ییحی، انب رججی، اطعء، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےنپ درفازہ وک دنب روھک 

ذرک ےک اسھت اس ےیل ہک اطیشؿ دنب درفازہ ںیہن وھکؽ اتکس۔ افر اےنپ رچاغ وک اھجبؤ اہلل ےک ذرک ےک اسھت، افر اےنپ ربنت وک اہلل ےک 

 ڈاھکن دف وخاہ یسک زکلی یہ وک اس ےک افرپ ڈاؽ دف، افر اےنپ زیکشمہ اک ہنم یھب دنب ابدنھ رک روھک اہلل ےک ذرک ےک اسھت۔

 ، انب رججی، اطعء، اجربادمحنب لبنح، ییحی  :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ڈاھےنکن اک ایبؿ

     332    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جابز ب٩ ًبذاہلل حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابوزبيَ، :  راوی

ِبٔذ اہللٔ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ًَ ث٨ََا  ٥َ  َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

 ٔ َِٟیَص ب ٔ َو َِٟخَََ ُٔوَ بَٔضَذا ا ِٟ ُٕ إ٧َٔاّئ َوإٔ٪َّ ا ََ یَِٜٔظ ََ َیُح١ُّ ؤکَاّئ َو ا َو ّ٘ َتُح بَابّا ٠ََُ ِٔ ََ َی ِیَلاَ٪  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ا٢َ  َٗ َة َت٤َا٣ٔطٔ  َ٘ ِیٔش

ًَََّي ا٨َّٟأض بَِیَتُض٥ِ أَِو بُُیوَتُض٥ِ   ٦ُ  ُترِضٔ

 فآہل فملس ےس یہی دحثی رفاتی رکےت ںیہ نکیل انلمکم۔ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

ربنت رفامای ہک اس ےیل ہک اطیشؿ دنب درفازہ وک ںیہن وھکؽ اتکس افر ہن یسک ہنم دنب ربنت ےک ادنر اج اتکس ےہ، افر ہن یہ یسک ڈاھےنکن ےئگ 

 ۔وک وھکؽ اتکس ےہ افر کشیب وچایہ ولوگں ےک رھگ وک ای رھگفں وک آگ اگل د یت ےہ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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



 

 

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ڈاھےنکن اک ایبؿ

     333    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٓـی١، ب٩ ًبذاٟوہاب، ح٤اد، ٛثيَ، ب٩ ط٨ويَ، ًلاء، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 ٕ ٔ ب٩ِٔ ٔط٨ِٔويَ ثٔيَ َٛ  ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ یُّ  ٔ ْکَّ َِٟوصَّأب اٟشُّ ِبُذ ا ًَ ِی١ُ ب٩ُِ  ـَ ُٓ ْد َو ث٨ََا ٣َُشذَّ ِبٔذ ٩ًَِ َحذَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ 

 ٔ إٔ٪َّ ٠ِٟٔح٩ِّٔ ا٧ِت َٓ ٤ََِٟشأئ  ْد ٨ًَِٔذ ا ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ٌَٔظأئ َو ِٟ ُتوا ٔػبَِیا٥َُِٜ٧ ٨ًَِٔذ ا ٔٔ ِٛ ا٢َ َوا َٗ ُط  ٌَ َٓ ّة اہللٔ َر َٔ ِل َْ  َظاّرا َو

 رر، اطعء، اجرب نب دبعاہلل ےس رموفاع
ی

 

ظ

 

ت

 

س
رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل  دسمد، لیضف، نب دبعاولاہب، امحد، ریثک، نب 

فملس ےن رفامای ہک اےنپ وچبں وک اشعء ےک فتق ےس رفک رک روھک )رھگفں ںیم( ہکبج دسمد یک رفاتی ےہ ہک اشؾ وک رفےک روھک اس 

 ےیل ہک انجت ےک ےنلیھپ افر اکچ ےنیل اک فتق وہات ےہ۔

 رر، اطعء، اجرب نب دبعاہلل دسمد، لیضف، نب دبعاولاہب، امحد، ریثک، نب :  رافی
ی

 

ظ

 

ت

 

 س

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ڈاھےنکن اک ایبؿ

     334    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ،  :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل اؤیََة َحذَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َّي اہللُ َحذَّ ٍَ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ

ا َ٘ َٓ اِسَتِشَقي  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َذٕح ٓٔیطٔ ًَ َ٘ َحاَئ بٔ َٓ َد اٟزَُّج١ُ َیِظَتذُّ  َْخَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بَََّي  َٗ ََ َنِش٘ٔیَک ٧َبٔیّذا  ِو٦ٔ أَ َ٘ ِٟ ٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا



 

 

 ُ ا٢َ أَب َٗ ٠ًََِیطٔ ًُوّدا  زَٔق  ٌِ ِو أَِ٪ َت َٟ زَِتُط َو َّ٤ َْ  ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ َٗ ٧َبٔیْذ  ٠َِیطٔ و َداُود  ًَ زُٔؿُط  ٌِ  ا٢َ اِْلَِػ٤َعٔيُّ َت

امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےنہک اگل ہک مہ آپ وک ذیبن ہن فملس ےک اسھت ےھت۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین بلط ایک، ولوگں ںیم ےس اکی آدیم 

ہیلع الپںیئ۔ رفامای ہک ویکں ںیہن۔ انچہچن فہ صخش دفڑات وہا ابرہ لکن ایگ افر اکی ایپہل سج ںیم ذیبن یھت ےل رک آای وضحر ارکؾ یلص اہلل 

د رفامےت ںیہ ہک ایعمص ےن فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ہک وت ےن اےس ڈاھاکن ویکں ںیہن؟ وخاہ اس رپ زکلی یہ رھک داتی، اامؾ اوبداؤ

 رفامای ہک، رعتہض، ہیلع۔ )ہی اافلظ اک رفؼ ایبؿ ایک(۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿےنیپ  :   ابب

 ربنت ڈاھےنکن اک ایبؿ

     335    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ًبذاٌٟزیز اب٩ ٣ح٤ذ ہظا٦ :  راوی

 َ ُٗت ِیَّٔيُّ َو َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ٌٔیُذ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو ث٨ََا َس ٩ًَِ َحذَّ ٕذ  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  اُٟوا َحذَّ َٗ ٌٔیٕذ  ِیَبُة ب٩ُِ َس

َذ  ٌِ ٥َ کَاَ٪ یُِشَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َیا صَٔظا٦ٕ  ِ٘ ٤َِٟاُئ ٩ِ٣ٔ بُُیؤت اٟشُّ َُٟط ا ُب 

ُٗتَیِ  ا٢َ  ٤َِٟٔذی٨َةٔ َیِو٣َا٪ٔ َٗ ًَيِْن بَِی٨ََضا َوبَيَِن ا  َبُة هَٔي 

دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب دمحم، ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ایقس اکی ہمشچ ےہ وج دمہنی دنمفرہ ےس دف دؿ یک اسمتف ےک ےیل ایقس ےک رھگفں ےس اھٹیم اپین الای اجات اھت، ہبیتق نب دیعس ےتہک ںیہ ہک 

 افہلص رپ فاعق ےہ۔



 

 

 دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب دمحم، ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم اشہؾ :  رافی

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

  

 اک ایبؿ اھکےن ےنیپ : ابب

 دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ

     336    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ِبٔذ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔلَي َحذَّ ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إَٔذا دُعَٔي أََحُذ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

٠َِیأِتَٔضا َٓ َِٟؤٟی٤َٔة   ا

 یک یبنعق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک وک فہمیل

 دوعت دی اجےئ وت اےس دوعت فہمیل رپ رضفر اجان اچےیہ۔

 یبنعق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ

     337    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ابواسا٣ہ، ًبیذاہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  َّي اہللَُحذَّ ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ  

 َُ ٠َِیِذ َٓ ٥ِ َوإِٔ٪ کَاَ٪ َػائ٤ّٔا  ٌَ ٠َِیِل َٓ ا  ْٔطّ ِٔ إِٔ٪ کَاَ٪ ٣ُ َٓ ٨َاُظ َزاَد  ٌِ ٥َ ب٤َٔ  َوَس٠َّ

اانت  دلخم نب اخدل، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی یہ رفامای ہک اس ںیم

 رفزہ دار ہن وہ وت اھکان اھک ےل افر ارگ رفزہ دار وہ وت وھچڑ دے۔ااضہف ےہ ہک ارگ 

 دلخم نب اخدل، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿدوعت وبقؽ رکےن اک 

     338    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ َ ٚٔ أ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّي اہللُ ٤ََز َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ

ّسا کَاَ٪ أَِو ٧َِحَوظُ  ٠ُِیحِٔب رُعِ َٓ اُظ  َْ ٥ِ أَ ُٛ ًَا أََحُذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َد

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم 

 یئ اےنپ اھبیئ وک دوعت دے وت اےس وبقؽ رکان اچےیہ وخاہ فہ اشدی یک دوعت وہ ای اس ےک لثم وکیئ افر دوعت وہ۔ےس وک



 

 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ

     339    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ؼفي، ب٘یہ، زبیذی، ٧آٍ، ایوب كي س٨ذ :  راوی

 ٔ ٍٕ بٔإِٔس٨َاد ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا اٟزُّبَِیٔذیُّ  ُة َحذَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ َّي َحذَّ ٤َُِٟؼف ث٨ََا اب٩ُِ ا ٨َاظُ َحذَّ ٌِ  أَیُّوَب َو٣َ

 انب یفصم، ہیقب، زدیبی، انعف، اویب یک دنس ےس انعف ےن یہی دحثی لقن یک ےہ۔

 انب یفصم، ہیقب، زدیبی، انعف، اویب یک دنس :  رافی

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

  

 ایبؿاھکےن ےنیپ اک  :   ابب

 دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ

     340    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ابوزبيَ، جابز :  راوی

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َ ٩ِ٣َ دُعَٔي َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اہللُ 

٥َ َوإِٔ٪ َطاَئ َتَزَک  ٌٔ َ إِٔ٪ َطاَئ ك َٓ ٠ُِیحِٔب  َٓ 



 

 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےسج دوعت دی اجےئ اےس 

 اھکےئ افر اچےہ وت وھچڑ دے۔ )نکیل احرض رضفر وہ(۔اچےیہ ہک وبقؽ رکے، رھپ ارگ اچےہ وت اھکان 

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ

     341    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، درست ب٩ زیاد، ابا٪ ب٩ كارٚ، ٧آٍ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٕٚ ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ كَارٔ ث٨ََا دُُرِسُت ب٩ُِ زٔیَادٕ  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ َّي ٤ًََُز  اہللٔ َػَّ

 َْ ٕ َد ًَِوة ٔ َد َُيَِ ًَََّي   ١َ َْ َٟطُ َو٩ِ٣َ َد ًََصي اہللَ َوَرُسو ِذ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یُحِٔب  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ دُعَٔي  ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ َّا  َد ٣ُِٔي ا َوََخَ ّٗ ١َ َسارٔ

ٕٚ ٣َِحُضو٢ْ   أَبُو َداُود أَبَاُ٪ ب٩ُِ كَارٔ

عف، دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج وک دسمد، درتس نب زاید، اابؿ نب عارؼ، ان

دوعت دی اجےئ افر اس ےن دوعت وبقؽ ہن یک وت اس ےن اہلل افر اس ےک روسؽ یک انرفامین یک۔ افر وج صخش ریغب دوعت ےک دوعت 

 ایگ۔ںیم احرض وہا وت فہ وچر نب رک دالخ وہا افر ولٹ امر رک لکن 

 دسمد، درتس نب زاید، اابؿ نب عارؼ، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دوعت وبقؽ رکےن اک ایبؿ

     342    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ارعد، ابوہزیزہ :  راوی

و٢ُ رَشُّ  ُ٘ َّطُ کَاَ٪ َی ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أ٧َ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ََٟضا َحذَّ َِٟؤٟی٤َٔة یُِذعَي  ا٦ُ ا ٌَ َ ا٦ٔ ك ٌَ اٟلَّ

َٟطُ اِْل٨ََُِٔیاُئ  ًََصي اہللَ َوَرُسو ِذ  َ٘ َٓ ًَِوَة  ٥ِ َیأِٔت اٟذَّ َٟ ٤ََِٟشاٛٔيُن َو٩ِ٣َ  ََُک ا ِ  َویُت

یبنعق، امکل، انب اہشب، ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامای رکےت ےھت ہک دبرتنی اھکان اس فہمیل اک اھکان ےہ سج ںیم 

اجےئ۔ افر وج دوعت ںیم )البےن ےک ابفوجد( احرض ہن وہا وت اس ےن اہلل افر اس  امدلارفں وک البای اجےئ افر رقفاء اسمنیک وک وھچڑ دای

 ےک روسؽ یک انرفامین یک۔

 یبنعق، امکل، انب اہشب، ارعج، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 بحتسم ےہاکنح ےک دعب فہمیل رکان 

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےک دعب فہمیل رکان بحتسم ےہ

     343    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ح٤اد، ثابت :  راوی

٩ًَِ ثَابٕٔت  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ ٌٔیٕذ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ْد َو ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ ذُِٔکَ َتزِؤیُخ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع ٨ًَِٔذ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َحذَّ َٗ

 َ٠ًَ  ٥ََٟ ًَََّي أََحٕذ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔطٔ ٣َا أَِو  ٥ََٟ ٥َ أَِو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٕ ٥ََٟ بَٔظاة  ِیَضا أَِو



 

 

رفاتی ےہ ہک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسےنم رضحت زبنی ریض اہلل  دسمد، ہبیتق نب دیعس، امحد، اثتب ےس

اعتیل ہنع تنب شحج )اؾ اوملنینم( ےک اکنح اک ذرک آای وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن ںیہن داھکی ہک وضحر ارکؾ ےن اینپ ازفاج ںیم 

 ہنع ےس اکنح ےک دعب ایک اھت۔ آپ ےن اکی رکبی ےس فہمیل ایک اھت۔ ےس یسک اک ااسی فہمیل ایک وہ شیج رضحت زبنی ریض اہلل اعتیل

 دسمد، ہبیتق نب دیعس، امحد، اثتب :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےک دعب فہمیل رکان بحتسم ےہ

     344    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حا٣ذ ب٩ یحیي ، سٔیا٪، وائ١ ب٩ داؤد، بْک ب٩ وائ١، زہزی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٨ِٔطٔ بَِْکٔ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  ث٨ََا َوائ١ُٔ ب٩ُِ َداُوَد  َیاُ٪ َحذَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا َحا٣ُٔذ ب٩ُِ َیِحیَي َحذَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َحذَّ اٟزَّصِزٔیِّ 

 ٕ ٕٙ َوَت٤ِز َة بَٔشؤی ٔٔیَّ ًَََّي َػ  ٥َ َٟ ٥َ أَِو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

احدم نب ییحی، ایفسؿ، فالئ نب داؤد، رکب نب فالئ، زرہی، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ہیفص )ےس اکنح ےک دعب( وتس افر وجھکر ےس فہمیل ایک۔رضحت 

 احدم نب ییحی ، ایفسؿ، فالئ نب داؤد، رکب نب فالئ، زرہی، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 ےس فایسپ رپ اھکان الھکان رفس

 ےنیپ اک ایبؿ اھکےن :   ابب



 

 

 رفس ےس فایسپ رپ اھکان الھکان

     345    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، طٌبہ، ٣حارب ب٩ دثار، جابز :  راوی

٩ًَِ ٣َُحارٔٔب  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َّي اہللُ َحذَّ ٔذ٦َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ب٩ِٔ دٔثَإر 

ةّ  ٤َِٟذٔی٨ََة ٧َََحَ َجزُوّرا أَِو َبَِقَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، احمرب نب داثر، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ رشتفی 

 ےئ وت اکی افٹن ای اگےئ ذحب رفامیئ۔ال

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، احمرب نب داثر، اجرب :  رافی

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

  

 امہمدناری اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 امہمدناری اک ایبؿ

     346    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، سٌیذ، ابورشیح، :  راوی

 َّ ٔبيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َٜ یِٕح اِل ٩ًَِ أَبٔي رُشَ ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ ٩ِ٣َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ کَاَ٪  ي اہللُ 

ُة ثَََلثَُة أَیَّا َٓ َیا ِـّ ِی٠َُتُط اٟ َٟ ُط َجائٔزَتُُط یَِو٣ُُط َو َٔ ٦ِ َؿِی ٠ُِیِْکٔ َٓ َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ  ََ َیٔح١ُّ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ْة َو َٗ ُضَو َػَذ َٓ َٔک  َذ ذَٟ ٌِ ٦ٕ َو٣َا َب

ا٢َ أَبُو َداُود َُقَٔئ  َٗ َجُط  َّي یَُِحٔ ُط أَِ٪ یَِثؤَی ٨ًَِٔذُظ َحت ا٢َ َوُسئ١َٔ  َٟ َٗ ٥ِ أَِطَضُب  ُٛ ََ َ َ ِْ ٜٔيٕن َوأ٧ََا َطاصْٔذ أَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٣ِٔش ًَََّي ا



 

 

ُط  ُٔ ٣ُُط َویُِتٔح ا٢َ یُِْکٔ َٗ ِی٠َْة  َٟ ٥َ َجائٔزَتُُط یَِو٦ْ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِو٢ٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٗ  ٩ًَِ ِی٠َّة َوثَََلثََة أَ ٣َأْٟک  َٟ ُوُط یَِو٣ّا َو َٔ یَّا٦ٕ َوَیِح

ّة  َٓ  ٔؿَیا

یبنعق، امکل، دیعس، اوبرشحی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش اہلل اعتیل رپ افر ویؾ آرخت 

رپ اامیؿ راتھک ےہ اس وک اچےیہ ہک اےنپ امہمؿ یک وخب رکتمی رکے افر امہمؿ اک ااعنؾ ف ازعاز اکی دؿ، اکی رات، افر اس یک 

امہمؿ داری نیت دؿ نیت رات افر وج اس ےک دعب وہ فہ زیمابؿ ےک ےیل دصہق ےہ، افر امہمؿ ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک فںیہ زیمابؿ 

 ےک اپس رہھٹ اجےئ اانت ہک زیمابؿ وک یگنت ںیم ڈاؽ دے۔

 یبنعق، امکل، دیعس، اوبرشحی، :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 امہمدناری اک ایبؿ

     347    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوہزیزہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ح٤ذ ب٩ ٣حبوب، ح٤اد، ًاػ٥، ابوػاٟح،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ ُذ ب٩ُِ ٣َِحبُوٕب  ٌٔی١َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي  َحذَّ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

 ٔ ٤َا ٔسَوی ذَٟ َٓ ُة ثَََلثَُة أَیَّا٦ٕ  َٓ َیا ِـّ ا٢َ اٟ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ْة اہللُ  َٗ ُضَو َػَذ َٓ  َک 

ومیس نب اامسلیع، دمحم نب وبحمب، امحد، اعمص، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

 امہمؿ داری نیت دؿ ےہ افر اےکس دعب )وج زیمابین رکے( فہ دصہق ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک احرث نب نیکسم ےک اسےنم ہی

دحثی ریمی وموجدیگ ںیم زپیھ یئگ ہک آپ وک ابہش ےن التبای۔ افر رفامای ہک اس اک ارکاؾ رکے افر ےس ہفحت فریغہ دے افر اکی 

 دؿ رات کت اس یک افحتظ فدھکی اھبؽ رکے افر نیت دؿ کت امہمؿ داری رکے۔



 

 

 ومیس نب الیعمس، دمحم نب وبحمب، امحد، اعمص، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ےنتک اایؾ کت فہمیل رکان بحتسم ےہ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک اایؾ کت فہمیل رکان بحتسم ےہ

     348    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ثني، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ہ٤ا٦، ٗتادہ، حش٩، ًبذاہلل ب٩ ًث٤ا٪، ایک کاےن طخؽ٣ح٤ذب٩  :  راوی

َِٟحَش  ٩ًَِ ا َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحذَّ ث٨ََا َص٤َّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحذَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ  ٩ًَِ  ٩ٔ

٩ًَِ َرُج١ٕ  فٔيِّ  َ٘ ٥َِٟ َی٩ُِٜ اِس٤ُُط ُزَصيَُِ ب٩ُِ ًُثِ  اٟثَّ َّا إِٔ٪  ِ ي َْ ٠َِیطٔ  ًَ ا أَِی یُِثنَي  ّٓ زُو ٌِ َٟطُ ٣َ ا٢ُ  َ٘ ٕٕ کَاَ٪ ُی ًَِوَر ٩ِ٣ٔ َث٘ٔی َََٓل أَ ٤َاَ٪ 

ٌّٙ َواٟثَّ  ٕ َح ٢َ یَِو٦ َِٟؤٟی٤َُة أَوَّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ْة أَِدرٔی ٣َا اِس٤ُُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌَ أَٟث ُس٤ِ َِٟیِو٦َ اٟثَّ ْٖ َوا زُو ٌِ أَِي ٣َ

َِٟیوِ  أََجاَب َودُعَٔي ا َٓ  ٕ ٢َ یَِو٦ ٤َُِٟشیِّٔب دُعَٔي أَوَّ ٌٔیَذ ب٩َِ ا ثَنٔي َرُج١ْ أَ٪َّ َس َتاَدةُ َوَحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ أََجاَب َودُعَٔي َورَٔیاْئ  َٓ أَِي  ٦َ اٟثَّ

ا٢َ أَص١ُِ  َٗ ٥ِ٠َ یُحِٔب َو َٓ أَٟث  َِٟیِو٦َ اٟثَّ ٕة َورٔیَائٕ  ا ٌَ  ُس٤ِ

دمحمنب ینثم، افعؿ نب ملسم، رامؾ، اتقدہ، نسح، دبعاہلل نب امثعؿ، اکی اکےن صخش ےس وج ہلیبق فیقث ےس قلعت راتھک اھت افر ےسج 

ملع ںیہن رعمفػ اہک اجات اھت ینعی ولگ اس یک ااھچیئ ےک اسھت رعتفی رکےت ےھت افر ارگ اس اک انؾ زریہ نب امثعؿ ںیہن اھت وت رھپ ےھجم 

ےہ  ہک اس اک ایک انؾ اھت، رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہمیل ےلہپ دؿ )اکنح ےک دعب(( رکان ہی قح

ولوگں اک۔ دفرسے دؿ یھب رکان یکین ےہ افر رسیتے دؿ رکان رایاکری افر رہشت ےک ےیل ےہ رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع 

ںیہ ہک ھجم ےس اکی صخش ےن ایبؿ ایک ہک رضحت دیعس نب ابیسمل وک ےلہپ دؿ دوعت فہمیل رپ البای ایگ وت آپ وبقؽ رفامای ، رفامےت 

 اےل ںیہ۔دفرسے دؿ البای ایگ وت یھب وبقؽ رفامای افر رسیتے دؿ البای ایگ وت وبقؽ ںیہن رفامای افر اہک ہک ہی ولگ انؾ ف ومندار افر رایاکری ف



 

 

 نب ینثم، افعؿ نب ملسم، رامؾ، اتقدہ، نسح، دبعاہلل نب امثعؿ، اکی اکےن صخشدمحم :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک اایؾ کت فہمیل رکان بحتسم ےہ

     349    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتادہ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، :  راوی

 َٗ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٤َُِٟشیِّٔب بَٔضٔذظ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ أَٟث َحذَّ َِٟیِو٦َ اٟثَّ َُٓذعَٔي ا ٥ِ٠َ  ا٢َ  َٓ

 یُحِٔب َوَحَؼَب اٟزَُّسو٢َ 

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، دیعس نب بیسم ےس یہی فاہعق لقن رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک رسیتے دؿ البای ایگ وت اوہنں ےن 

 وبقؽ ںیہن ایک افر اقدص وک رکنکایں امرںی۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، دیعس نب بیسم، :  رافی

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

  

 ایضتف ےس قلعتم

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ایضتف ےس قلعتم
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 ابوِکی٤ہ، ٣شذد، ٠ْٕ ب٩ ہظا٦، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ًا٣ز :  راوی

ی٤َةَ  ٩ًَِ أَبٔي َِکٔ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ََ َحذَّ ا َٗ ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٠َ َْ ْد َو ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي  َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ

٩ِ٤َ أَِػ  َٓ ًَََّي ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠   ٌّٙ ٕٔ َح ِی َـّ ِی٠َُة اٟ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َتَضي َوإِٔ٪ َطاَئ َتَزَک اہللُ  ِٗ ٠َِیطٔ َدی٩ِْ إِٔ٪ َطاَئ ا ًَ ُضَو  َٓ ٨َٔٔائٔطٔ   َبَح بٔ

دسمد، فلخ نب اشہؾ، اوبوعاہن، وصنمر، اعرم اوبرکہمی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امہمؿ یک 

 ےک نحص ںیم ارتے وت اےس وپرا رک دے افر اچےہ وت وھچڑ دے۔ اکی رات امہمین رکان اس اک قح ےہ رہ املسمؿ رپ وج صخش یسک

 دسمد، فلخ نب اشہؾ، اوبوعاہن، وصنمر، اعرم اوبرکہمی، :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ایضتف ےس قلعتم
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 ٣شذد، یحیي ، طٌبہ، ابوجزدی، سٌیذ ب٩ ابي ٣ہاجز، ٣٘ذا٦، ابوِکی٤ہ، :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٤َُِٟضأجز ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي ا ٩ًَِ َس ُِٟحودٔیِّ  ثَنٔي أَبُو ا َبَة َحذَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ی٤ََة  ٔ أَبٔي َِکٔ َذا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ا

إٔ٪َّ  َٓ و٣ّا  ُٕ ٣ََِحُ ِی َـّ أَِػَبَح اٟ َٓ ِو٣ّا  َٗ  َٖ ٥َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ أََؿا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَََّي ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َٗ  ٌّٙ ُظ َح  َنِصَ

ِی٠َٕة ٩ِ٣ٔ َزِرًٔطٔ َو٣َأٟطٔ  َٟ ی  َذ بِٔٔقَ ُْ ِ َّي َیأ  َحت

دسمد، ییحی، ہبعش، اوبرجدی، دیعس نب ایب اہمرج، دقماؾ، اوبرکہمی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

وج صخش یھب یسک ےک اہں رات وک امہمؿ وہ اجےئ افر رھپ فہ حبص کت امہمؿ داری ےس رحمفؾ رےہ کشیب رہ املسمؿ رپ اس یک دمد رکان 

ں کت ہک ارگ وکیئ ایکس امہمدناری ہن رکے فہ امہمؿ اس وقؾ یک یتیھک افر امؽ ںیم ےس )وج اس یک رات یک رضفرت اس اک قح ےہ اہی

 ( ےک اطمقب وہ( ےل اتکس ےہ۔ )ہی ادتباء االسؾ اک مکح ےہ اب ںیہن نکیل زیمابین رکان رہب احؽ اب یھب رضفری ےہ۔



 

 

 اہمرج، دقماؾ، اوبرکہمی،دسمد، ییحی ، ہبعش، اوبرجدی، دیعس نب ایب  :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ایضتف ےس قلعتم
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 حبیب، ابوْيَ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث یزیذ، ب٩ ابي :  راوی

َبَة بِ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟخيَِ ٩ًَِ أَبٔي ا ٩ًَِ یَزٔیَذ ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ َحذَّ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز  ٩ٔ

٤َا َیِِقُ  َٓ  ٕ ِو٦ َ٘ ٨ِ٨َز٢ُٔ بٔ َٓ ُث٨َا  ٌَ ََّک َتِب أ٣ََزُوا اہللٔ إ٧ٔ َٓ  ٕ ِو٦ َ٘ ُِٟت٥ِ بٔ َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔ٪ ٧َز ًَ َّي اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا َتَزی  َٓ و٨ََ٧ا 

َٟضُ  َّٟٔذی ی٨ََِبِٔي  ٕٔ ا ِی َـّ َّٙ اٟ ُخُذوا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َح َٓ ٠ُوا  ٌَ ِٔ ٥ِ َی َٟ إِٔ٪  َٓ َب٠ُوا  ِٗ ا َٓ  ٕٔ ِی َـّ ا٢َ أَ َل٥ُِٜ ب٤َٔا ی٨ََِبِٔي ٠ٟٔ َٗ ْة ٥ِ  ٔ حُحَّ بُو َداُود َوصَٔذظ

ا ً٘ ُط َح َٟ ِیَئ إَٔذا کَاَ٪  ُذ اٟظَّ ُْ ِ ُج١ٔ َیأ  ٟرٔلَّ

 ہبیتق نب دیعس، ثیل سیدی، نب ایب بیبح، اوبریخ، ہبقع نب اعرم رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ

ےک )العہق ںیم( ںیم ارتےت ںیہ افر فہ رامری زیمابین ںیہن رکےت وت اس ابرے  ںیمہ )فلتخم امہمت ںیم( ےتجیھب ںیہ سپ مہ یسک وقؾ

ںیم آپ اک ایک ایخؽ ےہ؟ سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس رفامای ارگ مت یسک وقؾ ںیم اجؤ وس فہ اہمترے فا ےط اس زیچ 

ول۔ ارگ فہ ااسی ہن رکںی وت اؿ ےس ایل رکف امہمؿ اک قح وج اؿ ےک  اک مکح دںی وج اکی امہمؿ ےک ےیل انمبس وہیت ےہ وت اےس وبقؽ رک

 ےیل انمبس ےہ )ہک امہمین رکےت اس ےک اطمقب(۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل سیدی، نب ایب بیبح، اوبریخ، ہبقع نب اعرم :  رافی

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

  



 

 

 دفرسے ےک امؽ ںیم ےس ہن اھکےن ںیم وج رحج اھت اس ےک وسنمخ وہےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے ےک امؽ ںیم ےس ہن اھکےن ںیم وج رحج اھت اس ےک وسنمخ وہےن اک ایبؿ
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 ًَّي ب٩ حشين، ب٩ واٗذ، یزیذ، ًْک٣ہ، اب٩ ًباضاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ،  :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَذ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔذ  ًََّٔيُّ ب٩ُِ ا ثَنٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحذَّ ٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ا٨َِّٟحؤیِّ 

ََ َتأِک٠ُُوا أ٣ََِواَل٥ُِٜ  ا٢َ  َٗ ُد أَِ٪ َیأِک١َُ ٨ًَِٔذ ًَبَّإض  َََٓاَ٪ اٟزَُّج١ُ یََِحَ ٩ًَِ َتَزإق ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ََّ أَِ٪ َتُٜوَ٪ تَٔحاَرّة  ٔ َِٟباك١ٔٔ إ بَِی٥ُِٜ٨َ بٔا

٠َِی٥ُِٜ  ًَ َِٟیَص  ا٢َ  َٗ َّٟتٔي فٔي ا٨ُّٟورٔ  ٨ََشَخ َذَٟٔک اِْلَیُة ا َٓ ٔ اِْلَیُة  َِٟت صَٔذظ َ َذ ٣َا ٧َز ٌِ ْح أَِ٪ َتأِک٠ُُوا ٩ِ٣ٔ بُُیوت٥ُِٜٔ  ُج٨َاأََحٕذ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َب

 َّ٨ ِّي َْلَجَّ ِٔ ا٢َ إ َٗ  ٔ ا٦ ٌَ ٔلَي اٟلَّ نٔيُّ یَِذًُو اٟزَُّج١َ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ إ َِ ِٟ ِؤٟطٔ أَِطَتاّتا کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ ا َٗ ٔلَي  ُد إ ََِٟحَ َح٨ُُّح ا ُح أَِ٪ آک١َُ ٨ِ٣ٔطُ َواٟتَّ

 ٔ أُح َٓ ُّٙ بٔطٔ ٣ٔنِّي  ٜٔيُن أََح ٤ِِٟٔش و٢ُ ا ُ٘ َٜٔتأب َوَی ا٦ُ أَص١ِٔ اِل ٌَ َ ٠َِیطٔ َوأُح١َّٔ ك ًَ ا ذُِٔکَ اِس٥ُ اہللٔ  َٔک أَِ٪ َیأِک٠ُُوا ٤٣َّٔ  ١َّ فٔي ذَٟ
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۔ ہک مت آسپ ںیم اکی دفرسے ےک اومؽ وک اناجزئ رطہقی ےس تم اھکؤ۔ اال ہی ہک اجترِإّل
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ےک ذرہعی وہ، آسپ ںیم اکی دفرسے یک راض دنمی اسیکھت۔ اس ےک زنفؽ ےک دعب آدیم یسک دفرسے ےک اہں اھکان اھکےن وک یھب 

اس مکح وک وسرة ونر یک آتی ےن وسنمخ رک دای۔ اہلل اعتیل ےن رفامای ہک مت رپ وکیئ انگہ ںیہن ےہ ہک اھکؤ اےنپ رھگفں ےس انگہ اتھجمس اھت وت 

 ای اےنپ ابپ ےک رھگفں ےس ای اینپ امں ےک رھگ ےس ای اےنپ اھبیئ ےک رھگ ےک ای اینپ ونہبں ےک رھگ ےس ای اےنپ ؤاچؤں ےک رھگ ےس ای اینپ

 ای اےنپ امومں ےک رھگ ےس ای اینپ اخالؤں ےک رھگ ےس ای سج رھگ یک اچایبں ےک مت امکل وہ ای اےنپ دفتس ےک رھگ وھپویھپں ےک رھگ ےس

ےس، مت رپ ھچک انگہ ںیہن ےہ۔ ہک بس لم رک اھکؤ ای اگل اگل۔ اس آتی ےک زنفؽ ےس لبق ولوگں اک اعمہلم ہی اھت ہک اس امدلدار 

 وت فہ دموع اتہک ہک ےھجم انگہ ولعمؾ وہات ےہ ہک اس امؽ ےس اھکفںی۔ افر فہ ہی اتہک ہک اس اھکےن دوعت رکات اےنپ رھگ فاولں یک اھکےن یک

ایل ایگ  ےک زایدہ دقحار نیکسم ف ریقف ولگ ںیہ، وت اس ذموکرہ وسرة ونر یک آتی ںیم ہی الحؽ وہ ایگ ہک فہ اھکںیئ رہ فہ زیچ سج رپ اہلل اک انؾ

 الحؽ ایک ایگ ےہ۔وہ افر الہ اتکب اک اھکان یھب 



 

 

 ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح، نب فادق، سیدی، رکعہم، انب ابعس :  رافی

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

  

 رایاکری افر اکی دفرسے یک داھکی دیھکی اھکےن الھکےن فاولں ےک اھکےن اک مکح

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رایاکری افر اکی دفرسے یک داھکی دیھکی اھکےن الھکےن فاولں ےک اھکےن اک مکح
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 ہارو٪ ب٩ زیذ ب٩ ابي زرٗاء، جزیز ب٩ حاز٦، زبيَ، ب٩ َخیت، ًْک٣ہ، :  راوی

ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٔذ  ُت ًِْٔکٔ َحذَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یٔت  ِْٟٔخِّ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّبَيَِ  ٕ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا أَبٔي َحذَّ أئ َحذَّ َٗ َِّر ٣ََة ب٩ِٔ أَبٔي اٟز

 ِ ٤ُِٟتََبارَٔیي ا٦ٔ ا ٌَ َ ٩ًَِ ك ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ُ٘ ًَبَّإض َی و٢ُ کَاَ٪ اب٩ُِ  ُ٘ ثََُ ٩ِ٣َ َی ِٛ ا٢َ أَبُو َداُود أَ َٗ ٔن أَِ٪ یُِؤک١ََ 

ادُ  ا َوَح٤َّ ـّ ًَبَّإض أَِی ًَبَّإض َوَصاُروُ٪ ا٨َِّٟحؤیُّ َذَِکَ ٓٔیطٔ اب٩َِ  ََ یَِذُِکُ ٓٔیطٔ اب٩َِ   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ًَبَّإض  َرَواُظ  ٥ِ یَِذُِکِ اب٩َِ  َٟ  ب٩ُِ َزیِٕذ 

، زریب، نب رختی، رکعہم، رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک، اہرفؿ نب زدی نب ایب زراقء، رجری نب احزؾ

رخف ف دالھکفے ےک ےیل الھکےن فاولں ےک اھکےن ہک اؿ اک اھکان اھکای اجےئ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رجری ےس رفاتی رکےن فاولں 

ذرک ںیہن ایک ہکبج اہرفؿ وحنی ےن انب ابعس اک یھب ذرک ایک ےہ افر امحد ےن انب ابعس  ںیم ےس ارثک ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع اک

 ریض اہلل اعتیل ہنع اک ذترکہ ںیہن ایک۔

 اہرفؿ نب زدی نب ایب زراقء، رجری نب احزؾ، زریب، نب رختی، رکعہم، :  رافی

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

  

 دوعت دےنی فاولں ےک اہں وکیئ اناجزئ اکؾ وہ وت ایک مکح ےہ



 

 

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دوعت دےنی فاولں ےک اہں وکیئ اناجزئ اکؾ وہ وت ایک مکح ےہ

     355    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ ج٤ہا٪، سٔی٨ہ، ابوًبذاٟزح٣٩٤وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد،  :  راوی

ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ  ٔٔی٨ََة أَبٔي  ٩ًَِ َس ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُج٤َِضاَ٪  ٩ًَِ َس اْد  ٧َََا َح٤َّ َ َ ِْ ٌٔی١َ أَ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ًََّٔيَّ ب٩َِ َحذَّ  َٖ ٪َّ َرُجَّل أََؿا

َِٟو  اك٤َُٔة  َٓ َِٟت  ا َ٘ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ َٟطُ ك  ٍَ َؼ٨َ َٓ ٍَ أَبٔي كَأٟٕب  َوَؿ َٓ َحاَئ  َٓ ََٓذًُوُظ  ٨َا  ٌَ أَک١ََ ٣َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَِو٧َا َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َد

 ٔ اك٤َُٔة ٟ َٓ َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٍَ َج ِٟبَِیٔت ََفَ َب بٔطٔ فٔي ٧َاحَٔیٔة ا ِذ ُْضٔ َٗ ا٦َ  ِِٟٔقَ أَی ا َِٟبأب ََفَ اَدتَِي ا ـَ ٔ ًَََّي ً َٓا٧ُِوزِ یََذُظ  ُط  ِ٘ َِٟح َّٓٔيٕ ا طُ  ٌَ ٌَ ٣َا َرَج

١َ بَِیّتا ٣ُزَوَّ  ُْ َِٟیَص لٔي أَِو ٨َٟٔٔبٓيٕ أَِ٪ یَِذ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َردََّک  ُ٘ َٓ ُتطُ  ٌِ ٔ آَتَب ّٗ 

ہ ا ؿ، ہنیفس، اوبدبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک اکی صخش ےن رضحت یلع یک دوعت یک افر آپ ےک 
 م
خ

ومیس نب اامسلیع، امحد، دیعس نب 

فا ےط اھکان انبای وت رضحت افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اکش مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھب البےت افر آپ 

رامرے اسھت اھکان اھکےت انچہچن اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک البای وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت آپ ےن 

 رابرک درفازہ یک وچ ٹھ رپ راھک وت رھگ ےک اکی وکےن ںیم یوصریفں فاال رپدہ داھکی، ہی دھکی رک آپ فاسپ ولٹ ےئگ، اانپ دتس

رضحت افہمط ےن رضحت یلع ےس رفامای ہک اجےیئ افر دںیھکی ےک وضحر وک سک زیچ ےن فاسپ ولاٹ دای۔ )رضحت یلع ےتہک ںیہ( ہک ںیم 

ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک زیچ ےن آپ وک ولاٹ دای۔ آپ ےن رفامای ہک کشیب ریمے  وضحر ےک ےھچیپ الچ افر ںیم ےن اہک

 ےیل ای یسک افر یبن ےک ےیل حیحص ںیہن ہک یسک اےسی رھگ ںیم دالخ وہں اہجں یوصریفں فاےل شقن ف اگنر وہں۔

ہ ا ؿ، ہنیفس، اوبدبعارلنمح :  رافی
 م
خ

 ومیس نب الیعمس، امحد، دیعس نب 

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

  

 وت وکؿ زایدہ دقحار ےہ؟ بج دف دایع عمج وہاجںیئ



 

 

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 بج دف دایع عمج وہاجںیئ وت وکؿ زایدہ دقحار ےہ؟
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ہ٨اد ب٩ رسی، ًبذاٟشَل٦ ب٩ رحب، ابوْاٟذ، ابوًَلء، ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ  :  راوی

 وس٥٠ ٛے ایک ػحابي

٩ًَِ أَبٔي ا ِٔيِّ  ََ ا أٟٕذ اٟذَّ َْ ٩ًَِ أَبٔي  ٕب  ٔ ب٩ِٔ رَحِ ََل٦ ًَِبذٔ اٟشَّ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ ًَبِذٔ َحذَّ ٩ًَِ ح٤َُِیٔذ ب٩ِٔ  ََلٔئ اِْلَِودٔیِّ  ٌَ ِٟ

َّي اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِٟح٤ِٔئََیِّ  ٍَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ا٢َ إَٔذا اِجَت٤َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

بَُض٤َ  أَٔجِب أََِقَ َٓ أًَیأ٪  َٙ اٟذَّ َّٟٔذی َسَب أَٔجِب ا َٓ َٙ أََحُذص٤َُا  بَُض٤َا ٔجَواّرا َوإِٔ٪ َسَب بَُض٤َا بَابّا أََِقَ إٔ٪َّ أََِقَ َٓ  ا بَابّا 

انہد نب رسی، دبعاالسلؾ نب رحب، اوباخدل، اوبالعء،  دیم نب دبعارلنمح، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی احصیب ےس 

االسلؾ ےن رفامای ہک بج دف آدیم اےھٹک دوعت دںی وت اؿ ںیم ےس سج اک درفازہ زایدہ رقبی وہ اس  رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ہیلع

یک دوعت وبقؽ رکف ویکہکن سج اک درفازہ زایدہ رقبی ےہ فہ زپفس ےک اابتعر ےس زایدہ دقحار ےہ افر ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ اکی 

 ت دے اس یک دوعت وک وبقؽ رکف۔دفرسے رپ تقبس ےل اجےئ )دوعت دےنی ںیم( وت وج ےلہپ دوع

انہد نب رسی، دبعاالسلؾ نب رحب، اوباخدل، اوبالعء،  دیم نب دبعارلنمح، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی  :  رافی

 احصیب

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

  

 افر امنز اشعء دفونں ایتر وہں وت ایک ایک اجےئ بج رات اک اھکان

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 بج رات اک اھکان افر امنز اشعء دفونں ایتر وہں وت ایک ایک اجےئ
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 ٤ًز، حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣شذد، اح٤ذ، یحیي ، ًبیذاہلل، ٧آٍ، اب٩ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ثَنٔي َیِحیَي ا ا٢َ أَِح٤َُذ َحذَّ َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ْد ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُشذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ َحذَّ  ٍْ ٔ ثَنٔي ٧َآ ا٢َ َحذَّ َٗ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ْد َوکَاَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َْ َزاَد ٣َُشذَّ َّي َیرِفُ و٦ُ َحت ُ٘ ََل َی َٓ ََلةُ  ٥ِ َوأُٗٔی٤َِت اٟؼَّ ُٛ ًََظاُئ أََحٔذ  ٍَ ا٢َ إَٔذا ُؤؿ َٗ  ٥َ

ا٣ََة َوإِٔ٪ َس٤ٔ  َٗ ٔ ٍَ اِْل َْ َوإِٔ٪ َس٤ٔ َّي َیرِفُ ٥ِ َحت ُ٘ ٥ِ َی َٟ ًََظاُؤُظ  ًََظاُؤُظ أَِو َحرَضَ   ٍَ ِبُذ اہللٔ إَٔذا ُؤؿ ائَةَ ًَ ٔ  ٍَ َٔقَ  اِْل٣َٔا٦

 ادمح نب لبنح، دسمد، ادمح، ییحی، دیبع اہلل، انعف، انب رمع، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای

بج مت ںیم ےس یسک اک رات اک اھکان )اس ےک اسےنم( رھک دای اجےئ افر امنز )اشعء( یھب ڑھکی وہ اجےئ وت اھکےن ےس رفاتغ کت ہن 

ےھٹ )امنز ےک ےیل( دسمد ےن )وج اکی رافی ںیہ اس دحثی ےک( اانت ااضہف ایک ےہ ہک دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اک ومعمؽ ا

یھب یہی اھت، ہک بج اؿ ےک ےیل رات اک اھکان رھک دای اجات اھت ای اؿ ےک اسےنم ےل آای اجات اھت وت اس ےس رفاتغ کت اےتھٹ ںیہن ےھت 

 یھب نس ےتیل ےھت۔ نس ےتیل ےھت افر ابفوجدہکی فہ اامؾ یک رقات ارگہچ فہ ااقتم

 ادمح نب لبنح، دسمد، ادمح، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، انب رمع، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 بج رات اک اھکان افر امنز اشعء دفونں ایتر وہں وت ایک ایک اجےئ
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 ٣ح٤ذ ب٩ حات٥ ب٩ بزیٍ، ٣ٌَّي، اب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ی٤و٪، جٌرف، ب٩ ٣ح٤ذ، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ث٨ََا  رَفٔ بِ َحذَّ ٌِ ٩ًَِ َج ٔذ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ نٔي اب٩َِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٌِ َّي َی َّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ َحذَّ ُذ ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ بَزٔی ٩ًَِ أَبٔیطٔ ٣َُح٤َّ ٕذ  ٩ٔ ٣َُح٤َّ

 ُ
ََ تَُؤَخَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َجابٔز ئَِظ َِ ٔ ٟ ََ ا٦ٕ َو ٌَ ََلةُ َٟٔل   اٟؼَّ



 

 

ی، انب وصنمر، دمحم نب ومیمؿ، رفعج، نب دمحم، اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآ

معل

ہل دمحم نب احمت نب زبعی، 

 فملس ےن رفامای ہک امنز اھکےن ای یسک دفرسے اکؾ ےک فا ےط ؤمرخ ہن ایک اجےئ۔

ی، انب وصنمر، دمحم نب ومیمؿ، رفعج، نب دمحم، اجرب نب دبعاہلل دمحم :  رافی

معل

 نب احمت نب زبعی، 

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اجےئبج رات اک اھکان افر امنز اشعء دفونں ایتر وہں وت ایک ایک 

     359    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ ٣ش٥٠، ابوبْک، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪ ًبذاہلل ب٩ ًبیذ ب٩ ٤ًيَ، :  راوی

اُک ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  حَّ َـّ ث٨ََا اٟ َِٟح٨َفٔيُّ َحذَّ ث٨ََا أَبُو بَِْکٕ ا ؤسيُّ َحذَّ ًََّٔيُّ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اٟلُّ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُبَِیذٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ  ٩ًَِ

ًَِبٔذ اہللٔ  ًَبَّادُ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔلَي َج٨ِٔب  ٔ إ ٍَ أَبٔي فٔي َز٣َأ٪ اب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٨ُِت ٣َ َّطُ یُِبَذأُ ُٛ ٨َا أ٧َ ٌِ َّا َس٤ٔ ٔ إ٧ٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ

ََل  ِب١َ اٟؼَّ َٗ َظأئ  ٌَ ِٟ ًََظأئ أَبٔیَک بٔا ًََظاُؤص٥ُِ أَتَُزاُظ کَاَ٪ ٣ِٔث١َ  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َویَِحَک ٣َا کَاَ٪  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ةٔ 

یلع نب ملسم، اوبرکب، احضک نب امثعؿ دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل 

اےنپ فادل دیبع نب ریمع ےک اسھت رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ولہپ ںیم اھٹیب وہا اھت، وت  اعتیل ہنع ےک زامہن وکحتم ںیم

رمع رضحت ابعدہ نب دبعاہلل نب زریب ےن اہک ہک مہ ےن انس ےہ ہک )وضحر ےک زامہن ںیم( رات اک اھکان امنز ےس ےلہپ وہات اھت وت دبعاہلل نب 

ای مت رپ اوسفس ےہ اؿ اک رات اک اھکان ایک اھت، ایک اہمترا ایخؽ ےہ ہک اؿ اک رات اک اھکان اہمترے ابپ دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفام

نب زریب ےک اھکےن یک رطح وہات اھت؟ رماد ہی ےہ ہک اؿ رضحات احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع اک اھکان وت تہب ومعمیل وقت دبوعت وہات اھت 

 ح رپ  فلک ںیہن وہات اھت ، اس ےیل ہک اؿ ےک اہیں اھکےن ںیم دری ںیہن  یتگ یھت۔اہمترے فادل ےک اھکونں یک رط

 یلع نب ملسم، اوبرکب، احضک نب امثعؿ دبعاہلل نب دیبع نب ریمع، :  رافی

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



 

 

  

  دوھےن اک ایبؿاھکےن ےک فتق دفونں اہھت

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےک فتق دفونں اہھت دوھےن اک ایبؿ

     360    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، اس٤ٌی١، ایوب، ًبذاہلل ب٩ ابي ٠٣یٜہ، ًبذاہلل ب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ْد  ث٨ََا ٣َُشذَّ ًَبَّإض أَ٪َّ َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ََٜة  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی  ٩ًَِ ث٨ََا أَیُّوُب  ٌٔی١ُ َحذَّ ث٨ََا إِٔس٤َ َّي َحذَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

ََ ٧َأِتٔیَک بَٔوُؿ  اُٟوا أَ َ٘ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ َِٟیطٔ ك ٔ ٦َ إ ذِّ ُ٘ َٓ َِٟخََلٔئ  َد ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ََخَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔلَي اہللُ  ٤ُُِٗت إ ُِٟوُؿؤئ إَٔذا  ٤ََّا أ٣ُٔزُِت بٔا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ وٕئ 

 ٔ ََلة  اٟؼَّ

ی کہ، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 
مل
دسمد، اامسلیع، اویب، دبعاہلل نب ایب 

ان شیپ ایک ایگ احصہب ےن رعض ایک ہک ایک مہ آپ ےک ےیل فوض اک فملس اکی ابر تیب االخلء ےس ابرہ رشتفی الےئ وت آپ ےک اسےنم اھک

 .اپین ہن ےل آںیئ؟ آپ ےن رفامای ہک کشیب ےھجم فوض اک مکح دای ایگ امنز ےک فتق

ی کہ، دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
مل
 دسمد، الیعمس، اویب، دبعاہلل نب ایب 

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

  

 اھکےن ےس لبق اہھت دوھےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےس لبق اہھت دوھےن اک ایبؿ



 

 

     361    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٗیص، ابوہاط٥، زادا٪، س٤٠ا٪ :  راوی

أُِت فٔي اٟتَّ  ا٢َ ََقَ َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪  ٩ًَِ َزاَذاَ٪  ٩ًَِ أَبٔي َصأط٥ٕ  ِیْص  َٗ ث٨ََا  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٦ٔ َحذَّ ٌَ َة اٟلَّ َٛ ٔ أَ٪َّ بََز ِوَراة

ا٢َ بَزَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َٔک ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ ُت ذَٟ ََٓذَِکِ ِب٠َُط  َٗ ُِٟوُؿوُئ  َذُظ َوکَاَ٪ ا ٌِ ُِٟوُؿوُئ َب ِب٠َُط َوا َٗ ُِٟوُؿوُئ  ٔ ا ا٦ ٌَ ُة اٟلَّ َٛ

 ْٕ ی ٌٔ ا٢َ أَبُو َداُود َوصَُو َؿ َٗ ا٦ٔ  ٌَ ِب١َ اٟلَّ َٗ ُِٟوُؿوَئ  ُظ ا َیاُ٪ یَِْکَ ِٔ  ُس

 اس ےس ومیس نب اامسلیع، سیق، اوباہمش، زاداؿ، املسؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وترات ںیم زپاھ اھت ہک اھکےن یک ربتک ہی ےہ ہک

لبق فوض ایک اجےئ ںیم ےن اس اک ذترکہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک وت آپ ےن رفامای ہک اھکےن یک ربتک اس ےس لبق افر 

اس ےک دعب فوض رکےن ںیم ےہ۔ رضحت ایفسؿ وثری اھکےن ےس لبق فوض رکان دنسپ ںیہن رفامےت ےھت۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک 

  ےہ۔ہی دحثی وقی ںیہن

 ومیس نب الیعمس، سیق، اوباہمش، زاداؿ، املسؿ :  رافی

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

  

 دلجی ںیم اھکےن ےک فتق اہھت دوھےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دلجی ںیم اھکےن ےک فتق اہھت دوھےن اک ایبؿ

     362    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ابي ٣زی٥، سٌیذب٩ ح٥ٜ، ٟیث ب٩ سٌیذ، ْاٟذ ب٩ یزیذ، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ث٨ََا ا٠َّٟ  ٥َٜٔ َحذَّ َِٟح یَذ ب٩َِ ا ٌَ نٔي َس ٌِ ًََّمِّ َی ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ أَبٔي ٣َزِی٥ََ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ أُٟذ ب٩ُِ یَزٔیَذ  َْ ََِٔي  َ َ ِْ ٕذ أَ ٌِ ِیُث ب٩ُِ َس

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٔط  ًَ َّي اہللُ  َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ِٗ ا٢َ أَ َٗ َّطُ  ًَِبٔذ اہللٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ َضي َحاَجَتطُ اٟزُّبَيَِ َٗ ِذ  َٗ َِٟحَب١ٔ َو ٕب ٩ِ٣ٔ ا ٌِ



 

 

٨َا َو٣َا ٣َصَّ ٣َاّئ  َوبَيَِن أَیِٔذی٨َا َت٤ِزْ  ٌَ أَک١ََ ٣َ َٓ ًَِو٧َاُظ  َذ َٓ ٕة  َٔ  ًَََّي تُزِٕض أَِو َحَح

ادمح نب ایب رممی، دیعسنب مکح، ثیل نب دیعس، اخدل نب سیدی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت وضحر ادقس 

تج ےس افرغ وہ رک اسےنم رشتفی الےئ افر رامرے اسےنم ڈاھؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہپڑفں یک یسک اھگیٹ یک اجبن ےس اضقء اح

 رپ ای ایپہل رپ وجھکرںی ریھک وہیئ ںیھت مہ ےن آپ وک دوعت دی وت آپ ےن رامرے اسھت وجھکرںی اھکںیئ افر اپین وک وھچا کت ںیہن۔

 دبعاہللادمح نب ایب رممی، دیعسنب مکح، ثیل نب دیعس، اخدل نب سیدی، اوبزریب، اجرب نب  :  رافی

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

  

 اھکےن یک ربایئ رکان رکمفہ ےہ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن یک ربایئ رکان رکمفہ ےہ

     363    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابو٫ازہ، ابوہزیزہ ٣ح٤ذ :  راوی

 ًَ ا٢َ ٣َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أبٔي َحاز٦ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  اَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

مُّ إِٔ٪ اِطَتَضاُظ أَک٠ََ  َٗ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ ك طُ َوَس٠َّ َٛ َصطُ َتَز  ُط َوإِٔ٪ َِکٔ

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، اوباھزہ، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک یسک اھکےن ںیم وکیئ بیع 

 ںیہن اکنال، ارگ ااہتش وہیت وت اےس اھک ےتیل افر ارگ اندنسپ وہات وت وھچڑ دےتی۔

 ؿ، اشمع، اوباھزہ، اوبرہریہدمحم نب ریثک، ایفس :  رافی

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

  



 

 

 اھکےن رپ اامتجع رکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن رپ اامتجع رکےن اک ایبؿ

     364    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، وٟیذ ب٩ ٣ش٥٠، وحشي ب٩ رحب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

 ًَ ٕب  ثَنٔي َوِحٔشيُّ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َحذَّ َٗ َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ َحذَّ ٔ أَ٪َّ َحذَّ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ِ أَبٔیطٔ 

٥َُِّٜ٠ َت أَِػَحاَب  ٌَ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍُ ََ َنِظَب َّا ٧َأِک١ُُ َو اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ُٗوَ٪  ٔ تََ ِٔ

ا٢َ أَ  َٗ ٠َِیطٔ یَُباَرِک َل٥ُِٜ ٓٔیطٔ  ًَ وا اِس٥َ اہللٔ  ا٥ُِٜ٣ٔ َواذُِِکُ ٌَ َ ًَََّي ك وا  ٌُ اِجَت٤ٔ َََٓل َٓ َظاُئ  ٌَ ِٟ ٍَ ا ُؤؿ َٓ ٨َِت فٔي َؤٟی٤َٕة  ُٛ بُو َداُود إَٔذا 

ارٔ  ََٟک َػاحُٔب اٟذَّ َّي یَأَِذَ٪   َتأِک١ُِ َحت

اربامیہ نب ومیس، فدیل نب ملسم، فیشح نب رحب اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت وضحر ارکؾ 

ہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اھکان وت اھکےت ںیہ نکیل ریس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احص

 ںیہن وہےت آپ ےن رفامای ہک اشدی مت اگل اگل اھکےت وہ، اوہنں ےن اہک یج اہں۔ رفامای ہک اےنپ اھکےن رپ عمج وہ اجای رکف افر اھکےن ےک

 اعتیل اہمترے اھکےن ںیم ربتک ڈاؽ دے اگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ارگ مت یسک دوعت فہمیل ںیم دموع فتق اہلل اک انؾ ایل رکف اہلل

 وہ افر اہمترے اسےنم رات اک اھکان یھب رھک دای اجےئ وت بج کت اصبح اکمؿ )زیمابؿ( ااجزت ہن دے اھکان تم اھکؤ۔

 اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادااربامیہ نب ومیس، فدیل نب ملسم، فیشح نب رحب  :  رافی

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

  

 اھکےن ےس لبق مسب اہلل زپانھ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اھکےن ےس لبق مسب اہلل زپانھ

     365    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٠ْٕ، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ََِٔي أَبُو اٟزُّبَيَِ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٕٕ َحذَّ ٠َ َْ ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ  َّي َحذَّ ٍَ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ِبٔذ اہللٔ َس٤ٔ ًَ ب٩ِٔ 

یِ اہللُ  ا٢َ اٟظَّ َٗ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ ؤٟطٔ َو٨ًَِٔذ ك ُْ ََٓذَِکَ اہلَل ٨ًَِٔذ دُ ١َ اٟزَُّج١ُ بَِیَتطُ  َْ و٢ُ إَٔذا َد ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ ََ ََ ٣َبٔیَت َل٥ُِٜ َو َلاُ٪ 

 َ٤ِٟ ُت٥ِ ا ِٛ ِیَلاُ٪ أَِدَر ا٢َ اٟظَّ َٗ ؤٟطٔ  ُْ ٥ِ٠َ یُِذَِکِ اہلَل ٨ًَِٔذ دُ َٓ  ١َ َْ ا٢َ ًََظاَئ َوإَٔذا َد َٗ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ ٥َِٟ یَِذُِکِ اہلَل ٨ًَِٔذ ك إَٔذا  َٓ بٔیَت 

َظاَئ  ٌَ ِٟ ٤َِٟبٔیَت َوا ُت٥ِ ا ِٛ  أَِدَر

 ییحی نب فلخ، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت

ںیم دالخ وہےت فتق اہلل اک ذرک رکات ےہ افر اےنپ اھکےن ےس لبق اہلل اک ذرک رکات ےہ وت اطیشؿ وہےئ انس، بج وکیئ آدیم اےنپ رھگ 

)اےنپ اسںویھں ےس( اتہک ےہ ہک اہیں اہمترے ےیل رات سگارےن یک ہگج ںیہن ےہ۔ افر ہن رات اک اھکان ےہ افر بج وکیئ رھگ ںیم 

مت ےن رات سگارےن یک ہگج اپیل افر بج فہ اھکےن ےک فتق یھب ذرک ںیہن  دالخ وہےت فتق اہلل اک ذرک ںیہن رکات وت اطیشؿ اتہک ےہ

 ایک مت ےن رات سگارےن یک ہگج یھب احلص رکیل افر اھکان یھب اپ ایل۔

 ییحی نب فلخ، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےس لبق مسب اہلل زپانھ

     366    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ْیث٤ہ، ابوْذیٔہ، :  راوی



 

 

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ٨َّا إَٔذا َحرَضِ َحذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِی َة  َٔ ٩ًَِ أَبٔي حَُذِی ِیَث٤ََة  َْ  ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٧َا َحذَّ

َّي یَِبَذأَ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٍِ أََحُذ٧َا یََذُظ َحت ـَ ٥َِٟ َی ا٣ّا  ٌَ َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ك َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٧َا َػ ٣َ َّا َحرَضِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوإ٧ٔ َّي اہللُ  َّ

 َّ َذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َْ َ أ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ٍَ یََذُظ فٔي اٟلَّ ـَ ََٓذَصَب َٟٔی  ٍُ َٓ ٤ََّا یُِذ أ٧َ َٛ ابٔيٌّ  َحاَئ أرَِعَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ُط ك ٌَ ٔ ث٥َُّ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔذظ ًَ ي اہللُ 

 َٓ ٤ََّا تُِذ أ٧َ َٛ ٔ َجائَِت َجارَٔیْة  ا٢َ إ َٗ ٥َ بَٔیٔذَصا َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َْ َ أ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ٍَ یََذَصا فٔي اٟلَّ ـَ ََٓذَصَبِت َٟٔت  ٍُ َّ٪

ابٔيِّ یَ  َّطُ َجاَئ بَٔضَذا اِْلرَِعَ ٠َِیطٔ َوإ٧ٔ ًَ ٥َِٟ یُِذَِکِ اِس٥ُ اہللٔ  َّٟٔذی  ا٦َ ا ٌَ ََٟیِشَتح١ُّٔ اٟلَّ ِیَلاَ٪  ِذُت بَٔیٔذظٔ َوَجاَئ ِش اٟظَّ َْ َ أ َٓ َتح١ُّٔ بٔطٔ 

ٍَ أَیِذٔ  َٟفٔي یَٔذی ٣َ ٔ إٔ٪َّ یََذُظ  ٔسي بَٔیٔذظ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ ِذُت بَٔیٔذَصا  َْ َ أ َٓ َِٟحارٔیَٔة َیِشَتٔح١ُّ بَٔضا  ٔ ا  یض٤َٔابَٔضٔذظ

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یسک  امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ہمثیخ، اوبذخہفی، رفامےت ںیہ ہک بج مہ ولگ وضحر

اھکےن یک دوعت ںیم احرض وہےت وت بج کت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکان رشفع ہن رفام دےتی مہ ںیم ےس وکیئ وکیئ اھکےن 

 د الیک اج راہ وہ اس ےن اھکےن ںیم اہھت ہن ڈا ات۔ اکی رمہبت مہ آپ ےک اسھت اھکےن ںیم احرض وہےئ وت اکی دبف آای وگای ہک ےھچیپ ےس

 الیک اج ںیم اہھت ڈاانل اچاہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اہھت ڑکپ ایل رھپ اکی ڑلیک اس رطح آیئ ہک وگای اےس ےھچیپ ےس د

ھت یھب ڑکپ ایل افر رفامای ہک کشیب اطیشؿ اس راہ وہ فہ یھب اھکےن ںیم اہھت ڈاےنل وک ڑبیھ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اہ

اھکےن وک الحؽ رک ا ات ےہ سج رپ اہلل اک ذرک ہن ایک اجےئ افر فیہ اطیشؿ اس دبف وک ےل رک آایاتہک اس ےک ذرےعی اھکےن وک الحؽ رک 

ؿ اک اہھت اؿ دفونں ےکس وت ںیم ےن اس اک اہھت ڑکپ ایل سپ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ کشیب اطیش

 ےک اہوھتں ےک اسےنم ریمے اہھت ںیم ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، ہمثیخ، اوبذخہفی، :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

  زپانھاھکےن ےس لبق مسب اہلل

     367    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣و١٣ ب٩ ہظا٦، اس٤ٌی١، ہظا٦، اب٩ ابي ًبذاہلل، بذی١، ًبذاہلل ب٩ ًبیذ، :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ  نٔي اب٩َِ أَبٔي  ٌِ ٕ َی ٩ًَِ صَٔظا٦ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕ َحذَّ ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َحذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ بَُذی١ِٕ  ِسُتَوائٔيَّ  اٟذَّ

٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ََٟضا أ٦ُُّ ک٠ُُِثو٦ٕ  ا٢ُ  َ٘ ٩ًَِ ا٣َِزأَةٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ یُ ا٢َ إَٔذا أَک١ََ ًُبَِیٕذ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّ

٠َِیِذُِکِ  َٓ  ٥ِ ُٛ َٟطُ َو  أََحُذ ١ِ بِٔش٥ٔ اہللٔ أَوَّ ُ٘ ٠َِی َٓ ٟٔطٔ  الَي فٔي أَوَّ ٌَ إِٔ٪ ٧َٔسَي أَِ٪ یَِذُِکَ اِس٥َ اہللٔ َت َٓ الَي  ٌَ ظُ اِس٥َ اہللٔ َت  آَٔخَ

وملم نب اشہؾ، اامسلیع، اشہؾ، انب ایب دبع اہلل، دبلی، دبعاہلل نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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 رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ اھکان اھکےئ وت اہلل اک ذرک رکے سپ ارگ وھبؽ اجےئ ذرک اہلل رکان اس ےک رشفع ںیم وت ہی ےہک ِب
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 وملم نب اشہؾ، الیعمس، اشہؾ، انب ایب دبعاہلل، دبلی، دبعاہلل نب دیبع، :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےس لبق مسب اہلل زپانھ

     368    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ثني ب٩ ًبذاٟزح٩٤، اپ٨ے ذرا حرضت ا٣یہ ب٩ ٣خشي٣و١٣ ب٩ ٓـ١، ًیسي، اب٩ یو٧ص، جابز ب٩ ػبٍ،  :  راوی

ث٨ََا َجابٔزُ ب٩ُِ ُػِبٕح َحذَّ  نٔي اب٩َِ یُو٧َُص َحذَّ ٌِ ث٨ََا ًٔیَسي َی أِيُّ َحذَّ ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ًَِبٔذ َحذَّ َّي ب٩ُِ  ٤َُِٟثن ث٨ََا ا

َة ب٩ِٔ  طٔ أ٣َُیَّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ُِٟخزَاعٔيُّ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٣َِخٔشٓيٕ َوکَاَ٪ ٩ِ٣َ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

٤َْة  ِ٘ ُٟ ََّ ٔ ا٣ٔطٔ إ ٌَ َ َٙ ٩ِ٣ٔ ك ٥َِٟ یَِب َّي  ٥ِ٠َ ُیَش٥ِّ َحت َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجأّٟشا َوَرُج١ْ َیأِک١ُُ  َّي اہللُ  َضا َػَّ ٌَ َٓ ا َر َّ٤٠َ ا٢َ بِٔش٥ٔ اہللٔ  َٓ َٗ ٔلَي ٓٔیطٔ  إ

ُط  ٌَ ِیَلاُ٪ َیأِک١ُُ ٣َ ا٢َ ٣َا َزا٢َ اٟظَّ َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔحَک ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ـَ َٓ ُظ  ُط َوآَٔخَ َٟ زَّ َوَج١َّ أَوَّ ًَ ا َذَِکَ اِس٥َ اہللٔ  َّ٤٠َ َٓ

 ُ ا٢َ أَبُو َداُود َجابٔز َٗ اَئ ٣َا فٔي بَِل٨ٔطٔ  َ٘ طٔ  اِسَت ٕب ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ أ٣ُِّ َ٪ ب٩َِ رَحِ  ب٩ُِ ُػِبٕح َجذُّ ُس٠َامِیَ



 

 

ی ےس وج ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

 

ش

 

ح
م

وملم نب لضف، یسیع، انب ویسن، اجرب نب عبص، ینثم نب دبعارلنمح، اےنپ ؤاچ رضحت اہیم نب 

 فآہل فملس ےھٹیب وہےئ ےھت افر اکی آدیم اھک اھک فآہل فملس ےک احصیب ےھت رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

راہ اھت، سپ اس ےن اہلل اک انؾ ںیہن ایل اہیں کت ہک اس ےک اھکےن ںیم ےس وساےئ اکی ہمقل ےک ھچک ہن اچب بج اس ےن اس ہمقل وک 

 زپے افر رفامای ہک اطیشؿ لسلسم اس ےک اےنپ ہنم یک رطػ ااھٹای وت ےنہک اگل، مسب اہلل افہل فآرخہ۔ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ

 اسھت اھکےن ںیم وغشمؽ راہ، سپ بج اس ےن اہلل اک انؾ ایل وت اس ےن وج ھچک ٹیپ ںیم اھت اےس ےق رک دای۔

ی :  رافی

 

ش

 

ح
م

 وملم نب لضف، یسیع، انب ویسن، اجرب نب عبص، ینثم نب دبعارلنمح، اےنپ ؤاچ رضحت اہیم نب 

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

  

 کیٹ اگل رک اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 کیٹ اگل رک اھکےن اک ایبؿ

     369    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ًَّي ب٩ ا٤ٗز، :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ُت أَبَا ُجَحِی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ ٤َز ِٗ َ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ اِْل  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ ٣َُح٤َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

ّئا ٜٔ ََ آک١ُُ ٣ُتَّ  ٥َ  َوَس٠َّ

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم کیٹ اگل رک اھکان ںیہن اھکات۔ دمحم نب ریثک، ایفسؿ، یلع نب ارمق، رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، یلع نب ارمق، :  رافی

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

  



 

 

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 کیٹ اگل رک اھکےن اک ایبؿ

     370    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، وٛیٍ، ٣ؼٌب ب٩ س٠ی٥ َف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ا٧ص :  راوی

و٢ُ  ُ٘ ُت أََنّشا َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔب ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ  ٍْ ٧َََا َوٛٔی َ َ ِْ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَ ٌَ َحذَّ َّي اہللُ  َب َثنٔي ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

 ٍٕ ِ٘ َوَجِذتُُط َیأِک١ُُ َت٤ِّزا َوصَُو ٣ُ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُت إ ٌِ َج  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ

اربامیہ نب ومیس، فعیک، بعصم نب میلس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس انس آپ رفام رےہ ےھت ہک ےھجم وضحر ارکؾ یلص اہلل 

 اجیھب بج ںیم فاسپ آپ یک رطػ ولاٹ وت آپ وجھکرںی اھک رےہ ےھت افر اڑکفں ےھٹیب ےھت۔ہیلع فآہل فملس ےن ںیہک 

 اربامیہ نب ومیس، فعیک، بعصم نب میلس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن :  رافی

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

  

 ےنیپ اک ایبؿ اھکےن :   ابب

 کیٹ اگل رک اھکےن اک ایبؿ

     371    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ثابت، طٌیب ب٩ ًبذاہلل ب٩ ٤ًز، :  راوی

ِیٔب  ٌَ ٩ًَِ ُط ِٟب٨َُأِيِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ ٣َا ُرئَٔي  َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ِزٕو  ًَ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ب٩ِٔ 

ًََ٘ٔبُط َرُجََل٪ٔ   ُ ََ یََلأ مُّ َو َٗ ّٜٔئا  ٥َ َیأِک١ُُ ٣ُتَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 ہیلع فآہل فملس وک یھبک کیٹ اگل رک ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، بیعش نب دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل



 

 

 اھکےت ںیہن داھکی افر ہن یہ ہی داھکی ہک دف آدیم آپ ےک ےھچیپ لچ رےہ وہں۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، بیعش نب دبعاہلل نب رمع، :  رافی

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

  

 ٹیلپ ےک درایمؿ ےس اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ٹیلپ ےک درایمؿ ےس اھکےن اک ایبؿ

     372    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ًلاء ب٩ سائب، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َّي اہللُ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ َػَّ

٩ِٜٔ َٟٔیأِک١ُِ  ٔة َوَل َٔ ِح ًََِّي اٟؼَّ ََل َیأِک١ُِ ٩ِ٣ٔ أَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ا٢َ إَٔذا أَک١ََ أََحُذ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َة َت٨ِز٢ُٔ ٩ِ٣ٔ  ًَ َٛ ََ َ َ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ٠َٔضا  َٔ ٩ِ٣ٔ أَِس

ًََِلَصا  أَ

ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، انب ابعس رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

بن ےس اھکےئ اس ےیل ہک ربتک ٹیلپ ےک درایمؿ بج مت ںیم ےس وکیئ اھکان اھکےئ وت ٹیلپ ےک درایمؿ ےس ہن اھکےئ ہکلب اینپ اج

 وہیت ےہ۔

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اھکےن اک ایبؿٹیلپ ےک درایمؿ ےس 

     373    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ رعٚ، ًبذاہلل ب٩ برس حرضت ًبذاہلل ب٩ برس :  راوی

ًَِبذٔ  ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ِٟح٤ِٔٔصيُّ َحذَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ کَاَ٪  َحذَّ َٗ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ برُِسٕ  ًَ ث٨ََا  ٕٚ َحذَّ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ رٔعِ

ا أَِؿ  َّ٤٠َ َٓ ُة رَٔجا٢ٕ  ٌَ زَّاُئ َیِح٠ٔ٤َُضا أَِرَب َِ ِٟ ََٟضا ا ا٢ُ  َ٘ ْة یُ ٌَ ِؼ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ُتَٔي بٔت٠َِٔک ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ َحي أ ُـّ َحِوا َوَسَحُذوا اٟ

ةٔ یَ  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ َٓ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ثََُوا َجَثا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیَضا  ًَ وا  ُّٔ َت ِٟ ا َٓ ِذ ثُزَٔد ٓٔیَضا  َٗ نٔي َو ٌِ ٔ ابٔيٌّ ٣َا َصٔذظ ا٢َ أرَِعَ َ٘

ی ِبّذا َِکٔ ًَ ٠َنٔي  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہلَل َج ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ِٟح٠َِٔشُة  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ا َٗ ٨ًَٔیّذا ث٥َُّ  ٠ِنٔي َجبَّاّرا  ٌَ ٥ِ یَِح َٟ ٤ّا َو

َِٟیَضا َوَدًُوا ذِٔرَوَتَضا یَُباَرِک ٓٔیَضا ٥َ ک٠ُُوا ٩ِ٣ٔ َحَوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رمعف نب امثعؿ، دمحم نب دبعارلنمح نب رعؼ، دبعاہلل نب رسب رضحت دبعاہلل نب رسب رفامےت ںیہ ہک

ےک اپس اکی ڑبا ایپہل اھت ےسج اچر آدیم لم رک ااھٹےت ےھت افر اےس رغا اہک اجات اھت۔ سپ بج اچتش یک امنز اک فتق وہا افر ولوگں ےن 

وگں اک ازداحؾ وہ وت آپ یلص اچتش یک امنز زپیھ وت فہ ایپہل الای ایگ سج ںیم رثدی انب وہا اھت، بس ولگ اس ےک اپس عمج وہ ےئگ بج ول

ےن  اہلل ہیلع فآہل فملس ونٹھگں ےک لب ھٹیب ےئگ۔ اکی ارعایب ےنہک اگل ہی ےنھٹیب اک وکؿ اس رطہقی ےہ؟ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس رفامای ہک اہلل ےن ےھجم رکمی دنبہ انبای ےہ افر ےھجم زربدتس افر دنت وخ ںیہن انبای، رھپ وضحر ارکؾ یلص ا

 ےک اردرگد ےس اھکؤ افر اس ےک درایمؿ ےس وھچڑ دف اہمترے فا ےط اس ںیم ربتک یک اجفے یگ۔

 رمعف نب امثعؿ، دمحم نب دبعارلنمح نب رعؼ، دبعاہلل نب رسب رضحت دبعاہلل نب رسب :  رافی

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

  

 اےسی درتس وخاؿ رپ انھٹیب سج رپ رحاؾ اایشء یھب وہں

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اےسی درتس وخاؿ رپ انھٹیب سج رپ رحاؾ اایشء یھب وہں

     374    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ہظا٦، جٌرف، ب٩ بزٗا، زہزی، سا٥ٟ اپ٨ے واٟذ حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٛثيَ، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  اَ٪  َٗ رَفٔ ب٩ِٔ بُزِ ٌِ ٩ًَِ َج  ٕ ثٔيَُ ب٩ُِ صَٔظا٦ َٛ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ ٧ََهي َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َسا٥ٕٟٔ 

 َّ َِٟخ٤ِزُ َوأَِ٪ َیأِک١َُ اَرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٠َِیَضا ا ًَ ُب  ٕ ُیِْشَ ًَََّي ٣َائَٔذة ُِٟح٠ُؤض  ٩ًَِ ا ٤َئِن  ٌَ ٩ًَِ ٣َِل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٟزَُّج١ُ َوصَُو ي اہللُ 

رَفْ ٩ِ٣ٔ اٟزُّصِزٔیِّ َوصَُو ٣ُ  ٌِ ُط َج ٌِ ٥ِ َیِش٤َ َٟ َِٟحٔذیُث  ا٢َ أَبُو َداُود َصَذا ا َٗ ًَََّي بَِل٨ٔطٔ   ٨َِْکْ ٨ِ٣َُبٔلْح 

امثعؿ نب ایب ہبیش، ریثک، نب اشہؾ، رفعج، نب رباق، زرہی، اسمل اےنپ فادل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک دف اھکونں ےس۔ اکی اےسی درتسوخاؿ رپ سج رپ رشاب یپ اجریہ وہ، دفرسے 

ینعی ہنم ےک لب ٹیل رک اھکےن ےس۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک رفعج نب رباقؿ ےن زرہی ےس ںیہن انس  افدنےھ ہنم،

 ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ریثک، نب اشہؾ، رفعج، نب رباق، زرہی، اسمل اےنپ فادل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 داںیئ اہھت ےس اھکان اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ اہھت ےس اھکان اھکےن اک ایبؿ

     375    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ زیذ ب٩ ابي روٗاء، جٌرف :  راوی



 

 

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُط  َِ َّطُ ب٠ََ رَفْ أ٧َ ٌِ ث٨ََا َج ث٨ََا أَبٔي َحذَّ أئ َحذَّ َٗ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَبٔي اٟزَِّر َِٟحٔذیٔث َحذَّ   بَٔضَذا ا

 اہرفؿ نب زدی نب ایب رفاقء، رفعج ےس یہی دحثی رفاتی رکےت ںیہ۔

 اہرفؿ نب زدی نب ایب رفاقء، رفعج :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 داںیئ اہھت ےس اھکان اھکےن اک ایبؿ

     376    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاہلل ب٩ ٤ًز، اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، زہزی، ابوبْک ب٩ ًبیذاہلل :  راوی

ََِٔي أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ ًُبَِیذٔ اہللٔ ب٩ِٔ  َ َ ِْ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ظٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ َحذَّ ٩ًَِ َجذِّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ٔ ا٢َ إ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِیَلاَ٪ َیأِک١ُُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ِب بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ  ٠ََِٓیِْشَ َب  ٠َِیأِک١ُِ بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ َوإٔذَا رَشٔ َٓ  ٥ِ ُٛ َذا أَک١ََ أََحُذ

ُب بٔٔظ٤َأٟطٔ   بٔٔظ٤َأٟطٔ َوَیِْشَ

فآہل فملس ےن رفامای  ادمح نب لبنح، ایفسؿ، زرہی، اوبرکب نب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

ہک بج مت ںیم ےس وکیئ اھکان اھکےئ وت داںیئ اہھت ےس اھکےئ افر بج وکیئ )اپین( ےیپ وت داںیئ اہھت ےس ےیپ ویکہکن اطیشؿ اےنپ ابںیئ 

 اہھت ےس اھکات افر اتیپ ےہ۔

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ، زرہی، اوبرکب نب دیبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع، :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 داںیئ اہھت ےس اھکان اھکےن اک ایبؿ

     377    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابووجزہ، َف٣اےت ہیں ٛہ ٧بي اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ےن ٣ح٭٣ح٤ذب٩ س٠امی٪، س٠امی٪ ب٩ بَل٢،  :  راوی

٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔي َس٤٠ََ  ٩ًَِ أَبٔي َوِجزََة  َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َ٪ َُٟوی٩ِْ  ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َة 

 ُ ٥َ اِدُ٪ ب ا َی٠ٔیَک َوَس٠َّ َش٥ِّ اہلَل َوک١ُِ بَٔی٤ٔی٨َٔک َوک١ُِ ٤٣َّٔ َٓ  نَيَّ 

دمحمنب امیلسؿ، امیلسؿ نب البؽ، اوبفزجہ، رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک اے ےٹیب زندکی وہ 

 اھک۔ اجؤ افر اہلل اک انؾ ےل افر داںیئ اہھت ےس اھکان اھک افر اےنپ اسےنم ےس

 دمحمنب امیلسؿ، امیلسؿ نب البؽ، اوبفزجہ، رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم :  رافی

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

  

 وگتش اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ وگتش اھکےن اک

     378    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣ٌْش، ہظا٦ ب٩ رعوہ، :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َْشٕ  ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٌٔیُذ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحذَّ ث٨ََا َس ٨ًََِضا َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ   َٗ َِٟت  ا َٗ

ًَأج٥ٔ َوا٧َِضُش  َ ٍٔ اِْل َُّط ٩ِ٣ٔ َػ٨ٔی إ٧ٔ َٓ ِّٜئن  وا ا٠َِّٟح٥َ بٔاٟشِّ ٌُ َل ِ٘ ََ َت  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو َداُود اہللٔ َػَّ َٗ ُ َوأ٣ََِزأُ  َُّط أَص٨َِأ إ٧ٔ َٓ وُظ 



 

 

ؤیِّ  َ٘ ِٟ َِٟیَص صَُو بٔا  َو

نب رعفہ ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھچے ےس اکٹ رک ہن  دیعس نب وصنمر، اوبرشعم، اشہؾ

اھکؤ اس ےیل ہک ہی ویمجعں اک رطہقی ےہ افر اےس داوتنں ےس ونچ رک اھکؤ اس ےیل ہک ہی رطہقی زایدہ ذلت فاال افر دلجی مضہ رکےن 

 فاال ےہ۔

 رعفہ،دیعس نب وصنمر، اوبرشعم، اشہؾ نب  :  رافی

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

  

 اک ایبؿ اھکےن ےنیپ :   ابب

 وگتش اھکےن اک ایبؿ

     379    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٣ٌاویہ ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ػٔوا٪ ب٩ ا٣یہ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، اب٩ ٠ًیہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ اسحٙ،  :  راوی

ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٙ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ إِٔسَح  ٩ًَِ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي َحذَّ اؤیََة  ٌَ ٣ُ 

َواَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ  ِٔ ٩ًَِ َػ  ٪َ ا٢َ أَدِ ُس٠َامِیَ َ٘ َٓ ِو٥ٔ  ٌَ ِٟ ُذ ا٠َِّٟح٥َ بَٔیٔذی ٩ِ٣ٔ ا ُْ آ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ُِت آک١ُُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٔ٪ َة 

َواَ٪ َوصَُو ٣ُزَِس١ْ  ِٔ ٍِ ٩ِ٣ٔ َػ ٥َِٟ َیِش٤َ ا٢َ أَبُو َداُود ًُِث٤َاُ٪  َٗ ُ َوأ٣ََِزأُ  َّطُ أَص٨َِأ إ٧ٔ َٓ ِو٥َ ٩ِ٣ٔ ٓٔیَک  ٌَ ِٟ  ا

دمحم نب یسیع، انب ہیلع، دبعارلنمح نب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب اعمفہی امثعؿ نب ایب ہبیش، وفصاؿ نب اہیم رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی 

 رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھکان اھک راہ اھت افر وگتش ےل راہ اھت ڈہی ںیم ےس۔ آپ ےن رفامای ہک ڈہی وک اےنپ

  رکف )ہنم ےس ونچ رک اھکؤ( اس ےیل ہک ہی رطہقی زایدہ ذلت فاال زرد مضہ ےہ۔ہنم ےک رقبی

 دمحم نب یسیع، انب ہیلع، دبعارلنمح نب اقحس، دبعارلنمح نب اعمفہی امثعؿ نب ایب ہبیش، وفصاؿ نب اہیم :  رافی

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



 

 

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وگتش اھکےن اک ایبؿ

     380    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ابوداؤد، زہيَ، ابواسحٙ، سٌذ ب٩ ًیاق، ًبذاہلل ب٩ ٣شٌود، :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ ودٕ  ٌُ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ٔذ ب٩ِٔ ًَٔیإق  ٌِ ٩ًَِ َس  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح  ٕ ٩ًَِ ُزَصيَِ َداُوَد 

 ٔ اة َٚ اٟظَّ ا ٥َ رُعَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٚٔ إ َزا ٌُ ِٟ  کَاَ٪ أََحبُّ ا

نب ایعض، دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبداؤد، زریہ، اوب ااحسؼ ، دعس 

 وک بس ےس زایدہ دنسپ رکبی ےک وگتش فایل ڈہی یھت۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبداؤد، زریہ، اوباقحس، دعس نب ایعض، دبعاہلل نب وعسمد، :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وگتش اھکےن اک ایبؿ

     381    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ بظار، ابوداؤد، :  راوی

ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ حٔبُُط اَٟحذَّ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ  ٔ ث٨ََا أَبُو َداُوَد بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاد إر َحذَّ ا٢َ َوُس٥َّ َبظَّ َٗ  َُ َرا ذِّ

وظُ  َِٟیُضوَد ص٥ُِ َس٤ُّ َٔ َوکَاَ٪ َیَزی أَ٪َّ ا َرا  فٔي اٟذِّ



 

 

ںیہ ہک آپ وک دتس ےک وگتش ںیم یہ زرہ دای ایگ اھت افر وضحر ارکؾ یلص اہلل  دمحمنب اشبر، اوبداؤد، ایس دنس ےک اسھت رفاتی رکےت

 ہیلع فآہل فملس اک ایخؽ اھت ہک وہیدویں ےن آپ وک زرہ دای۔

 دمحمنب اشبر، اوبداؤد، :  رافی

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

  

  اک ایبؿولیک اھکےن

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ولیک اھکےن اک ایبؿ

     382    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اسحٙ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ابي ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ِبٔذ اہللٔ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَا َرُسو٢َ َحذَّ اكّا َد یَّ َْ و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َی َُّط َس٤ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة أ٧َ

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ََٓذَصِبُت ٣َ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ُط  ٌَ ٕ َػ٨َ ا٦ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔل ًَ َّي اہللُ  ٔ اہللٔ َػَّ ا٦ ٌَ َٔک اٟلَّ ٔلَي ذَٟ ٥َ إ  ِیطٔ َوَس٠َّ

ا َٗ ٔذیْذ  َٗ ا ٓٔیطٔ دُبَّاْئ َو ّٗ ٕ َو٣ََز ٌٔيَ ِبزّا ٩ِ٣ٔ َط ُْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َب إ َّي َُِٓقِّ أَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٢َ أ٧ََْص ََفَ

٥ِ٠َ أَ  َٓ ةٔ  َٔ ِح بَّاَئ ٩ِ٣ٔ َحَوالَِي اٟؼَّ ٍُ اٟذُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَتَتَبَّ َذ یَِو٣َئٔذٕ اہللُ  ٌِ بَّاَئ َب  َز٢ِ أُحٔبُّ اٟذُّ

یبنعق، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ب ہح، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی درزی ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

ںیم ایگ وضحر ارکؾ یلص اھکےن یک دوعت دی، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھکےن 

ہک اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی وج یک رفیٹ الیئ یئگ افر زپا وہا وشرہب الای ایگ افر کشخ وگتش اک ڑکٹا الای ایگ رضحت اسن رفامےت ںیہ 

اس ےک دعب ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ راکیب ےک اردرگد ولیک )ےک ڑکٹے( التش رک رےہ ےھت سپ 

 ےس ںیم ہشیمہ ولیک وک دنسپ رکات وہں۔



 

 

 یبنعق، امکل، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ب ہح، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 رثدی اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رثدی اک ایبؿ

     383    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حشا٪، ٣بارک ب٩ سٌیذ، ٤ًز ب٩ سٌیذ، اہ١ بصہ کا ایک آدمي حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًََُز  ٌٔیٕذ  ٤َُِٟباَرُک ب٩ُِ َس ث٨ََا ا ٤ِتٔيُّ َحذَّ اَ٪ اٟشَّ ُذ ب٩ُِ َحشَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ  ٔ ة َِٟبِصَ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣َ أَص١ِٔ ا ٌٔیٕذ  ب٩ِٔ َس

 ٔ ََّ ٥َ اٟث ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٔ إ ا٦ ٌَ ا٢َ کَاَ٪ أََحبَّ اٟلَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٔیُذ ٩ِ٣ٔ ًِْٔکٔ ََّ ٔ َواٟث ُِٟخِبز یُذ ٩ِ٣ٔ ا

 ٌٔ ا٢َ أَبُو َداُود َوصَُو َؿ َٗ َِٟحِیٔص  ْٕ ا  ی

دمحم نب اسحؿ، رابرک نب دیعس، رمع نب دیعس، الہ رصبہ اک اکی آدیم رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر فہ رضحت انب ابعس 

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اھکونں ںیم بس ےس زایدہ رفیٹ اک رثدی دنسپ اھت افر

 اک رث
 
 دی ڑبا دنسپ اھت۔یح

 دمحم نب اسحؿ، رابرک نب دیعس، رمع نب دیعس، الہ رصبہ اک اکی آدیم رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن وک دنگا انہک



 

 

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن وک دنگا انہک

     384    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، زہيَ، س٤اک ب٩ رحب، ٗبیؼہ ب٩ ہ٠ب، اپ٨ے واٟذ ہ٠ب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َْ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ُت َحذَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  بٔیَؼُة ب٩ُِ ص٠ُِٕب  َٗ ثَنٔي  ٕب َحذَّ ث٨ََا ٔس٤َاُک ب٩ُِ رَحِ َحذَّ

ُد ٨ِ٣ٔطُ  ا٣ّا أََتََحَّ ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َ٘ َٓ ُط َرُج١ْ  َٟ َ ٥َ َوَسأ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ََ َیَتَخ٠ََّح٩َّ فٔي َػِذرَٔک  َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا٢َ  َ٘ َٓ 

ةَ  ا٧ٔیَّ ًَِت ٓٔیطٔ ا٨َِّٟصَ  َطِیْئ َؿاَر

، اےنپ فادل ہ لب  ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر  دبع اہلل نب دمحم، زریہ، امسک نب رحب، ہصیبق نب ہ لب 

 ںیم اارتاز رکفں؟ رفامای ہک ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انس ہک اکی آدیم ےن آپ ےس وساؽ ایک ہک ایک وکیئ اھکان ااسی ےہ سج ےس

ںیہن، ریتے دؽ وک وکیئ ایسی زیچ اجلخؿ افر کٹھک ںیم ہن ڈاےل سج ںیم رصناتین اک اشہبئ وہ۔ )رماد ہی ےہ ہک رصناین ولگ الب فہج 

ںیہمت اےنپ فلتخم الحؽ زیچفں ںیم کش فہبش رکےت ر ےت ںیہ وت ںیہمت اؿ شیج وکیئ لمع دنسپ ںیہن وہان اچےیہ افر اس یک فہج ےس 

 ( دؽ ںیم وکیئ اجلخؿ وسحمس ہن رکان اچےیہ۔

، اےنپ فادل ہ لب  ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی  دبعاہلل نب دمحم، زریہ، امسک نب رحب، ہصیبق نب ہ لب 

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

  

 فر اس ےک دفدھ اک مکحدنگیگ اھکےن فاےل اجونر ا

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دنگیگ اھکےن فاےل اجونر افر اس ےک دفدھ اک مکح

     385    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ًبذہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، اب٩ ابي ٧حیح، ٣حاہذ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ا َحذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح   َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِبَذةُ  ث٨ََا  ٢َ ٧ََهي أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ

َِٟبا٧َٔضا ٔة َوأَ َٟ َِٟحَلَّ ٩ًَِ أَک١ِٔ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

نب ااحسؼ ، انب ایب حیجن، اجمدہ، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنگیگ افر امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، دمحم 

 اجنتس اھکےن فاےل اجونر ےک اھکےن افر اس ےک دفدھ ےس عنم رفامای ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ، دمحم نب اقحس، انب ایب حیجن، اجمدہ، انب رمع :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دنگیگ اھکےن فاےل اجونر افر اس ےک دفدھ اک مکح

     386    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتادہ، ًْک٣ہ، اب٩ ًباضاب٩ ٣ثني، ابوًا٣ز، ہظا٦،  :  راوی

ًَبَّإض أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٕ َحذَّ ًَا٣ٔز ثَنٔي أَبُو  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

َٟةٔ  َِٟحَلَّ َََٟٔن ا  ٩ًَِ ٥َ ٧ََهي   َوَس٠َّ

دہ، رکعہم، انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجنتس وخر اجونر ےک انب ینثم، اوباعرم، اشہؾ، اتق

 دفدھ ےس عنم رفامای ےہ۔

 انب ینثم، اوباعرم، اشہؾ، اتقدہ، رکعہم، انب ابعس :  رافی

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

  



 

 

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دنگیگ اھکےن فاےل اجونر افر اس ےک دفدھ اک مکح

     387    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ جہ٥، ٤ًزو ب٩ ابي ٗیص، ایوب، ٧آٍ اح٤ذ ب٩ ابي رسیح، ًبذاہلل :  راوی

٩ًَِ أَیُّ  ِیٕص  َٗ ث٨ََا ٤ًُِزُو ب٩ُِ أَبٔي  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َجِض٥ٕ َحذَّ ََِٔي  َ َ ِْ یِٕخ أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ أَبٔي رُسَ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِختَٔیأِيِّ  وَب اٟشَّ

َّي اہللُ ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َِٟبا٧َٔضا٤ًََُز  َب ٩ِ٣ٔ أَ ٠َِیَضا أَِو ُیِْشَ ًَ َب  َٛ ٔة فٔي اِْلٔب١ٔٔ أَِ٪ یُزِ َٟ َِٟحَلَّ ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠    

ادمح نب ایب رسحی، دبعاہلل نب مہج، رمعف نب ایب سیق، اویب، انعف ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجنتس 

 افر اس ےک دفدھ وک ےنیپ ےس عنم رفامای ےہ۔ وخار افینٹن رپ وساری رکےن

 ادمح نب ایب رسحی، دبعاہلل نب مہج، رمعف نب ایب سیق، اویب، انعف :  رافی

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

  

 وھگڑے ےک وگتش اھکےن اک مکح

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑے ےک وگتش اھکےن اک مکح

     388    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤اد، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، ٣ح٤ذ ب٩ ًَّي، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ دٔی٨َإر   ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ًَِبذٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََّٓٔيٕ  ٔذ ب٩ِٔ  ٣َُح٤َّ



 

 

َِٟخِی١ٔ  ٨َا فٔي ُُٟحو٦ٔ ا َٟ ٔ َوأَذَٔ٪  ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا  ََ َ ِیَ َْ ٥َ یَِو٦َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

اہلل رفامےت ںیہ ہک ںیمہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وزفہ امیلسؿ نب رحب، امحد، رمعف نب دانیر، دمحم نب یلع، اجرب نب دبع

 ربیخ ےک دؿ دگوھں ےک وگتش ےس عنم رفامای افر ںیمہ وھگڑفں ےک وگتش ےک ابرے ںیم ااجزت ددیی۔

 امیلسؿ نب رحب، امحد، رمعف نب دانیر، دمحم نب یلع، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑے ےک وگتش اھکےن اک مکح

     389    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاہلل سے :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  َِٟخ َحذَّ ََ ا َ ِیَ َْ ا٢َ َذبَِح٨َا یَِو٦َ  َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ا٢َ إِٔس٤َ َِ ٔ ِٟب ِی١َ َوا

٥َِٟ ی٨َِ  ٔ َو َِٟح٤ٔيَ ا٢ٔ َوا َِ ٔ ِٟب ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٨ََضا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ  ََ َِٟح٤ٔي َِٟخِی١ٔ َوا ٩ًَِ ا  َض٨َا 

ومیس نب اامسلیع، امحد، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک مہ ےن وزفہ ربیخ ےک دؿ وھگڑے ےس، رچخ افر 

 دگےھ ذحب ےیک، سپ عنم رفام دای ہکبج وھگڑفں ےک ابرے ںیم ںیمہ عنم ںیہن رفامای۔

 نب دبعاہلل ےسفیس نب الیعمس، امحد، اوبزریب، اجرب  :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وھگڑے ےک وگتش اھکےن اک مکح

     390    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٘یہ، ثور ب٩ یزیذ، ػاٟح ب٩ یحیي ب٩ ٣٘ذا٦، ب٩ ٣ٌذیْکبسٌیذ ب٩ طبیب، حیوة ب٩ رشیح،  :  راوی

٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ یَ  ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ ا٢َ َحِیَوةُ َحذَّ َٗ ِٟح٤ِٔٔصيُّ  یِٕح ا ٌٔیُذ ب٩ُِ َطبٔیٕب َوَحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ ث٨ََا َس ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ َیِحیَي ب٩ِٔ َحذَّ زٔیَذ 

 ٔ ٩ًَِ أَب َب  ٔذی َِکٔ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ٣َ َذا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ أَک١ِٔ ا ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟؤٟیذٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ أٟٔذ ب٩ِٔ ا َْ  ٩ًَِ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ یطٔ 

ِو٢ُ  َٗ ا٢َ أَبُو َداُود َوصَُو  َٗ  َٔ َبا ٔ َزاَد َحِیَوةُ َوک١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ َِٟح٤ٔيَ ا٢ٔ َوا َِ ٔ ِٟب َِٟخِی١ٔ َوا َٗ  ُُٟحو٦ٔ ا ََ بَأَِض ٣َأٟٕک  ا٢َ أَبُو َداُود 

ْة  ًَ َِٟخِی١ٔ َج٤َا ِذ أَک١ََ ُُٟحو٦َ ا َٗ ا٢َ أَبُو َداُود َوصََذا ٨ِ٣َُشوْخ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َِٟیَص ا َِٟخِی١ٔ َو َّي ب٠ُُٔحو٦ٔ ا ٩ِ٣َ أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

َُٟة ب٩ُِ  ا ـَ َٓ ٔ َو ٥َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ اب٩ُِ اٟزُّبَيَِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٤َُة  اہللُ  َ٘ ٠ِ ًَ ٠ََة َو َٔ َُ ًُبَِیٕذ َوأ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َوأَِس٤َاُئ ب٨ُِٔت أَبٔي بَِْکٕ وُسَویُِذ ب٩ُِ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتِذبَُحَضا َّي اہللُ  ًَِضٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ یِْع فٔي   َوکَا٧َِت َُقَ

دقماؾ، نب دعمرکیب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص  دیعس نب بیبش، ویحة نب رشحی، ہیقب، وثر نب سیدی، اصحل نب ییحی نب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ وھگڑے، رچخ، دگوھں ےک وگتش ےک اھکےن ےس۔ ویحة )وج رافی ںیہ اس دحثی ےک( اوہنں 

 رکےن فاال وہ(۔ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک اس دردنے ےک وگتش ےس وج داوتنں فاال وہ )ینعی ریچ اھپڑ 

 دیعس نب بیبش، ویحة نب رشحی، ہیقب، وثر نب سیدی، اصحل نب ییحی نب دقماؾ، نب دعمرکیب :  رافی

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

  

 رخوگش اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿرخوگش اھکےن اک 



 

 

     391    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ زیذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٨ُِت ََُُل٣ّ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِٕذ  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َٓٔؼِذُت أَِر٧َّبا ا َحذَّ ّرا  َحزَوَّ

أََتِیُتطُ بَٔضا َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُحزَٔصا إ ٌَ َث ٣َعٔي أَبُو ك٠ََِحَة بٔ ٌَ َب َٓ َظَویُِتَضا  ب٠ََٔضا َٓ َ٘ َٓ 

اک اھت وت ںیم ےن اکی رخوگش اکشر ومیس نب اامسلیع، امحد، اشہؾ نب زدی، اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک بج ںیم اکی وبضمط مسج اک ڑل

ایک افر اےس وھبان، رضحت اوبب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس اک الھچپ دؾ فاال ہصح ریمے اہھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 اجیھب، ںیم اےس ےل رک آپ اپس آای وت آپ ےن اےس وبقؽ رفام ایل۔

 دی، اسن نب امکلومیس نب الیعمس، امحد، اشہؾ نب ز :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رخوگش اھکےن اک ایبؿ

     392    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ْاٟذ، ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن اپ٨ے واٟذ ْاٟذ ب٩ اٟحویزث یحیي ب٩ ٠ْٕ، روح ب٩ ًبادہ، ٣ح٤ذ ب٩ :  راوی

أَٟذ  َْ ُت أَبٔي  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أٟٕذ  َْ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَدَة َحذَّ ٕٕ َحذَّ ٠َ َْ ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ  و٢ُ إٔ٪َّ َحذَّ ُ٘ ُِٟحَویِزٔٔث َی  ب٩َِ ا

ا َٔ ٤ًَِزٕو کَاَ٪ بٔاٟؼِّ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ  ٤ِزٕو ًَ ًَ ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ِذ َػاَدصَا  َٗ ْذ ٣َََاْ٪ ب٤َََّٜٔة َوإٔ٪َّ َرُجَّل َجاَئ بٔأَِر٧َٕب  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ حٔ 

٥ِ٠َ َیأِک٠َُِضا َٓ ٥َ َوأ٧ََا َجأْٟص  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ِذ ٔجیَئ بَٔضا إ َٗ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥ِ  ٣َا َت َٟ ََّضا  َو ٥َ أ٧َ ًَ ٩ًَِ أَک٠َِٔضا َوَز ی٨ََِط 

 َتٔحیُف 

ییحی نب فلخ، رفح نب ابعدہ، دمحم نب اخدل، ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل اخدل نب اوحلریث ےس انس ہک اکی رمہبت رضحت دبعاہلل نب 



 

 

 ےہ ہک اکی صخش ےن رخوگش اک اکشر رک رمع ریض اہلل اعتیل ہنع افصح ےک اقمؾ رپ ےھت، دمحم ےتہک ںیہ ہک افصح ہکم رکمہم ںیم اکی ہگج

ر ےک ایل افر ےنہک اگل اے دبعاہلل نب رمع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ابرے ںیم ایک ےتہک ںیہ؟ اوہنں ےن رفامای ہک ہی رخوگش اکی اب

 اس ےک ابفوجد اس ےک اھکےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم یھب الای ایگ وت آپ ےن اےس انتفؽ ںیہن رفامای نکیل

ےس عنم یھب ںیہن رفامای افر آپ اک ایخؽ اھت ہک اےس ضیح آات ےہ۔ )اہمئ رکاؾ اس ےک الحؽ وہےن رپ قفتم ںیہ ہک لمع یبن یلص اہلل 

 فملس وک یھب اس ہیلع فآہل فملس اس ےک الحؽ وہےن رپ دالتل رکات ےہ ویکہکن ارگ ہی اناجزئ وہات وت آپ احصہب رکاؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ( ےک اھکےن ےس عنم رفامےت۔

 ییحی نب فلخ، رفح نب ابعدہ، دمحم نب اخدل، ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل اخدل نب اوحلریث :  رافی

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

  

 وگہ اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وگہ اھکےن اک ایبؿ

     393    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابوبْش، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔي بِْٔشٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َحذَّ ََٟتطُ أَصَِذِت إ ا َْ ًَبَّإض أَ٪َّ  اب٩ِٔ 

٩ٔ٤ِ َو٩ِ٣ٔ اِْلَٗٔٔم َوَتَزَک اِْلَُؿبَّ َت  أَک١ََ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َس٨ّ٤ِا َوأَُؿًبا َوأَّٗٔلا  َّي اہللُ  ِو َػَّ َٟ ًَََّي ٣َائَٔذتٔطٔ َو ّرا َوأُک١َٔ  ذُّ َ٘

ا٣ّا ٣َا أُک١َٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  کَاَ٪ رَحَ َّي اہللُ   ًَََّي ٣َائَٔذةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

صفح نب رمع، ہبعش، اوبرشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس رفامےت ںیہ ہک اؿ یک اخہل ےن اکی ابر وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

ملس ےن یہگ افر رینپ ںیم ےس انتفؽ ایک افر وگہ وک وھچڑ دای نھگ آےن ںیم ھچک یھگ، رینپ، افر وگہ یجیھب۔ سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

فملس  یک فہج ےس نکیل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درتس وخاؿ رپ وگہ وک اھکای ایگ افر ارگ فہ رحاؾ وہیت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 ےک درتس وخاؿ رپ ہن اھکیئ اجیت۔

 رشب، دیعس نب ریبج، انب ابعسصفح نب رمع، ہبعش، اوب :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وگہ اھکےن اک ایبؿ

     394    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ، ًبذاہلل ب٩ ًباض٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب،  :  راوی

ًَِبذٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٕ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا أٟٔذ ب٩ِٔ َحذَّ َْ  ٩ًَِ ًَبَّإض  ب٩ِٔ 

َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ١َ ٣َ َْ َّطُ َد َِٟؤٟیٔذ أ٧َ َّي اہللُ ا َِٟیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔ أَصَِوی إ َٓ ٓبٕ ٣َِح٨ُوذٕ  ـَ ُتَٔي بٔ أ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِیَت ٣َِی٤ُو٧ََة   

َّي اہللُ  ََُٔوا ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ِْ تٔي فٔي بَِیٔت ٣َِی٤ُو٧ََة أَ ُف ا٨ِِّٟشَوةٔ اَٟلَّ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔذظٔ  ٠َِیطٔ َوَس ًَ ٥ََّ٠ ب٤َٔا یُزٔیُذ أَِ٪ َیأِک١َُ ٨ِ٣ٔطُ ًَ

ا٦ْ صَُو یَا َرُس  ٠ُِت أرََحَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََذُظ  ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ اُٟوا صَُو َؿبٌّ ََفَ َ٘ ٥ِ َی٩ُِٜ َٓ َٟ ُط  َّ٨ٜٔ ََ َوَل ا٢َ  َٗ و٢َ اہللٔ 

ا٢َ  َٗ ُُٓط  ًَا أَٔجُذِٔي أَ َٓ ِومٔي  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨َُِوزُ  بٔأَِرٔق  َّي اہللُ  أَک٠َُِتُط َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ََِرتُطُ  َ َٓاِجت أْٟذ  َْ 

یبنعق، امکل، انب اہشب، اوباامہم نب لہس نب فینح، دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل 

اسےنم اکی ینھب وہیئ وگہ الیئ یئگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اہھت ہیلع فآہل فملس رامرے اہں رشتفی الےئ آپ ےک 

ڑباھای وت ضعب وعرںیت وج فاہں رپ وموجد ںیھت اوہنں ےن اہک ہک وضحر وک التبؤ )ہک ہی ایک ےہ( ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ دتس رابرک ااھٹ ایل۔ اخدل نب فدیل ےتہک اھکان اچ ےت ںیہ سپ ولوگں ےن اہک ہی وگہ ےہ انچہچن وضح

ںیہ ںیم ےن رعض ایک ایک ہی وگہ رحاؾ ےہ؟ رفامای ہک ںیہن نکیل وچں ہک ہی ریمی وقؾ یک رس زنیم ںیم ںیہن وہیت اس فا ےط ےھجم اس 

 ےن اےس اینپ رطػ ا اٹیس افر اےس اھکای افر وضحر ارکؾ یلص ےس اےنپ دؽ ںیم رفنت وسحمس وہیئ۔ رضحت اخدل ےتہک ںیہ ہک سپ ںیم

 اہلل ہیلع فآہل فملس دھکی رےہ ےھت۔



 

 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، اوباامہم نب لہس نب فینح، دبعاہلل نب ابعس :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وگہ اھکےن اک ایبؿ

     395    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ْاٟذ ب٩ حؼين، زیذ ب٩ وہب، ثابت ب٩ ودیٌہ، :  راوی

٩ًَِ َزیِذٔ ب٩ِٔ َوصِٕب  ٩ًَِ حَُؼيِٕن  أْٟذ  َْ ٧َََا  َ َ ِْ َ ِوٕ٪ أ ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َة  ٌَ ٩ًَِ ثَابٕٔت ب٩ِٔ َودٔی

َّي اہللُ  أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ َظَویُِت ٨ِ٣َٔضا َؿًبا  َٓ ا٢َ  َٗ أََػب٨َِا ٔؿَبابّا  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َجِیٕع  ٠َِیطٔ ًَ ُتطُ بَيَِن  ًَ ٌِ َوَؿ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

ا٢َ  َٗ ائٔی١َ ٣ُٔشَخِت َدَوابَّ فٔي اِْلَِرٔق َو یََذیِطٔ  ّة ٩ِ٣ٔ بَنٔي إرِٔسَ ا٢َ إٔ٪َّ أ٣َُّ َٗ طُ ث٥َُّ  ٌَ ذَّ بٔطٔ أََػابٔ ٌَ َٓ َذ ًُوّدا  َْ َ أ ََ أَِدرٔی أَیُّ َٓ ِّي  ِٔ إ

٥ِ َی٨ِطَ  َٟ ٥ِ٠َ َیأِک١ُِ َو َٓ ا٢َ  َٗ َوابِّ هَٔي   اٟذَّ

رفامےت ںیہ ہک مہ اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  رمعف نب وعؿ، اخدل نب نیصح، زدی نب فبہ، اثتب نب فدہعی،

اسھت اکی رکشل ںیم ےھت ہک مہ ےن دنچ وگہ احلص ےیک ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ںیم ےس اکی وگہ وک وھبان افر اےس آپ یلص اہلل ہیلع 

زکلی ےس اینپ اویلگنں وک انگ اس ےس رفامای ہک فآہل فملس ےک اپس ےل ایگ افر اےس ںیم ےن آپ ےک اسےنم رھک دای سپ آپ ےن اکی 

ی ینب ارسالیئ ںیم ےس اکی رگفہ وک خسم رک ےک اجونر انب رک زنیم ںیم وھچڑ دای ایگ اھت افر ےھجم ملع ںیہن ہک فہ وکؿ ےس اجونر ںیہ۔ راف

 ےتہک ںیہ ہک آپ ےن اےس ہن اھکای افر ہن یہ عنم رفامای۔

 نیصح، زدی نب فبہ، اثتب نب فدہعی،رمعف نب وعؿ، اخدل نب  :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وگہ اھکےن اک ایبؿ

     396    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٧آٍ، اب٩ ًیاغ، ؿ٤ـ٥ ب٩ زرًہ، رشیف ب٩ ًبیذ ابوراطذ، ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، ح٥ٜ ب٩ :  راوی

 ٥ٔ ـَ ٩ًَِ َؿ٤ِ ًَیَّإغ  ث٨ََا اب٩ُِ  ثَُض٥ِ َحذَّ ٍٕ َحذَّ ٔ ٥ََٜ ب٩َِ ٧َآ َِٟح ائٔيُّ أَ٪َّ ا ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ یِٔح ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ  َحذَّ ٩ًَِ رُشَ ًََة  ب٩ِٔ ُزِر

ََأِيِّ  ِ ُِٟحَ بِّ ٩ًَِ أَبٔي َرأطٕذ ا َـّ َِٟح٥ٔ اٟ ٩ًَِ أَک١ِٔ  ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٔطِب١ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَ  ٩ًَِ 

م نب زرہع، رشضی نب دیبع اوبرادش ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

مض

 

ض

دمحم نب وعػ، مکح نب انعف، انب ایعش، 

 ےن ےس عنم رفامای ےہ۔فملس ےن وگہ اھک

م نب زرہع، رشضی نب دیبع اوبرادش، :  رافی

 

مض

 

ض

 دمحم نب وعػ، مکح نب انعف، انب ایعش، 

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

  

 ةحری اھکےن ےک ایبؿ ںیم

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمةحری اھکےن ےک 

     397    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٓـ١ ب٩ سہ١، ابزاہی٥، ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٣ہذی، بزیذ، ب٩ ٤ًز ب٩ سٔی٨ہ، :  راوی

ثَنٔي  ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اب٩ِٔ ٣َِضذٔٓیٕ َحذَّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ١ُ ب٩ُِ َسِض١ٕ َحذَّ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔٔی٨ََة  بَُزیُِط ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس

َِٟح٥َ حَُباَری  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا٢َ أَک٠َُِت ٣َ َٗ  ٔ ظ  َجذِّ

 فآہل فملس لضف نب لہس، اربامیہ، نب دبعارلنمح نب دہمی، ربدی، نب رمع نب ہنیفس، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع



 

 

 ےک اسھت ةحری اک وگتش اھکای۔

 لضف نب لہس، اربامیہ، نب دبعارلنمح نب دہمی، ربدی، نب رمع نب ہنیفس، :  رافی

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

  

 رشحات االرض ےک اھکےن اک ایبؿ

 ایبؿاھکےن ےنیپ اک  :   ابب

 رشحات االرض ےک اھکےن اک ایبؿ

     398    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ُاٟب ب٩ ححزہ، ٠٣٘ا٦ ب٩ ت٠ب، اپ٨ے واٟذ ت٠ب :  راوی

ا٦ُ ب٩ُِ  َ٘ ثَنٔي ٠ِ٣ٔ ث٨ََا َُأُٟب ب٩ُِ َحِحَزَة َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َػحِٔبُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٠ٔبِّ  اٟتَّ

ی٤ّا ةٔ اِْلَِرٔق َتَِحٔ ٍِ َٟٔحَْشَ ٥ِ٠َ أَِس٤َ َٓ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

  ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل 

 

، اےنپ فادل ت  

 

ومیس نب اامسلیع، اغبل نب رجحہ، ملقا ؾ نب ت

 فآہل فملس ےک اسھت )اکیف رعہص( راہ نکیل ںیم ےن رشحات االرض ےک ابرے ںیم رحتم اک مکح ںیہن انس۔ ہیلع

   :  رافی

 

، اےنپ فادل ت  

 

 ومیس نب الیعمس، اغبل نب رجحہ، ملقا ؾ نب ت

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رشحات االرض ےک اھکےن اک ایبؿ



 

 

     399    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو ثور ابزاہی٥ ب٩ ْاٟذ، سٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ ًیسٰي ب٩ ٤٧ی٠ہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ثَِورٕ  ٠ََِِٟٔبيُّ  َحذَّ أٟٕذ ا َْ ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ٕذ  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیُذ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحذَّ ث٨ََا َس ا٢َ َحذَّ َٗ

ََ أَٔجُذ ٓامَٔی أُوحٔ  ١ُِٗ َتََل  َٓ ُٔٔذ  ٨ِ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ أَک١ِٔ ا ُشئ١َٔ  َٓ ٨ُِت ٨ًَِٔذ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٣ّا اِْلیَةَ ٤َُ٧ِی٠ََة  ٔلَيَّ ٣ََُحَّ ا٢َ  َي إ َٗ ا٢َ  َٗ

بٔیَثْة  َْ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  و٢ُ ذُِٔکَ ٨ًَِٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َی ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز إِٔ٪ َطِیْخ ٨ًَِٔذُظ َس٤ٔ َ٘ َٓ َِٟخَبائٔٔث   ٩ِ٣ٔ ا

َٓضُ  ٥َ صََذا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٥ِ ٧َِذرٔ کَاَ٪  َٟ ا٢َ ٣َا  َٗ ٤َا  َٛ  َو 

ی لہ رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک
م

 

ت
 اوب وثر اربامیہ نب اخدل، دیعس نب وصنمر، دبعازعلسی نب دمحم ٰیسیع نب 

 مَا  
فِب
 
ُ
د
ِ
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َ
  أ
َ
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ُ

 

د ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت انب رمع ےن رقآؿ رکمی یک آتی ق

 

فد

 

قی
 ، زپیھ رافی ےتہک اپس اھت وت آپ ےس 

ً
َم
ّ
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ُ
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َ
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ُ
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ںیہ ہک اکی وبڑاھ صخش اؿ ےک اپس اھٹیب وہا اھت اس ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس انس ےہ وضحر ےک 

نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اسےنم اس اک ذترکہ وہ وت آپ ےن رفامای ہک ہی اکی اناپک اجونر ےہ دنگے افر اناپک اجونرفں ںیم ےس۔ وت ا

ںیمہ ےن رفامای ارگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی رفامای ےہ وت سب رھپ ااسی یہ ےہ شیج آپ ےن رفامای )ینعی اناجزئ( سج اک 

 ملع ںیہن ےہ۔

ی لہ :  رافی
م

 

ت
 اوب وثر اربامیہ نب اخدل، دیعس نب وصنمر، دبعازعلسی نب دمحم ٰیسیع نب 

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

  

 وجب اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وجب اھکےن اک ایبؿ

     400    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ب٩ ًبیذ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي ٤ًارہ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاہلل، جزیز ب٩ حاز٦، ًبذاہلل  :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ   ٩ًَِ  ٕ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ يُّ َحذَّ
ُِٟخزَاعٔ ِبٔذ اہللٔ ا ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحذَّ إر  َّ٤ًَ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي  ًَ

ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َ ا٢َ َسأ َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ِبْع إَٔذا َػاَدُظ َجابٔز َٛ ١ُ ٓٔیطٔ  ٌَ ا٢َ صَُو َػِیْذ َویُِح َ٘ َٓ  ٍٔ بُ َـّ ٩ًَِ اٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   َػَّ

 ٦ُ ٤َُِِٟحٔ  ا

دمحم نب دبع اہلل، رجری نب احزؾ، دبعاہلل نب دیبع، دبعارلنمح نب ایب امعرہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص 

 فآہل فملس ےس وجب ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت آپ ےن رفامای ہک فہ اکشر افر ارگ رحمؾ )رحاؾ یک احتل فاال صخش( اےس اکشر اہلل ہیلع

 رکے وت اکی دہبن )دؾ( ںیم دای اجےئ اگ۔

 دمحم نب دبعاہلل، رجری نب احزؾ، دبعاہلل نب دیبع، دبعارلنمح نب ایب امعرہ :  رافی

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

  

 دردنفں ےک اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دردنفں ےک اھکےن اک ایبؿ

     401    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوادریص، ابوث٠ٌبہ، ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، :  راوی

ُِٟخَظنٔ  ٠ََبَة ا ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َث ِٔيِّ  ََ َِٟخِو ٩ًَِ أَبٔي إِٔدرٔیَص ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّي اہللُ َحذَّ يِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ٍٔ بُ ٩ًَِ أَک١ِٔ ک١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي 

یبنعق، امکل، انب اہشب، اوبادرسی، اوب ہبلع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ رہ 



 

 

 داوتنں فاےل )ریچ اھپڑ رکےن فاےل( دردنفں ےک اھکےن ےس۔

 یبنعق، امکل، انب اہشب، اوبادرسی، اوب ہبلع، :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دردنفں ےک اھکےن اک ایبؿ

     402    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض٣شذد، ابوًوا٧ہ، ابوبْش، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪، اب٩  :  راوی

ا٢َ ٧َهَ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪  ٩ًَِ أَبٔي بِْٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

٩ًَِ ک١ُِّ ذٔی ٣ِٔخ٠َٕب ٩ِ٣ٔ  ٍٔ َو بُ ٩ًَِ أَک١ِٔ ک١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشَّ  ٥َ ٔ  َوَس٠َّ يَِ  اٟلَّ

دسمد، اوبوعاہن، اوبرشب، ومیمؿ نب رہماؿ، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای رہ داوتنں 

 فاےل دردنفں ےک اھکےن ےس افر رپدنفں ںیم رہ ہجنپ )ےس اکشر رکےن فاےل( ےک اھکےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 ، ومیمؿ نب رہماؿ، انب ابعسدسمد، اوبوعاہن، اوبرشب :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دردنفں ےک اھکےن اک ایبؿ

     403    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذب٩ رحب، ٣زوا٪، ب٩ روبہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي ًوٖ، رسو٢ اہلل ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٣٥٠ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي،  :  راوی

٩ًَِ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ُر  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔذیِّ  ٕب  ُذ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟٔح٤ِٔصيُّ َحذَّ َّي ا ٤َُِٟؼف ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔذ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ٠ٔٔبيِّ  ِِ ِؤبََة اٟتَّ

ََ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ََ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َب  ٔذی َِکٔ ٌِ َذا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٕٖ ِو ًَ  َیٔح١ُّ ذُو ٧َإب ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ أَبٔي 

 ًَ نَٔي  ِِ ََّ أَِ٪ َیِشَت ٔ اصَٕذ إ ٌَ َلُة ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ ٣ُ َ٘ ََ ا٠ُّٟ ِٟح٤َٔاُر اِْلَصَِّٔيُّ َو ََ ا َٔ َو َبا إٔ٪َّ اٟشِّ َٓ وُظ  ٥ِ٠َ َیِِقُ َٓ ِو٣ّا  َٗ  َٖ ٨َِضا َوأَی٤َُّا َرُج١ٕ َؿا

اظُ  َ٘ٔبُض٥ِ ب٤ِٔٔث١ٔ َٔقَ ٌِ ُط أَِ٪ یُ َٟ 

دمحم نب یفصم، دمحمنب رحب، رمفاؿ، نب رفہب، دبعارلنمح نب ایب وعػ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ےس داوتنں )ےس ریچ اھپڑ رکےن( فاےل اجونر الحؽ ںیہن ںیہ افر ہن یہ رہشی دگاھ اجزئ ےہ افر آپ ےن رفامای آاگہ روہ دردنفں ںیم 

وقؾ  ہن یہ یسک ذیم اکرف اک راہتس ںیم زپا وہ امؽ اجزئ ےہ اال ہی اس ےن اےس اکیبر ھجمس رک اس ےس الرپفایہ رک دی وہ۔ افر وج یھب صخش یسک

اری ہن رکے وت  ے کش اس ےک ےیل اجزئ ےہ ہک زربدیم  اؿ ےس اینپ امہمدناری ےک دقبر اک امہمؿ وہا افر رھپ فہ وقؾ اس یک امہمدن

 فوصؽ رکے )ہی ادتباء االسؾ ںیم مکح اھت اب وسنمخ وہایگ(۔

 دمحم نب یفصم، دمحمنب رحب، رمفاؿ، نب رفہب، دبعارلنمح نب ایب وعػ، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دردنفں ےک اھکےن اک ایبؿ

     404    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ہزا٪، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض٣ح٤ذ ب٩ بظار، اب٩ ابي ًذی، ابي رعوبہ، ًَّي ب٩ ح٥ٜ، ٣ی٤و٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٣َِی٤ُ   ٥َٜٔ َِٟح ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ًَٔذٓیٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي  إر  ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ َس ؤ٪ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪ 

َّي ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ََ  ُجَبيَِ َٔ َو َبا ََ َیٔح١ُّ ذُو ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ  ََ ا٢َ أَ َٗ  ََ َ ِیَ َْ ٥َ َیِو٦َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 



 

 

ِو٣ّ  َٗ  َٖ ٨ًََِضا َوأَی٤َُّا َرُج١ٕ َؿا نَٔي  ِِ ََّ أَِ٪ َیِشَت ٔ اَصٕذ إ ٌَ َلُة ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ ٣ُ َ٘ ََ ا٠ُّٟ ِٟٔح٤َاُر اِْلَصَِّٔيُّ َو َٟطُ ا َٓإٔ٪َّ  وُظ  ٥ِ٠َ َیِِقُ َٓ أَِ٪  ا 

اظُ  َ٘ٔبُض٥ِ ب٤ِٔٔث١ٔ َٔقَ ٌِ  ُی

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ایب رعفہب، یلع نب مکح، ومیمؿ نب رہماؿ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس ذموکرہ ابال دحثی یہ رمفی ےہ۔

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ایب رعفہب، یلع نب مکح، ومیمؿ نب رہماؿ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دردنفں ےک اھکےن اک ایبؿ

     405    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ہزا٪، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض٣ح٤ذ ب٩ بظار، اب٩ ابي رعوبہ، ح٥ٜ، ٣ی٤و٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٣َِی٤ُ   ٥َٜٔ َِٟح ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ًَٔذٓیٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي  إر  ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ َس ؤ٪ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪ 

َّي ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٩ًَِ ک١ُِّ  ُجَبيَِ َٔ َو َبا ٩ًَِ أَک١ِٔ ک١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ  ََ َ ِیَ َْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ  اہللُ 

 ٔ يَِ  ذٔی ٣ِٔخ٠َٕب ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

دمحم نب اشبر، انب ایب رعفہب، مکح، ومیمؿ نب رہماؿ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ہ ربیخ ےک دؿ رہ داتن فاےل دردنے ےک اھکےن ےس افر ہجنپ ےس اکشر رکےن فاےل رپدنے ےک اھکےن ےس عنم رفامای ےہ۔وزف

 دمحم نب اشبر، انب ایب رعفہب، مکح، ومیمؿ نب رہماؿ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دردنفں ےک اھکےن اک ایبؿ

     406    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠ی٥، ػاٟح ب٩ یحیي ب٩ ٣٘ذا٦، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤ذ ب٩ رحب، ابوس٤٠ہ، س٠امی٪ ب٩ :  راوی

٩ًَِ َػ  ُ٪ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ثَنٔي أَبُو َس٤َ٠ََة ُس٠َامِیَ ٕب َحذَّ ُذ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ ث٨ََا  َذا٦ٔ َحذَّ ِ٘ ٔ٤ِٟ أٟٔح ب٩ِٔ یَِحیَي ب٩ِٔ ا

أٟٔذ ب٩ِٔ  َْ  ٩ًَِ َب  ٔذی َِکٔ ٌِ َذا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٔ ا ظ أََتِت  ٩ًَِ َجذِّ َٓ  ََ َ ِیَ َْ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َُزَِوُت ٣َ ا٢َ  َٗ َِٟؤٟیٔذ  ا

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٔلَي َحَوائٔزٔص٥ِٔ  ًُوا إ ِذ أرَِسَ َٗ َِٜوا أَ٪َّ ا٨َّٟاَض  َظ َٓ َِٟیُضودُ  ََ َتح١ُّٔ أ٣ََِوا٢ُ ا  ََ اَصٔذی٩َ  ٥َ أَ ٌَ ٤ُ ِٟ ا

َٔ َوک١ُُّ  َبا اَُٟضا َوک١ُُّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ َِ ِی٠َُضا َوبٔ َْ ٔة َو ٠ًََِی٥ُِٜ ح٤ُُزُ اِْلَص٠ِٔیَّ ا٦ْ  َضا َورَحَ ِّ٘ ََّ بَٔح ٔ ٔ إ يَِ   ذٔی ٣ِٔخ٠َٕب ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

 رکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رمعف نب امثعؿ، دمحم نب رحب، اوبہملس، امیلسؿ نب میلس، اصحل نب ییحی نب دقماؾ ےس رفاتی

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہجد ںیم رشکی اھت ربیخ ےک ومعق رپ۔ آپ ےک اپس ربیخ ےک وہید آےئ افر اکشتی یک 

ربخدار! ذیم  ہک ولوگں ےن اؿ ےک اجونرفں ےک ابڑے دلجی ںیم ولٹ ےیل ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

اکرففں ےک اوماؽ انقح انیل اجزئ ںیہن افر مت رپ آابدی ےک دگےھ، وھگڑے افر رچخ اھکان رحاؾ ےہ۔ افر رہ داتن ےس اکشر رکےن فاال 

 دردنہ افر رہ ہجنپ ےس اکشر رکےن فاال رپدنہ اناجزئ ےہ۔

  نب دقماؾ،رمعف نب امثعؿ، دمحم نب رحب، اوبہملس، امیلسؿ نب میلس، اصحل نب ییحی :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دردنفں ےک اھکےن اک ایبؿ

     407    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟززاٚ، ٤ًزو ب٩ زیذ،اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذا٠٤ٟک،  :  راوی



 

 

٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َزیِ   ٔٚ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبذٔ ا ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُح٤َّ ٔ َحذَّ ٍَ أَبَا اٟزُّبَيَِ َّطُ َس٤ٔ أِيِّ أ٧َ ٌَ ٨ِ ٕذ اٟؼَّ

 َّ ًَِبٔذ اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٔ ب٩ِٔ  ِٟضٔزِّ َوأَک١ِٔ ث٨٤َََٔضا٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَک١ِٔ ا ٠٤َِٟٔٔک  ِبٔذ ا ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِٟضٔزِّ  ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي   ي اہللُ 

ادمح نب لبنح، دمحم نب دبعاکلمل، دبعارلزاؼ، رمعف نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلب یک تمیق ےنیل 

رفامای ےہ۔ دمحم نب دبعاکلمل )اکی رافی ںیہ اس دحثی ےک( رفامای ہک یلب ےک اھکےن ےس افر اس یک تمیق ےک اھکےن ےس ےس عنم 

 عنم رفامای ےہ۔

 ادمح نب لبنح، دمحم نب دبعاکلمل، دبعارلزاؼ، رمعف نب زدی، :  رافی

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

  

 آابدی ےک دگوھں اک وگتش اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 آابدی ےک دگوھں اک وگتش اھکےن اک ایبؿ

     408    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤، ُاٟب، ب٩ ابحز،ًبذاہلل ب٩ ابي زیاد، ًبیذاہلل، ارسائی١، ٨٣ؼور، ًبیذ ب٩ ابي حش٩،  :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٕذ أَبٔي ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ  ٕ َحذَّ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ أَبٔي زٔیَاد ث٨ََا  ٩ًَِ  َحذَّ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ا

٥ِ٠َ ی٩َُِٜ فٔي َٓ ا٢َ أََػابَت٨َِا َس٨َْة  َٗ َّي اہللُ  َُأٟٔب ب٩ِٔ أَبَِحَز  ِذ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٕ َو ََّ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ ح٤ُُز ٔ ٥ُ أَصَِّٔي إ ٌٔ ِ ٣َالٔي َطِیْئ أُك

٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  أََتِیُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٓ ٔ اِْلَص٠ِٔیَّةٔ  ُِٟح٤ُز ٦َ ُُٟحو٦َ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَحَّ ًَ ِ ٥َِٟ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََػابَت ٨َُة َو ٨َا اٟشَّ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  ٔ اِْلَص٠ِٔیَّ ُِٟح٤ُز ٣َِت ُُٟحو٦َ ا ََّک رَحَّ ٔ َوإ٧ٔ ُِٟح٤ُز ََّ ٔس٤َاُ٪ ا ٔ ٥ُ أَصَِّٔي إ ٌٔ ِ ٤ََّا َی٩ُِٜ فٔي ٣َالٔي ٣َا أُك إ٧ٔ َٓ ٥ِ أَص٠ََِک ٩ِ٣ٔ َس٤ٔئن ح٤ُُزَٔک  ٌٔ ِ أَك

نٔي ٌِ َیٔة َی َِِٟقِ ا٢ٔ ا ٣ُِتَضا ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َجوَّ  رَحَّ

ہلل نب ایب زاید، دیبع اہلل، ارسالیئ، وصنمر، دیبع نب ایب نسح، دبعارلنمح، اغبل، نب ارجب، رفامےت ںیہ ہک ںیمہ اکی رمہبت طحق دبع ا



 

 

القح وہ ایگ وت ریمے اپس اےنپ رھگ فاولں وک الھکےن ےک ےیل وساےئ دنچ دگوھں ےک افر ھچک ہن اھت افر اس ےس لبق وضحر یلص اہلل ہیلع 

ولی دگوھں ےک وگتش ےس عنم رفام ےکچ ےھت، انچہچن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہا افر ںیم ےن رعض فآہل فملس رھگ

ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ طحق القح وہ ایگ ےہ افر ریمے امؽ ںیم )رھگ فاولں وک الھکےن ےک ےیل وساےئ دنچ رفہب 

 رفامای ہک اےنپ رھگ فاولں وک الھکؤ اےنپ ومےٹ دگوھں ںیم ےس۔ اس ےیل ہک ںیم ےن کشیب اس ےیل دگوھں ےک ھچک ںیہن ےہ آپ ےن

 اںیہن رحاؾ ایک اھت ہک ہی یتسب ںیم ومعام وھگےتم ر ےت ںیہ۔

 دبعاہلل نب ایب زاید، دیبعاہلل، ارسالیئ، وصنمر، دیبع نب ایب نسح، دبعارلنمح، اغبل، نب ارجب، :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 آابدی ےک دگوھں اک وگتش اھکےن اک ایبؿ

     409    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 دی٨ار،ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩  :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ دٔی٨َإر  ََِٔي  َ َ ِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَ ث٨ََا َححَّاْد  یٔصيُّ َحذَّ ٤ِٟٔؼِّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َحَش٩ٕ ا ًَِبذٔ َحذَّ ٔ ب٩َٔ  ٩ًَِ َجابٔز ََِٔي َرُج١ْ  َ َ ِْ أَ

یِ  َْ ٥َ َیِو٦َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ اہللٔ  َٗ َِٟخِی١ٔ  ٔ َوأ٣َََز٧َا أَِ٪ ٧َأِک١َُ ُُٟحو٦َ ا ُِٟح٤ُز ٩ًَِ أَِ٪ ٧َأِک١َُ ُُٟحو٦َ ا  ََ َ َ

 َ و٢ُ صََذا َوأَب ُ٘ ارٔیُّ ٓٔی٨َا َی َٔ ِِٟٔ ٥َُٜ ا َِٟح ِذ کَاَ٪ ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َثأئ  ٌِ ََ أَبَا اٟظَّ َ َِٟخَ َََُِت َصَذا ا ِْ َ أ َٓ ٤ِْزو  بَّ ًَ ًَ َِٟبَِحُ یُزٔیُذ اب٩َِ   إض ي َذَٟٔک ا

اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، رمعف نب دانیر ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابت ےس عنم رفامای ےہ 

ہک مہ دگوھں اک وگتش اھکںیئ، افر ںیمہ مکح دای ہک وھگڑفں اک وگتش اھکںیئ، رمع نب دانی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی رضحت 

التبیئ وت اوہنں ےن رفامای ہک مکح افغری یھب یہی رفامےت ےھت نکیل اس رحب ملع )رضحت انب ابعس( ےن اس اک ااکنر رفامای  اوبااشعشلء وک

 (ےہ )ہک وھگڑے الحؽ ںیہ



 

 

 اربامیہ نب نسح، اجحج، انب رججی، رمعف نب دانیر، :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 آابدی ےک دگوھں اک وگتش اھکےن اک ایبؿ

     410    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ طٌیب، سہ١ ب٩ بَار، وہیب، اب٩ كاؤض، ٤ًزو :  راوی

 َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ث٨ََا ُوَصِیْب  َّإر َحذَّ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ بََ َّى َحذَّ ا٢َ ٧ََهى َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 ٩ًَِ ٔ اِْلَص٠ِٔیَّةٔ َو ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا  ََ َ ِیَ َْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ  َِٟح٤َٔضا اہللُ  وبَٔضا َوأَک١ِٔ  ُٛ ٩ًَِ ُر َٟٔة  َِٟحَلَّ  ا

لہس نب اکبر، فبیہ، انب عاؤس، رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک دؿ رھگولی دگوھں 

 ےک وگتش ےک اھکےن ےس افر اجنتس وخر اجونر رپ وساری رکےن افر اس اک وگتش اھکےن عنم رفامای ےہ۔

 لہس نب اکبر، فبیہ، انب عاؤس، رمعف نب بیعش، :  یراف

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

  

 ڈٹی اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ڈٹی اھکےن اک ایبؿ

     411    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ َفد، اب٩ زبز، س٠امی٪، ابوًث٤ا٪ س٤٠ا٪ :  راوی

 ٩ًَِ َِّیَّٔمُّ  ُ٪ اٟت ث٨ََا ُس٠َامِیَ أ٪ َحذَّ َٗ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ اٟزِّبِز َذادٔیُّ َحذَّ ِِ َِٟب ٔد ا ِٟرَفَ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪ َحذَّ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔذیِّ 

ا٢َ ُسئ١َٔ ا٨َّٟٔبيُّ َػ  ا٢َ أَبُو دَ َٗ َٗ ٣ُطُ  ََ أرَُحِّ ََ آک٠ُُطُ َو ثََُ ُج٨ُودٔ اہللٔ  ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ َِٟحَزادٔ  ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َت٤ٔزُ َّ ٌِ ٤ُِٟ اُود َرَواُظ ا

٥ِ یَِذُِکِ َس٤٠َِ  َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪   اَ٪ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

دمحم نب رفج، انب زرب، امیلسؿ، اوبامثعؿ املسؿ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ڈٹی ےک ابرے ںیم 

اوبداؤد وساؽ ایک ایگ رفامای ہک اہلل اعتیل ےک تہب ےس رکشل اےسی ںیہ ہک ںیم ہن اںیہن اھکات وہں افر ہن یہ اںیہن رحاؾ رقار داتی وہں۔ اامؾ 

 ںیہ ہک اس دحثی وک رمتعم ےن اےنپ فادل ےس اوبامثعؿ ایدہنی نع ایبنل ےک رطقی ےس رفاتی ایک ےہ افر املسؿ افریس اک ذرک رفامےت

 ںیہن ایک۔

 دمحم نب رفج، انب زرب، امیلسؿ، اوبامثعؿ املسؿ :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ڈٹی اھکےن اک ایبؿ

     412    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، ًَّي ب٩ ًبذاہلل، زِکیا ب٩ یحیي ب٩ ٤ًارہ، ابوًوا٦، ابوًث٤ا٪ :  راوی

ِبٔذ اہللٔ  ًَ ًََّٔيُّ ب٩ُِ  ًََّٓٔيٕ َو ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ َِٟحزَّارٔ  ٔ ا ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا یَّا ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ ٤ًَُاَرَة  ث٨ََا َزَِکٔ ََ َحذَّ ا َٗ

ثََُ  ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٢َ ٣ِٔث٠َُط  َ٘ َٓ ٥َ ُسئ١َٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ اا٨َِّٟضذٔیِّ  َٗ ائْٔذ ُج٨ِذٔ اہللٔ  َٓ ًََّٔيٌّ اِس٤ُطُ   ٢َ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪   ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ َح٤َّ َٗ  ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ نٔي أَبَا ا ٌِ ٥َِٟ َی  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

 یَِذُِکِ َس٤َ٠ِاَ٪ 



 

 

نب ییحی نب امعرہ، اوبوعاؾ، اوبامثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رصن نب یلع، یلع نب دبع اہلل، زرکای 

ڈٹی ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ وت ااسی یہ رفامای ہک سگہتش دحثی ےک لثم۔ نکیل ونجد ےک اجبےئ دنج اہلل رفامای۔ یلع نب دبعاہلل 

اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک امحد نب ہملس ےن اوباوعلاؾ ےس اوبامثعؿ دہنی رفامےت ںیہ ہک اوباوعلاؾ ازجلار اک انؾ افدئ اھت۔ 

 نع ایبنل ےک رطقی ےس ایبؿ ایک ےہ افر املسؿ اک ذرک ںیہن ایک۔

 رصن نب یلع، یلع نب دبعاہلل، زرکای نب ییحی نب امعرہ، اوبوعاؾ، اوبامثعؿ :  رافی

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

  

 اپین رپ ریتیت وہیئ رمدہ احتل ںیم یلھچم اک مکح

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اپین رپ ریتیت وہیئ رمدہ احتل ںیم یلھچم اک مکح

     413    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ س٠ی٥، اس٤ٌی١، ب٩ ا٣یہ، ابوزبيَ، جابز ب٩ ًبذاہللاح٤ذ ب٩ ًبذہ،  :  راوی

٩ًَِ أَ  َة  ٌٔی١َ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ائٔفٔيُّ َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ اٟلَّ ًَِبَذَة َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ بٔي اٟزُّبَيَِ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ُ ََل َتأِک َٓ ا  َٔ َ ٠َُُوُظ َو٣َا ٣َاَت ٓٔیطٔ َوك َٓ ٨ًَِطُ  َِٟبَِحُ أَِو َجزََر  َِٟقي ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أَ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو  َػَّ َٗ ٠ُوُظ 

 ًَ ُٔوُظ  َٗ ٔ أَِو ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ اْد  ِورٔیُّ َوأَیُّوُب َوَح٤َّ َیاُ٪ اٟثَّ ِٔ َِٟحٔذیَث ُس ا َداُود َرَوی َصَذا ا ـّ َِٟحذٔیُث أَِی ِذ أُِس٨َٔذ َصَذا ا َٗ ٕ َو ََّي َجابٔز

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ذٔئِٕب   ٕٕ ی ٌٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ َوِجطٕ َؿ

رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ادمح نب دبعہ، ییحی نب میلس، اامسلیع، نب اہیم، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس

 ہک دنمسر وج ھچک از وخد ڈاؽ دے ای اس اک اپین مک وہ اجےئ وت اےس اھک ایل رکف افر وج اس ںیم رم اجےئ افر اپین ےک افرپ آ اجےئ وت اےس

یل ہنع، اویب افر امحد ےن اوبازلریب ریض اہلل تم اھکؤ، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک رضحت ایفسؿ وثری ریض اہلل اعت

اعتیل ہنع ےس رفاتی یک ےہ افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رپ اےس وموقػ ایک ےہ افر اس دحثی اک اکی رطقی انب ایب ذبئ 



 

 

 نع ایب ازلریب نع اجرب دنع ایبنل فاال ےہ اےس دنسا یھب رفاتی ایک ایگ ےہ نکیل فہ نم فہج فیعض ےہ۔

 ادمح نب دبعہ، ییحی نب میلس، الیعمس، نب اہیم، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  فیرا

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اپین رپ ریتیت وہیئ رمدہ احتل ںیم یلھچم اک مکح

     414    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابویٌٔور، اب٩ ابي اوفي، َف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ًبذاہلل ب٩ ابي اوفي :  راوی

ُت اب٩َِ أَبٔي أَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُٔوٕر  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َی َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٍَ َحذَّ ا٢َ َُزَِوُت ٣َ َ٘ َٓ  ٔ َِٟحَزاد ٩ًَِ ا ُِٟتُط  َ ِوفَي َوَسأ

طُ  ٌَ ٨َُّٜا ٧َأِک٠ُُطُ ٣َ َٓ َُزََوإت   ٍَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔستَّ أَِو َسِب َّي اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ںیم ےن اؿ ےس ڈٹی ےک  صفح نب رمع، ہبعش، اوبوفعیر، انب ایب افیف، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس انس

ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ھچ ای است وزفات ںیم رشتک یک سپ 

 مہ آپ ےک اسھت اےس اھکای رکےت ےھت۔

 دبعاہلل نب ایب افیفصفح نب رمع، ہبعش، اوبوفعیر، انب ایب افیف، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت  :  رافی

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

  

 وجرمدار اھکےن رپ وبجمر وہاجےئ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وجرمدار اھکےن رپ وبجمر وہاجےئ

     415    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، س٤اک ب٩ رحب، جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

 َ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة أَ٪َّ َرُجَّل ٧َز ٩ًَِ َجابٔز ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ُط أَص٠ُِطُ َحذَّ ٌَ َة َو٣َ ََِٟحَّ ٢َ ا

 ٔ ّة ل َٗ ا٢َ َرُج١ْ إٔ٪َّ ٧َا َ٘ َٓ َُٟذُظ  َِٟت ا٣َِزأَتُطُ َوَو ا َ٘ َٓ ٤َزَٔؿِت  َٓ ٥ِ٠َ یَحِٔذ َػاحَٔبَضا  َٓ َوَجَذصَا  َٓ أ٣َِٔشَِٜضا  َٓ إِٔ٪ َوَجِذَتَضا  َٓ ي َؿ٠َِّت 

َّي أَِسأ٢ََ  ا٢َ َحت َ٘ َٓ َِٟح٤ََضا َو٧َأِک٠َُُط  َد َطِح٤ََضا َو ذِّ َ٘ َّي نُ َِٟت اِس٠ُِخَضا َحت ا َ٘ َٓ ِت  َ٘ َٔ ٨َ َٓ َبَي  أ َٓ َصا  ٠َِیطٔ   َرُسو٢َ اہللٔا٧ََِحِ ًَ َّي اہللُ  َػَّ

 َ أ َٓ َحاَئ َػاحٔبَُضا  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َُُوَصا  َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ٨ٔیَک  ِِ ا٢َ َص١ِ ٨ًَِٔذَک ُٔنّي ُی َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ أََتاُظ  َٓ  ٥َ ا٢َ َصَلَّ َوَس٠َّ َ٘ َٓ  ََ َ َِٟخَ ََُظ ا َ َ ِْ

ا٢َ اِسَتِحَیِیُت ٨ِ٣َٔک  َٗ َتَضا  ٨َِت ٧َََحِ ُٛ 

ک نب رحب، اجرب نب رمسہ رفامےت ںیہ ہک اکی صخش اےنپ الہ ف ایعؽ ےک اسھت رحہ ںیم آای اس ےس اکی ومیس نب اامسلیع، امحد، امس

 آدیم ےنہک اگل ریمی اکی افینٹن مگ وہیئگ ےہ ارگ مت اےس ںیہک اپؤ وت اےنپ اپس رفک انیل، سپ اس ےن افینٹن اپیل نکیل اس اک امکل ںیہن

وت اس یک ویبی ےن اہک ہک اےس ذحب رک ڈاول۔ اس ےن ااکنر رک دای یتح ےک فہ افینٹن رم یئگ رھپ اس یک  الم۔ اس انانء ںیم فہ افینٹن امیبر وہیئگ

ویبی ےن اہک ہک اس یک اھکؽ ااترف اتہک ادنر ےس ایکس رچیب افر اس ےک وگتش وک اکنؽ رک مہ کشخ رکںیل افر اےس اھکںیئ فہ ےنہک اگل 

آہل فملس ےس اس ابرے ںیم وساؽ ہن رک ولں۔ سپ فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہیں کت ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع ف

ےک اپس آای افر آپ ےس وساؽ ایک آپ ےن رفامای ہک ایک اہمترے اپس وکیئ ایسی  ینغتس رکےن فایل زیچ ےہ وج ںیہمت اس ےس  ینغتس رک 

 ہک ایس انانء ںیم افینٹن اک امکل آ ایگ وت اس ےس اسر اہصق ایبؿ ایک فہ دے اس ےن اہک ہک ںیہن رفامای ہک سپ اےس اھکول، رافی ےتہک ںیہ

 ےنہک اگل ہک مت ےن اےس ذحب ویکں ںیہن ایک فہ ےنہک اگل ہک ںیم ےن آپ ےس رشؾ یک فہج ےس اےس ذحب ںیہن ایک۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، امسک نب رحب، اجرب نب رمسہ :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وجرمدار اھکےن رپ وبجمر وہاجےئ

     416    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وہب ب٩ ً٘بہ،ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ٓـ١ ب٩ دٛين، ً٘بہ ب٩  :  راوی

 ٌَ ِٟ َبَة ا ِ٘ َبُة ب٩ُِ َوصِٔب ب٩ِٔ ًُ ِ٘ ث٨ََا ًُ يِٕن َحذَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ دُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ُث َحذَّ ُت أَبٔي یَُحذِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٣ٔزٔیُّ 

َّي اہللُ  َّطُ أَتَي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا٣ٔزٔیِّ أ٧َ ٌَ ِٟ ٍٔ ا َُٔحِی ِٟ ٠َِیطٔ ٩ًَِ ا ٨َ٠ُِٗا  ًَ ا٥ُِٜ٣ُ  ٌَ َ ا٢َ ٣َا ك َٗ ٤َِِٟیَتٔة  ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ٣َا َیٔح١ُّ  َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

 ِٟ ا٢َ َذاَک َوأَبٔي ا َٗ ّة  ًَٔظیَّ َذْح  َٗ َذْح ُُِذَوّة َو َٗ َبُة  ِ٘ ُظ لٔي ًُ َ َٓرسَّ ِی٥ٕ  ٌَ ا٢َ أَبُو نُ َٗ ُٙ َوَنِؼَلبُٔح  ٔ تَب ِِ َ َن ًََّ ٤َِِٟیَتَة  ُض٥ِ ا َٟ أََح١َّ  َٓ  َُ ي ُحو

٢ٔ ا٨ََّٟضارٔ  بُوُح ٩ِ٣ٔ أَوَّ ُٚ ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ا٨ََّٟضارٔ َواٟؼَّ بُو َِ ِٟ ا٢َ أَبُو َداُود ا َٗ َِٟحا٢ٔ  ٔ ا  َصٔذظ

اہرفؿ نب دبع اہلل، لضف نب دنیک، ہبقع نب فبہ نب ہبقع، رفامےت ںیہ ہک فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رشتفی 

ےیل ایک رمدار اک اھکان الحؽ رکےت وہ؟ رفامای ہک اہمترا اھکان ایک؟ اوہنں ےن اہک ہک اشؾ وک ایپہل رھب ےل ےئگ افر رعض ایک ہک آپ رامرے 

 دفدھ افر حبص وک ایپہل رھب دفدھ۔ اوبمیعن رفامےت ںیہ ہک ہبقع نب فبہ ےن اس یک رشتحی ںیم ھجم ےس ایبؿ ایک حبص وک اکی ایپہل افر اشؾ

ے ابپ یک مسق ںیم وھباک یہ راتہ وہں۔ انچہچن اس احتل ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی ایپہل اوہنں ےن اہک ہک ریم

 ےن اؿ ےک ےیل رمدار وک الحؽ رقار ددیای۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، لضف نب دنیک، ہبقع نب فبہ نب ہبقع، :  رافی

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

  

 دفرطح ےک اھکےن اکی فتق ںیم عمج رکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دفرطح ےک اھکےن اکی فتق ںیم عمج رکےن اک ایبؿ

     417    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ب٩ واٗذ، ایوب، ٧آٍ،٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٌٟزیز ب٩ ابي رز٣ہ، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، حشين  :  راوی

٩ًَِ حَُشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔذ  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ٧َََا ا َ َ ِْ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي رِٔز٣ََة أَ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب 

 ٔ ٥َ َود ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َََٟٕن ٤ًََُز  ّة بَٔش٩ٕ٤ِ َو َ٘ ٕ َس٤َِزاَئ ٠َ٣ُبَّ اَئ ٩ِ٣ٔ بُزَّة ـَ ِبزَّة بَِی ُْ ِدُت أَ٪َّ ٨ًِٔٔذی 

ا٢َ اِر  َٗ َّٜٔة َؿٓبٕ  ا٢َ فٔي ًُ َٗ ا٢َ فٔي أَیِّ َطِیٕئ کَاَ٪ َصَذا  َ٘ َٓ َحاَئ بٔطٔ  َٓ اتََّخَذُظ  َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ طُ َٓ ٌِ َٓ 

لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، اویب، انعف ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب دبعازعلسی نب ایب رزہم، 

رفامای ہک دیفس رفیٹ دنگؾ ےک آےٹ یک وج دفدھ افر یھگ ںیم ڑپچی وہ ےھجم دنسپ ےہ ہک ریمے اپس وہ، اس انانء ںیم اکی آدیم ولوگں 

تم ںیم الای، آپ ےن وپاھچ ہک اس یھگ وک سک زیچ ںیم راھک اھت فہ ےنہک اگل ہک وگہ یک ںیم ےس ڑھکا وہا افر ایسی رفیٹ انب رک وضحر یک دخ

 اھکؽ ےک زیکشمہ ںیم، رفامای ہک اےس ااھٹ ول۔ )اس رکاتہ یک فہج ےس وج آپ وک وگہ ےس یھت(۔

 دمحم نب دبعازعلسی نب ایب رزہم، لضف نب ومیس، نیسح نب فادق، اویب، انعف، :  رافی

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

  

 رینپ اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رینپ اھکےن اک ایبؿ

     418    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٣ؼور، طٌبي، اب٩ ٤ًزیحیي ب٩ ٣وسي، ابزاہی٥ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩  :  راوی

بٔ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  َِٟب٠ِخٔيُّ َحذَّ ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ُتَٔي ا٨َّٟٔبيُّ َحذَّ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  يِّ 

 ًَ َذ َٓ ٥َ بٔحُب٨َِٕة فٔي َتبُوَک  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٍَ َػَّ َل َٗ َشَّمَّ َو َٓ ِّٜيٕن   ا بٔٔش

ییحی نب ومیس، اربامیہ نب  ،ہنی، رمعف نب وصنمر، یبعش، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 



 

 

 وبتک ںیم رینپ الای ایگ آپ ےن ڑھچی وگنمایئ افر مسب اہلل زپھ رک اےس اکاٹ۔

   ،ہنی، رمعف نب وصنمر، یبعش، انب رمعییحی نب ومیس، اربامیہ نب :  رافی

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

  

 رسہک اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رسہک اک ایبؿ

     419    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي طیبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔیا٪، ٣حارب، جابز حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ًث٤ا٪  :  راوی

٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ دٔثَارٕ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اؤیَُة ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َّي  َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز

 َ٠ًَ َِٟخ١ُّ اہللُ  ٥َ اِْلَٔدا٦ُ ا ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، احمرب، اجرب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک 

 رتہبنی اسنل رسہک ےہ۔

 ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسامثعؿ نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ، ایفسؿ، احمرب، اجرب وضح :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 رسہک اک ایبؿ



 

 

     420    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥، ٣ثني ب٩ سٌیذ، ك٠حہ ب٩ ٧آٍ، جابز اض س٨ذابو وٟیذ، ٣ش٥٠ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ك٠َِ  ٌٔیٕذ  َّي ب٩ُِ َس ٤َُِٟثن ث٨ََا ا ََ َحذَّ ا َٗ َیأٟٔسيُّ َو٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ِبٔذ َحذَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٍٕ ٔ َحَة ب٩ِٔ ٧َآ

َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َِٟخ١ُّ اہللٔ  ٥َ اِْلَٔدا٦ُ ا ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 اوب فدیل، ملسم نب اربامیہ، ینثم نب دیعس، ب ہح نب انعف، اجرب اس دنس ےس یھب یہی دحثی وقنمؽ ےہ۔

 اوب فدیل، ملسم نب اربامیہ، ینثم نب دیعس، ب ہح نب انعف، اجرب اس دنس :  رافی

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

  

 نسہل اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 نسہل اھکےن اک ایبؿ

     421    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طہاب، ًلاء، اب٩ ابي رباح، جابز ب٩ ًبذاہلل اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ :  راوی

ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔي ثَنٔي  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحذَّ ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ًَِبذٔ  َحذَّ َربَإح أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ 

 ًَ َّي اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ِذ فٔي اہللٔ  ٌُ ِ٘ َی ِٟ َتز٢ِٔ ٣َِشحَٔذ٧َا َو ٌِ ٨َِٟا أَِو َٟٔی ٔ َتز ٌِ ٠َِی َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أَک١ََ ثُو٣ّا أَِو َبَؼَّل  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ََ ب٤َٔا ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ  ٔ َ ِْ ُ أ َٓ َشأ٢ََ  َٓ ََٟضا رٔیّحا  َوَجَذ  َٓ و٢ٔ  ُ٘ ِٟبُ اْت ٩ِ٣ٔ ا رٔضَ َْ ُتَٔي بَٔبِذٕر ٓٔیطٔ  َّطُ أ و٢ٔ بَِیتٔطٔ َوإ٧ٔ ُ٘ ِٟبُ ٔف   ا ٌِ ٔلَي َب بُوَصا إ ا٢َ ََقِّ َ٘ َٓ

ا٢َ أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػ  َٗ ََ ت٨َُاظٔي  ِّي أ٧َُاظٔي ٩ِ٣َ  إِٔ َٓ ا٢َ ک١ُِ  َٗ َظ أَک٠ََِضا  ا َرآُظ َِکٔ َّ٤٠ََٓ ُط  ٌَ ُظ اب٩ُِ َوصِٕب أَِػَحابٔطٔ کَاَ٪ ٣َ َ رسَّ َٓ أٟٕح بَٔبِذٕر 

 ْٙ  كََب



 

 

یب رابح، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء، انب ا

 فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن نسہل اھکای ای ایپز اھکای وت فہ مہ ےس اگل وہ اجےئ ای رامری دجسم ےس لکن اجےئ افر اےنپ رھگ ںیم اھٹیب

اسگ انب وہا اھت، آپ ےن اس ںیم ایپز فریغہ یک وب وسحمس یک رےہ اکی رمہبت آپ ےک اپس اکی ربنت الای سج ںیم فلتخم زبسویں اک 

 وت اس ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ وک التبای ایگ ہک اس ںیم ایک زبسایں ںیہ۔ آپ ےن رفامای ہک اےس الفں احصیب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک وج

رےہ ںیہ وت رفامای ہک اےس اھکؤ )ںیم اس ےیل ںیہن آپ ےک اسھت ےھت رقبی رک دای بج آپ ےن داھکی ہک فہ احصیب اس اک اھکان دنسپ رک 

 اھکات( ہک اؿ ےس رسوگیش رکات وہں نج ےس مت ںیہن رکےت۔ ادمح نب لبنح ےتہک ںیہ ہک انب فبہ ےن دبر یک ریسفت ابطؼ ےس یک۔

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اطعء، انب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 نسہل اھکےن اک ایبؿ

     422    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو بْک ب٩ سوادہ ابوسٌیذ، :  راوی

ثَطُ أَ٪َّ أَبَ  ٤ِْزو أَ٪َّ بَِْکَ ب٩َِ َسَواَدَة َحذَّ ًَ ََِٔي  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٕذ َحذَّ ٌِ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َس ا ا٨َّٟحٔیٔب ٣َِولَي 

َُّط ذُِٔکَ ٨ًَِٔذ َرُسو٢ٔ  ثَُط أ٧َ ُِٟخِذرٔیَّ َحذَّ ٌٔیٕذ ا ثَُط أَ٪َّ أَبَا َس َِٟبَؼ١ُ َوٗٔی١َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ و٦ُ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟثُّ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک٠ُُوُظ َو٩ِ٣َ أَک٠ََطُ  َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ٣ُُط  َُٓتََحِّ و٦ُ أَ ُط اٟثُّ ٔ َوأََطذُّ َذَٟٔک ک٠ُُّ ٤َِِٟشح ِب َصَذا ا ََل َیِِقَ َٓ َّي  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َذ َحت

 یَِذَصَب رٔیُحُط ٨ِ٣ٔطُ 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف رکب نب وسادہ اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم نسہل اک ذترکہ 

ےک اابتعر ےس( ایک آپ یلص اہلل  ایک ایگ افر اہک ایگ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دفونں ںیم یھب زایدہ تخس نسہل ےہ )دبوب

 ہیلع فآہل فملس ےس رحاؾ رقار دےتی وہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےس اھکای رکف۔ مت ںیم ےس وج اےس اھکےئ وت فہ



 

 

 رامری اس دجسم ےک رقبی اس فتق کت ہن آےئ بج کت اس ےک ہنم ےس نسہل یک دبوب ہن یلچ اجےئ۔

 اصحل، انب فبہ، رمعف رکب نب وسادہ اوبدیعس، ادمح نب :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 نسہل اھکےن اک ایبؿ

     423    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابي طیبہ، جزیز، ًذی ب٩ ثابت، زر ب٩ حبیع، ْذیٔہ، ًث٤ا٪ ب٩ :  راوی

٩ًَِ زٔرِّ ب٩ِٔ حُ  ًَٔذیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ ِیَبأِيِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ َة أَُه٨ُُّط  َٔ ٩ًَِ حَُذِی بَِیٕع 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَِی٨َِیطٔ َو٩ِ٣َ أَک١ََ ٩ِ٣ٔ َصٔذظ ٠ُُط بَيَِن  ِٔ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َت ِِٟ٘ٔب٠َٔة َجاَئ یَِو٦َ ا ١َ تَُحاَظ ا َٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َت َٗ  ٥َ َّ٠

ب٩ََّ ٣َِشحَٔذ٧َا ثَََلثّا َََٓل َیِِقَ َِٟخبٔیَثٔة  ٠َٔة ا ِ٘ َب ِٟ  ا

ر نب شیبح ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، دعی نب اثتب، زر نب شیبح، ذخہفی ےس رفاتی ےہ ز

ےہ ہک رضحت ذحہفی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک سج صخش ےن ہلبق رخ وھتک 

 افر وج صخش اس دای فہ ایقتم ےک دؿ اس احؽ ںیم آےئ اگ ہک اس اک وھتک اس یک دونں آوھکنں ےک درایمؿ )اشیپین رپ( وہاگ

 دنگی زبسی )نسہل ای ایپز( وک اھکےئ وت فہ رامری دجسم ےک رقبی ہن ےکٹھپ نیت دؿ کت۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، دعی نب اثتب، زر نب شیبح، ذخہفی، :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 نسہل اھکےن اک ایبؿ

     424    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ، ًبیذاہلل، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ث٨ََا َیِحیَي  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ا٢َ ٩ِ٣َ أَک١ََ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

٤ََِٟشأجَذ  ب٩ََّ ا ََل َیِِقَ َٓ َحَزةٔ  ٔ اٟظَّ  ٩ِ٣ٔ َصٔذظ

ادمح نب لبنح، ییحی، دیبع اہلل، انب رمع ےس رفاتی ےہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن اس درتخ )نسہل ای ایپز 

 اھکای( فہ اسمدج ےک رقبی ہن آےئ۔ںیم ےس 

 ادمح نب لبنح، ییحی ، دیبعاہلل، انب رمع :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 نسہل اھکےن اک ایبؿ

     425    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طیبا٪ ب٩ َفوخ، ابوہَل٢، ح٤یذ، ب٩ ہَل٢، ابو بزوہ، ٣ِيَہ ب٩ طٌبہ، رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة  ث٨ََا ح٤َُِیُذ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  ث٨ََا أبُو صََٔل٢ٕ َحذَّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَخ َحذَّ ا٢َ أَک٠َُِت ثُو٣ّا َحذَّ َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ََة ٤ُِِٟٔي

٤َِِٟشحَٔذ َوجَ  ٠ُِت ا َْ ا َد َّ٤٠َ َٓ ٕة  ٌَ ِٛ ُت بَٔز ِ٘ ٔ ِذ ُسب َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ أََتِیُت ٣َُؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ ًَ َّي اہللُ  َذ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

َضي َرُس  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ و٦ٔ  َّي یَ رٔیَح اٟثُّ ب٨ََّا َحت َََٓل َیِِقَ َحَزةٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ أَک١ََ ٩ِ٣ٔ َصٔذظٔ اٟظَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلَتطُ  ًَ َّي اہللُ  ِذَصَب و٢ُ اہللٔ َػَّ

٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ََلةُ ٔجئُِت إ َیِت اٟؼَّ ـٔ ُٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔلَینِّي یََذَک رٔیُحَضا أَِو رٔیُحُط  ٌِ ُت َٟ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ 



 

 

ََٟک ًُِذّرا ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ِذرٔ  ُؼوُب اٟؼَّ ٌِ إَٔذا أ٧ََا ٣َ َٓ ٔلَي َػِذرٔی  ٤ٔیٔصي إ َٗ  ِّ٥ ُٛ ٠ُِت یََذُظ فٔي  َْ َٓأَِد ا٢َ  َٗ 

ےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی رمہبت نسہل اھک ایل ابیشؿ نب رففخ، اوبالہؽ،  دیم، نب الہؽ، اوب ربفہ،  ریغہ نب ہبعش، ریض اہلل اعتیل ہنع رفام

رھپ ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم آ ایگ افر ںیم اکی رتعک اک وبسمؼ نب ایگ اھت )اکی رتعک لکن یئگ یھت( بج ںیم 

 ہیلع فآہل فملس اینپ امنز ےس افرغ دجسم ںیم دالخ وہا وت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نسہل یک وب وسحمس رک یل، بج وضحر یلص اہلل

وہےئ وت رفامای ہک سج صخش ےن ہی درتخ )نسہل ےس( اھکای فہ اس یک وب متخ وہےن کت رامرے رقبی ہن آےئ بج ںیم ےن اینپ امنز 

فملس دخا یک مسق اانپ وپری یک وت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

دتس رابرک اطع رفامےیئ )ینعی اانپ اہھت ڑباھےیئ( سپ ںیم ےن آپ اک دتس رابرک اینپ صیمق یک آنیتس ںیم دالخ رک دای ےنیس کت وت 

 ریما ہنیس دنباھ وہا اھت۔ آپ ےن رفامای ہک ریتے ےیل ذعر ےہ۔

  ریغہ نب ہبعش، ریض اہلل اعتیل ہنعابیشؿ نب رففخ، اوبالہؽ،  دیم، نب الہؽ، اوب ربفہ،  :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 نسہل اھکےن اک ایبؿ

     426    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٌٟوی٥، ابوًا٣ز، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًز، ْاٟذ ب٩ ٣یرسہ، ًلاء ب٩ ٣ٌاویہ ب٩ َقة اپ٨ے واٟذًباض ب٩  :  راوی

أُٟذ ب٩ُِ ٣َیِ  َْ ث٨ََا  ٤ِزٕو َحذَّ ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ًَِبُذ ا  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ٔوی٥ٔ َحذَّ ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ اَر  لَّ ٌَ ِٟ نٔي ا ٌِ َة َی رَسَ

اؤَیَة بِ  ٌَ ا٢َ ٩ِ٣َ ٣ُ َٗ َحَزَتئِن َو ٩ًَِ َصاَتئِن اٟظَّ ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َة  ب٩ََّ ٩ٔ َُقَّ َََٓل َیِِقَ أَک٠ََُض٤َا 

َِٟبَؼ  نٔي ا ٌِ ا٢َ َی َٗ أ٣َٔیُتوص٤َُا كَِبّخا  َٓ ََ بُذَّ آک٠ٔٔیض٤َٔا  ٨ُِت٥ِ  ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ و٦َ ٣َِشحَٔذ٧َا َو  ١َ َواٟثُّ

ابعس نب دبعامیظعل، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمع، اخدل نب رسیمہ، اطعء نب اعمفہی نب رقة اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ 

رقبی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں دروتخں )نسہل ف ایپز( ےس عنم رفامای ےہ افر رفامای ےہ وج اںیہن اھکےئ فہ رامری دجسم ےک 



 

 

ؤ( ینعی رہسگ ہن آےئ افر رفامای ہک ارگ ںیہمت اےس رضفر یہ اھکان وہ وت اےس اکپ رک اںیہن امدف )ینعی اؿ یک دبوب وک اکپ رک زالئ رک ےک رھپ اھک

 ایپز افر نسہل۔

 ابعس نب دبعامیظعل، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمع، اخدل نب رسیمہ، اطعء نب اعمفہی نب رقة اےنپ فادل :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 نسہل اھکےن اک ایبؿ

     427    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣شذد، جزاح، ابووٛیٍ، ابواسحٙ، رشیک، ًَّي رضي اہلل  :  راوی

 َٗ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ یٕک  ٩ًَِ رَشٔ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح  ٍٕ َِٟحزَّاُح أَبُو َوٛٔی ث٨ََا ا ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ََّ َحذَّ ٔ ٔ إ و٦ ٩ًَِ أَک١ِٔ اٟثُّ ا٢َ ٧ُهَٔي 

یُک ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ا٢َ أَبُو َداُود رَشٔ َٗ ا  ّْ  ٣َِلبُو

، رشکی، یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک عنم ایک ایگ نسہل ےک اھکےن ےس اال ہی ہک اکپای وہا وہ،  دسمد، رجاح، اوبفعیک، اوب ااحسؼ

 اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی رشکی نب لبنح ںیہ۔ )نج یک رفاتی ہی ےہ(۔

 دسمد، رجاح، اوبفعیک، اوباقحس، رشکی، یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 نسہل اھکےن اک ایبؿ

     428    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

اٟذ، ابي زیاد، ْیار ب٩ س٤٠ہ، :  راوی  ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، حیوہ ب٩ رشیح، ب٘یہ، بحيَ،ْ 

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ بَحٔيَ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ یِٕح َحذَّ ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ ٧َََا ح و َحذَّ َ َ ِْ َ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي أ ٕ َْٔیارٔ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي زٔیَاد أٟٕذ  َْ

ا٦ٕ أَک٠ََطُ َر  ٌَ َ َِٟت إٔ٪َّ آَٔخَ ك ا َ٘ َٓ َِٟبَؼ١ٔ  ٩ًَِ ا ًَائَٔظَة  َُّط َسأ٢ََ  ا٦ْ ٓٔیطٔ بََؼ١ْ َس٤َ٠ََة أ٧َ ٌَ َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ك َّي اہللُ   ُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

اربامیہ نب ومیس، ویحہ نب رشحی، ہیقب، ریحب، اخدل، ایب زاید، ایخر نب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل 

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وج آرخی اھکان انتفؽ رفامای اس ہنع ےس ایپز ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای کشیب وضحر 

 اھکےن ںیم ایپز یھت۔

 اربامیہ نب ومیس، ویحہ نب رشحی، ہیقب، ریحب، اخدل، ایب زاید، ایخر نب ہملس، :  رافی

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

  

 وجھکر اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر اک ایبؿ

     429    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ٤ًزب٩ حٔؽ، ٣ح٤ذ ب٩ ابي یحیي ، یزیذ، یوسٕ ب٩ ًبذاہلل ب٩ سَل٦ حرضت یوسٕ ب٩  :  راوی

 ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ سَل٦

 ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ أَبٔي َیِحیَي  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔي  ِٕٔؽ َحذَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َٕ ب٩ِٔ  َحذَّ ٩ًَِ یُوُس ًَِورٔ  َ َیزٔیَذ اِْل

 َْ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َسََل٦ٕ  ٔ إَٔدا٦ُ ًَ ا٢َ َصٔذظ َٗ ٠َِیَضا َت٤َِزّة َو ًَ  ٍَ َوَؿ َٓ  ٕ ٌٔيَ ٔ َط ِبز ُْ ّة ٩ِ٣ٔ  َذ ٛرِٔسَ

 ٔ  َصٔذظ

اہرفؿ نب دبعاہلل نب رمعنب صفح، دمحم نب ایب ییحی، سیدی، ویفس نب دبعاہلل نب السؾ رضحت ویفس نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع 



 

 

ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ ےن وج یک رفیٹ اک اکی ڑکٹا ایل افر اس رپ وجھکر وک راھک  نب السؾ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل

 افر رفامای ہک ہی )وجھکر( اسنل ےہ اس )رفیٹ( اک۔

اہرفؿ نب دبعاہلل نب رمعنب صفح، دمحم نب ایب ییحی ، سیدی، ویفس نب دبعاہلل نب السؾ رضحت ویفس نب دبعاہلل ریض اہلل  :  رافی

 نب السؾ اعتیل ہنع

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر اک ایبؿ

     430    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦ ب٩ رعوہ،وٟیذ ب٩ ًتبہ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ح٤ذ، س٠امی٪ ب٩ بَل٢،  :  راوی

ثَنٔي صَٔظا٦ُ  ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ َحذَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ ًُتَِبَة َحذَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة   ب٩ُِ رُعِ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّى اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  َْ أَص٠ُِطُ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ََ َت٤َِز ٓٔیطٔ ٔجَیا  َس٥ََّ٠ بَِیْت 

 فدیل نب ہبتع، رمفاؿ نب دمحم، امیلسؿ نب البؽ، اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ رھگ

 سج ںیم وجھکر ہن وہ اس ےک رےنہ فاےل وھبےک ںیہ

 ، امیلسؿ نب البؽ، اشہؾ نب رعفہ،فدیل نب ہبتع، رمفاؿ نب دمحم :  رافی

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

  

 وجھکر اھکےت فتق اےس دھکی رکاھکان اچےیہ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وجھکر اھکےت فتق اےس دھکی رکاھکان اچےیہ

     431    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ حی٠ہ، س٥٠ ب٩ ٗتیبہ، ہ٤ا٦، اسحٙ، ب٩ ًبذاہلل ب٩ ابي ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ ُٗتَِیَبَة  ُٗتَِیَبَة أَبُو  ث٨ََا َس٥ُ٠ِ ب٩ُِ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة َحذَّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحذَّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  َٙ ب٩ِٔ  إِٔسَح

ُد  ُظطُ یُِْخٔ تِّ َٔ ١َ ُی ٌَ َح َٓ  ٕٙ ًَتٔی  ٕ ٥َ بَٔت٤ِز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُتَٔي ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ أ َٗ وَض ٨ِ٣ٔطُ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک   اٟشُّ

نب ایب ب ہح، اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب رمعف نب ہلیح، ملس نب ہبیتق، رامؾ، ااحسؼ ، نب دبعاہلل

 فملس ےک اپس رپاین وجھکر الیئ یئگ وت آپ ےن اےس ایھچ رطح داھکی افر اس ںیم رسسایں اکنانل رشفع رک دای۔

 کلدمحم نب رمعف نب ہلیح، ملس نب ہبیتق، رامؾ، اقحس، نب دبعاہلل نب ایب ب ہح، اسن نب ام :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر اھکےت فتق اےس دھکی رکاھکان اچےیہ

     432    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ابي ك٠حہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ہ٤ا٦، اسحٙ ب٩ :  راوی

ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ا٦ْ  ٧َََا َص٤َّ َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یُِؤتَي  َحذَّ ًَ َّي اہللُ  َػَّ

٨َاظُ  ٌِ ََٓذَِکَ ٣َ ٔ ٓٔیطٔ دُوْد  ٤ِز  بٔاٟتَّ

رامؾ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ب ہح ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ڑیکفں فایل وجھکرںی الیئ دمحم نب ریثک، 

 اجیت ںیھت، آےگ رھپ اسہقب دحثی یہ ےک امدنن ایبؿ ایک۔



 

 

 دمحم نب ریثک، رامؾ، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ب ہح، :  رافی

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

  

 اکی دہعف ںیم یئک یئک وجھکرںی المرکاھکان

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اکی دہعف ںیم یئک یئک وجھکرںی المرکاھکان

     433    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٓـی١، ابواسحٙ، جب٠ہ ب٩ سحی٥، اب٩ ٤ًزواػ١ ب٩ ًبذاًََّي، اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َجَب٠ََة ب٩ِٔ ُسَحِی٥ٕ   َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ًََِّي َحذَّ َ ِبٔذ اِْل ًَ ث٨ََا َوأػ١ُ ب٩ُِ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ  ٤ًََُز 

 ََّ ٔ أ٪ إ ٩ًَِ اِْلَِٔقَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ    أَِ٪ َتِشَتأِذَٔ٪ أَِػَحابََک َػَّ

فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اوب ااحسؼ ، ہلبج نب میحس، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یئک یئک 

 وجھکرفں وک اکی اسھت الم رک اھکےن ےس عنم رفامای ےہ اال ہی ہک مت اےنپ اسھت اھکےن فاولں ےس ااجزت ےل ول۔

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اوباقحس، ہلبج نب میحس، انب رمع :  افیر

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

  

 دف رطح ےک اھکونں وک الم رک اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ دف رطح ےک اھکونں وک الم رک اھکےن



 

 

     434    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ابزاہی٥ ب٩ سٌذ، ًبذاہلل ب٩ جٌرف، :  راوی

رَفٕ  ٌِ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َج  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕذ  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحذَّ ث٨ََا َح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ  َحذَّ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

اَئ بٔاٟزُّكَٔب  ِٟ٘ٔثَّ  کَاَ٪ َیأِک١ُُ ا

صفح نب رمع، اربامیہ نب دعس، دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑککی وک رت وجھکر ےک اسھت الم رک 

 اھکای رکےت ےھت۔

 ، دبعاہلل نب رفعج،صفح نب رمع، اربامیہ نب دعس :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دف رطح ےک اھکونں وک الم رک اھکےن اک ایبؿ

     435    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نؼيَ، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ،سٌیذ ب٩  :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحذَّ ٕ َحذَّ ٌٔیُذ ب٩ُِ نَُؼيَِ ث٨ََا َس َِٟت کَاَ٪ َحذَّ ا َٗ ٨ًََِضا  َي اہللُ 

ی ِٟبٔلِّ ٥َ َیأِک١ُُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔ صََذا َوبَزَِد َصَذا بََٔحِّ صََذاَرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ و٢ُ ٧َٜرِٔسُ رَحَّ َصَذا بَََِٔد ُ٘ َی َٓ  َخ بٔاٟزُّكَٔب 

دیعس نب ریصن، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رتوبز وک رت وجھکر ےک اسھت الم رک اھکای 

 یک رگیم وک رتوبز یک ڈنھٹک ےس افر رتوبز یک ڈنھٹک وک وجھکر یک رگیم ےس وتڑےت ںیہرکےت ےھت افر رفامای رکےت ےھت ہک مہ وجھکر 

 دیعس نب ریصن، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، :  رافی



 

 

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وک الم رک اھکےن اک ایبؿ دف رطح ےک اھکونں

     436    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ وزیز، وٟیذ ب٩ ٣زیذ، :  راوی

ثَنٔي ُس٠َیِ  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ ُت اب٩َِ َجابٔز ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ ٣َزِیََذ  ث٨ََا ا ٔ َحذَّ َِٟوزٔیز ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ابِنَِي برُِسٕ ٥ُ ب٩ُِ َحذَّ  ٕ ًَا٣ٔز

 َ ٨َ٣ِا ُزبِّذا َوَت٤ِّزا َوک ذَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَ  ١َ َْ ََ َد ا َٗ ئِن  ٤٠َٔیَّ ٤ِزَ اٟشُّ  اَ٪ یُٔحبُّ اٟزُّبَِذ َواٟتَّ

ہنع نب اعرم ےن رسب ےک دف وٹیبں وج یملس ےھت ےس ایبؿ ایک، فہ  دمحم نب فزری، فدیل نب زمدی، رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس میلس ریض اہلل اعتیل

دفونں ےتہک ںیہ ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے اہں رشتفی الےئ وت مہ ےن نھکم افر وجھکر آپ وک شیپ ایک افر آپ 

 وجھکر افر نھکم تہب دنسپ رفامای رکےت ےھت۔

 ،دمحم نب فزری، فدیل نب زمدی :  رافی

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

  

 الہ اتکب ےک ربنت اامعتسؽ رکےن اک مکح

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب ےک ربنت اامعتسؽ رکےن اک مکح

     437    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ًبذاًََّي، اس٤ٌی١، بزد ب٩ س٨ا٪، ًلاء، جابز :  راوی

 ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٔس٨َإ٪  ٩ًَِ بُزِد ٌٔی١ُ  ًََِّي َوإِٔس٤َ َ ًَِبُذ اِْل ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٍَ َحذَّ زُو ٣َ ِِ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ  َجابٔز

َّي اہللُ ٠ًََ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌٔیُب َذَٟٔک  ََل َی َٓ ٍُ بَٔضا  ٔ ٨َِشَت٤ِت َٓ ٛٔيَن َوأَِسَ٘ٔیتٔض٥ِٔ  ٤ُِِْٟشٔ ٨ُٔؼیُب ٩ِ٣ٔ آ٧َٔیٔة ا َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ِیض٥ِٔ  

امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، اامسلیع، ربد نب انسؿ، اطعء، اجرب رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسھت 

وزفات ایک رکےت وت رشمنیک ےک ربنت افر رشاب ربنت فریغہ ںیمہ الم رکےت ےھت سپ مہ اؿ ےس افدئہ ااھٹےت وت وضحر ےن یھبک اس 

 بیع ںیہن اگلای۔ )ہک ہی رکان اجزئ ںیہن ےہ ااسی یھبک ںیہن رفامای (۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، الیعمس، ربد نب انسؿ، اطعء، اجرب :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب ےک ربنت اامعتسؽ رکےن اک مکح

     438    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ًَلء ب٩ زبز، ابوًبیذ اہلل ٣ش٥٠ ب٩ ٣ظ٥ٜ، ابوث٠ٌبہ،نص ب٩ ًاػ٥، ٣ح٤ذ ب٩ طٌیب،  :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ََلٔئ ب٩ِٔ َزبِز ٌَ ِٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ٧َََا  َ َ ِْ َ ِیٕب أ ٌَ ُذ ب٩ُِ ُط ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَأػ٥ٕ َحذَّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  أَبٔي ًُبَِیٔذ اہللٔ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ  َحذَّ

٠ََبَة ا ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َث  ٥َٕٜ َٜٔتأب َوص٥ُِ ٣ِٔظ َّا ٧َُحاؤُر أَص١َِ اِل ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َُّط َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َیِلبُُخوَ٪ فٔي ُِٟخَظنٔيِّ أ٧َ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َِٟخ٤َِز  بُوَ٪ فٔي آ٧َٔیتٔض٥ِٔ ا ِٟخ٨ِٔزٔیَز َوَیِْشَ ٠ََُُٓوا ٓٔیَضا ُُٗذورٔص٥ِٔ ا َََصا  ِ َس٥ََّ٠ إِٔ٪ َوَجِذت٥ُِ َُي

بُوا ٤َِٟأئ َوک٠ُُوا َوارِشَ وَصا بٔا ـُ َٓاِرَح َََصا  ِ ٥َِٟ َتحُٔذوا َُي بُوا َوإِٔ٪   َوارِشَ

م، اوب ہبلع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وضحر ا

ک

 

س
م

رکؾ رصن نب اعمص، دمحم نب بیعش، دبعاہلل نب العء نب زرب، اوبدیبع اہلل ملسم نب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکےت وہےئ رفامای مہ الہ اتکب ےک زپفیس ںیہ افر فہ اینپ اہڈنویں ںیم زنخری اک وگتش اکپےت 



 

 

ںیہ۔ اےنپ ربونتں ںیم رشاب ےتیپ ںیہ )ارگ مہ اؿ ےک ربنت اامعتسؽ رکںی وت ایک مکح ےہ( وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  اؿ ےک ربونتں ےک العفہ دفرسے ربنت ہن وت ں وت اںیہن اپین ےس ایھچ رطح دوھ ول افر )اؿ ںیم( اھکؤ ویپ۔رفامای ارگ ںیہمت

م، اوب ہبلع، :  رافی

ک

 

س
م

 رصن نب اعمص، دمحم نب بیعش، دبعاہلل نب العء نب زرب، اوبدیبع اہلل ملسم نب 

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

  

 دنمسری اجونرفں ےک اھکےن اک ایبؿ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دنمسری اجونرفں ےک اھکےن اک ایبؿ

     439    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، زہيَ، ابوزبيَ، جابز :  راوی

ًَِبُذ اہللٔ  ث٨ََا  َث٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػ َحذَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيَِ َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َّي اہللُ  َّ

َد٧َا جٔ  یِٕع َوَزوَّ َّا ُِٟٔقَ َِٟحزَّأح ٧ََت٠َقَّي ًٔي ٠َِی٨َا أَبَا ًُبَِیَذَة ب٩َِ ا ًَ َز  ٔلی٨َا َوأ٣ََّ ٌِ ََاَ٪ أَبُو ًُبَِیَذَة ُی َٓ ََُظ  ِ َُي ُط  َٟ ٥ِ ٧َحِٔذ  َٟ  ٕ َزابّا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز

 ٔ ٔٔی٨َا یَِو٨َ٣َا إ َتِٜ َٓ ٤َِٟأئ  ٠َِیَضا ٩ِ٣ٔ ا ًَ ُب  ٔبيُّ ث٥َُّ َنِْشَ ٤َا ی٤َُؽُّ اٟؼَّ َٛ َضا  ٨َّا ٤َُ٧ؼُّ ُٛ ٨َا َت٤َِزّة َت٤َِزّة  ٌٔٔؼیِّ ُب بٔ ٨َّا َنرِضٔ ُٛ لَي ا٠َِّٟی١ٔ َو

َِٟخ  َـّ ا َٜثٔیٔب اٟ َضِیَئةٔ اِل َٛ ٨ََٟا   ٍَ ٔ ٓ َِٟبَِحٔ ََفُ ًَََّي َساح١ٔٔ ا ٨َا  ِ٘ ٨َأِک٠ُُُط َوا٧َِل٠َ َٓ ٤َِٟأئ  إَٔذا صَُو َدابَّْة َبَم ث٥َُّ ٧َب٠ُُّطُ بٔا َٓ أََتِی٨َاُظ  َٓ ِخ٥ٔ 

 ََ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا ث٥َُّ  ََ َتٔح١ُّ  ا٢َ أَبُو ًُبَِیَذَة ٣َِیَتْة َو َ٘ َٓ  ََ َ َ٨ِ ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوفٔي َسبٔی١ٔ  تُِذعَي ا َّي اہللُ  ب١َِ ٧َِح٩ُ ُرُس١ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ا َّ٤٠َ َٓ َّي َس٨ٔ٤َّا  ٠َِیطٔ َطِضّزا َو٧َِح٩ُ ثَََلُث ٣ٔائَٕة َحت ًَ ٨َ٤ِا  َٗ َ أ َٓ ٠ََُُٓوا  َِٟیطٔ  ٔ ِرت٥ُِ إ ِذ اِؿُْطٔ َٗ َّي اہللُ  اہللٔ َو ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٔذ٨َ٣ِا إ َٗ 

 َٓ َِٟح٤ٔطٔ َطِیْئ   ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٌَ َض١ِ ٣َ َٓ َجُط اہللُ َل٥ُِٜ  ْٚ أََِخَ ا٢َ صَُو رِٔز َ٘ َٓ ُط  َٟ ٧َا َذَٟٔک  ٥َ َذَِکِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ أَِرَس٨َ٠ِا ٨ِ٣ٔطُ ًَ َٓ ٤ٌُٔو٧َا ٨ِ٣ٔطُ  ُتِل

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  إ

اجرب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اجیھب افر رضحت اوبدیبعہ ریض اہلل اعتیل  دبع اہلل نب دمحم، زریہ، اوبزریب،



 

 

ہنع نب ارجلاح وک رامرا اریم انبای رقشی ےک اکی اقہلف ےک اعتبق ےک ےیل مہ ےن وجھکرفں اک اکی الیھت اےنپ زاد راہ ےک وطر رپ ایل اس 

سپ رضحت اوبدیبعہ ریض اہلل اعتیل ہنع ںیمہ )رفزاہن( اکی وجھکر دای رکےت افر مہ اےس وچ ےت ر ےت  ےک العفہ رامرے اپس ھچک ہن اھت،

اس رطح ےسیج ہچب وچاتس ےہ۔ )ات ہک دلجی متخ ہن وہ اجےئ افر ہنم ںیم یسک اھکےن یک زیچ اک وموجدیگ اک ااسحس رےہ( رھپ مہ اس رپ اپین 

 اکیف وہات افر اینپ زکلویں ےس ) یلگن دروتخں ےک(  ےت امر رگاےت افر اںیہن اپین ںیم الیگ یل ےتیل وت ہی رامرے ےیل رات کت دؿ رھب وک

رک ےک اھکای رکےت، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی رفز مہ دنمسر ےک اسلح رپ ےلچ اج رےہ ےھت ہک ااچکن رامرے 

وت )ولعمؾ وہا ہک( فہ اکی دنمسری اجونر اھت ےسج ربنعہ اہک اجات اھت۔ ہی اکی اسےنم اکی رتی اک ہلیٹ اس دنلب وہا مہ اس ےک رقبی آےئ 

اخص مسق یک یلھچم یھت(۔ رضحت اوبدیبعہ ےن رفامای ہک ہی رمدار ےہ افر ربمغیپ ںیہ افر اہلل ےک را ےت افر اہلل ےک را ےت ںیم ںیہ افر 

فاہں اکی امہ ایقؾ ایک افر مہ رقتةی ارفاد ےھت )افر مہ ےن اےس اانت اھکای  کشیب مت وبجمر ف رطضم وہ ےئگ وہ ذہلا اےس اھکؤ۔ انچہچن مہ ےن

ہک( ومےٹ وہ ےئگ بج مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فاسپ آےئ وت اس فاہعق اک ذترکہ ایک وت آپ ےن رفامای ہک فہ رزؼ 

 ےہ اہمترے اپس ہک اس ںیم ےس ںیمہ الھکؤ وت مہ ےن اس اک اھت وجاہلل ےن اہمترے فا ےط اکنال اھت ایک اس ےک وگتش ںیم ےس ھچک

 وگتش وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجیھب۔

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 رگ اجےئ وت ایک مکح ےہوچاہ ارگ یھگ ںیم 

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وچاہ ارگ یھگ ںیم رگ اجےئ وت ایک مکح ےہ

     440    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، زہزی، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل، اب٩ ًباض، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ِت  َحذَّ ٌَ َٗ أَِرّة َو َٓ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة أَ٪َّ  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبذٔ اہللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ   فٔي َحذَّ



 

 

ََٟضا َوک٠ُُوا وا ٣َا َحِو ُ٘ ِٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ََ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٔ َ ِْ ُ أ َٓ  َس٩ٕ٤ِ 

 اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک اکی وچاہ یھگ ںیم رگ ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دسمد، ایفسؿ، زرہی، دیبع

 فملس وک التبای ایگ وت رفامای ہک اس ےک اردرگد وک د کنی ڈاول افر اےس اھکول۔

 دسمد، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، ومیمہن :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وچاہ ارگ یھگ ںیم رگ اجےئ وت ایک مکح ےہ

     441    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہزی، سٌیذ ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہاح٤ذ ب٩ ػاٟح، حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

 ََ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ُى ٠َِٟٔحَش٩ٔ  ِٔ ًََّٓٔيٕ َوا٠َّٟ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َوا ٌٔیٔذ َحذَّ ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َا ٣َ

ا٢َ َرُسو َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیِّٔب  إِٔ٪ کَاَ٪ َجا٣ّٔذا ب٩ِٔ ا َٓ  ٩ٔ٤ِ أَِرةُ فٔي اٟشَّ َٔ ِٟ ِت ا ٌَ َٗ ٥َ إَٔذا َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػَّ

ٚٔ َوُرب٤ََّا َحذَّ  ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ  َٗ َِٟحَش٩ُ  ا٢َ ا َٗ بُوُظ  َََٓل َتِِقَ ا  ٌّ ٔ ََٟضا َوإِٔ٪ کَاَ٪ ٣َائ وَصا َو٣َا َحِو ُ٘ ِٟ َ أ َٓ ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٩ًَِ َث بٔطٔ ٣َ اٟزُّصِزٔیِّ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔذ اہللٔ   ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ 

 ادمح نب اصحل، نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

 وہا وت فملس ےن رفامای ہک ارگ یھگ ںیم وچاہ رگ اجےئ وت ارگ فہ یھگ امج وہا ےہ وت اےس ینعی وچےہ وک افر اس ےک اردرگد وک اٹل دف افر ارگ الھگپ

اس ےک رقبی تم اجؤ۔ نسح نب یلع ےتہک ںیہ ہک دبعارلزاؼ ےن اہک ہک ضعب افاقت رمعم ےن زرہی نع دبعاہلل نب دبع اہلل، نع 

 س نع ایبنل ےک رطقی ےس اس دحثی وک ایبؿ ایک ےہ۔انب ابع

 ادمح نب اصحل، نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبرہریہ :  رافی



 

 

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم رگ اجےئ وت ایک مکح ےہوچاہ ارگ یھگ 

     442    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟززاٚ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ بوذویہ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل، اب٩ ًباض اض س٨ذ :  راوی

 ٔٚ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ بُوَذَویِطٔ  ٧َََا  َ َ ِْ أَ

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔذیٔث اٟزُّصِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔذ اہللٔ  ٤َُِٟش ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  یِّٔب زٔیِّ 

ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، دبعارلنمح نب وبذفہی، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعاسس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ 

 ےہ۔

 ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، دبعارلنمح نب وبذفہی، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس اس دنس :  رافی

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

  

 یھکم اھکےن ںیم رگ اجےئ وت ایک مکح ےہ؟

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 یھکم اھکےن ںیم رگ اجےئ وت ایک مکح ےہ؟

     443    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، بْش، اب٩ ٣ٔـ١، اب٩ ًحَل٪ سٌیذ، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َی ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   

 ًَ َّي اہللُ  إٔ٪َّ فٔي أََحٔذ َج٨َاَحِیطٔ َداّئ َوفٔي اِْلََخٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ٠ُوُظ  ُ٘ ا٣ِ َٓ  ٥ِ ُٛ بَاُب فٔي إ٧َٔأئ أََحٔذ ٍَ اٟذُّ َٗ ٥َ إَٔذا َو اّئ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َٔ  ٔط

٤ِٔشُط ک٠ُُّطُ  ِِ ٠َِی َٓ اُئ  َّٟٔذی ٓٔیطٔ اٟذَّ قٔي بَٔح٨َاحٔطٔ ا َُّط یَتَّ  َوإ٧ٔ

، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ یھکم مت ادمح نب لبنح، رشب، انب لضفم، انب الجعؿ دیعس

ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم رگ اجےئ وت اےس ڈوب دف۔ )اھکےن ںیم( اس ےیل ہک اس ےک دفونں رپفں ںیم ےس اکی ںیم امیبری ےہ افر 

 ےہ ذہلا اچےیہ ہک اےس وپرا وغہط ددیے۔دفرسے ںیم افشء ےہ افر کشیب فہ اانپ امیبری فاال رپ ڈایتل 

 ادمح نب لبنح، رشب، انب لضفم، انب الجعؿ دیعس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 وج وناہل رگ اجےئ اس اک ایک مکح ےہ؟

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 وناہل رگ اجےئ اس اک ایک مکح ےہ؟وج 

     444    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ثابت، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا أَک١ََ  َحذَّ َّي اہللُ  َػَّ

َِٟیأِک٠َُِضا ٨ًََِضا اِْلََذی َو ٠ُِی٤ِٔم  َٓ  ٥ِ ُٛ ٤َُة أََحٔذ ِ٘ َلِت ُٟ َ٘ ا٢َ إَٔذا َس َٗ ََلَث َو ُط اٟثَّ ٌَ َٙ أََػابٔ ٌٔ َٟ ا٣ّا  ٌَ َ ِیَلأ٪ َوأ٣َََز٧َا  ك ًَِضا ٠ٟٔظَّ ََ یََذ َو

ا٢َ  َٗ َة َو َٔ ِح َٟطُ أَِ٪ َنِش٠َُت اٟؼَّ ا٣ٔطٔ یَُباَرُک  ٌَ َ ََ یَِذرٔی فٔي أَیِّ ك  ٥ِ ُٛ  إٔ٪َّ أََحَذ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اھکان انتفؽ رفامےت ےھت وت 

اہل رگ اجےئ وت اےس اچےیہ ہک اس ےس رگد یٹم دفر رک اینپ نیت اویلگنں وک اچٹ ایل رکےت ےھت افر رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک اک ون



 

 

دے افر اھک ےل افر اےس اطیشؿ ےک فا ےط ہن وھچڑے۔ افر ںیمہ مکح دای ہک مہ ٹیلپ وک وپرا اصػ رکںی افر رفامای ہک مت ںیم ےس یسک 

 وک ولعمؾ ںیہن اھکےن ےک وکؿ ےس ہصح ںیم اس ےک ےیل ربتک ریھک یئگ ےہ۔

 الیعمس، امحد، اثتب، اسن نب امکلومیس نب  :  رافی

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

  

 ونرک وک اےنپ اسھت الھکان اچےیہ

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 ونرک وک اےنپ اسھت الھکان اچےیہ

     445    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، داؤد ب٩ ٗیص، ٣وسٰي ب٩ یشار، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ َیَشإر  ِیٕص  َٗ ث٨ََا َداُودُ ب٩ُِ  ٨َٔبيُّ َحذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٥َ إَٔذا َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ہللٔ َػَّ

 ٍَ إِٔ٪ َػ٨َ َٓ ُط َٟٔیأِک١َُ  ٌَ ٌِٔذُظ ٣َ ِ٘ ٠ُِی َٓ ا٧َُط  َْ ُظ َودُ ِذ َولَٔي رَحَّ َٗ ا٣ّا ث٥َُّ َجائَطُ بٔطٔ َو ٌَ َ اد٣ُُٔط ك َْ  ٥ِ ُٛ ُٔوّصا ْٔلََحٔذ ا٦ُ ٣َِظ ٌَ کَاَ٪ اٟلَّ

ٔ ٨ِ٣ُٔط أَک٠َِّة أَِو أَک٠ََِتئِن  ٍِ فٔي یَذٔظ ـَ ٠َِی َٓ 

رفاتی ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک اک اخدؾ یبنعق، داؤد نب سیق، ومٰیس نب اسیر، اوبرہریہ ےس 

اس ےک ےیل اھکان انبےئ افر رھپ اےس ےل آےئ اس احؽ ںیم ہک فہ اس اھکےن یک رگیم افر دوھاں ربداتش رک اکچ ےہ وت امکل وک اچےیہ 

 اس ےک اہھت ںیم اکی ای دف وناےل یہ رھک دے۔ ہک اےس اےنپ اسھت اھٹبےئ افر الھکےئ افر ارگ اھکان وھتڑا وہ وت

 یبنعق، داؤد نب سیق، ومٰیس نب اسیر، اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 اھکےن ےک دعب رفامؽ ےس اہھت اصػ رکان

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دعب رفامؽ ےس اہھت اصػ رکاناھکےن ےک 

     446    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٥َ إٔذَا َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َػَّ

َضا َ٘ ٌٔ َضا أَِو ی٠ُِ َ٘ ٌَ َّي ی٠َِ ٨ِٔ٤ِٟٔذی١ٔ َحت ََل َی٤َِشَح٩َّ یََذُظ بٔا َٓ  ٥ِ ُٛ  أَک١ََ أََحُذ

دسمد، ییحی، انب رججی، اطعء، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ اھکان 

 اھکےئ وت اےنپ اہھت وک رہسگ رفامؽ ےس اصػ ہن رکے اہیں کت ہک اویلگنں وک اچٹ ہن ےل ای وٹچا دے۔

 دسمد، ییحی ، انب رججی، اطعء، انب ابعس :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےک دعب رفامؽ ےس اہھت اصػ رکان

     447    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔی١، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ سٌذ، اب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک :  راوی

َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕذ  ٌِ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس ًَ  ٩ًَِ



 

 

ضَ  َ٘ ٌَ َّي َی٠ِ ََ َی٤َِشُح یََذُظ َحت ٍَ َو ٔ ٥َ کَاَ٪ َیأِک١ُُ بَٔثََلٔث أََػاب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اأَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

انب بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیت لیفن، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، دبعارلنمح نب دعس، 

 اویلگنں ےس اھکان انتفؽ رفامےت ںیہ افر اانپ اہھت اس فتق کت اصػ ہن رفامےت بج کت ہک اےس اچٹ ہن ےتیل۔

 لیفن، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، دبعارلنمح نب دعس، انب بعک نب امکل :  رافی

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

  

 اھکےن ےک دعب ایک ےہک

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےک دعب ایک ےہک

     448    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ٌذا٪، ابوا٣ا٣ہ٣شذد، یحیي ، ثور، ْاٟذ ب٩  :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة  َذاَ٪  ٌِ أٟٔذ ب٩َٔ ٣َ َْ  ٩ًَِ ٩ًَِ ثَِوٕر  ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٥َ إَٔذا َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ّبا َّا كَیِّ ثٔي َٛ َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل َح٤ِّذا  ا٢َ ا َٗ ٤َِٟائَٔذةُ  ِت ا ٌَ ٔ ٨ًَِطُ َرب٨َُّا ُرٓ نّي  ِِ ََ ٣ُِشَت َٕ َو ََ ٣َُودَّ ََ ٣َِٜفٓٔيٕ َو ِ  ٣َُباَرکّا ٓٔیطٔ َُي

دسمد، ییحی، وثر، اخدل نب دعماؿ، اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ومعمؽ اھت ہک بج اؿ ےک اسےنم 

 ےک ےیل ںیہ تہب زایدہ، اپزیکہ ابربتک اھکےن یک وج ہن افکتی رکے افر ہن وھچڑا درتسوخاؿ ااھٹ ایل اجات وت رفامےت ہک امتؾ رعتںیفی اہلل

 اجےئ افر اےغ رامرے رپفرداگر مہ اس ےس  ے رپفاہ ںیہن ںیہ۔

 دسمد، ییحی ، وثر، اخدل نب دعماؿ، اوباامہم :  رافی

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

  



 

 

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےک دعب ایک ےہک

     449    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلَ، وٛیٍ، سٔیا٪، ابوہاط٥، اس٤ٌی١ ب٩ رباح :  راوی

َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ  ٔ َُئَِظ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَِو  ٌٔی١َ ب٩ِٔ َربَإح  ٩ًَِ إِٔس٤َ َِٟوأسٔلیِّ  ٩ًَِ أَبٔي َصأط٥ٕ ا

َِٟح٤ِ  ا٢َ ا َٗ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ َْ ٩ِ٣ٔ ك ٥َ کَاَ٪ إَٔذا ََفَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُِٟخِذرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌٔیٕذ ا َ٘ أَبٔي َس ٨َ٤َا َوَس ٌَ ِ َّٟٔذی أَك ا٧َا ُذ ِهَّلِل ا

٨َ٠َا ٣ُِش٤ٔ٠ٔيَن  ٌَ  َوَج

دمحم نب العع، فعیک، ایفسؿ، اوباہمش، اامسلیع نب رابح ےس رفاتی ےہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اھکےن ےس افرغ وہےت 

 وت رفامےت، امتؾ رعتںیفی اہلل اعتیل ےک ےیل ںیہ سج ےن ںیمہ اھکان الھکای افر الپای افر ںیمہ املسمؿ انبای۔

 دمحم نب العع، فعیک، ایفسؿ، اوباہمش، الیعمس نب رابح :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےک دعب ایک ےہک

     450    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، سٌیذ ب٩ ابي ایوب، ابي ً٘ی١، ابوًبذاٟزح٩٤، حبَّي، ابوایوب :  راوی

شٔ  ُِِٟقَ ًَ٘ٔی١ٕ ا ٩ًَِ أَبٔي  ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي أَیُّوَب  ََِٔي َس َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ُِٟحبَُّٔيِّ َحذَّ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٩ًَِ أَبٔي   يِّ 

 َٗ َب  ٥َ إَٔذا أَک١ََ أَِو رَشٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٥َ َوَسَقي ٩ًَِ أَبٔي أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٌَ ِ َّٟٔذی أَك َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل ا ا٢َ ا



 

 

ّجا َٟطُ ٣َِْخَ  ١َ ٌَ َُطُ َوَج  َوَسوَّ

لیقع، اوبدبعارلنمح، یلبح، اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب اصحل، انب فبہ، دیعس نب ایب اویب، ایب 

فملس بج اھکےت ای ےتیپ وت رفامےت امتؾ رعتںیفی اہلل ےک ےیل ںیہ سج ےن الھکای الپای افر اےس مسج ںیم ویپتس ایک افر اس ےک ےنلکن یک 

 راہ انبیئ۔

 اویب، ایب لیقع، اوبدبعارلنمح، یلبح، اوباویبادمح نب اصحل، انب فبہ، دیعس نب ایب  :  رافی

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

  

 اھکےن ےس افرغ وہ رک اہھت دوھان

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےس افرغ وہ رک اہھت دوھان

     451    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، سہی١، :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزةَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَبٔي َػأٟٕح  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  

َشطُ  ِٔ ََّ َن ٔ َََٓل ی٠َُو٩٣ََّ إ َٓأََػابَطُ َطِیْئ  ٔش٠ُِط  ِِ ٥ِ َی َٟ ٔ ٤ََُْز َو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ٧َا٦َ َوفٔي یَذٔظ

ادمح نب ویسن، زریہ، لیہس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ےنکچ اہھت ےل رک ریغب دوھےئ وس 

 وکیئ اصقنؿ القح وہ اجےئ وت وساےئ اےنپ سفن وک المتم رکےن ےک یسک وک المتم ہن رکے۔اجےئ رھپ اےس 

 ادمح نب ویسن، زریہ، لیہس، :  رافی

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

  



 

 

 دوعت رکےن فاےل ےک ےیل داع رکان

 ایبؿاھکےن ےنیپ اک  :   ابب

 دوعت رکےن فاےل ےک ےیل داع رکان

     452    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ابواح٤ذ، سٔیا٪، یزیذ ب٩ ابي ْاٟذ، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََذ َحذَّ إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔذ اہللٔ  َحذَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ َرُج١ٕ  ِٔيِّ  ََ ا أٟٕذ اٟذَّ َْ یَزٔیَذ أَبٔي 

ًَا ا٨َّٟٔبيَّ َػ  َذ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ك َّي اہللُ  َِّیَضأ٪ ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ َِٟضِیَث٥ٔ ب٩ُِ اٟت ٍَ أَبُو ا ا٢َ َػ٨َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابَُط َٗ ًَ َّي اہللُ  َّ

ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ إٔذَا د١َُْٔ بَ َٓ  َٗ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٣َا إٔثَابَُتطُ  َٗ  ٥ِ ُٛ ا َْ ا٢َ أَثٔیبُوا أَ َٗ ُُوا  ا ََفَ ابُطُ ٤٠ََّ َب رَشَ ا٣ُطُ َورُشٔ ٌَ َ أُک١َٔ ك َٓ ِیُتطُ 

ََٓذَٟٔک إٔثَابَُتطُ  َٟطُ  ِوا  ًَ َذ َٓ 

 ہ ا ؿ ےن وضحر ارکؾ دمحم نب اشبر، اوبادمح، ایفسؿ، سیدی نب ایب اخدل، اج
ب

 

رب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک اوبامثیہل ریض اہلل اعتیل ہنع نب الت

بج  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اھکان انبای افر یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع یک دوعت دی

اھبیئ وک اس اھکےن اک دبہل دف احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل بس ولگ اھکےن ےس افرغ وہ ےئگ وت رفامای ہک اےنپ 

اس  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اک دبہل ایک ےہ؟ رفامای ہک بج وکیئ صخش یسک ےک رھگ ںیم اجےئ افر اس اک اھکان اھکےئ اس اک اپین ےیپ افر

 ےک فا ےط داع رکے یہی اس اک دبہل ےہ۔

  نب اشبر، اوبادمح، ایفسؿ، سیدی نب ایب اخدل، اجرب نب دبعاہللدمحم :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 دوعت رکےن فاےل ےک ےیل داع رکان



 

 

     453    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت ب٩ ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  ٔلَي  َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجاَئ إ ًَ َّي اہللُ  َػَّ

ٔذ ب٩ِٔ  ٌِ ٥ِ اٟؼَّ َس ُٛ َِْٓطَ ٨ًَِٔذ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ أَک١ََ ث٥َُّ  َٓ ٕ َوَزیِٕت  َحاَئ بُٔخِبز َٓ ا٥ُِٜ٣َ ًَُباَدَة  ٌَ َ ائ٤ُٔوَ٪ َوأَک١ََ ك

َٜةُ  ٔ ٤َََِٟلئ ٠َِی٥ُِٜ ا ًَ  اِْلَبَِزاُر َوَػ٠َِّت 

 ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت دعس نب ابعدہ ریض دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب نب اسن ےس رفاتی

اہلل اعتیل ہنع ےک اپس رشتفی الےئ وت فہ آپ ےک اسےنم رفیٹ افر زوتیؿ اک لیت الےئ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اھکای رھپ 

ر اہمترا اھکان کین ولگ اھکںیئ افر رفےتش مت رپ رتمح وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے اپس رفزہ دار ااطفر رکںی اف

 ںیجیھب۔

 دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب نب اسن :  رافی

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

  

 نج اجونرفں یک رحتم اک ذرک رقآؿ ںیم آای

 اک ایبؿ اھکےن ےنیپ :   ابب

 نج اجونرفں یک رحتم اک ذرک رقآؿ ںیم آای

     454    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، زِکیا، ًا٣ز، ْارجہ ب٩ ػ٠ت، اپ٨ے ذرا :  راوی

يِٕن  َٛ ١ُ ب٩ُِ دُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ُذ ب٩ُِ َداُوَد ب٩ِٔ َػبٔیٕح َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ دٔی٨َارٕ َحذَّ  ٩ًَِ ِّيَّ  ٤َِٟک ٕٝ ا ی نٔي اب٩َِ رَشٔ ٌِ ْذ َی ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحذَّ

وَ٪ أَِطَیاَء  ُٛ ٔة َیأِک٠ُُوَ٪ أَِطَیاَء َویَتَُِ َِٟحاص٠ٔٔیَّ ا٢َ کَاَ٪ أَص١ُِ ا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َثأء  ٌِ الَى ٧َبٔیَّطُ ٩ًَِ أَبٔي اٟظَّ ٌَ َث اہللُ َت ٌَ َب َٓ ّرا  ذُّ َ٘ َت



 

 

ُضَو َحََل٢ْ َو٣َ َػ  َٓ ٤َا أََح١َّ  َٓ ا٣َُط  ٦َ رَحَ ُط َورَحَّ َٟ ٥َ َوأ٧َِز٢ََ َٛٔتابَُط َوأََح١َّ َحََل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٨ًَِطُ َّ ََٜت  ا٦ْ َو٣َا َس ُضَو رَحَ َٓ  ٦َ ا رَحَّ

ٔلَى آَٔخٔ ا ٣ّا إ ٔلَيَّ ٣ََُحَّ ََ أَٔجُذ ٓامَٔی أُوحَٔي إ  ١ُِٗ ْو َوَتََل  ِٔ ًَ ُضَو   ِْلَیةٔ َٓ

 دمحم نب داؤد نب حیبص ، لضف نب دنیک ، دمحم نب رشکی یکم ، رمعف نب دانیر ، اوبااثعشلء انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای

 ہک اجتیلہ ےک ولگ ھچک زیچںی اھکایل رکےت ےھت افر ھچک وھچڑ دای رکےت ےھت اںیہن دنگا افر اناپک ھجمس رک سپ اہلل اعتیل ےن اےنپ یبن

ؽ ایک یلص اہلل ہیلع فملس وک اجیھب افر اینپ اتکب انزؽ رفامیئ افر اس ےک الحؽ وک الحؽ التبای افر اس ےک رحاؾ وک رحاؾ رقار دای سپ وج الح

ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فیہ الحؽ ایک افر آپ ےن رحاؾ رقار دے دای فہ ایقتم کت رحاؾ رےہ اگ افر سج ےک ابرے 

ت رفامای فہ اعمػ ےہ افر رھپ ہی آتی التفت رفامیئ آپ ہہک دےئجی وج ااکحؾ ذبرہعی فیح ریمے افرپ انزؽ ےئک ےئگ ںیہ اؿ ںیم وکس

ںیم ےس یسک اھکےن فاےل رپ ںیم وکیئ زیچ رحاؾ ںیہن اپات فہ اےس اھکےئ وساےئ اس ےک ہک فہ رمدار وہ ای اتہب وہا وخؿ وہ ای زنخری اک 

 کت ۔وگتش وہ ۔آرخ آتی 

 دسمد، ییحی ، زرکای، اعرم، اخرہج نب تلص، اےنپ ؤاچ :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 نج اجونرفں یک رحتم اک ذرک رقآؿ ںیم آای

     455    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

  :  راوی

٤ٔیَّٔمِّ  ٠ِٔت اٟتَّ ارَٔجَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ  ٩ًَِ ًَا٣ْٔز  ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ یَّا  ٩ًَِ َزَِکٔ ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّطُ أَتَى َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  ا٢َ  َػَّ َ٘ َٓ َِٟحٔذیٔذ  ْٙ بٔا َ ٕ ٨ًَِٔذص٥ُِ َرُج١ْ ٣َِح٨ُوْ٪ ٣ُوث ِو٦ َٗ ًَََّى  ٤َزَّ  َٓ  ٔ ا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔذظ ٌّ َب١َ َرأج ِٗ أَِس٥َ٠َ ث٥َُّ أَ َٓ 

 ٔ ات َٔ ِیُتطُ بٔ َٗ َٞ َشِيْء تَُذاؤیطٔ ََفَ َض١ِ ٨ًَِٔذ َٓ  ٕ ِذ َجاَء بَٔخيَِ َٗ ث٨َِا أَ٪َّ َػاحَٔب٥ُِٜ َصَذا  َّا حُذِّ ًَِلِؤِي ٣ٔائََة حَ أَص٠ُُِط إ٧ٔ َ أ َٓ ََأَ  َ َ َٓ َٜٔتأب  ٔة اِل

دْ  ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ََّ َصَذا َو ٔ ا٢َ ص١َِ إ َ٘ َٓ َََِتُُط  ِْ َ أ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ ََ صََذا  َطاةٕ  ِ َُي ٠َُِٗت  ٍٕ آََخَ َص١ِ  فٔي ٣َِؤؿ



 

 

 َ٤ َٟ ٤ِزٔی  ٌَ ٠َ َٓ ِذَصا  ُْ ا٢َ  َٗ  ََ ٕ ٠ُُِٗت  ٓٙ َیٔة َح ِٗ ِذ أَک٠ََِت بٔزُ َ٘ َٟ َیٔة بَاك١ٕٔ  ِٗ  ٩ِ أَک١ََ بٔزُ

دسمد، ییحی، زرکای، اعرم، اخرہج نب تلص، اےنپ ؤاچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہےئ 

رے نج ےک درایمؿ اکی اپ ل آدیم افر االسؾ الےئ رھپ بج آپ ےک اپس ےس فاسپ ولےٹ وت اکی ایسی وقؾ ےک اپس ےس ذگ

زریجنفں ےس دنباھ زپا اھت۔ اس اپ ل ےک فاویلں ےن اہک ہک ںیمہ ہی ولعمؾ وہا ےہ ہک اہمترے اسیھت )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( 

ھ رک اس رپ اکی ریخ )دنی( ےل رک آےئ سپ ایک اہمترے اپس وکیئ ایسی زیچ ےہ سج ےس مہ اس اک العج رکںی ںیم ےن وسرة افہحت زپ

ای وت دؾ ایک وت فہ دنترتس وہ ایگ وت اوہنں ےن ےھجم اکی وس رکبایں دںی ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اںیہن التب

العفہ ھچک  آپ ےن رفامای ہک اس ےک العفہ یھب ھچک زپاھ اھت، ہکبج دسمد ےن اینپ رفاتی ںیم اکی دفرسی ہگج رپ اہک ہک ایک وت ےن اس ےک

اہک اھت؟ ںیم ےن رعض ایک ںیہن آپ ےن رفامای ہک اےس ےل ول۔ مسق ےہ ریمی رمع یک ولگ ابلط رطہقی ےس دؾ درفد رک ےک اھک ےتیل ںیہ 

 مت ےن وت قح رطہقی ےس وعتذی فریغہ رک ےک اھکای

  :  رافی

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

  

 اھکےن ےنیپ اک ایبؿ :   ابب

 نج اجونرفں یک رحتم اک ذرک رقآؿ ںیم آای

     456    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابي سرف، طٌبي، ْارجہ ب٩ ػ٠ت اپ٨ے ذرا ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ًبذاہلل :  راوی

ث٨ََا  رَفٕ َحذَّ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ َج إر َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا أَبٔي ح و َحذَّ اذٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ رَفٔ َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ُط

ارَٔجَة ب٩ِٔ اٟ َْ  ٩ًَِ ٔبيِّ  ٌِ َْ ٩ًَِ اٟظَّ ّة ک٤ََّ٠ُا  ًَٔظیَّ َٜٔتأب ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ ُُِذَوّة َو اتَٔحةٔ اِل َٔ اُظ بٔ َٗ ا٢َ ََفَ َٗ َّطُ ٣َزَّ  طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٠ِٔت  َت٤ََضا ؼَّ

 َ٠ًَ َّى اہللُ  َتَى ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ أ َٓ ًَِلِوُظ َطِیّئا  َ أ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٔ ٤ََّا أُِنٔظَم ٩ِ٣ٔ ً َٜأ٧َ َٓ  ١َ َٔ طُ ث٥َُّ َت َٗ ٍَ بُزَا نَي َحٔذیٔث َج٤َ ٌِ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َذَِکَ ٣َ

 ٕ د  ٣َُشذَّ



 

 

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، اخرہج نب تلص اےنپ ؤاچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن اس ونجمؿ آدیم رپ 

رک ےک اس رپ اکتھتر دےتی وت وگای فہ رگوہں ےس وسرة افہحت زپھ رک نیت رمہبت دؾ ایک حبص اشؾ۔ بج یھب اےس متخ رکےت وت اانپ وھتک عمج 

آزاد وہ ایگ وت اس آدیم ےک فراثء ےن اںیہن رکبایں دںی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہےئ رھپ آرخ کت دسمد 

 یک رفاتی ےک اطمقب اس دحثی وک ایبؿ ایک۔

 ، اخرہج نب تلص اےنپ ؤاچدیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ : ابب

 العج اعمہجل رکےن فاےل آدیم اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 العج اعمہجل رکےن فاےل آدیم اک ایبؿ

     457    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، زیاد ب٩ ًَلٗہ، اسا٣ہ ب٩ رشیک :  راوی

ا٢َ  َٗ یٕک  ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ رَشٔ َة  َٗ ٩ًَِ زٔیَادٔ ب٩ِٔ ًََٔل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحذَّ ث٨ََا َح َّي اہللُ َحذَّ ٠َِیطٔ أََتِیُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ًَ  

اُب ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا َحاَئ اِْلرَِعَ َٓ ِذُت  ٌَ َٗ ٤ُِت ث٥َُّ  َش٠َّ َٓ يَُِ  ًَََّي ُرُؤٔسض٥ِٔ اٟلَّ ٤ََّا  أ٧َ َٛ ٥َ َوأَِػَحابَطُ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َوَس٠َّ َ٘ َٓ َوَصا ص٨َُا 

 ٍِ ـَ ٥َِٟ َی زَّ َوَج١َّ  ًَ إٔ٪َّ اہللَ  َٓ ا٢َ َتَذاَوِوا  َ٘ َٓ َِٟضَز٦ُ  أ٧َََتَذاَوی  ََ َدإئ َواحٕٔذ ا ِ َٟطُ َدَواّئ َُي  ٍَ ََّ َوَؿ ٔ  َداّئ إ

صفح نب رمع، ہبعش، زاید نب العہق، ااسہم نب رشکی رفامےت ںیہ ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا 

ے ےھٹیب وہں سپ ںیم ےن السؾ ایک افر ھٹیب ایگ اس احؽ ںیم ہک احصہب رکاؾ اس رطح اخومش ےھٹیب ےھت وگای اؿ ےک رسفں رپ رپدن



 

 

؟ ااچکن ادرھ اُدرھ ےس داہییت آان رشفع وہ ےئگ افر اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ایک مہ العج اعمہجل ایک رکںی

اس اک العج یھب راھک ےہ وساےئ اکی امیبری ےک  رفامای ہک العج اعمہجل ایک رکف اس ےیل ہک اہلل اعتیل ےن وکیئ امیبری ںیہن ریھک  رگ ہی ہک

 )ینعی ڑباھاپ( سج اک وکیئ العج ںیہن۔

 صفح نب رمع، ہبعش، زاید نب العہق، ااسہم نب رشکی :  رافی

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

  

 رپزیہ اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رپزیہ اک ایبؿ

     458    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ابوداؤد، ابوًا٣ز، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪، ایوب ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ػٌؼٌہ، یٌ٘وب ب٩ ابي یٌ٘وب :  راوی

ث٨ََا أَبُو َداُوَد َوأَبُو ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ًَِبٔذ  َحذَّ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ   ٪َ ٠َُِٓیٔح ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ُى أَبٔي  ِٔ َٟ ٕ َوَصَذا  ًَا٣ٔز

ِیٕص اِْلَِنَؼ  َٗ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ب٨ِٔٔت  ٩ًَِ أ٦ُِّ ا وَب  ُ٘ ٌِ وَب ب٩ِٔ أَبٔي َی ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َی َة اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٌَ َؼ ٌِ ًَََّيَّ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َػ  ١َ َْ َِٟت َد ا َٗ ارٔیَّٔة 

َ٘ َرُس  َّ٠ ٌَ ٨ََٟا َدَوالٔي ٣ُ ًََّٔيٌّ ٧َاْٗٔط َو ََل٦ َو ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ًََّٔيٌّ  ُط  ٌَ ٥َ َو٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّي اہللُ و٢ُ اہللٔ َػَّ ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ْة 

َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٔٔ َل َٓ ًََّٔيٌّ َٟٔیأِک١َُ  ا٦َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأِک١ُُ ٨ِ٣َٔضا َو ًَ  َّٕ َٛ َّي  ََّک ٧َاْٗٔط َحت َّٓٔيٕ ٣َِط إ٧ٔ ٌَ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  َػَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ حٔئُِت بٔطٔ  َٓ ا  ّ٘ َّا َؤس٠ِ ٌٔي ُت َط ٌِ َِٟت َوَػ٨َ ا َٗ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ًََّٔيُّ أَٔػِب ٩ِ٣ٔ ًََّٔيٌّ   َوَس٥ََّ٠ یَا 

 َٓ َذؤیَّةَ َصَذا  ٌَ ِٟ ا٢َ َصاُروُ٪ ا َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ََٟک   ٍُ َٔ  ُضَو أَِن

صعہ، وقعیب نب ایب وقعیب رفامےت ںیہ ہک وضحر 
طع
ج نب امیلسؿ، اویب نب دبعارلنمح نب 

فلب 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبداؤد، اوباعرم، 

یلع ایھب امیبری ےس اےھٹ ےھت )سج یک فہج ےس اؿ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت یلع ےک اسھت ریمے رھگ رشتفی الےئ، رضحت 



 

 

ںیم مک زفری یھت( افر رامرے اپس وجھکر ےک دنچ وخےش ےکٹل رےہ ےھت سپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک اس ںیم 

ایک ہک رہھٹ اجؤ مت ایھب ےس اھکان رشفع رک دای رضحت یلع یھب اھکےن ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ وت وضحر ےن رضحت یلع وک انہک رشفع 

امیبری ےس اےھٹ وہ، زمکفر وہ، اہیں کت ہک رضحت یلع رک ےئگ اؾ اذنملر رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وج افر اڈنے انبےئ ےھت فہ ےل آیئ وت 

 وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے یلع اس ںیم اھکؤ اس ےیل ہک اس ںیم اہمترے ےیل زایدہ افدئہ ےہ۔

صعہ، وقعیب نب ایب وقعیب :  رافی
طع
ج نب امیلسؿ، اویب نب دبعارلنمح نب 

فلب 

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبداؤد، اوباعرم، 

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

  

 ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

     459    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو، ابي س٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزَٔة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠َِیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ َحذَّ ًَ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

ِٟحَٔحا٣َةُ  ا َٓ  َْ ِ ي َْ ا َتَذاَویُِت٥ِ بٔطٔ  ا٢َ إِٔ٪ کَاَ٪ فٔي َطِیٕئ ٤٣َّٔ َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک نج زیچفں

 ےت وہ اؿ ںیم ےس ارگ یسک ںیم ریخ ےہ وت فہ ےنھچپ اگلان ےہ۔ےس مت العج رک

 ومیس نب الیعمس، امحد، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ اگلےن اک ایبؿ

     460    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ وزیز، یحیي ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي ٣وا٢، اپ٨ے ٣وَ سے اور وہ اپني دادی حرضت س٠َّم جوحـور اِک٦ ػَّي  :  راوی

 اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ كي ْاد٣ہ ت٬یں

٣َِظقٔيُّ  ٔ اٟذِّ َِٟوزٔیز ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ائْٔذ َحذَّ َٓ ث٨ََا  ٤ََِٟوالٔي َحذَّ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔي ا ًَ ث٨ََا  اَ٪ َحذَّ نٔي اب٩َِ َحشَّ ٌِ ث٨ََا یَِحیَي َی َحذَّ

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي َرآ ُظ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ََ ٩ًَِ ٣َِو  ٍٕ ٔ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي َرآ تٔطٔ َس٠ََِّم  ٣َِولَي ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  َّي َجذَّ اد٦ٔٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َْ  

ا ٌّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَج َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َِٟت ٣َا کَاَ٪ أََحْذ َیِظَتکٔي إ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا  اہللُ  ٌّ ََ َوَج ا٢َ اِحَتح٥ِٔ َو َٗ  ََّ ٔ فٔي َرأِٔسطٔ إ

ِبُض٤َا ـٔ ِْ ا٢َ ا َٗ  ََّ ٔ  فٔي رِٔج٠َِیطٔ إ

 فزری، ییحی، دبعارلنمح نب ایب وماؽ، اےنپ ومال ےس افر فہ اینپ دادی رضحت یملس وج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دمحم نب

اخدہم ںیھت ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت یملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وکیئ 

یک اکشتی ہن رکات اال ہی ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس یہی رفامےت ہک ےنھچپ وگلاؤ افر دفونں اٹوگنں  یھب اےنپ رس ںیم درد

 ںیم درد یک اکشتی ہن الات  رگ ہی ہک اےس رفامےت ہک دنہمی اگلؤ۔

یملس وجوضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب فزری، ییحی ، دبعارلنمح نب ایب وماؽ، اےنپ ومال ےس افر فہ اینپ دادی رضحت :  رافی

 فملس یک اخدہم ںیھت

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

  

 ےنھچپ یک ہگج اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےنھچپ یک ہگج اک ایبؿ

     461    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥، ٛثيَ ب٩ ًبیذ، وٟیذ ب٩ اب٩ ثوبا٪، ابي ٛبظہ، :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا ََ َحذَّ ا َٗ ثٔيَُ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ  َٛ ٣َِظقٔيُّ َو ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟذِّ ًَ ث٨ََا  ِبَظَة َحذَّ َٛ ٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ثَِوبَاَ٪ 

ًَََّي َصا ٥َ کَاَ٪ یَِحَتح٥ُٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ثَُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َُّط َحذَّ َْ إ٧ٔ ثٔي َٛ ا٢َ  َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ اِْل٤َِ٧َارٔیِّ  ُ٘ ِیطٔ َوصَُو َی َٔ ٔ ت َٛ ٣َتٔطٔ َوبَيَِن 

ََ َیَتَذاَوی بَٔظِیٕئ َٟٔظیِ  ُظ أَِ٪  َََٓل َیرُضُّ ٣َأئ  ٔ اٟذِّ َٚ ٩ِ٣ٔ َصٔذظ  ٕئ أَصَِزا

دبعارلنمح نب اربامیہ، ریثک نب دیبع، فدیل نب انب وثابؿ، ایب ہشبک ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ اینپ امگن ںیم ےنھچپ وگلاےت ےھت افر 

اےنپ دنکوھں ےک درایمؿ وگلاےت ےھت افر آپ رفامای رکےت ےھت ہک سج ےن اؿ وخونں وک ولکناای وت اےس یسک امیبری ےک ےیل دفا ہن رکان 

  اچنہپےئ اگ۔اصقنؿ ںیہن

 دبعارلنمح نب اربامیہ، ریثک نب دیبع، فدیل نب انب وثابؿ، ایب ہشبک، :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ یک ہگج اک ایبؿ

     462    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٗتادہ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟبٔ  َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  نٔي اب٩َِ َحاز٦ٕٔ َحذَّ ٌِ ث٨ََا َجزٔیْز َی ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِحتَ َحذَّ ًَ َّي اہللُ  َح٥َ يَّ َػَّ

 ٜٔ اتَٔحَة اِل َٓ  ٩ُ َّ٘ َٟ ُ ٨ُِت أ ُٛ َّي  َّٔي َحت ِ٘ ًَ ََٓذَصَب  ْز اِحَتَح٤ُِت  َّ٤ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ََِٟاص١ٔٔ  ًَئِن َوا َذ ِْ َ َتأب فٔي َػََلتٔي َوکَاَ٪ اِحَتَح٥َ ثَََلثّا فٔي اِْل



 

 

 ًَََّي َصا٣َتٔطٔ 

فآہل فملس ےن اےنپ رگدؿ ےک وھٹپں ےک درایمؿ افر  ملسم نب اربامیہ، رجری، اتقدہ، اسن رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

رگدؿ ےک رقبی نیت رمہبت ےنھچپ وگلاےئ۔ رمعم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اکی رمہبت ےنھچپ وگلاےئ وت ریمے وحاس لتخم وہ ےئگ یتح ہک 

  ےھت۔ےھجم امنز ںیم وسرة افہحت التبیئ یئگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امگن ںیم ےنھچپ اگلےت

 ملسم نب اربامیہ، رجری، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  

 ےنھچپ وگلاان بک بحتسم ےہ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ وگلاان بک بحتسم ےہ

     463    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، سٌیذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، سہی١، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ُِٟح٤َحٔيُّ  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٌٔیُذ ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٍٕ َحذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا أَبُو َتِوبََة اٟزَّبٔی ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  أَبٔیطٔ 

َٔ  َرُسو٢ُ  ی٩َ کَاَ٪ ٔط َة َوإِٔحَذی َؤًِْشٔ ًَِْشَ  ٍَ َة َوتِٔش ًَِْشَ  ٍَ ٥َ ٩ِ٣َ اِحَتَح٥َ َٟٔشِب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اّئ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َدائٕ اہللٔ َػَّ

رفامای ہک سج اوب وتہب، رعیب نب انعف، دیعس نب دبعارلنمح، لیہس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 صخش ےن اتروخیں ںیم ےنھچپ وگلاےئ وت اس ےک ےیل رہ امیبری ےس افش ےہ۔

 اوب وتہب، رعیب نب انعف، دیعس نب دبعارلنمح، لیہس، اوبرہریہ :  رافی

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

  



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنھچپ وگلاان بک بحتسم ےہ

     464    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابوبْک بَار ب٩ ًبذاٌٟزیز :  راوی

تٔي  َّ٤ًَ ََِتنٔي  َ َ ِْ ٔ أَ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا َّاُر ب٩ُِ  َة بََ ََِٔي أَبُو بَِْکَ َ َ ِْ ٌٔی١َ أَ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َُيَُِ ٣ُوَسي َحذَّ َٗ َة َو ِبَظُة ب٨ُِٔت أَبٔي بَِْکَ َٛ

 ٩ًَِ ََلثَأئ َویَز٥ًُُِ  ِٟحَٔحا٣َٔة یَِو٦َ اٟثُّ ٩ًَِ ا َة أَ٪َّ أَبَاَصا کَاَ٪ ی٨ََِهي أَص٠َُِط  یَِّشُة ب٨ُِٔت أَبٔي بَِْکَ َٛ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ََلثَأئ یَ  ُ أَ٪َّ یَِو٦َ اٟثُّ أ َٗ ََ َیزِ ْة  ًَ ٦ٔ َوٓٔیطٔ َسا  ِو٦ُ اٟذَّ

ومیس نب اامسلیع، اوبرکب اکبر نب دبعازعلسی ےتہک ںیہ ہک ےھجم ریمی وھپیھپ ہسیک تنب اوبرکبہ ےن التبای ہک اؿ ےک فادل ےن اےنپ رھگ 

رکےت ےھت ہک لگنم اک دؿ وخین دؿ ےہ  فاولں وک عنم ایک اھت ےنھچپ وگلاےن ےس لگنم ےک رفز، افر وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن

 افر اس ںیم اکی ڑھگی ایسی ےہ ہک اس ںیم وخؿ ےنلکن ےس ااسنؿ دنترتس ںیہن وہات۔

 ومیس نب الیعمس، اوبرکب اکبر نب دبعازعلسی :  رافی

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

  

 افر ےنھچپ اگلےن یک ہگج اک ایبؿ رگ اکےنٹ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رگ اکےنٹ افر ےنھچپ اگلےن یک ہگج اک ایبؿ

     465    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، جابز :  راوی



 

 

 ٪َ ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّ َحذَّ َث ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔي ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ي اِْل٧ََِبارٔیُّ َحذَّ

ا ّٗ ٍَ ٨ِ٣ُٔط رٔعِ َل َ٘ َٓ ٔلَي أُبَٓيٕ كَبٔیّبا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ  اہللُ 

 ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ایب نب بعک دمحم نب امیلسؿ، اوباعمفہی، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب ےس رفاتی

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس بیبط وک اجیھب سج ےن اؿ یک رگ اکیٹ )افدس وخؿ اکنےنل ےک ےیل(۔

 دمحم نب امیلسؿ، اوباعمفہی، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رگ اکےنٹ افر ےنھچپ اگلےن یک ہگج اک ایبؿ

     466    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ابي زبيَ، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اَحذَّ ًَ َّي اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ًَََّي ؤِرٛٔطٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ِحَتَح٥َ 

 ٩ِ٣ٔ َوثِٕئ کَاَ٪ بٔطٔ 

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فیلکت یک ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر 

 فہج ےس ےس اےنپ وکےھل ںیم ےنھچپ وگلاےئ۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 داغ اگلےن اک ایبؿ



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 داغ اگلےن اک ایبؿ

     467    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ثابت، ٣ْطٖ، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪   ٕٖ ٩ًَِ ٣َُْطِّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْد  ث٨ََا َح٤ُّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ ٧ََهي ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن 

٤َََِٟل  ٍُ َتِش٠ٔی٥َ ا ا٢َ أَبُو َداُود َوکَاَ٪ َیِش٤َ َٗ ََ أ٧ََِحِح٩َ  ٠َِِٓح٩َ َو ٤َا أَ َٓ َتَوی٨َِا  ِٛ ا َٓ ِٟکَيِّ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٨ًَِطُ َوَس٠َّ  ٍَ َل َ٘ َتَوی اِن ِٛ ا ا َّ٤٠َ َٓ َٜةٔ  ٔ ئ

 َٟ ٔ ٍَ إ ا َتَزَک َرَج َّ٤٠َ  ِیطٔ َٓ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رطمػ، رمعاؿ نب نیصح رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داغ اگلےن ےس )زمخ وک 

 دنب رکےن ےیل( عنم رفامای مہ ےن داغ اگلای وت ہن یہ ںیمہ افدئہ وہا افر ہن یہ مہ اکایمب وہےئ۔

 رطمػ، رمعاؿ نب نیصحومیس نب الیعمس، امحد، اثتب،  :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 داغ اگلےن اک ایبؿ

     468    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ابي زبيَ، جابز :  راوی

 ًَ َّي اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٕ َحذَّ اذ ٌَ َذ ب٩َِ ٣ُ ٌِ َوی َس َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٩ِ٣ٔ َر٣ٔیَّتٔطٔ 



 

 

ہیلع فآہل فملس ےن رضحت دعس نب اعمذ وک اؿ ےک ریت  ومیس نب اامسلیع، امحد، ایب زریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل

 ےک زمخ یک فہج ےس داغ اگلای

 ومیس نب الیعمس، امحد، ایب زریب، اجرب :  رافی

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

  

 انک ںیم دفاڈاےنل اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 انک ںیم دفاڈاےنل اک ایبؿ

     469    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، اح٤ذ ب٩ اسحٙ، وہیب، ًبیذاہلل ب٩ كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ُوَصِیْب  َٙ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ًَبَّأض أَ٪َّ َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ كَاُوٕض   ٩ًَِ

َم  ٌَ ٥َ اِسَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، ادمح نب ااحسؼ ، فبیہ، دیبع اہلل نب عاؤس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انک 

 ںیم دفا ڈایل۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ادمح نب اقحس، فبیہ، دیبعاہلل نب عاؤس، انب ابعس :  رافی

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

  

 رشنہ یک اممتعن



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رشنہ یک اممتعن

     470    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ً٘ی١ ب٩ ١ٌ٘٣، وہب ب٩ ٨٣بہ، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ُت َوصَِب ب٩َِ ٣ُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَ٘ٔی١ُ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا  ٚٔ َحذَّ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ طٕ َحذَّ ٔ ب٩ِٔ  ٨َبِّ ٩ًَِ َجابٔز ُث  یَُحذِّ

١ٔ٤ًََ اٟظَّ  ا٢َ صَُو ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ةٔ  ٩ًَِ ا٨ُِّْٟشَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ِبٔذ اہللٔ   ِیَلا٪ٔ ًَ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، لیقع نب لقعم، فبہ نب ہبنم، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص

 رشنہ ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت رفامای ہی اطیشین لمع ےہ۔

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، لیقع نب لقعم، فبہ نب ہبنم، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 تیمس وک دفر رکےن اک ایبؿ زرہ یک

 بط اک ایبؿ :   ابب

 زرہ یک تیمس وک دفر رکےن اک ایبؿ

     471    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یرسہ، ًبذاہلل ب٩ یزیذ، سٌیذ ب٩ ابي ایوب، رشحبی١ ب٩ یزیذ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ رآٍ، :  راوی

ث٨ََا  ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي أَیُّوَب حَ َحذَّ ث٨ََا َس ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ یٔزٔیَذ َحذَّ ث٨ََا  َة َحذَّ ِحبٔی١ُ ب٩ُِ َیزٔیَذ ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ث٨ََا رُشَ ذَّ

ِبَذ اہللٔ  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨َُّوخٔيِّ  ٍٕ اٟت ٔ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َرآ  ٩ًَِ یُّ  أَفٔ ٌَ ٤ُ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤ِزٕو َی ًَ ب٩َِ 



 

 

َز ٣ٔ  ٌِ ٠ُُِٗت اٟظِّ ُت َت٤ٔی٤َّة أَِو  ِ٘ َّ٠ ٌَ ا أَِو َت ّٗ بُِت تٔزِیَا و٢ُ ٣َا أُبَالٔي ٣َا أََتِیُت إِٔ٪ أ٧ََا رَشٔ ُ٘ ٥َ َی ا٢َ أَبُو َداُود صََذا َوَس٠َّ َٗ ٔسي  ِٔ ٩ِ َٗٔب١ٔ َن

َٚ  کَاَ٪ ٨٠َّٟٔٔبيِّ  ِیَا َِّ نٔي اٟت ٌِ ِو٦ْ َی َٗ َؽ ٓٔیطٔ  َّْ ِذ َر َٗ ّة َو اػَّ َْ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، رشلیبح نب سیدی، دبعارلنمح نب راعف، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ 

 وہےئ انس ہک ےھجم وکیئ رپفاہ ںیہن وج ںیم رکات وہں اس ابت ےس ہک ارگ ںیم رتایؼ یپ ولں ای اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت

 )الخػ رشع( وعتذی فریغہ )ےلگ ںیم( اکٹلولں ای اینپ اجبن ےس اعشر وہکں۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

 رتایؼ ےنیپ یک ااجزت دی۔فملس ےک اسھت اخص اھت افر آپ ےن اکی وقؾ وک 

 دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، رشلیبح نب سیدی، دبعارلنمح نب راعف، :  رافی

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

  

 رکمفہ ادفہی اک اسامؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رکمفہ ادفہی اک اسامؿ

     472    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبادہ، یزیذ ب٩ ہارو٪، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، ث٠ٌبہ ب٩ ٣ش٥٠، ابو٤ًزا٪ :  راوی

٧َََا َ َ ِْ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ صَاُروَ٪ أَ َِٟوأسٔلیُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ًَُباَدَة ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي  َحذَّ ٠ََبَة ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ ٩ًَِ َث إغ  ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  إِٔس٤َ

٠ًََِیطٔ  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِرَدأئ  ٩ًَِ أَبٔي اٟذَّ ِرَدأئ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟذَّ اَئ  ٤ًَِٔزاَ٪ اِْلَِنَؼارٔیِّ  َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہللَ أ٧َِز٢ََ اٟذَّ

 ١َ ٌَ َواَئ َوَج ٕ  َواٟذَّ ا٦ ََ َتَذاَوِوا بََٔحَ َتَذاَوِوا َو َٓ  ١َُِّٟٔ َدإئ َدَواّئ 

ای دمحم نب ابعدہ، سیدی نب اہرفؿ، اامسلیع نب ایعش،  ہبلع نب ملسم، اوبرمعاؿ رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ی یک دفا یھب ریھک ےہ ذہلا )امیبری ںیم( العج ایک رکف افر رحاؾ رطہقی اہلل اعتیل ےن امیبری افر العج دفونں انزؽ رفامےئ ںیہ افر رہامیبر



 

 

 ےس العج ہن ایک رکف۔

 دمحم نب ابعدہ، سیدی نب اہرفؿ، الیعمس نب ایعش،  ہبلع نب ملسم، اوبرمعاؿ :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رکمفہ ادفہی اک اسامؿ

     473    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، اب٩ ابي ذئب، سٌیذ ب٩ ْاٟذ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًث٤ا٪ :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثئَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس أٟٕذ  َْ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس اب٩ِٔ أَبٔي ذٔئِٕب 

٨َضَ  َٓ ٠َُضا فٔي َدَوإئ  ٌَ َٕ َیِح َذ ِٔ ٩ًَِ ٔؿ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َّي اہللُ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ أَ٪َّ كَبٔیّبا َسأ٢ََ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اُظ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

ِت٠َٔضا َٗ  ٩ًَِ 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، انب ایب ذبئ، دیعس نب اخدل، دیعس نب بیسم، دبعارلنمح نب امثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی بیبط ےن وضحر 

 ےن اس بیبط وک ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ڈنیمک وک دفا ںیم ڈاےنل ےک قلعتم درایتف ایک وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ڈنیمک ےک لتق ےس عنم رفامای۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، انب ایب ذبئ، دیعس نب اخدل، دیعس نب بیسم، دبعارلنمح نب امثعؿ :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اسامؿرکمفہ ادفہی اک 



 

 

     474    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ٣ح٤ذ ب٩ بْش، یو٧ص ب٩ ابي اسحاٚ، ٣حاہذ، ابوہزیزہ :  راوی

 َٙ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ أَبٔي إِٔسَح ُذ ب٩ُِ بِْٔشٕ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ ٧ََهي َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ 

َِٟخبٔیٔث  َوأئ ا ٩ًَِ اٟذَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب رشب، ویسن نب ایب ااحسؼ، اجمدہ، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اناپک دفا ےک 

 ؽ ےس عنم رفامای ےہاامعتس

 اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب رشب، ویسن نب ایب ااحسؼ، اجمدہ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رکمفہ ادفہی اک اسامؿ

     475    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزةَ  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل اؤیََة َحذَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللَٔحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّي اہللُ    َػَّ

أّٟذا ٣َُخ٠َّّذا ٓٔیَضا أَبَّذا َْ اُظ فٔي ٧َارٔ َجَض٥ََّ٨  ٔ یََتَحشَّ ُط فٔي یَذٔظ ُش٤ُّ َٓ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َحَشا ُس٤ًا 

صخش )داہتسن( ادمح نب لبنح، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج 

 زرہ ےیپ اگ وت اس اک زرہ اس ےک اہھت ںیم وہاگ افر اےس ےئپ اگ فہ منہج یک آگ ںیم افر ہشیمہ ہشیمہ اس ںیم رےہ اگ۔

 ادمح نب لبنح، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی



 

 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رکمفہ ادفہی اک اسامؿ

     476    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، س٤ا٢، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، اپ٨ے واٟذ وائ١ ب٩ ححز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ُٚ ب٩ُِ ُسَویِٕذ أَِو ُسَویُِذ ب٩ُِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َذَِکَ كَارٔ ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٔس٤َإک  َبُة  ٌِ ُط

َُٟط یَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ََضاُظ  َٓ ُط  َٟ َ ٨ََضاُظ ث٥َُّ َسأ َٓ  ٔ َِٟخ٤ِز ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٕٚ َسأ٢ََ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٔ كَارٔ َّي ا ٧َٔبيَّ اہللٔ إ ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ََّضا َدَواْئ  ٧

٨ََّٜٔضا َداْئ  ََ َوَل  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

ملسم نب اربامیہ، ہبعش، امسؽ، ہمقلع نب فالئ، اےنپ فادل فالئ نب رجح ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک عارؼ نب وسدی ےن 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رشاب ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت آپ ےن اںیہن  ای وسدی نب عارؼ ےن )رافی وک کش ےہ( وضحر ارکؾ

فہ وت عنم رفام دای۔ اوہنں ےن رھپ وساؽ ایک وت آپ ےن رھپ عنم رفام دای وت اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن فہ وت دفا ےہ رفامای ہک ںیہن 

 امیبری ےہ۔

 نب فالئ، اےنپ فادل فالئ نب رجح ریض اہلل اعتیل ہنعملسم نب اربامیہ، ہبعش، امسؽ، ہمقلع  :  رافی

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

  

 وجعہ وجھکر اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وجعہ وجھکر اک ایبؿ



 

 

     477    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحٙ ب٩ اس٤ٌی١، سٔیا٪، اب٩ ابي ٧حیح، ٣حاہذ، سٌذ، :  راوی

ا٢َ ٣َزِٔؿُت  َٗ ٕذ  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔی١َ َحذَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح ٣ََزّؿا أََتأِي َرُسو٢ُ َحذَّ

و ٌُ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ئُوْد ائِٔت اہللٔ َػَّ ِٔ ََّک َرُج١ْ ٣َ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َُٓؤادٔی  ًَََّي  َّي َوَجِذُت بَزَِدَصا  ٍَ یََذُظ بَيَِن ثَِذيَيَّ َحت َوَؿ َٓ دُِٔي 

٤َِٟٔذی٨َٔة  ٔ ا ًَِحَوة ٍَ َت٤ََزإت ٩ِ٣ٔ  ِذ َسِب ُْ ِ ٠َِیأ َٓ َُّط َرُج١ْ یََتَلبَُّب  إ٧ٔ َٓ  ٕٕ ا َث٘ٔی َْ َِٟحارَٔث ب٩َِ ک٠َََذَة أَ ٠َِیَحأِصُ ا ٩َّ ب٨ََٔواص٩َُّ ث٥َُّ َٓ

َک بٔض٩َّٔ   َٟٔی٠ُذَّ

ت ےک ااحسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ، انب ایب حیجن، اجمدہ، دعس، رفامےت ںیہ ہک ںیم امیبر وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعد

ک ںیم ےن اےنپ بلق ںیم ےیل رشتفی الےئ افر اانپ دتس رابرک ریمی اھچویتں ےک درایمؿ راھک اہیں کت ہک اس یک ڈنھٹ

وسحمس یک رھپ آپ ےن رفامای ہک مت دؽ ےک رمضی وہ احرث دیلکہ ےک اپس اجؤ وج ینب فیقث اک اھبیئ ےہ فہ العج رکےن فاال آدیم ےہ 

اہمترے ہنم سپ اےس اچےیہ ہک فہ دمہنی ونمرہ یک وجعہ وجھکرںی ےل رک افر اںیہن اؿ یک ویلھٹگں تیمس سیپ ےل افر اؿ اک امدیلہ اس انب رک 

 ںیم ڈاےل۔

 اقحس نب الیعمس، ایفسؿ، انب ایب حیجن، اجمدہ، دعس، :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وجعہ وجھکر اک ایبؿ

     478    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ابواسا٣ہ، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًا٣ز ب٩ ابي وٗاؾ، اپ٨ے واٟذ حرضت ابي وٗاؾ :  راوی

ٔذ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ َصأط٥ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحذَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ إؾ  َّٗ ٩ًَِ ب٩ِٔ أَبٔي َو أَبٔیطٔ 



 

 

َِٟیِو٦َ َس  ُظ َذَٟٔک ا ٥َِٟ َیرُضَّ ًَِحَوةٕ  ٍَ َت٤َزَإت  ا٢َ ٩ِ٣َ َتَؼبََّح َسِب َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ََ ٔسَِحْ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٥ٌّ َو

 ہک یبن ارکؾ یلص امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اہمش نب اہمش، اعرم نب ایب فاقص، اےنپ فادل رضحت ایب فاقص ےس رفاتی رکےت ںیہ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن حبص ےک فتق است داےن وجعہ وجھکر ےک اھک ےیل اےس اس دؿ وکیئ زرہ افر وکیئ رحس اصقنؿ ںیہن 

 اچنہپےئ اگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اہمش نب اہمش، اعرم نب ایب فاقص، اےنپ فادل رضحت ایب فاقص :  رافی

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

  

 وچبں ےک قلح وک دابےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک قلح وک دابےن اک ایبؿ

     479    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہزی، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٣،٩شذد، حا٣ذ ب٩ یحیي ، سٔیا٪،  :  راوی

ِبٔذ اہللٔ ًَ ٩ًَِ ًُبَیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ََ َحذَّ ا َٗ دُ َوَحا٣ُٔذ ب٩ُِ َیِحیَي  ث٨ََا ٣َُشذَّ ِیٕص ب٨ِٔٔت ٣ِٔحَؼ٩ٕ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ   

َّي ا ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٠ُِت  َْ َِٟت َد ا َٗ ٪َ ًَََل٦َ َتِذََغِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ِذَرة ٌُ ِٟ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ُت  ِ٘ ٠َ ًِ ِذ أَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاب٩ِٕ لٔي  ہللُ 

َیٕة ٨ِ٣َٔضا َذاُت ا ٔٔ َة أَِط ٌَ إٔ٪َّ ٓٔیطٔ َسِب َٓ ِٟض٨ِٔذٔیِّ  ٔ ا ود ٌُ ِٟ ٠ًََِی٩َُّٜ بَٔضَذا ا  ٔٚ ٌََٔل ِٟ ٩َّ بَٔضَذا ا ُٛ َد ََ ُم ٩ِ٣ٔ اأَِو ٌَ ِذَرةٔ َِٟح٨ِٔب یُِش ٌُ ِٟ

ِشَم  ُ٘ ِٟ ٔ ا ود ٌُ ِٟ نٔي بٔا ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َی َٗ َِٟح٨ِٔب   َوی٠َُذُّ ٩ِ٣ٔ َذأت ا

دسمد، احدم نب ییحی، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، اؾ سیق تنب نصحم، رفامیت ںیہ ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ںیم ےن قلح دابای اھت ذعرہ امیبری یک فہج ےس آپ ےن رفامای ہک مت اینپ افالدفں ےک قلح  ےک اپس احرض وہیئ اےنپ ےٹیب وک ےل رک سج اک

وک اس رطح ویکں دابیت وہں اہمترے ےیل رضفری ےہ ہک وعد دنہی ایل رکف اس ےیل ہک اس ںیم است رطح یک افش ےہ اؿ ںیم ےس 



 

 

 داؤد رفامےت ںیہ ہک وعد ےس رماد  طس )دنہی( ےہ۔اکی ذات ابنجل ےہ ذعرہ امیبری ںیم اےس انک ںیم ڈاال اجےئ، اامؾ اوب

 دسمد، احدم نب ییحی ، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، اؾ سیق تنب نصحم، :  رافی

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

  

 رسہم اگلےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رسہم اگلےن اک ایبؿ

     480    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ًبذاہلل ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ْثی٥، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ث٨ََا  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ا٢َ  َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس َثِی٥ٕ  ُْ

ٔ ثَٔیاب٥ُِٜٔ َو  يَِ َْ ََّضا ٩ِ٣ٔ  إ٧ٔ َٓ ِٟبََیاَق  َِٟبُشوا ٩ِ٣ٔ ثَٔیاب٥ُِٜٔ ا ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ِ ي َْ ٥ِ َوإٔ٪َّ  ُٛ ٨ُوا ٓٔیَضا ٣َِوَتا ِّٔ َٛ

 ٔ َحال٥ُُٜٔ اِْل ِٛ زَ أَ ٌِ َِٟبَصَ َوی٨ُِبُٔت اٟظَّ  ث٤ُِٔذ َیِح٠ُو ا

 ادمح نب ویسن، زریہ، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

اےنپ رمدفں وک نفک دای رکف افر کشیب اہمترے ہک مت اےنپ ڑپکفں ںیم دیفس انہپ رکف ویکہکن فہ اہمترے ڑپکفں ںیم رتہب ےہ افر ایس ںیم 

 رسومں ںیم بس ےس رتہب رسہم ادمث ےہ وج اگنہ وک زیت رکات ےہ افر ابولں وک ااگات ےہ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 رظن ےنگل اک ایبؿ



 

 

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رظن ےنگل اک ایبؿ

     481    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، :  راوی

ا٢َ َصَذا  َٗ طٔ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحذَّ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحذَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٣َا َحذَّ

 ٌّٙ يُِن َح ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

اؼ، رمعم، رامؾ نب ہبنم، رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن مہ ےس روسؽ اہلل ادمح نب لبنح، دبعارلز

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رباہ راتس ایبؿ یک ہک آپ ےن رفامای ہک رظن انگل قح ےہ۔

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، رامؾ نب ہبنم، :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 رظن ےنگل اک ایبؿ

     482    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسود، حرضت ًائظہ :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَود ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َِٟت کَاَ٪ َحذَّ ا َٗ ٨ًََِضا   َرضَٔي اہللُ 

ٌٔيُن  ٤َِٟ َتٔش١ُ ٨ِ٣ُٔط ا ِِ ُ ث٥َُّ َی أ َیَتَوؿَّ َٓ ائ٩ُٔ  ٌَ ِٟ  یُِؤ٣َزُ ا

، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک )وضحر ےک زامہن ںیم( رظن اگلےن فاےل وک مکح دای اجات فہ امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری



 

 

 فوض رکات افر رھپ اس لمعتسم اپین ےس رظن ےسج یگل ےہ اےس لسغ دای اجات ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 دمت راضتع ںیم امجتع رکےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 دمت راضتع ںیم امجتع رکےن اک ایبؿ

     483    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ہاجز، اس٤اء ب٨ت یزیذ ب٩ س٩ٜربیٍ ب٩ ٧آٍ، ابو توبہ، ٣ح٤ذ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت یَز ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ُذ ب٩ُِ ٣َُضأجز ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٕ أَبُو َتِوبََة َحذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا اٟزَّبٔی ُت َحذَّ ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ  ٩َٜٔ یَذ ب٩ِٔ اٟشَّ

ََ َت  و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ََفَٔسطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًِثَُُٔظ  ُیَذ َٓ ارَٔض  َٔ ِٟ ِی١َ یُِذرُٔک ا َِ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ ا  ٥ِ رٔسً ُٛ َد ََ ُت٠ُوا أَِو ِ٘ 

ےت رعیب نب انعف، اوب وتہب، دمحم نب اہمرج، اامسء تنب سیدی نب نکس رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفام

 لتق تم ایک رکف اس ےیل ہک دمت راضتع ںیم امجع رکان اوسہار وک اس ےک وھگڑے ےس  السھ داتی وہےئ انس ہک اینپ افالد وک ہیفخ

 ےہ۔

 رعیب نب انعف، اوب وتہب، دمحم نب اہمرج، اامسء تنب سیدی نب نکس :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دمت راضتع ںیم امجتع رکےن اک ایبؿ

     484    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ، رعوہ ب٩ زبيَحرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ جذا٣ہ اسذیہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّيَحذَّ ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٩ًَِ  ٔ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيَِ ََِٔي رُعِ َ َ ِْ ١ٕ أَ َٓ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٧َِو ًَ ٔذ ب٩ِٔ   ٣َُح٤َّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌَ ََّضا َس٤ٔ ٩ًَِ ُجَذا٣ََة اِْلََسٔذیَّٔة أ٧َ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ واہللُ  ُ٘ ٩ًَِ َی ِذ َص٤ِ٤َُت أَِ٪ أ٧ََِهي  َ٘ َٟ  ٢ُ

ِِٟٔی٠َُة أَ  ا٢َ ٣َأْٟک ا َٗ َدص٥ُِ  ََ ََل َیرُضُّ أَِو َٓ ٠ُوَ٪ َذَٟٔک  ٌَ ِٔ ارَٔض َی َٓ ُت أَ٪َّ اٟزُّو٦َ َو َّي َذَِکِ ِِٟٔی٠َٔة َحت ِ٪ ی٤ََصَّ اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط َوهَٔي ا

 ٍُ  تُزِٔؿ

نب زریبرضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع دجاہم ادسہی ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک  یبنعق، امکل، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ

اوہنں ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم دمت راضتع ںیم امجع ےس عنم 

ےت ںیہ افر اؿ یک افالد وک اصقنؿ ںیہن  اتچنہ ےہ، امکل رکفں اہیں کت ہک ریمے اسےنم ذترکہ ایک ایگ الہ رفؾ فافرس اک ایس رطح رک

ی لہ، ہی ےہ ہک رمد اینپ ویبی ےس احتل راضتع ںیم امجع رکے۔

 

ؼ
 رفامےت ںیہ ہک، 

 یبنعق، امکل، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ نب زریبرضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع دجاہم ادسہی :  رافی

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

  

 وعتذی ڈنگے ےلگ ںیم اکٹلےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتذی ڈنگے ےلگ ںیم اکٹلےن اک ایبؿ

     485    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣زہ، یحیي ب٩ جزار، اب٩ اخي زی٨ب، ًبذاہلل ب٩ زی٨ب، ًبذاہلل رضي ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًز ب٩  :  راوی



 

 

 اہلل ٨ًہ

 َ ٩ًَِ َیِحی ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل اؤَیَة َحذَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَخٔي َحذَّ َِٟحزَّارٔ  ي ب٩ِٔ ا

ًَبِ  ٠َِیطٔ َزی٨ََِب ا٣َِزأَةٔ  ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبذٔ اہللٔ   ٩ًَِ ًَِبذٔ اہللٔ  ٩ًَِ َزی٨ََِب ا٣َِزأَةٔ  و٢ُ إٔ٪َّ اٟزُّقَي ٔذ اہللٔ  ُ٘ َوَس٥ََّ٠ َی

ًَیِ  ِذ کَا٧َِت  َ٘ َٟ و٢ُ َصَذا َواہللٔ  ُ٘ ٠ُُِٗت ٥َٟٔ َت َِٟت  ا َٗ ْک  ََٟة رٔشِ َو ٤َائ٥َٔ َواٟتِّ َِٟیُضودٔیِّ َواٟتَّ ََُٓلٕ٪ ا ٔلَي  ُٕ إ ٔ َت٠ ِْ ٨ُِت أَ ُٛ ُٖ َو ٔذ ِ٘ نٔي َت

 ٔ إ َٓ  ٔ ِیَلأ٪ کَاَ٪ ی٨َُِخُشَضا بَٔیٔذظ ١ُ٤ًََ اٟظَّ ٤ََّا َذاَک  ِبُذ اہللٔ إ٧ٔ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ََِٜت  أِي َس َٗ إَٔذا َر َٓ ٤ََّا کَاَ٪ َیزِٗٔینٔي  ٨ًََِضا إ٧ٔ  َّٕ َٛ اَصا  َٗ َذا َر

 َٛ ولٔي  ُ٘ ٔٔیٔک أَِ٪ َت افٔي َیِٜ ٕٔ أ٧ََِت اٟظَّ َِٟبأَِض َربَّ ا٨َّٟأض اِط و٢ُ أَذِصِٔب ا ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اَئ ٤َا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٔ ََ ٔط

٤ّا َ٘ ادُٔر َس َِ ََ ُی اّئ  َٔ اُؤَک ٔط َٔ ََّ ٔط ٔ  إ

اہلل نب زبنی، دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، رمع نب رمہ، ییحی نب زجار، انب ایخ زبنی، دبع

فہ رفامےت ںیہ ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک کشیب وعتذی، ڈنگے فریغہ بس رشک ںیہ، رضحت 

ت ےس ابرہ ےنلکن وک یھت افر ںیم الفں زبنی  یتہ ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ہی ایک مت ےتہک وہ، دخایک مسق ریمی آھکن درد یک دش

 وہیدی ےک اپس اجای رکیت یھت فہ ےھجم وعتذی داتی اھت، بج اس ےن ےھجم وعتذی دای وت ےھجم وکسؿ وہ ایگ۔ وت رضحت دبعاہلل ےنہک  ےگ ہی وت

اس لمع ےس رک ایگ۔ افر  اطیشین لمع ےہ ہکبج فہ اےنپ اہھت ےس اےس دابای رکات اھت بج اس وہیدی ےن اس رپ دؾ ایک وت فہ اطیشؿ

کشیب اہمترے ےیل یہی اکیف ےہ ہک مت اس رطح ہہک دای رکف ےسیج ہک روسؽ اہلل رفامای رکےت ےھت ہک اے اہلل فیلکت وک دفر رفام اے 

ری وک ابیق ہن ولوگں ےک رپفداگر افش اطع رفام آپ یہ افش دےنی فاےل ںیہ افر آپ یک افش ےک العفہ وکیئ افش ںیہن ےہ ایسی افش وج یسک امیب

 وھچڑے۔

 دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، رمع نب رمہ، ییحی نب زجار، انب ایخ زبنی، دبعاہلل نب زبنی، دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےلگ ںیم اکٹلےن اک ایبؿ وعتذی ڈنگے



 

 

     486    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاہلل ب٩ داؤد، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، حؼين، طٌبي، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

 ٩ًَِ َو٢ٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ٣ٔ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َداُوَد  ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ حَُؼيِٕن  ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ حَُؼيِٕن 

ًَيِٕن أَِو ح٤َُةٕ   ٩ِ٣ٔ ََّ ٔ َیَة إ ِٗ ََ ُر ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

 فآہل فملس ےن دسمد، دبعاہلل نب داؤد، امکل نب وغمؽ، نیصح، یبعش، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

 رفامای وعتذی ںیہن ےہ وساےئ رظن دب ےک ای زرہ ےک۔

 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، امکل نب وغمؽ، نیصح، یبعش، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

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

  

 وعتسیفریغہ اک ایبؿ

 ایبؿبط اک  :   ابب

 وعتسیفریغہ اک ایبؿ

     487    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ رسح، اح٤ذ، اب٩ وہب، اب٩ رسح، اب٩ وہب، داؤد ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩ یحیي ، یوسٕ ب٩  :  راوی

 ا٪ ٛے دادا ثابت ب٩ ٗیص ب٩ ط٤اض٣ح٤ذ اب٩ ػاٟح، ٣ح٤ذ ب٩ یوسٕ ب٩ ثابت ب٩ ٗیص اپ٨ے واٟذ سے اور وہ 

٧َََا  َ َ ِْ حٔ أَ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟرسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب و  ا٢َ أَِح٤َُذ َحذَّ َٗ حٔ  ِ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح واب٩ُِ اٟرسَّ ث٨ََا َداُودُ ب٩ُِ َحذَّ اب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ

َٕ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یُوُس ٔ ب٩ِٔ َیِحیَي  ٤ًَِزو  ٩ًَِ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِیٔص ب٩ِٔ ًَ َٗ َٕ ب٩ِٔ ثَابٔٔت ب٩ِٔ  ُذ ب٩ُِ یُوُس ا٢َ اب٩ُِ َػأٟٕح ٣َُح٤َّ َٗ ٕذ َو ٣َُح٤َّ

 َٗ ًَََّي ثَابٔٔت ب٩ِٔ   ١َ َْ َّطُ َد ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ظٔ  ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  إض  ا٢َ أَِح٤َُذ َوصَُو ٣َزٔیْف َط٤َّ َٗ ِیٕص 



 

 

 ِٛ ا٢َ ا َ٘ َذ َٓ َٗ ٠َطُ فٔي  ٌَ َح َٓ َذ تَُزابّا ٩ِ٣ٔ بَِلَحاَ٪  َْ إض ث٥َُّ أَ ِیٔص ب٩ِٔ َط٤َّ َٗ ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ  َِٟبأَِض َربَّ ا٨َّٟأض  ِٕ ا َث ٔظ َٔ ٕح ث٥َُّ َن

وَ  ٕذ َوصَُو اٟؼَّ ُٕ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٔح یُوُس ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟرسَّ َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ  اُب ٠ًََِیطٔ ب٤َٔإئ َوَػبَُّط 

ادمح نب اصحل، انب رسح، ادمح، انب فبہ، انب رسح، انب فبہ، داؤد نب دبعارلنمح، رمعف نب ییحی، ویفس نب دمحم انب اصحل، دمحم نب 

ویفس نب اثتب نب سیق اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا اثتب نب سیق نب امشس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

تب نب سیق ےک اپس رشتفی ےل ےئگ ادمح ےتہک ںیہ ہک فہ امیبر ےھت وت رفامای ہک اے ولوگ! رپفداگر فیلکت وک دفر فآہل فملس رضحت اث

رفام اثتب نب سیق امشس ےس۔ رھپ آپ ےن فادی احطبؿ یک یٹم ااھٹیئ افر ےس اکی ایپہل ںیم ڈاؽ دای رھپ اس رپ اپین زپھ رک وھپاکن افر 

 اےس اؿ رپ اہب دای۔

 نب اصحل، انب رسح، ادمح، انب فبہ، انب رسح، انب فبہ، داؤد نب دبعارلنمح، رمعف نب ییحی ، ویفس نب دمحم انب ادمح :  رافی

 اصحل، دمحم نب ویفس نب اثتب نب سیق اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا اثتب نب سیق نب امشس

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسیفریغہ اک ایبؿ

     488    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٣ٌاویہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جبيَ، ًوٖ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِو ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبيَِ  ٩ًَِ اؤیَُة  ٌَ ََِٔي ٣ُ َ َ ِْ أَ

 ٥ِ ُٛ ا َٗ ًَََّيَّ ُر ُؿوا  ا٢َ ارِعٔ َ٘ َٓ َٕ َتَزی فٔي َذَٟٔک  ِی َٛ ٨َ٠ِا َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ  ٨َّا ٧َزِقٔي فٔي ا کّا ََ بَأَِض بٔاٟزُّقَي ٣َاُٛ  ٥َِٟ َت٩ُِٜ رٔشِ

ادمح نب اصحل، انب فبہ، اعمفہی، دبعارلنمح نب ریبج، وعػ نب امکل رفامےت ںیہ ہک مہ زامہن اجتیلہ ںیم وعتذی فریغہ ایک رکےت ےھت 

ابرے  سپ مہ ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ اک وعتذی فریغہ ےک

ںیم ایک ایبؿ ےہ؟ وضحر ےن رفامای ہک اےنپ وعتذی فریغہ ریمے اسےنم شیپ رکف بج کت وعتذی ںیم رشہیک املکت ہن وہں اس ںیم 



 

 

 وکیئ رحج ںیہن۔

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، اعمفہی، دبعارلنمح نب ریبج، وعػ نب امکل :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسیفریغہ اک ایبؿ

     489    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابزاہی٥ ب٩ ٣ہذی، ٣ؼیصي، ًَّي ب٩ ٣شہز، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ابوبْک ب٩ س٠امی٪  :  راوی

 حث٤ہ، طٔاء ب٨ت ًبذاہللب٩ ابي 

ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا  ٩ًَِ  ٕ ًََّٔيُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  یٔصيُّ َحذَّ ٤ِٟٔؼِّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َِضٔذٓیٕ ا ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ َحذَّ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا  

 ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ أَبٔي َحِث٤ََة  ٩ًَِ أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ِیَشاَ٪  ٠َِیطٔ َٛ ًَ َّي اہللُ  ًَََّيَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ  ١َ َْ َِٟت َد ا َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ أئ ب٨ِٔٔت  َٔ اٟظِّ

َٜٔتابَةَ  ٤َِّ٠ًَتٔیَضا اِل ٤َا  َٛ َیَة ا٠َ٤َِّ٨ٟٔة  ِٗ ٔ ُر ٤ِّ٠ٔيَن َصٔذظ ٌَ ََ ُت ا٢َ لٔي أَ َ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ٥َ َوأ٧ََا ٨ًَِٔذ َح  َوَس٠َّ

ی، یلع نب رہسم

صی ض
م

، دبعازعلسی نب رمع نب دبعازعلسی، اصحل نب اسیکؿ، اوبرکب نب امیلسؿ نب ایب ،ہمث، افشء تنب اربامیہ نب دہمی، 

ھا  ےک 

 

ؼب

دبعاہلل رفامیت ںیہ ہک وضحر رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی الےئ ںیم اس فتق رضحت ہصفح ریض اہلل 

 اک وعتذی ںیہن اھکسیت ےسیج ہک مت ےن اےس اتکتب اھکسیئ۔اپس یھت آپ ےن ھجم ےس رفامای ایک مت اےس )ہصفح( وک ہلمن 

ی، یلع نب رہسم، دبعازعلسی نب رمع نب دبعازعلسی، اصحل نب اسیکؿ، اوبرکب نب امیلسؿ نب ایب ،ہمث،  اربامیہ نب :  رافی

صی ض
م

دہمی، 

 افشء تنب دبعاہلل

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعتسیفریغہ اک ایبؿ

     490    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، حرضت سہ١ ب٩ ح٨یٕ :  راوی

َِٟت  ا َٗ تٔي  ثَِتنٔي َجذَّ ٜٔی٥ٕ َحذَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َح ٕ َحذَّ َِٟواحٔذٔ ب٩ُِ زٔیَاد ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٕٕ َحذَّ ُت َسِض١َ ب٩َِ ح٨َُی ٌِ  َس٤ٔ

 َ ٔل ٨َُّٔمَ َذَٟٔک إ َٓ ِجُت ٣َِح٤ُو٣ّا  َْخَ َٓ اَُِتَش٠ُِت ٓٔیطٔ  َٓ ٠ُِت  َْ َذ َٓ و٢ُ ٣ََزِر٧َا بَٔشِی١ٕ  ُ٘ ا٢َ َی َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ٕص أَ  ِٔ ََّ فٔي َن ٔ َیَة إ ِٗ ََ ُر ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ُِت یَا َسیِّذٔی َواٟزُّقَي َػأَٟحْة  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ذُ  وَّ ٌَ ا٢َ أَبُو َداُود ٣ُزُوا أَبَا ثَابٕٔت یََت َٗ َِٟذَُٕة  ِو ح٤َُٕة أَِو 

أت َو  َِٟحیَّ ُِٟح٤َُة ٩ِ٣ٔ ا ٍُ ا  ٣َا ی٠ََِش

دسمد، دبعاولادح نب زاید، امثعؿ نب میکح، رضحت لہس نب فینح رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت ںیم اکی دنی ےس ذگرا وت اس ںیم 

ہک  دالخ وہ ایگ افر اس ںیم لسغ ایک بج ابرہ الکن وت اخبر زدہ اھت، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایکس االطع یک یئگ وت رفامای

اثتب وک مکح دف ہک فہ وعتذی زپےھ )اطیشؿ ےس انپہ امےگن( ںیم ےن رعض ایک ہک اے ریمے رسدار دفرسے اےھچ وعتذی یھب ںیہ اوب

)رشک ےس اپک( آپ ےن رفامای ہک وعتذی نیت امیبرفں ےک فا ےط ےہ۔ اکی رظن دب ےک ےیل، دفرسے زرہ ےک ےیل، رسیتے یسک 

 داؤد رفامےت ںیہ ہک زرہ اسپن ےک ڈےنس ےس ای  وھچ فریغہ ےک اکےنٹ ےس وہات ےہ۔اجونر ےک ڈس ےنیل یک وصرت ںیم، اامؾ اوب

 دسمد، دبعاولادح نب زاید، امثعؿ نب میکح، رضحت لہس نب فینح :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسیفریغہ اک ایبؿ

     491    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ داؤد، رشیک، ًباض، یزیذ ب٩ ہارو٪، رشیک، ًباض ب٩ زریٍ، طٌبي، ًباض، ا٧ص :  راوی



 

 

بَّاُض  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا یْک ح و َحذَّ ث٨ََا رَشٔ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد َحذَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ بَّأض َحذَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا یْک  ٧َََا رَشٔ َ َ ِْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَ ٨َََِٔیُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ا

 ََ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  بَّاُض  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَيِٕن أَِو ح٤َُٕة أَِو ب٩ِٔ َذرٔیٕح   ٩ِ٣ٔ ََّ ٔ َیَة إ ِٗ   ُر

َ٪ ب٩ِٔ َداُودَ  ُى ُس٠َامِیَ ِٔ َٟ يَِن َوَصَذا  ٌَ ِٟ بَّاُض ا ٌَ ِٟ ٥ِ یَِذُِکِ ا َٟ  ُ أ َٗ  َد٦ٕ یَزِ

امیلسؿ نب داؤد، رشکی، ابعس، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، ابعس نب زرعی، یبعش، ابعس، اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

 ای زرہ ےل اجونر ےک اکےنٹ یک فہج ےس ایوخؿ  ےنہ ےس، ابعس نب زرعی ےن ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وعتذی ںیہن ےہ وساےئ رظن دب ےک

 اینپ رفاتی ںیم رظن دب اک ذترکہ ںیہن ایک۔ ذموکرہ ابال اافلظ امیلسؿ نب داؤد ےک ںیہ۔

 امیلسؿ نب داؤد، رشکی، ابعس، سیدی نب اہرفؿ، رشکی، ابعس نب زرعی، یبعش، ابعس، اسن :  رافی

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

  

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     492    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟوارث، ًبذاٌٟزیز ب٩ ػہیب، ےن ثابت :  راوی

ث٨ََا  ٔ َحذَّ ََ أَِرٗ نٔي َٟٔثابٕٔت أَ ٌِ ا٢َ أ٧ََْص َی َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ْد َحذَّ َیٔة َرُسو٢ٔ ٣َُشذَّ ِٗ ُ یَک بٔز

ََ َط  افٔي  ٕٔ أ٧ََِت اٟظَّ َِٟبأِٔض اِط ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َربَّ ا٨َّٟأض ٣ُِذصَٔب ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بَََّي  َٗ ادُٔر اہللٔ  َِ ََ ُی اّئ  َٔ ٔٔطٔ ٔط ََّ أ٧ََِت اِط ٔ افَٔي إ

٤ّا َ٘  َس

دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی نب بیہص، ےن اثتب ےس اہک ہک ایک ںیم ںیہمت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وعتذی ہن التبؤں 

اہلل ولوگں ےک رپفرداگر، فیلکت وک دفر رکےن  سج ےس وضحر وعتذی ایک رکےت ےھت، اوہنں ےن اہک ویکں ںیہن؟ رفامای ہک ہی وہک ہک اے



 

 

ڑ فاےل، افش اطع رفامےیئ کشیب آپ یہ افش دےنی فاےل ںیہ افر آپ ےک العفہ وکیئ افش دےنی فاال ںیہن ےہ ایسی افش وج امیبری وک ابلکل وھچ

 دے۔

 دسمد، دبعاولارث، دبعازعلسی نب بیہص، ےن اثتب :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     493    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابي ًاؾًبذاہلل، ٨ٌٗبي، ٣اٟک، یزیذ ب٩ ْؼیٔہ، ٤ًز و ب٩ ًبذاہلل ب٩ ٌٛب، ٧آٍ ب٩ جبيَ، ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ٌِ َٛ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ٤ًََِزو ب٩َِ  َة أَ٪َّ  َٔ َؼِی ُْ ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُذ اہللٔ ا ث٨ََا  ٍَ ب٩َِ َحذَّ ٔ ََُظ أَ٪َّ ٧َآ َ َ ِْ ٠ََّٔمَّ أَ ٕب اٟشُّ

َُّط أَتَي ا٨َّٟٔبيَّ  أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ا ََُظ  َ َ ِْ ٕ أَ ا٢َ  ُجَبيَ َٗ ِذ کَاَد یُِض٠ُٜٔنٔي  َٗ  ٍْ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َوبٔي َوَج َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َػَّ

ٌٔزَّةٔ اہللٔ  ١ُِٗ أًَُوذُ بٔ ٍَ ٣َزَّإت َو ٥َ ا٣َِشِحُط بَٔی٤ٔی٨َٔک َسِب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ ُِٗذَرتٔطٔ ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا أَجٔ َٓ ا٢َ  َو َٗ ُذ 

ََص٥ُِ  ِ َُي ٥ِ٠َ أََز٢ِ آ٣ُزُ بٔطٔ أَصَِّٔي َو َٓ ًَزَّ َوَج١َّ ٣َا کَاَ٪ بٔي  أَذَِصَب اہللُ  َٓ َٔک  ٠ُِت ذَٟ ٌَ َٔ َٓ 

ی فہ، رمعف نب دبعاہلل نب بعک، انعف نب ریبج، امثعؿ نب ایب اعص ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص 
ص

 

د
دبع اہلل، یبنعق، امکل، سیدی نب 

آہل فملس ےک اپس احرض وہےئ امثعؿ ےتہک ںیہ ہک ےھجم اینت فیلکت یھت ہک رقبی اھت ہک ںیم الہک وہاجات رفامای ہک رھپ یبن رکمی اہلل ہیلع ف

ر اس یک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای درد یک ہگج رپ اانپ داایں اہھت ریھپف است رمہبت افر وہک ںیم انپہ اماتگن وہں اہلل یک زعت یک اف

یک اس رش ےس وج ںیم وسحمس رکات وہں، امثعؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ایس رطح ایک وت اہلل ےن ریمی فیلکت دفر رکدی سپ اس دقرت 

 ےک دعب ےس ںیم ہشیمہ اےنپ الہ فایعؽ وک افر ریغفں وک اس اک مکح داتی وہں۔

ی فہ، رمع ف نب دبعاہلل نب بعک، انعف  :  رافی
ص

 

د
 نب ریبج، امثعؿ نب ایب اعصدبعاہلل، یبنعق، امکل، سیدی نب 



 

 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     494    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ح٤ذ، ٣ح٤ذ ب٩ ٌٛب، ٓـاٟہ ب٩ ًبیذ، ابودرداء یزیذ ب٩ ْاٟذ ب٩ ٣وہب، ٟیث، زیاد :  راوی

ٔذ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٕذ  ٩ًَِ زٔیَاَدَة ب٩ٔٔ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  أٟٔذ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ َْ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ  َة َحذَّ َٟ ا ـَ َٓ  ٩ًَِ هٔیِّ  ُِِٟقَ ٕب ا ٌِ َٛ ب٩ِٔ 

ا٢َ  َٗ ِرَدأئ  ٩ًَِ أَبٔي اٟذَّ و٢ُ ٩ِ٣َ اِطَتکَي ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َطِیّئا أَِو اِطَتََاُظ أَْخ ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َس٤ٔ

٤َا َرِح٤َُتَک  َٛ ٤َأئ َواِْلَِرٔق  َض اِس٤َُک أ٣َِزَُک فٔي اٟشَّ ذَّ َ٘ ٤َأئ َت َّٟٔذی فٔي اٟشَّ ١ِ َرب٨ََّا اہللُ ا ُ٘ ٠َِی َٓ ُط  َٟ َ٤ ١ِ  فٔي اٟشَّ ٌَ اِج َٓ أئ 

بٔيَن أ٧َِز٢ِٔ َرِح٤َّة ٩ِ٣ٔ َرِح٤َتَٔک َو  یِّ َلایَا٧َا أ٧ََِت َربُّ اٟلَّ َْ ٨ََٟا حُوب٨ََا َو ًَََّي َصَذا َرِح٤ََتَک فٔي اِْلَِرٔق اُرِٔفِ  ائَٔک  َٔ اّئ ٩ِ٣ٔ ٔط َٔ ٔط

ََأَ  ِ َیَ َٓ  ٍٔ َوَج ِٟ  ا

نب دیبع، اوبدرداء رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع سیدی نب اخدل نب ومبہ، ثیل، زاید نب دمحم، دمحم نب بعک، اضفہل 

فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک مت ںیم ےس سج وک یسک فیلکت یک اکشتی وہ ای اس ےس اس اک وکیئ اھبیئ اکشتی رکے وت اےس اچےیہ 

رپ آپ یہ اک مکح اتلچ ےہ ےسیج آامسؿ رپ آپ ےن ہک ےہک اے رامرے رپفرداگر وج آامسؿ ںیم ےہ آپ اک انؾ اپک ےہ زنیم ف آامسؿ 

رتمح یک سپ اےسی یہ زنیم رپ اینپ رتمح انزؽ رفام رامرے انگوہں وک اعمػ رکدے افر رامری اطخؤں وک درذگر رفام افر اینپ افش ںیم 

 ےس افش انزؽ رفامےیئ اس فیلکت رپ، وت فہ درد متخ وہ اجےئ اگ۔

 ، زاید نب دمحم، دمحم نب بعک، اضفہل نب دیبع، اوبدرداءسیدی نب اخدل نب ومبہ، ثیل :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     495    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا ٣وسي :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ ظ ٩ِ َجذِّ

٠ًََیِ  َّي اہللُ  بٔطٔ َورَشِّ ًَٔباَػَّ ـَ َُ ٔة ٩ِ٣ٔ  ا٣َّ َٔ ک٤َٔ٠َإت أًَُوذُ ب٤َٔ٠ََٔأت اہللٔ اٟتَّ زَ َٔ ِٟ ٤ُِّ٠ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٥َ کَاَ٪ ُی ٔ َو٩ِ٣ٔ َص٤َزَأت طٔ َوَس٠َّ دٔظ

١َ ٩ِ٣ٔ ب٨َٔیطٔ  َ٘ ًَ ٤ُِّ٠ُض٩َّ ٩ِ٣َ  ٌَ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز یُ ؤ٪ َوکَاَ٪  َیاكٔئن َوأَِ٪ َیِحرُضُ ٠َِیطٔ اٟظَّ ًَ ُط  َ٘ ٠َ ًِ َ أ َٓ تََبُط  َٛ  ١ِٔ٘ ٌِ ٥ِ َی َٟ  َو٩ِ٣َ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب ااحسؼ ، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اعتیل ےک امتؾ املکت یک اس ےک بضغ اہلل ہیلع فآہل فملس ربھگاٹہ ےک ےیل اںیہن ہی املکت اھکسےت ےھت، ںیم انپہ اماتگن وہں اہلل

ےس افر اس ےک ربے دنبفں ےس افر ایشنیط ےک فوسوسں ےس افر اس ابت ےس ہک فہ ریمے اپس آںیئ افر رضحت دبعاہلل نب رمع 

داؿ )انابغل( ریض اہلل اعتیل ہنع اک ہی ومعمؽ اھت ہک اؿ ےک وٹیبں ںیم ےس وج لقع دنم )ابغل وہات( وت اےس ہی املکت الھکسےت افر وج ان

 وہات وت اؿ املکت وک ھکل رک اس ےک افرپ ےلگ ںیم اکٹل دےتی۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، دمحم نب اقحس، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     496    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ابي رسیخ، یزیذ ب٩ ابي ًبیذ حرضت یزیذ ب٩ ابي ًبیذ :  راوی

ِّيُّ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٧َََا ٣َک َ َ ِْ یِٕخ اٟزَّازٔیُّ أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ أَبٔي رُسَ ٚٔ َس٤َ٠ََة َحذَّ بَٕة فٔي َسا ا٢َ َرأَیُِت أَثََز َْضِ َٗ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي ًُبَِیٕذ  َحذَّ



 

 

َّي  ُتَٔي بٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ أ َٓ ا٢َ ا٨َّٟاُض أُٔػیَب َس٤َ٠َُة  َ٘ َٓ  ََ َ ِیَ َْ ا٢َ أََػابَِتنٔي یَِو٦َ  َٗ  ٔ ٠ُِت ٣َا َصٔذظ ُ٘ َث فٔيَّ َٓ َٔ ٨َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

٤َا َٓ َثإت  َٔ ًَةٔ  ثَََلَث َن ا َّي اٟشَّ َِٜیُتَضا َحت  اِطَت

ؿ ادمح نب ایب رسجی، سیدی نب ایب دیبع رضحت سیدی نب ایب دیبع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع یک ڈنپیل ںیم وچٹ اک اشن

ےھجم اگل اھت ولوگں ےن اہک ہک ہملس وک زمخ اگل ےہ وت یبن رکمی  داھکی وت ںیم ےن اہک ہک ہی ایک ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک وزفہ ربیخ ےک دؿ ہی زمخ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل اجای ایگ وت آپ ےن ھجم رپ نیت رمہبت وھپاکن اس ےک دعب ےس ےل رک آج کت ےھجم اس ںیم وکیئ 

 اکشتی ںیہن وہیئ۔

 دیبعادمح نب ایب رسجی، سیدی نب ایب دیبع رضحت سیدی نب ایب  :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     497    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذربہ، اب٩ سٌیذ، ٤ًزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہزہيَ ب٩ رحب، ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ،  :  راوی

ِبٔذ َربِّ  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ََ َحذَّ ا َٗ ٕب َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ٤َِزَة َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ  نٔي اب٩َِ َس ٌِ طٔ َی

َّي اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا َٗ ًَائَٔظَة  ََأب تُزِبَُة ٩ًَِ  ُّ ا٢َ بٔطٔ فٔي اٟت َٗ و٢ُ بٔزٔی٘ٔطٔ ث٥َُّ  ُ٘ و٢ُ َِٟٔلِٔنَشأ٪ إَٔذا اِطَتکَي َی ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ  

٨َا ُیِظفَي َس٘ٔی٨َ٤ُا بٔإٔذِٔ٪ َرب٨َِّا ـٔ ٌِ ةٔ َب َ٘  أَِرٔؿ٨َا بٔزٔی

رمعہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب  ،ہنی، دبعرہب، انب دیعس، 

فآہل فملس ےس بج وکیئ ااسنؿ یسک فیلکت یک اکشتی رکات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ وھتک ےل رک اس ںیم یٹم المےت افر 

  وہاجےئ رامرے رپفرداگر ےک مکح دے۔رفامےت رامری زنیم یک یٹم مہ ںیم ےس ضعب ےک وھتک ےک اسھت اتہک رامرے امیبر وک افش



 

 

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب  ،ہنی، دبعرہب، انب دیعس، رمعہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اجںیئ وعتسی ےسیک ےیک

     498    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، زِکیا، ًا٣ز، ْارجہ ب٩ ػ٠ت رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اپ٨ے ذرا :  راوی

٠ِٔت ا ارَٔجَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ  ٩ًَِ ًَا٣ْٔز  ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ یَّا  ٩ًَِ َزَِکٔ ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّطُ أَتَي َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٤ٔیَّٔمِّ  ٟتَّ

ٕ ٨ًَِٔذص٥ُِ َرُج١ْ ٣َحِ  ِو٦ َٗ ًَََّي  ٤َزَّ  َٓ  ٔ ا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔذظ ٌّ َب١َ َرأج ِٗ أَِس٥َ٠َ ث٥َُّ أَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ َػَّ َ٘ َٓ َِٟحٔذیٔذ  ْٙ بٔا َ ٨ُوْ٪ ٣ُوث

ث٨َِا أَ٪َّ َػاحٔبَ  َّا حُذِّ ًَِلِؤِي ٣ٔ أَص٠ُُِط إ٧ٔ َ أ َٓ ََأَ  َ َ َٓ َٜٔتأب  اتَٔحٔة اِل َٔ ِیُتُط بٔ َٗ َض١ِ ٨ًَِٔذَک َطِیْئ تَُذاؤیطٔ ََفَ َٓ  ٕ ِذ َجاَئ بَٔخيَِ َٗ ائََة ٥ُِٜ َصَذا 

ا٢َ ٣َُشذَّ  َٗ ََّ َصَذا َو ٔ ا٢َ ص١َِ إ َ٘ َٓ َََِتُُط  ِْ َ أ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ ََ صََذا َطاةٕ  ِ َُي ٠َُِٗت  ٍٕ آََخَ َص١ِ  ْد فٔي ٣َِؤؿ

 ٕ ٓٙ َیٔة َح ِٗ ِذ أَک٠ََِت بٔزُ َ٘ َٟ َیٔة بَاك١ٕٔ  ِٗ ٩ِ٤َ أَک١ََ بٔزُ َٟ ٤ِزٔی  ٌَ ٠َ َٓ ِذَصا  ُْ ا٢َ  َٗ  ََ  ٠ُُِٗت 

 ہیلع فآہل فملس دسمد، ییحی، زرکای، اعرم، اخرہج نب تلص ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ ؤاچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل

ےک اپس احرض وہےئ االسؾ الےئ افر فاہں ےس فاسپ ولےٹ اکی ایسی وقؾ ےک اپس ےس ذگرے نج ےک درایمؿ اکی اپ ل آدیم 

زریجنفں ےس دنباھ زپا اھت۔ اس اپ ل ےک فاویلں ےن اہک ہک ںیمہ ہی ولعمؾ وہا ےہ ہک اہمترے اسیھت )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( 

( ےل رک آےئ سپ ایک اہمترے اپس وکیئ ایسی زیچ ےہ سج ےس مہ اس اک العج رکںی ںیم ےن وسرة افہحت زپھ رک اس رپ اکی ریخ )دنی

ای وت دؾ ایک وت فہ دنترتس وہ ایگ وت اوہنں ےن ےھجم اکی وس رکبایں دںی ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اںیہن التب

العفہ یھب ھچک زپاھ اھت، ہکبج دسمد ےن اینپ رفاتی ںیم اکی دفرسی ہگج رپ اہک ہک ایک وت ےن اس ےک العفہ ھچک  آپ ےن رفامای ہک اس ےک

اہک اھت؟ ںیم ےن رعض ایک ںیہن آپ ےن رفامای ہک اےس ےل ول۔ مسق ےہ ریمی رمع یک ولگ ابلط رطہقی ےس دؾ درفد رک ےک اھکےتیل ںیہ 

  ےک اھکای۔مت ےن وت قح رطہقی ےس وعتذی فریغہ رک



 

 

 دسمد، ییحی ، زرکای، اعرم، اخرہج نب تلص ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ ؤاچ :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     499    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، سہی١ ب٩ ابي ػاٟح اپ٨ے واٟذ :  راوی

ُت َرُجَّل  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَبٔي َػأٟٕح  ث٨ََا ُزَصيَُِ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٨ُِت َحذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ   ٩ِ٣َ أَِس٥َ٠َ 

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َحاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َّي  َجأّٟشا ٨ًَِٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٥ِ٠َ أ٥َِ٧َ َحت َٓ ِی٠ََة  ُٟٔذُُِت ا٠َّٟ

٠َُِٗت حٔيَن أ٣ََِشِیَت  ِو  َٟ ََّک  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ْب  ًَِِقَ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َاَذا  َٗ ٥َِٟ  أَِػَبِحُت   َٙ ٠َ َْ أت ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا  ا٣َّ أًَُوذُ ب٤َٔ٠ََٔأت اہللٔ اٟتَّ

َک إِٔ٪ َطاَئ اہللُ   َترُضَّ

ادمح نب ویسن، زریہ، لیہس نب ایب اصحل اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ینب املس ےک اکی صخش وک ہی 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھٹیب وہا اھت ہک ااچکن اکی صخش آپ ےک احصہب ںیم ےس رشتفی ےتہک وہےئ انس ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل 

الےئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آج رات ںیم ڈس ایل ایگ وہں سج یک فہج ےس حبص کت ہن وس اکس، وضحر ےن 

 ہک ربخدار اکش وت اشؾ وک ہی املکت اتہک۔ ںیم اہلل ےک امتؾ املکت یک انپہ رفامای ہک سک زیچ ےن ڈاس؟ ےنہک  ےگ  وھچ ےن۔ وضحر ےن رفامای

 اماتگن وہں اس زیچ ےک رش ےس وج اس ےن دیپا یک وت ےھجت ااشنء اہلل ھچک اصقنؿ ہن  اتچنہ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، لیہس نب ایب اصحل اےنپ فادل :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     500    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حیوة ب٩ رشیح، كارٚ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي صُزَ َحذَّ نٔي اب٩َِ ٣ََخأط٩ٕ  ٌِ ٕٚ َی ٩ًَِ كَارٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ثَنٔي اٟزُّبَِیٔذیُّ  ُة َحذَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ یِٕح َحذَّ ُتَٔي رُشَ ا٢َ أ َٗ یَِزَة 

 ٔ ا٢َ أًَُوذُ ب َٗ ِو  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ْب  ًَِِقَ ََٟذَُِتُط   ّٕ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٠َٔٔذی ًَ َّي اہللُ  ٥ِ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٟ  َٙ ٠َ َْ ٔة ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا  ا٣َّ ٤َٔ٠ََأت اہللٔ اٟتَّ

ظُ  ٥َِٟ َیرُضَّ  ی٠َُِذِْ أَِو 

ویحۃ نب رشحی، عارؼ، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ااسی صخش الای ایگ ےسج  وھچ ےن ڈس 

 ےن اس ےس رفامای ہک اکش ہک وت ہی اتہک ںیم انپہ اماتگن وہں اہلل اعتیل ےک وپرے املکت ایل اھت رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یک اس زیچ ےک رش ےس وج اس ےن دیپایک، وت ےھجت ڈاسہن اجات ای ہی رفامای ہک ےھجت اصقنؿ ہن  اتچنہ

 ویحۃ نب رشحی، عارؼ، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     501    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، ابي بْش، ابو٣توک١، ابوسٌیذ حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ُِٟخِذرٔیِّ أَ٪َّ َرصِّل َحذَّ ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔي ا ٩ًَِ أَبٔي بِْٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ َّي ٣َُشذَّ ا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

٨َزَُٟوا بَٔحٓيٕ ٩ِ٣ٔ أَِحَیائٔ  َٓ ةٕ َساََفُوَصا  وا فٔي َسرِفَ ُ٘ ٥َ ا٧َِل٠َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َض١ِ ٨ًَِٔذ أََحٕذ  اہللُ  َٓ ُض٥ِ إٔ٪َّ َسیَِّذ٧َا ُٟٔذَْ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ا



 

 

 ٥ِ ُٛ ٨َا ِٔ ـَ ٩ِٜٔ اِسَت ِّي َْلَِرقٔي َوَل ِٔ ٥ِ َواہللٔ إ ٌَ ٔ َن ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ٍُ َػاحٔب٨ََا  َٔ ُٔو٧َا ٣َا أ٧ََا  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َطِیْئ َی٨ِ یِّ ـَ أَبَِیُت٥ِ أَِ٪ ُت َٓ

 َّ ٕٚ َحت َّ بَٔزا ١ُُٔ َحت َٜٔتأب َوَیِت ٠َِیطٔ أ٦َُّ اِل ًَ أَ  َِقَ َٓ أََتاُظ  َٓ أئ  ا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌّ ٔلی َٗ ُط  َٟ ٠ُوا  ٌَ ََٓح َّل  ٌِ ٠ُوا لٔي ُج ٌَ ٤ََّا أُِنٔظَم ٩ِ٣ٔ ي َتِح أ٧َ َٛ ي بََزأَ 

ا َ٘ َٓ َتٔش٤ُوا  ِٗ اُٟوا ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َُٟحوص٥ُِ  َّٟٔذی َػا ٠َُض٥ِ ا ٌِ اص٥ُِ ُج َٓ أَِو َٓ ا٢َ  َٗ ا٢ٕ  َ٘ ٔ َّي ً ِتَٔي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َّي ٧َأ ٠ُوا َحت ٌَ ِٔ ََ َت َّٟٔذی َرقَي  ٢َ ا

َٟطُ  وا  ََٓذَِکُ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َذِوا  َِ َٓ ٨َِشَتأ٣َِٔزُظ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٠َِیطٔ  اہللُ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ

 ٔ٥َ ٣ ٥ُِٜ بَٔشِض٥ٕ َوَس٠َّ ٌَ بُوا لٔي ٣َ َتٔش٤ُوا َواِْضٔ ِٗ َیْة أَِحَش٨ُِت٥ِ ا ِٗ ََّضا ُر ٤ِٔ٠ًَُت٥ِ أ٧َ  ٩ِ أَی٩َِ 

دسمد، اوبوعاہن، ایب رشب، اوبوتملک، اوبدیعس رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفس ںیم لچ ریہ یھت وت فہ رعب ابقلئ ںیم ےس یسک ہلیبق ںیم ارتے اؿ ےک ضعب ارفاد فملس ےک احصہب رکاؾ یک اکی امجتع یسک

ےن اہک ہک رامرے رسدار وک ڈس ایل ایگ ےہ وت ایک مت ںیم ےس یسک ےک اپس وکیئ زیچ ےہ ایسی وج رامرے اسیھت وک افدئہ دے وت امجتع 

وعتذی رکات وہں نکیل مہ ےن مت ےس امہمؿ داری اچیہ وت مت ےن ااکنر  احصہب رکاؾ ںیم ےس اکی آدیم ےن رفامای ہک اہں دخایک مسق ںیم

رکدای اس ابت ےس ہک رامری امہمین رکف۔ ذہلا ںیم اس فتق کت وعتذی رکےن فاال ںیہن اہیں کت ہک مت ریمے ےیل ارجت رقمر ہن رک 

ےئگ افر اس رپ وسرة افہحت زپھ رک اکتھتر دای )ہی دف اوہنں ےن رکبویں اک اکی رویڑ وطبر ارجت رقمر ایک۔ وت فہ اؿ ےک رسدار ےک اپس 

لمع لسلسم رکےت رےہ( اہیں کت ہک فہ افشایب وہ ایگ وگای ہک فہ رگوہں ےس آزاد رکدای ایگ وہ۔ رافی ےتہک ںیہ اوہنں ےن اینپ 

ں ےن دؾ ایک اھت فہ ارجت وپری دے دی سج رپ اوہنں ےن اصمتحل یک یھت احصہب رکاؾ ےنہک  ےگ اےس میسقت رکول، )آسپ ںیم( وہنج

ےنہک  ےگ ںیہن اہیں کت ہک مہ روسؽ اہلل ےک اپس احرض ہن وہاجںیئ وت اؿ ےس اس اک مکح ولعمؾ رک ںیل، انچہچن بس روسؽ اہلل یلص 

ا ہک وسرة اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ افر اؿ ےس ذرک ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای، ںیہمت اہکں ےس ولعمؾ وہ

 افہحت وکیئ وعتذی ےہ مت ےن ااھچ ایک ہک اےس میسقت رکف افر ریما یھب ہصح اس ںیم رقمر رک دف۔

 دسمد، اوبوعاہن، ایب رشب، اوبوتملک، اوبدیعس رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ



 

 

     502    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، اب٩ بظار، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًبذاہلل ب٩ ابي سرف، طٌبي، ْارجہ ب٩ ػ٠ت، اض س٨ذ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ  ٩ًَِ َحذَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحذَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا أَبٔي ح و َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ًَِبذٔ اہللٔ  ب٩ُِ ٣ُ

َب٨َ٠ِا ٣ٔ  ِٗ ا٢َ أَ َٗ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٤ٔیَّٔمِّ  ٠ِٔت اٟتَّ ارَٔجَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ  ٩ًَِ ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ رَفٔ  ٠ًََِیطٔ ب٩ِٔ أَبٔي اٟشَّ َّي اہللُ  ٩ِ ٨ًِٔٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ِذ ٔجئُِت٥ِ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔذ َصَذا اٟزَّ َٗ  ٥ُِ َّٜ َّا أ٧ُِبٔئ٨َِا أ٧َ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ًَََّي َحٓيٕ ٩ِ٣ٔ ا أََتِی٨َا  َٓ  ٥َ ٥ِ ٩ِ٣ٔ َدَوإئ أَِو َوَس٠َّ ُٛ َض١ِ ٨ًَِٔذ َٓ  ٕ ُج١ٔ بَٔخيَِ

 ٌِ إٔ٪َّ ٨ًَِٔذ٧َا ٣َ َٓ َیٕة  ِٗ اتَٔحَة اُر َٓ ٠َِیطٔ  ًَ أُِت  ََِٓقَ ا٢َ  َٗ  ٔ ُیود ُ٘ ِٟ ٕ فٔي ا ُتوظ ٌِ َحاُؤا ب٤َٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ِا َن ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ یُود ُ٘ ِٟ َٜٔتأب ُتوّصا فٔي ا ِل

 ٔ ٤ََّا َنَظَم ٩ِ٣ٔ ً َٜأ٧َ َٓ  ١ُُٔ ٍُ بُزَاقٔي ث٥َُّ أَِت َت٤ُِتَضا أَِج٤َ َْ ٤َا  ّة ک٠َُّ ًَٔظیَّ ٕ ُُِذَوّة َو َّي ثَََلثََة أَیَّا٦ ََ َحت ٠ُِت  ُ٘ َٓ َّل  ٌِ ًَِلِؤِي ُج َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢ٕ  َ٘

 َ ِذ أَک َ٘ َٟ َیٔة بَاك١ٕٔ  ِٗ ٤ِزٔی ٩ِ٣َ أَک١ََ بٔزُ ٌَ ٠َ َٓ ا٢َ ک١ُِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٕٙٓ أَِسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َیٔة َح ِٗ  ٠َِت بٔزُ

دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، اخرہج نب تلص، اس دنس ےس دحثی ربمن رضحت اخرہج دیبع اہلل نب اعمذ، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، 

 نب ایب اتلصل ےک ؤاچ فایل رفاتی یہ ضعب اافلظ ےک رفؼ ےک اسھت وقنمؽ ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، اخرہج نب تلص، اس دنس :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     503    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ْارجہ ب٩ ػ٠ت، اض س٨ذًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، اب٩ بظار، اب٩ جٌرف، طٌبہ، ًبذاہلل ب٩ ابي سرف، طٌبي،  :  راوی

ث٨ََا  رَفٕ َحذَّ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ َج إر َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا أَبٔي ح و َحذَّ اذٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ رَفٔ َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ُط

طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٠ِٔت  ارَٔجَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ  ٩ًَِ ٔبيِّ  ٌِ َت٤ََضا  ٩ًَِ اٟظَّ َْ ّة ک٤ََّ٠ُا  ًَٔظیَّ َٜٔتأب ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ ُُِذَوّة َو اتَٔحةٔ اِل َٔ اُظ بٔ َٗ ا٢َ ََفَ َٗ َّطُ ٣َزَّ  أ٧َ



 

 

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  َتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ أ َٓ ًَِلِوُظ َطِیّئا  َ أ َٓ ا٢ٕ  َ٘ ٔ ٤ََّا أُِنٔظَم ٩ِ٣ٔ ً َٜأ٧َ َٓ  ١َ َٔ طُ ث٥َُّ َت َٗ ٍَ بُزَا نَي َحٔذیٔث  طٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َج٤َ ٌِ َذَِکَ ٣َ

 ٕ د  ٣َُشذَّ

دیبع اہلل نب اعمذ، انب اشبر، انب رفعج، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، اخرہج نب تلص، اس دنس ےس اسہقب دحثی ےک ضعب ازجاء 

 ضعب اافلظ ےک رفؼ ےس وقنمؽ ںیہ۔

 یبعش، اخرہج نب تلص، اس دنس دیبعاہلل نب اعمذ، انب اشبر، انب رفعج، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وعتسی ےسیک ےیک اجںیئ

     504    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، رعوہ :  راوی

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّي َحذَّ طٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

وَِّذأت  ٌَ ٤ُِٟ ٔشطٔ بٔا ِٔ ُ فٔي َن أ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا اِطَتکَي َیِِقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیطٔ اہللُ  ٠َِیطٔ َوأ٣ََِشُح  ًَ  ُ أ ٨ُِت أََِقَ ُٛ ُط  ٌُ ا اِطَتذَّ َوَج َّ٤٠َ َٓ ُُٔث  َوَی٨ِ

تَٔضا َٛ ٔ َرَجاَئ بََز  بَٔیٔذظ

یبنعق، امکل، انب اہشب، رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج امیبر وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ 

ق( زپھ رک وھپکن دای رکےت بج درد یک دشت ںیم ااضہف آپ رپ اےنپ دؽ ںیم وعمذ
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ات )ق

 وہ ایگ وت رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افرپ زپھ رک آپ ےک مسج رپ آپ یہ ےک اہھت ریھپیت اؿ یک ربتک یک ادیم ںیم۔

 فہیبنعق، امکل، انب اہشب، رع :  رافی

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



 

 

  

 وماٹ رکےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وماٹ رکےن اک ایبؿ

     505    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ سٌذ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ہظا٦ ب٩ رعوہ حرضت ًائظہ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ٧وح ب٩ یزیذ ب٩ سیار،  :  راوی

ذٕ  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس إر َحذَّ ث٨ََا ٧ُوُح ب٩ُِ یَزٔیَذ ب٩ِٔ َسیَّ ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ َّي اہللُ صَٔظا٦ ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ولٔي  ُْ ٨َنٔي ُٟٔذ ِّي أَِ٪ ُتَش٤ِّ َِٟت أََراَدِت أُم ا َٗ ٨ًََِضا  ائَٔظَة َرضَٔي اہللُ 

ََٓش٨ِٔ٤ُت  اَئ بٔاٟزُّكَٔب  ِٟ٘ٔثَّ ٤َِتنٔي ا ٌَ ِ َّي أَك ا تُزٔیُذ َحت ٠َِیَضا بَٔظِیٕئ ٤٣َّٔ ًَ َب١ِ  ِٗ ٥ِ٠َ أَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  ٩ٔ٤ِ أَِحَش٩ٔ اٟشَّ َٛ 

 فہ دمحم نب ییحی، ونح نب سیدی نب ایسر، اربامیہ نب دعس، دمحم نب ااحسؼ ، اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ریمی فادلہ ےن اچاہ ہک

وج ھچک اچیتہ ںیھت اؿ یک یسک ےھجم وماٹ رک دںی ویکہکن ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجای رکیت ںیھت فہ رفامیت ںیہ ہک فہ 

 زیچ ےس ےھجم افدئہ ںیہن وہا اہیں کت ہک اوہنں ےن ےھجم ڑککی رت وجھکر ےک اسھت الم رک الھکیئ وت ںیم رھپ ایھچ اخیص ومیٹ وہیئگ۔

 دمحم نب ییحی ، ونح نب سیدی نب ایسر، اربامیہ نب دعس، دمحم نب اقحس، اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 اکونہں ےک اپس اجےن یک اممتعن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 اکونہں ےک اپس اجےن یک اممتعن اک ایبؿ



 

 

     506    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤ٌی١، ح٤اد، ٣شذد، یحیي ، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، حٜی٣٥وسي ب٩  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠َةَ  اد ٩ًَِ َح٤َّ ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ  ٔ ٜٔی٥ٕ اِْلَثَِز٦ ٩ًَِ َح  

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ ا و٢ُ ث٥َُّ َت٤ٔی٤ََة  ُ٘ ُط ب٤َٔا َی َٗ ََٓؼذَّ ا٢َ ٣ُوَسي فٔي َحذٔیثٔطٔ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أَتَي کَاص٨ّٔا  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ   ہللٔ َػَّ

 ُ ْد ا٣َِزأََتطُ فٔي دُب ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ا أَِو أَتَي ا٣َِزأَّة  ـّ ٔ ْد ا٣َِزأََتطُ َحائ ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ا أَِو أَتَي ا٣َِزأَّة  َ٘ َٔ ذٕ  زَٔصااتَّ ًَََّي ٣َُح٤َّ ا أ٧ُِز٢َٔ  ِذ بَزَٔئ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، دسمد، ییحی، امحد نب ہملس، میکح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش 

رفامےت ںیہ ہک افر اؿ ےک ےہک یک اکونہں ےک اپس )آدنئہ یک ابںیت وپےنھچ ےک ےیل( اجےئ، ومٰیس نب اامسلیع ےن اینپ رفاتی ںیم 

دصتقی یھب رکے ای یسک وعرت ےس امجع رکے، ہکبج دسمد اینپ رفاتی ںیم ےتہک ںیہ ہک اینپ ویبی ےس احتل ضیح ںیم امجع رکے 

ےہ۔ )ینعی ای اینپ ویبی ےس اس یک درب ںیم امجع رکے وت کشیب فہ اس زیچ ےس وج دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ انزؽ یک یئگ ےہ ربی 

 (رقآؿ اپک ےک الخػ اس ےک ہی اامعؽ ںیہ

 ومیس نب الیعمس، امحد، دسمد، ییحی ، امحد نب ہملس، میکح :  رافی

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

  

 ملع وجنؾ اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ملع وجنؾ اک ایبؿ

     507    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوبْک ب٩ ابي طیبہ، ٣شذد، یحیي ، ًبیذاہلل ب٩ ا٨ْص، وٟیذ ب٩ ًبذاہلل، یوسٕ ب٩ ٣اہک، اب٩ ًباض حرضت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ



 

 

نَي  ٌِ ٤َِٟ ْد ا ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َو٣َُشذَّ َِٟؤٟیذٔ َحذَّ ٩ًَِ ا ٨َٔص  ِْ َ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ اِْل ث٨ََا َیِحیَي  ََ َحذَّ ا َٗ  ٩ًَِ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ب٩ِٔ 

تََبَص ٤ّ٠ًِٔا ِٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ا ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٕ ب٩ِٔ ٣َاَصَک  تََبَص  یُوُس ِٗ ٔ ا  ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟحُو٦

َِحٔ َزاَد ٣َا َزادَ  َبّة ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٌِ  ُط

اوبرکب نب ایب ہبیش، دسمد، ییحی، دیبع اہلل نب اسنخ، فدیل نب دبع اہلل، ویفس نب امکہ، انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع 

اھکیس اس ےن اجدف اک اکی ہصح اھکیس ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن ملع وجنؾ اک ھچک ہصح 

 )وجرحاؾ ےہ( افر فہ انتج زایدہ )ملع وجنؾ( اھکیس اانت یہ زایدہ )رحس( اھکیس۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دسمد، ییحی ، دیبعاہلل نب اسنخ، فدیل نب دبعاہلل، ویفس نب امکہ، انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 اعتیل ہنع

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ملع وجنؾ اک ایبؿ

     508    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ًبیذاہلل ب٩ ًبیذاہلل زیذ ب٩ ْاٟذ رضي اہلل تٌالي  :  راوی

٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ  ًَِبذٔ اہللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّي  َحذَّ ا٢َ َػَّ َٗ َُّط  ُِٟحَضنٔيِّ أ٧َ أٟٕذ ا َْ

ُِٟحَذیِ  ِبٔح بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػََلَة اٟؼُّ َّي اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَََّي َٟ َب١َ  ِٗ َ َٖ أ ا اِنَصَ َّ٤٠ََٓ ِی١ٔ  ٔ َس٤َإئ کَا٧َِت ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ بَٔیٔة فٔي إٔثِز

 ٔ ا٢َ أَِػَبَح ٩ِ٣ٔ ًَٔباد َٗ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اُٟوا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٗ  ٥ُِ ا٢َ َربُّٜ َٗ ا٢َ َص١ِ َتِذُروَ٪ ٣َاَذا  َ٘ َٓ ا ا٨َّٟأض  أ٣ََّ َٓ ی ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ بٔي َوکَأَفْ 

ا٢َ ٣ُ  َٗ  ٩ِ٣َ َٛ ٧َا ب٨َِٔؤئ  ا٢َ ٣ُْٔطِ َٗ ا ٩ِ٣َ  ٔب َوأ٣ََّ َٛ َِٜو ََٓذَٟٔک ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ بٔي کَأَفْ بٔاِل ١ٔ اہللٔ َوبَٔزِح٤َتٔطٔ  ـِ َٔ ٧َا بٔ ََٓذَٟٔک ْٔطِ َذا  َٛ َذا َو

ٔب  َٛ َِٜو  کَأَفْ بٔي ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ بٔاِل



 

 

یل ہنع رفامےت ںیہ ہک دحہیبی ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع یبنعق، امکل، اصحل نب اسیکؿ، دیبع اہلل نب دیبع اہلل زدی نب اخدل ریض اہلل اعت

فآہل فملس ےن ںیمہ رجف یک امنز زپاھیئ آامسؿ ےک ارثات ںیم وج رات ےس اھت )رات ےس ابرش وہیئ یھت اس ےک ارثات ےھت( بج 

ر ےن ایک رفامای ےہ؟ احصہب ےن امنز ےس افرغ وہےئ وتولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ اہمترے رپفرداگ

رعض ایک اہلل افر اےکس روسؽ یہ زایدہ اجےتن ںیہ رفامای ہک اہلل ےن رفامای ریمے دنبفں ںیم ےس ھچک ےن ھجم رپ اامیؿ یک احتل ںیم حبص 

فہج ےس ابرش یک افر ھچک ےن ریمے اسھت رفک یک احتل ںیم حبص یک سپ سج ےن اہک ہک مہ رپ اہلل ےک لضف ےس افر اس یک رتمح یک 

وہیئ وت فہ ھجم رپ اامیؿ رےنھک فاےل افر اتسرفں اک ااکنر رکےن فاےل ںیہ سج صخش ےن اہک ہک مہ رپ الفں الفں اتسرے یک فہج ابرش 

 رباسیئ یئگ ےہ وت اس ےن ریمے اسھت رفک ایک افر اتسرفں رپ اامیؿ الای۔

 زدی نب اخدل ریض اہلل اعتیل ہنعیبنعق، امکل، اصحل نب اسیکؿ، دیبعاہلل نب دیبعاہلل  :  رافی

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

  

 ملع رلم افر رپدنفں ےس ڈاٹن رک افؽ ےنیل اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ملع رلم افر رپدنفں ےس ڈاٹن رک افؽ ےنیل اک ایبؿ

     509    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ًوٖ، حیا٪، ٣شذد، اب٩ ًَلء، ٗل٩ ب٩ ٗبیؼہ، اپ٨ے واٟذ :  راوی

ََلٔئ حَ  ٌَ ِٟ دٕ َحَیاُ٪ ب٩ُِ ا َُيَِ ٣َُشذَّ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َحیَّاُ٪  ْٖ َحذَّ ُو ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َیِحیَي َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َٗ َحذَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ذَّ بٔیَؼَة  َٗ َل٩ُ ب٩ُِ 

 ٩ِ٣ٔ ُٚ ِ
ََةُ َواْٟطَّ َ ي ُة َواٟلِّ َٓ َیا ٌٔ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُة أَبٔیطٔ  َٓ َیا ٌٔ ِٟ ُٚ اٟزَِّجزُ َوا ِ

ِٟحِٔبٔت اْٟطَّ ا

َِٟخمُّ   ا

اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل  دسمد، ییحی، وعػ، ایحؿ، دسمد، انب العء، نطق نب ہصیبق،

وک ہی رفامےت وہےئ انس وگشؿ )کین فدب( ےنیل ےک ےیل رپدنے وک اڑاان، افر افؽ اکنانل افر زنیم رپ رھتپ ےس ریکل اگلان )افؽ فریغہ ےک 



 

 

 رک اڑاان افر ایعہف ریکل اگلےن وک ےتہک ںیہ۔ ےیل( تب رپیم  )ےک اامعؽ ںیم( ےس ےہ۔ رطؼ ےتہک ںیہ ہک رپدنے وک ڈاٹن

 دسمد، ییحی ، وعػ، ایحؿ، دسمد، انب العء، نطق نب ہصیبق، اےنپ فادل :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افؽ ےنیل اک ایبؿملع رلم افر رپدنفں ےس ڈاٹن رک 

     510    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ بظار، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، :  راوی

َِٟخمُّ  ُٚ ا ِ
ٔ َواْٟطَّ يَِ ُة َزِجزُ اٟلَّ َٓ َیا ٌٔ ِٟ ْٖ ا ِو ًَ ا٢َ  َٗ رَفٕ  ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ إر  ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ  اِْلَِرٔق یَُخمُّ فٔي  َحذَّ

انب اشبر، دمحم نب رفعج، وعػ ےتہک ںیہ ہک وعػ ےن رفامای ہک ایعہف ےتہک ںیہ ہک رپدنے وک ڈاٹن رک اڑاےن وک ہکبج رطؼ ےک ینعم ںیہ 

 زنیم رپ ریکلںی اگلان )ےسج اردف ںیم رلم اہک اجات ےہ(۔

 انب اشبر، دمحم نب رفعج، :  رافی

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

  

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     511    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

حبیع، ًبذاہلل ب٩ ٣شٌود حـور اِک٦ ػَّي اہلل  ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، ًیسٰي ب٩ ًاػ٥، زر ب٩ :  راوی

 ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

٩ًَِ زٔٔر ب٩ِٔ  ًَأػ٥ٕ  ًَِیَسي ب٩ِٔ   ٩ًَِ َضِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ حُبَِیٕع 

َّي ا ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  ٕ ود ٌُ ٩َّٜٔ اہلَل یُِذصٔبُ ٣َِش ََّ َوَل ٔ ْک ثَََلثّا َو٣َا ٨٣َّٔا إ ََةُ رٔشِ َ ي ْک اٟلِّ ََةُ رٔشِ َ ي ا٢َ اٟلِّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ طُ ہللُ 

 ١ُّٔ َوک  بٔاٟتَّ

ل، ٰیسیع نب اعمص، زر نب شیبح، دبعاہلل نب وعسمد وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
 ی 
کہ

ےس لقن دمحم نب ریثک، ایفسؿ، ہملس نب 

رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک، وگشؿ انیل رشک ےہ نیت رمہبت ہی رفامای ، افر رفامای ہک مہ ںیم ےس وکیئ ںیہن ےہ  رگ ہی ہک اےس فمہ 

شیپ آات ےہ نکیل اہلل اعتیل اےس وتلک یک فہج ےس دفر رک دےتی ںیہ )رہ ااسنؿ وک فمہ وہ اجات ےہ(۔ نکیل اہلل اعتیل اےس وتلک یک فہج 

 دفر رک دےتی ںیہ۔ ےس

ل، ٰیسیع نب اعمص، زر نب شیبح، دبعاہلل نب وعسمد وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی
 ی 
کہ

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، ہملس نب 

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افر رلم رکےن اک ایبؿ وگشؿ ےنیل

     512    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ححاد، یحیي ب٩ ابي ٛثيَ، ہَل٢ ب٩ ابي ٣ی٤و٧ہ، :  راوی

 ٕ ثٔيَ َٛ ثَنٔي َیِحیَي ب٩ُِ أَبٔي  ٖٔ َحذَّ ا وَّ َِٟححَّأد اٟؼَّ ٩ًَِ ا ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َحذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٣َِی٤ُو٧ََة 

ا٢َ کَاَ٪  َٗ وَ٪  ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ َو٨٣َّٔا رَٔجا٢ْ یَُخلُّ ا٢َ  َٗ ٠ََّٔمِّ  ٥َٜٔ اٟشُّ َِٟح اؤَیَة ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٧َٔبيٌّ ٩ِ٣ٔ اِْل٧َِبَٔیأئ یَُخمُّ  َیَشإر 

ََٓذاَک  طُ  لَّ َْ  َٙ َٓ ٩ِ٤َ َوا َٓ 



 

 

 ییحی، اجحج، ییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ںیمدسمد، 

دنچ ارفاد ںیہ وج رلم رکےت ںیہ وت آپ ےن رفامای ہک اایبنء ںیم اکی یبن ذگرے وج ملع رلم رکےت ےھت ارگ یسک اک طخ اؿ ےک وماقف 

  ےہ افر ہی وکیئ ںیہن اجاتن ہک اؿ اک رطہقی رلم ایک اھت ذہلا رلم حیحص ںیہن ےہ۔وہاجےئ وت  کیھ

 دسمد، ییحی ، اجحج، ییحی نب ایب ریثک، الہؽ نب ایب ومیمہن، :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿوگش

     513    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣توک١، حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ََ ا َٗ ًََّٓٔيٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ََلِٔيُّ َوا َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي  َحذَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  َحذَّ

 ََ َََة َو َ ََ كٔي ًَِذَوی َو  ََ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ابٔيٌّ ٣َا  َس٤َ٠ََة  ا٢َ أرَِعَ َ٘ َٓ َة  ََ َصا٣َّ َػرَفَ َو

٩ِ٤َ أَ بَ  َٓ ا٢َ  َٗ ُیِحزٔبَُضا  َٓ ٌٔيَُ اِْلَِجزَُب  َب ِٟ ُیَخأُٟلَضا ا َٓ َباُئ  ََّضا اٟوِّ أ٧َ َٛ ا٢َ ا٢ُ اِْلٔب١ٔٔ َتُٜوُ٪ فٔي اٟز١ٔ٣َِّ  َٗ ٤َْز  ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ  ٢َ ًَِذی اِْلَوَّ

َّي  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أ٧َ ثَنٔي َرُج١ْ  َحذَّ َٓ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ ًَََّي ٣ُٔؼٓحٕ  ََ یُورَٔد٪َّ ٤ِ٣ُزْٔق  و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

ًَِذَوی َو   ََ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ث٨ََا أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ِذ َحذَّ َٗ َِٟیَص  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُط اٟزَُّج١ُ  ٌَ اَج ٥ِ ََفَ َٟ ا٢َ  َٗ ََ َصا٣ََة  ََ َػرَفَ َو

ث٤ُُِٜوظُ  َُيََِظُ  أَُحذِّ مُّ  َٗ ُت أَبَا صَُزیَِزَة ٧َٔسَي َحٔذیّثا  ٌِ َث بٔطٔ َو٣َا َس٤ٔ ِذ َحذَّ َٗ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة  َٗ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ 

دمحم نب وتملک، نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ھچک ںیہن ےہ ہن رفص ھچک ےہ افر ہن اہہم ھچک ےہ سپ اکی ارعایب ڑھکا وہا افر ےنہک اگل ہک رھپ اؿ افوٹنں وک ایک وہا وج رحصا  رفامای ہک دعفی

ںیم رہونں ےک لثم رھپےت ںیہ سپ اؿ ںیم ااچکن وکیئ اخرش زدہ افٹن لم اجات ےہ افر دفرسے افوٹنں وک یھب اخرش زدہ رک داتی 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک رھپ ےلہپ وک ہی رمض سک ےن اگلای اھت؟ رمعم ےتہک ںیہ ہک زرہی ےن رفامای ہک ھجم ےہ؟ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع



 

 

ےس اکی صخش ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک فاہطس ےس ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

فٹن وک اکی اھگٹ رپ اپین ہن الپای اجےئ ۔ فہ صخش رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک انس ہک یسک رمضی افٹن افر یسک دنترتس ا

 اپس ولاٹ افر اہک ہک ایک آپ ےن ہی دحثی ںیہن ایبؿ یک یھت ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دعفی، رفص افر اہہم ھچک

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن وت ہی دحثی مت ےس ایبؿ ںیہن ےہ )االسؾ ںیم اؿ اک وکیئ اابتعر ںیہن ےہ( 

ںیہن یک۔ انب اہشب زرہی رفامےت ںیہ ہک اوبہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک احالہکن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ہی 

اہلل اعتیل ہنع یھبک یسک دحثی وک وھبؽ ےئگ وہں )وساےئ اس  دحثی ایبؿ یک یھت افر ںیم ےن ںیہن انس ہک رضحت اوبرہریہ ریض

 دحثی ےک(۔

 دمحم نب وتملک، نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿوگشؿ 

     514    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ًبذاٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤ذ، ًَلء :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٕذ  نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٨َٔبيُّ َحذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

ََ َػرَفَ  ََ ٧َِوَئ َو ََ َصا٣ََة َو ًَِذَوی َو  ََ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

  افر رفص فریغہ ھچک

ئ
 

 یبنعق، دبعازعلسی، انب دمحم، العء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دعفی، اہہم، ئ

 ںیہن ےہ۔ںیہن

 

  

 

  ےہ۔ )اؿ یک االسؾ ںیم وکیئ ث

 یبنعق، دبعازعلسی، انب دمحم، العء :  رافی

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



 

 

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     515    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥، سٌیذ ب٩ ح٥ٜ، یحیي ، ایوب، اب٩ ًحَل٪، ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، ًبیذاہلل ب٩ ٣٘ش٥، زیذ ب٩ اس٥٠ :  راوی

 ٥َٜٔ َِٟح ٌٔیَذ ب٩َِ ا َََِِٟقٔيِّ أَ٪َّ َس ًَِبٔذ اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ِٔ ا ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِحََلَ٪ َحذَّ ثَنٔي اب٩ُِ  ٧َََا َیِحیَي ب٩ُِ أَیُّوَب َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ثَُض٥ِ  َحذَّ

٩ًَِ أَبٔي صُزَ  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  َش٥ٕ َوَزیُذ ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  ِ٘ ٜٔی٥ٕ َوًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ٔ َُ ب٩ُِ َح ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ثَنٔي ا َّي اہللُ َحذَّ یَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

٠َِیطٔ  ًَ  َٗ ٥ِ أَِطَضُب  ُٛ ََ َ َ ِْ ٜٔيِٕن َوأ٧ََا َطاصْٔذ أَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٣ِٔش ًَََّي ا َئ  ا٢َ أَبُو َداُود َُقٔ َٗ ََ ُُو٢َ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َوَس٥ََّ٠  ا٢َ ُسئ١َٔ ٣َأْٟک 

 ُ ًَا٣ّا َوی و٧َُط  ٔة کَا٧ُوا یُٔح٠ُّوَ٪ َػرَفَ یُٔح٠ُّ َِٟحاص٠ٔٔیَّ ا٢َ إٔ٪َّ أَص١َِ ا َٗ ََ َػرَفَ  ِؤٟطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ًَا٣ّا  ٣ُو٧َُط  ََحِّ

ِوُٟطُ  َٗ نٔي اب٩َِ َرأطٕذ  ٌِ ٕذ َی ٠ُُِٗت ٤َُٟٔح٤َّ ا٢َ  َٗ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ َّي َحذَّ ٤َُِٟؼف ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُة  ََ َػرَفَ َحذَّ َِٟحاص٠ٔٔیَّ ا٢َ کَا٧َِت ا َٗ َصا٦َ 

َِٟیَص أََحْذ  و٢ُ  ُ٘ ٔة یَ  َت َِٟحاص٠ٔٔیَّ ُت أَ٪َّ أَص١َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِوُُٟط َػرَفَ  َ٘ َٓ ٠ُُِٗت  ََِٔظٔ َصا٣َْة  َٗ َد ٩ِ٣ٔ  ََّ ََخَ ٔ ٩ُ إ َٓ ُیِذ َٓ ِشَتِظئ٤ُٔوَ٪ ی٤َُوُت 

 ُ٘ ٨َا ٩ِ٣َ َی ٌِ ِذ َس٤ٔ َٗ ْذ َو ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ََ َػرَفَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ َََٓا٧ُوا بَٔؼرَفٕ  َِٟبِل٩ٔ  ُذ فٔي ا ُْ ِ ٍْ َیأ و٢ُ صَُو َوَج

ََ َػرَفَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔذی  ٌِ وُٟوَ٪ صَُو ُی ُ٘  َی

دمحم نب دبعارلمیح، دیعس نب مکح، ییحی، اویب، انب الجعؿ، اقعقع نب میکح، دیبع اہلل نب مسقم، زدی نب املس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

ت رپتی ھچک ںیہن ےہ، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ریمی وموجدیگ ںیم احرث نب نیکسم رپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وھب

ہی دحثی زپیھ یئگ ہک ابہش ےن ربخ دی رفامای ہک اامؾ امکل ےن وضحر رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ ال رفص، رفص ھچک ںیہن ےہ 

اکی اسؽ الحؽ رک ےتیل ےھت ) افر اکی اسؽ رحاؾ رک دےتی ےھت( وت وضحر ارکؾ  ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت رفامای ہک الہ اجتیلہ رفص وک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک )رفص اینپ ذات ںیم ھچک یھب ںیہن ےہ۔ ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت رفامای الہ اجتیلہ رفص وک

 و ں اک اارتاؾ افکر یھب اکی اسؽ الحؽ رقار دےتی ےھت افر اکی اسؽ رحاؾ رکدےتی ےھت )رحم
ی

 

ھت

م
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رکےت ےھت اؿ ںیم ڑلایئ فریغہ ےس ےتچب ےھت اب ارگ یسک گنج ےک دفراؿ رحمؾ آایگ وت ےتہک ےھت ہک اس اسؽ رحمؾ الحؽ ےہ افر رفص 



 

 

 رحاؾ ےہ۔

 میکح، دیبعاہلل نب مسقم، زدی نب املس دمحم نب دبعارلمیح، دیعس نب مکح، ییحی ، اویب، انب الجعؿ، اقعقع نب :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     516    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتادہ، ا٧ص٣ش٥٠ ب٩  :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ َََة َحذَّ َ ََ كٔي ًَِذَوی َو  ََ ا٢َ  َٗ َوَس٥ََّ٠ 

 َ َِٟ أُٟح ا أ٢ُِ اٟؼَّ َٔ ِٟ أُٟح َوا أ٢ُِ اٟؼَّ َٔ ِٟ حٔبُنٔي ا ٌِ َِٟحَش٨َةُ َوُی  ٤َٔ٠ُة ا

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، اسن ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمض ےک دعتمی وہےن اک 

 دیقعہ افر دبافیل فدبوگشین ھچک ںیہن ےہ )طلغ ےہ( ےھجم کین افؽ دنسپ ےہ افر کین افؽ ااھچ ہملک ےہ۔

 اشہؾ، اتقدہ، اسنملسم نب اربامیہ،  :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     517    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 راطذ، َف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن ٣ح٤ذ ب٩ راطذ٣ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي، ب٘یہ، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ ِوُٟطُ َصا٦َ  َٗ نٔي اب٩َِ َرأطٕذ  ٌِ ٕذ َی ٠ُُِٗت ٤َُٟٔح٤َّ ا٢َ  َٗ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ َّي َحذَّ ٤َُِٟؼف ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیَص َحذَّ و٢ُ  ُ٘ ُة َت َِٟحاص٠ٔٔیَّ  کَا٧َِت ا

 ٔ ََِ َٗ َد ٩ِ٣ٔ  ََّ ََخَ ٔ ٩ُ إ َٓ ُیِذ َٓ ا٢َ أََحْذ ی٤َُوُت  َ٘ َٓ ٔة َیِشَتِظئ٤ُٔوَ٪ بَٔؼرَفٕ  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ُت أَ٪َّ أَص١َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِوُُٟط َػرَفَ  َ٘ َٓ ٠ُُِٗت  ظٔ َصا٣َْة 

 ٔ ُذ ف ُْ ِ ٍْ َیأ و٢ُ صَُو َوَج ُ٘ ٨َا ٩ِ٣َ َی ٌِ ِذ َس٤ٔ َٗ ْذ َو ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ََ َػرَفَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َََٓاا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َِٟبِل٩ٔ  وُٟوَ٪ صَُو ي ا ُ٘ ٧ُوا َی

ََ َػرَفَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔذی  ٌِ  ُی

دمحم نب یفصم، ہیقب، دمحم نب رادش، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دمحم نب رادش ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ، اہہم ھچک ںیہن ےہ 

رماجات ےہ افر اےس دنف ایک اجات ےہ  ےک ابرے ںیم درایتف وت رفامای دفر اجتیلہ ںیم الہ رعب اہک رکےت ےھت ہک بج یھب وکیئ صخش

 وت اس یک وھکزپی ربق ےس لکن اجیت ےہ ںیم ےن اہک ہک رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ رفص ھچک ںیہن ےہ اک ایک بلطم ےہ؟

 فآہل فملس ےن رفامای ہک رفص رفامای ہک اجتیلہ ےک ولگ رفص ےک ہنیہم ےس دبوگشین فدبافیل ایک رکےت ےھت۔ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

ھچک ںیہن ےہ ینعی اینپ ذات ںیم ھچک یھب ومرث ںیہن ےہ( دمحم نب رادش ےتہک ہک ںیم ےن اؿ ولوگں وک یھب انس وج ےتہک ںیہ ہک رفص اکی 

رفامای ہک رفص یک وکیئ  ٹیپ ےک درد اک انؾ ےہ افر فہ ولگ اہک رکےت ےھت ہک ہی دعتمی وہات ےہ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 تقیقح ںیہن۔

 دمحم نب یفصم، ہیقب، دمحم نب رادش، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دمحم نب رادش :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     518    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، سہی١، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ٩ًَِ َرُج١ٕ  ٩ًَِ ُسَضی١ٕ  ث٨ََا ُوَصِیْب  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي َحذَّ َّ ٍَ ٥َ َس٤ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 



 

 

ََٟک ٩ِ٣ٔ ٓٔیَک  ِ أ َٓ ِذ٧َا  َْ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ًَِحبَِتطُ  َ أ َٓ  ک٤َٔ٠َّة 

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی 

ےن اہمتری افؽ اہمترے ہنم ےس ےل یل۔ )اہمترے اس اےھچ ہملک اک ااجنؾ یھب ااشنء اہلل ااھچ ہملک انس وت آپ وک دنسپ آای سپ رفامای ہک مہ 

 یہ وہاگ(۔

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     519    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٠ْٕ، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ًلاء، :  راوی

ا٢َ  َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ َحذَّ ث٨ََا أَبُو  ٕٕ َحذَّ ٠َ َْ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ  َِٟبِل٩ٔ َحذَّ ُذ فٔي ا ُْ ِ ٍْ َیأ رَفُ َوَج و٢ُ ا٨َّٟاُض اٟؼَّ ُ٘ َی

َِٟیَشِت بَٔضا٣َٔة اِْلِٔنَشا٪ٔ  ُخ َصا٣َُة ا٨َّٟأض َو َّٟتٔي َتِصُ َِٟضا٣َُة ا و٢ُ ا٨َّٟاُض ا ُ٘ ا٢َ َی َٗ َِٟضا٣َُة  ٤َا ا َٓ ٤ََّا هَٔي َدابَّْة  ٠ُُِٗت   إ٧ٔ

 ولگ اہک رکےت ںیہ ہک رفص ٹیپ ےک درد وک ےتہک ںیہ ںیم ےن اہک ہک رھپ اہہم ایک ییحی نب فلخ، اوباعمص، انب رججی، اطعء، رفامےت ںیہ ہک

 زیچ ےہ؟ رفامای ہک ولگ ےتہک ںیہ ہک اہہم وج اخیچ رکات ےہ فہ ااسنین رفح ےہ احالہکن فہ ااسنین رفح ںیہن ےہ ہکلب اکی اجونر ےہ۔

 ییحی نب فلخ، اوباعمص، انب رججی، اطعء، :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     520    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوثابت، رعوہ ب٩ ًا٣زاح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ابوبْک ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، حبیب،  :  راوی

٩ًَِ َحبٔیٔب  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َوأبُو بَِْکٔ ب٩ُِ َطِیَبَة ا َوَة ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ رُعِ  ب٩ِٔ أَبٔي ثَابٕٔت 

ََةُ ٨ًَِٔذ  َ ي ِت اٟلِّ ا٢َ ذُِٔکَ َٗ ٔشيُّ  ُِِٟقَ ا٢َ أَِح٤َُذ ا َٗ  ٕ إٔذَا  ًَا٣ٔز َٓ ََ َتزُدُّ ٣ُِش٤ّٔ٠ا  أ٢ُِ َو َٔ ِٟ ا٢َ أَِحَش٨َُضا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

 ََّ ٔ یَِّئأت إ ٍُ اٟشَّ َٓ ََ یَِذ ََّ أ٧ََِت َو ٔ َِٟحَش٨َأت إ ِتٔي بٔا ََ َیأ ُض٥َّ  ١ِ ا٠َّٟ ُ٘ ٠َِی َٓ ُظ  ٥ِ ٣َا یَِْکَ ُٛ ََ َحِو٢َ َرأَی أََحُذ ََّ بَٔک   أ٧ََِت َو ٔ َة إ ُٗوَّ  ََ  َو

ادمح نب لبنح، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، بیبح، اوباثتب، رعفہ نب اعرم رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ابز ہن رےھک )یسک ےک اسےنم وگشؿ ےنیل اک ذترکہ وہا وت رفامای ہک اس یک رتہبنی وصرت )کین( افؽ ےہ افر فہ )وگشؿ( یسک املسمؿ وک 

اکؾ ےک رکےن ےس( سپ بج مت ںیم ےس وکیئ انوگار ابت دےھکی وت ےہک اے اہلل انسحت آپ ےک العفہ وکیئ ںیہن الات افر ہن یہ رباویئں 

 وک رفاتک ےہ آپ ےک العفہ وکیئ، وکیئ عاتق ف وقت آپ ےک العفہ ںیہن ےہ۔

 ؿ، بیبح، اوباثتب، رعفہ نب اعرمادمح نب لبنح، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفس :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     521    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦، ٗتادہ، ًبذاہلل ب٩ بزیذہ، اپ٨ے واٟذ حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِذَة  ًَ  ٩ًَِ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٥َ کَاَ٪ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ



 

 

َح بٔطٔ َوُرئَٔي بِْٔشُ ََ یَ  ًَِحَبطُ اِس٤ُُط ََفٔ إَٔذا أَ َٓ ٩ًَِ اِس٤ٔطٔ  ًَا٣َّٔل َسأ٢ََ  َث  ٌَ ُ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ َوکَاَ٪ إٔذَا َب ََّ َظ َتَلي  َذَٟٔک فٔي َوِجضٔطٔ َوإِٔ٪ َِکٔ

 ٔ إ َٓ ٩ًَِ اِس٤َٔضا  یَّة َسأ٢ََ  ١َ ََقِ َْ اصَٔیُة َذَٟٔک فٔي َوِجضٔطٔ َوإَٔذا َد َح َوُرئَٔي بِْٔشُ َذَٟٔک فٔي َوِجضٔطٔ َوإِٔ٪ اِس٤َُط ُرئَٔي َِکَ ًَِحَبطُ اِس٤َُضا ََفٔ ِ٪ أَ

َٔک فٔي َوِجضٔطٔ  اصَٔیُة ذَٟ َظ اِس٤ََضا ُرئَٔي َِکَ  َِکٔ

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، دبعاہلل نب ربدیہ، اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص 

ہیلع فآہل فملس یسک زیچ ےس یھب وگشؿ ںیہن ایل رکےت ےھت، افر آپ بج یسک وگررن وک ںیہک )وگررن انب رک( ےتجیھب وت اس اک انؾ اہلل 

درایتف رفام ےتیل افر ارگ اس اک انؾ آپ وک دنسپ آاجات وت اس ےس وخش وہےت افر اس یک اشبتش فوخیش آپ ےک رہچے رابرک رپ 

انؾ ربا وسحمس وہات وت ایکس انراک ی یھب آپ ےک رہچے رپ ےس وسحمس وہاجیت، افر آپ بج یسک یتسب ںیم داھکیئ د یت، افر ارگ اس اک 

دالخ وہےت وت اس اک انؾ درایتف رکےت ارگ اس اک انؾ دنسپ آاجات وت اس ےس وخش وہےت سج یک فہج ےس آپ ےک رہچے رابرک ےس 

 س اک ااہظر یھب آپ ےک رہچے رابرک ےس وہ اجات۔وخیش رظن آاجیت، ارگ ربا وہات وت انراک ی رفامےت افر ا

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، دبعاہلل نب ربدیہ، اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿوگشؿ 

     522    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحیي ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، حرضت سٌذ ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ثَنٔي یَِحیَي أَ٪َّ  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ذٔ َحذَّ ٌِ ٩ًَِ َس ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ثَُط  ٕٙ َحذَّ ٔ ح ََ مٔيَّ ب٩َِ  َِٟحرِضَ ا

َََة َو  َ ََ كٔي ًَِذَوی َو  ََ ََ َصا٣ََة َو و٢ُ  ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  فٔي ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ ََةُ فٔي َطِیٕئ  َ ي إِٔ٪ َت٩ُِٜ اٟلِّ

ٔض  ِٟرَفَ ارٔ  ا ٤َِٟزِأَةٔ َواٟذَّ  َوا

ومیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

 

 ںیہن راتھک افر ارگ یسک زیچ

 

  

 

ںیم دبوگشین  فآہل فملس رفامای رکےت ےھت ہک اہہم ھچک ںیہن ےہ، دعفی ھچک ںیہن ےہ، وگشؿ انیل ھچک ث

 وہیت وت وھگڑے، وعرت افر رھگ ںیم وہیت۔

 ومیس نب الیعمس، اابؿ، ییحی ، دیعس نب بیسم، رضحت دعس نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 افر رلم رکےن اک ایبؿوگشؿ ےنیل 

     523    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ح٤زہ، سا٥ٟ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ٤ًز، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ َح٤ِزََة َوَسا٥ٕٟٔ ابِنَِي  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ٣َأْٟک  ٨َٔبيُّ َحذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ َحذَّ  ٩ًَِ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ًَ َئ  ا٢َ أَبُو َداُود َُقٔ َٗ ٔض  ِٟرَفَ ٔ َوا ٤َِٟزِأَة ارٔ َوا ِؤ٦ُ فٔي اٟذَّ ا٢َ اٟظُّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٜٔيٕن َوأ٧ََا اہللٔ َػَّ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٣ِٔش ََّي ا

َََک ا َ َ ِْ َض٠َُٜواَطاصْٔذ أَ َٓ ٨َََٜضا ٧َاْض  ٥ِ ٩ِ٣ٔ َدإر َس َٛ ا٢َ  َٗ ارٔ  ٔض َواٟذَّ ِٟرَفَ ٔ فٔي ا ِؤ٦ ٩ًَِ اٟظُّ ا٢َ ُسئ١َٔ ٣َأْٟک  َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٥َُّ  ب٩ُِ ا

ا٢َ ٤ًَُزُ َرضَٔي اہللُ َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ  ٥ُ٠ًَِ َ ٔشيَُُظ ٓامَٔی ٧ََزی َواہللُ أ ِٔ ََٓضَذا َت ََٓض٠َُٜوا  وَ٪  ٨َََٜضا آََخُ َْ ٩ِ٣ٔ َس ِ ي َْ ِٟبَِیٔت  َْ فٔي ا ٨ًَُِط َحٔؼي  

ََ َت٠ُٔذ   ا٣َِزأَةٕ 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، زمحہ، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ہک ریمی وموجدیگ ںیم احرث نب نیکسم ےک اسےنم ہی  وحنتس، رھگ، وعرت افر وھگڑے ںیم وہیت ےہ، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ

دحثی زپیھ یئگ ہک ےھجت انب ااقلمس ےن التبای ہک اامؾ امکل ےس وساؽ ایک ایگ ہک وھگڑے افر اکمؿ یک وحنتس ےک ابرے ںیم وت رفامای ہک 

ےسب فہ یھب الہک وہےئگ افر رامرے ےنتک یہ رھگ اےسی ںیہ سج ںیم وکیئ وقؾ اج رک ریہ ےہ وت فہ الہک وہےئگ رھپ دفرسے ولگ آرک 

 ایخؽ ںیم یہی اس یک ریسفت ےہ۔ فاہلل املع



 

 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، زمحہ، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     524    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ًباض، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحیي ب٩ ًبذاہلل ب٩ بحيَ :  راوی

 ٔٚ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ٨َََِٔیُّ  ٌَ ِٟ ًَبَّاُض ا أٟٕذ َو َْ ث٨ََا ٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  ا٢َ  َحذَّ َٗ  ٕ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ بَٔحيَ ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ُِ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ أَ

ََٟضا أَِرُق أَبِيََن  ا٢ُ  َ٘ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِرْق ٨ًَِٔذ٧َا یُ ا٢َ  َٗ َوَة ب٩َِ ٣َُشِیٕک  ٍَ ََفِ ََِٔي ٩ِ٣َ َس٤ٔ َ َ ِْ ََت٨َٔا أَ ٨َا َو٣ٔي ٔٔ  هَٔي أَِرُق رٔی

ََّضا َوبَٔئْة  َٕ َوإ٧ٔ ٠َ ٖٔ اٟتَّ َِِٟقَ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٨ًََِک  ًَِضا  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َد َ٘ َٓ ا٢َ َوبَاُؤَصا َطٔذیْذ  َٗ  أَِو 

ںیہ دلخم نب اخدل، ابعس، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب دبعاہلل نب ریحب ےس اکی صخش ےن نس رک ییحی نب دبعاہلل نب ریحب وک التبای رففہ ےتہک 

ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامری اکی زنیم ےہ ےسج، انیب، ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل 

فاب  اہک اجات ےہ افر فہ رامری زراتع یک زنیم ےہ افر رامرے اانج فہلغ فریغہ رےنھک یک ہگج ےہ اس ںیم ہشیمہ فابء ریتہ ےہ ای ہی رفامای ہک

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس زنیم وک اےنپ ےس دجا رک دف۔ اس ےیل ہک لسلسم فاب رےنہ ےس ڑبی تخس ےہ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل 

 الہتک وہ اجیت ےہ۔

 دلخم نب اخدل، ابعس، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب دبعاہلل نب ریحب :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     525    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ یحیي ، بْش ب٩ ٤ًز، ًْک٣ہ، ٤ًار، اسحٙ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ابي ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح إر  َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز   أ٧ََٔص ب٩ِٔ یَِحیَي َحذَّ

َْ ٓٔیَضا أ٣َِ  ثٔي َٛ ًََذد٧َُا َو َْ ٓٔیَضا  ثٔي َٛ ٨َّا فٔي َدإر  ُٛ َّا  ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ ا٢َ  َٗ ١َّ ٣َأٟٕک  َ٘ َٓ ی  ٔلَي َدإر أَُِخَ ٨َِٟا إ َتَحوَّ َٓ َوا٨َُٟا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذُروَصا ذ٣َٔی٤َّة  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٠َِّت ٓٔیَضا أ٣ََِوا٨َُٟا  َٗ ًََذد٧َُا َو  ٓٔیَضا 

ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم نسح نب ییحی، رشب نب رمع، رکعہم، امعر، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ب ہح، اسن نب امکل 

ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اکی اکمؿ ںیم ر ےت ںیہ سج ںیم رامری 

اکمؿ ںیم ےلچ ےئگ وت )فاہں  دعتاد یھب زایدہ یھت افر رامرے اپس امؽ ف دفتل یب زایدہ اھت، مہ فاہں ےس لقن اکمین رک ےک دفرسے

اجرک( رامری دعتاد یھب مک وہیئگ افر اس ںیم رامرے اوماؽ یھب مک زپ ےئگ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس اکمؿ 

 وک ربی احتل ںیم وھچڑ دف۔

 نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنعنسح نب ییحی ، رشب نب رمع، رکعہم، امعر، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ب ہح، اسن  :  رافی

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

  

 بط اک ایبؿ :   ابب

 وگشؿ ےنیل افر رلم رکےن اک ایبؿ

     526    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص ب٩ ٣ح٤ذ، ٣ٔـ١ ب٩ ٓـاٟہ حبیب، ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذرًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ،  :  راوی

٩ًَِ َحبٔیٔب بِ  ََٟة  ا ـَ َٓ ١ُ ب٩ُِ  َـّ َٔ ث٨ََا ٣ُ ٕذ َحذَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ضٔیٔذ  ٩ٔ اٟظَّ



 

 

ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔذرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ّة بٔاہللٔ  ا َ٘ ا٢َ ک١ُِ ٔث َٗ ٔة َو ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ ُط فٔي ا ٌَ َضا ٣َ ٌَ َوَؿ َٓ َذ بَٔیٔذ ٣َِحُذو٦ٕ  َْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّي اہللُ  َػَّ

٠َِیطٔ  ًَ  ّ  َوَتَولَکُّ

فملس ےن اکی امثعؿ نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، لضفم نب اضفہل بیبح، دمحم نب دکنمر ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ذجمفؾ )ذجاؾ ےک رمضی( اکاہھت ڑکپا افر اےس اےنپ اسھت ایپہل ںیم رھک دای افر رفامای اہلل اعتیل رھبفہس افر اس رپ وتلک رکےت وہےئ 

 )اھکےت ںیہ(۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، لضفم نب اضفہل بیبح، دمحم نب دکنمر :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ : ابب

 اکمبت ھچک دبؽ اتکتب دے اکچ افر زمدی دےنی رپ فاقر ہن وہ ای رماجےئ وت ایک مکح ےہ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رماجےئ وت ایک مکح ےہاکمبت ھچک دبؽ اتکتب دے اکچ افر زمدی دےنی رپ فاقر ہن وہ ای 

     527    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ابوبذر، ابوًتبہ، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، س٠امی٪ ب٩ س٠ی٥، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ  :  راوی

 ا٪ ٛے دادا

ث٨ََا  ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٤ِزٔو َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ثَنٔي ُس٠َامِیَ ًَیَّإغ َحذَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ثَنٔي أَبُو ًُتَِبَة إِٔس٤َ أَبُو بَِذٕر َحذَّ

ِبْذ ٣َا بَقٔيَ  ًَ ٤ََُِٟاَتُب  ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ ُط  ٣ََُاَتبَتٔطٔ دِٔرَص٥ْ  

اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبدبر، اوبہبتع، اامسلیع نب ایعش، امیلسؿ نب میلس، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی 



 

 

ںیم رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکمبت اس فتق کت الغؾ یہ ےہ بج کت ہک اس ےک دبؽ اتکتب 

 ےس اکی درمہ یھب ابیق ےہ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبدبر، اوبہبتع، اامسلیع نب ایعش، امیلسؿ نب میلس، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی

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

  

 رکےن اک ایبؿ الغؾ آزاد :   ابب

 اکمبت ھچک دبؽ اتکتب دے اکچ افر زمدی دےنی رپ فاقر ہن وہ ای رماجےئ وت ایک مکح ےہ

     528    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ًبذاٟؼ٤ذ، ہ٤ا٦، ًباض، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ث٨ََا  ٤ِزٔو بِ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ُِٟحَزیِزٔیُّ  ًَبَّاْض ا ث٨ََا  ا٦ْ َحذَّ ث٨ََا َص٤َّ ٤َٔذ َحذَّ ِبُذ اٟؼَّ ًَ ثَنٔي  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٩ٔ ُط

ًَََّي ٣ٔائَةٔ  ًَِبٕذ کَاَتَب  ا٢َ أَی٤َُّا  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ظ ِبٕذ  َجذِّ ًَ ًَِبْذ َوأَی٤َُّا  ُضَو  َٓ  ٕٚ َة أََوا ًَِْشَ  ََّ ٔ أَدَّاَصا إ َٓ ٕة  أُوٗٔیَّ

ًَبَّاْض ا َِٟیَص صَُو  ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ًَِبْذ  ُضَو  َٓ  ََ َة َد٧َا٧ٔي ًَِْشَ  ََّ ٔ أَدَّاَصا إ َٓ ًَََّي ٣ٔائَةٔ دٔی٨َإر  ٨َّٜٔطُ صُوَ کَاَتَب  اُٟوا صَُو َوص٥ِْ َوَل َٗ  ُِٟحَزیِزٔیُّ 

 َطِیْخ آََخُ 

دمحم نب ینثم، دبعادمصل، رامؾ، ابعس، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل 

 وت ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج یھب الغؾ سج ےن دہع اتکتب ایک وس افہیق اچدنی رپ اس ےن اےس ادا رک دای وساےئ دس افہیق اچدنی ےک

 فہ الغؾ یہ ےہ، افر سج الغؾ ےن دہع اتکتب وس دانیر رپ افر رھپ وساےئ دس دانیر ےک بس ادا رک دےیئ بت یھب الغؾ یہ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل، رامؾ، ابعس، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی

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

  



 

 

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اکمبت ھچک دبؽ اتکتب دے اکچ افر زمدی دےنی رپ فاقر ہن وہ ای رماجےئ وت ایک مکح ےہ

     529    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٤٠ہ جو ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٛے ٣َاتب ت٬ے٣شذد ب٩ ٣رسہذ، سٔیا٪، زہزی، ٧بہا٪،  :  راوی

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ ٩ًَِ ٧َِبَضاَ٪ ٣ََُاَتٔب أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َصٕذ َحذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َت ٌِ

َّي اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٠ََِٓتِحَتحِٔب ٨ِ٣ٔطُ َٟ ی  ََاَ٪ ٨ًَِٔذُظ ٣َا یَُؤدِّ َٓ ٩َّ ٣ََُاَتْب  ُٛ ٥َ إِٔ٪ کَاَ٪ ْٔلِٔحَذا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

دسمد نب رسمدہ، ایفسؿ، زرہی، اہبنؿ، ہملس وج اؾ اوملنینم رضحت ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اکمبت ےھت رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

ےئ انس ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک اک وکیئ اکمبت رضحت اؾ ہملس وک ہی رفامےت وہ

 وہ اس اکمبت ےک اپس دبؽ اتکتب اک رقمرہ امؽ وموجد وہ وت اےس اچےیہ ہک اس اکمبت ےس رپدہ رکے۔

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اکمبت ےھتدسمد نب رسمدہ، ایفسؿ، زرہی، اہبنؿ، ہملس وج اؾ اوملنینم رضحت ہملس  :  رافی

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

  

 بج اعمدہہ اتکتب وسنمخ وہاجےئ وت الغؾ یک رففتخ اک ایک مکح ےہ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رففتخ اک ایک مکح ےہبج اعمدہہ اتکتب وسنمخ وہاجےئ وت الغؾ یک 

     530    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٟیث، اب٩ طہاب، رعوہ :  راوی

ًَائَٔظَة  َوَة أَ٪َّ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ََ َحذَّ ا َٗ ٌٔیٕذ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا ََِتُط أَ٪َّ بَزٔیَزَة َجائَِت َحذَّ َ َ ِْ َ ٨ًََِضا أ َرضَٔي اہللُ 



 

 

 ٔ ًَائَٔظُة اِرٔجعٔي إ ََٟضا  َِٟت  ا َ٘ َٓ ِت ٩ِ٣ٔ َٛٔتابَتَٔضا َطِیّئا  ـَ َٗ ٥َِٟ َت٩ُِٜ  ٌٔی٨َُضا فٔي َٛٔتابَتَٔضا َو َٓإِٔ٪ أََحبُّوا أَِ٪ ًَائَٔظَة َتِشَت لَي أَص٠ِٔٔک 

٨ًَِٔک َٛٔتابََتٔک َویَُٜو ٔضَي  ِٗ ٠َِیٔک أَ ًَ اُٟوا إِٔ٪ َطائَِت أَِ٪ َتِحَتٔشَب  َٗ أَبَِوا َو َٓ ِت َذَٟٔک بَزٔیَزةُ ْٔلَص٠َِٔضا  ََٓذَِکَ ٠ُِت  ٌَ َٓ ُؤٔک لٔي  ََ َ٪ َو

ََٟضا َر  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِت َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ََٓذَِکَ ُؤٔک  ََ ٨ََٟا َو ١ِ َویَُٜوُ٪  ٌَ ِٔ ٠َِت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسو٢ُ آَ َّي اہللُ  ہللٔ َػَّ

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َٙ ث٥َُّ  ًَِت ُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ََ َِٟو ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ًِتٔقٔي  َ أ َٓ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ أ٧َُإض َیِظتََٔكُوَ٪ ابَِتاعٔي 

َََن  َ َِٟیَشِت فٔي َٛٔتأب اہللٔ ٩ِ٣َ اِطت وكّا  ُٙ رُشُ َ ُّٙ َوأَِوث ُن اہللٔ أََح كَُط ٣ٔائََة ٣َزَّةٕ رَشِ ُط َوإِٔ٪ رَشَ َٟ ٠َِیَص  َٓ َِٟیَص فٔي َٛٔتأب اہللٔ  كّا   رَشِ

ہبیتق نب دیعس، دبعاہلل نب ہملسم، ثیل، انب اہشب، رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اںیہن التبای ہک 

 ہنع )وج ابدنی ںیھت( رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اےنپ دبؽ اتکتب ںیم دمد بلط رکےن رضحت ربریہ ریض اہلل اعتیل

ےک ےیل آیئ افر ایھب اوہنں ےن اےنپ دبؽ اتکتب ںیم ےس ھچک ادا ںیہن ایک اھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اؿ ےس رفامای ہک مت 

 ںیم اہمترا اسرا دبؽ اتکتب ادا رکدفں افر اہمتری فال ریمی وہ وت ںیم ہی رک ولں، رضحت اےنپ اماکلؿ ےک اپس اجؤ ارگ فہ دنسپ رکںی ہک

ان اچںیہ وت ربریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اےنپ اماکلؿ ےس اس اک ذترکہ ایک وت اوہنں ےن ااکنر دای، افر ےنہک  ےگ ہک ارگ فہ اہلل یف اہلل ااسی رک

اوہنں ےن اس اک ذترکہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک وت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکںی نکیل اہمتری فال رامری یہ وہیگ 

ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای ہک مت اےس رخدی ول افر آزاد رک دف، سپ کشیب فال ایس یک ےہ وج آزاد رکے وضحر ارکؾ 

امای ہک ولوگں اک ایک احؽ ےہ وج ایسی رشاطئ ںیہن ہک وج اہلل یک اتکب ںیم ںیہن ےہ سج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر رف

صخش ےن ایسی رشط اگلیئ وج اہلل یک اتکب ںیم ںیہن ےہ وت فہ ارگہچ وس رمہبت رشط اگلےئ نکیل اہلل اعتیل یک رشط زایدہ حیحص افر وبضمط 

 ےہ۔

 انب اہشب، رعفہ ہبیتق نب دیعس، دبعاہلل نب ہملسم، ثیل، :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 بج اعمدہہ اتکتب وسنمخ وہاجےئ وت الغؾ یک رففتخ اک ایک مکح ےہ

     531    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ہظا٦ رعوہ، اپ٨ے واٟذ حرضت زبيَ سے اور وہ حرضت زبيَ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ سے اور وہ  :  راوی

 حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ًَائَٔظَة َرضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا ُوَصِیْب  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َِٟت َجائَِت بَزٔیَزةُ َحذَّ ا َٗ ٨ًََِضا  َي اہللُ 

أًَٔی٨ٔینٔ  َٓ ْة  ٕ أُوٗٔیَّ ًَا٦ ٕٚ فٔي ک١ُِّ  ٍٔ أََوا ًَََّي تِٔش ِّي کَاَتِبُت أَصَِّٔي  ِٔ َِٟت إ ا َ٘ َٓ ٌٔيَن فٔي َٛٔتابَتَٔضا  َِٟت إِٔ٪ أََحبَّ أَص٠ُِٔک أَِ٪ َٟٔتِشَت ا َ٘ َٓ ي 

ٔک َویَ  َ٘ ٔ ًِت ّة َواحَٔذّة َوأَ ًَذَّ َصا  ٦ٔ ا٨َّٟٔبيِّ أًَُذَّ َِٟحٔذیَث ٧َِحَو اٟزُّصِزٔیِّ َزاَد فٔي لََکَ َٚ ا ٔلَي أَص٠َِٔضا َوَسا ََٓذَصَبِت إ ٠ُِت  ٌَ َٓ ُؤٔک لٔي  ََ ُٜوَ٪ َو

 َّ ُئ لٔي إ٧ٔ ََ َو ِٟ ََُٓلُ٪ َوا ِٙ یَا  ٔ ًِت و٢ُ أََحُذص٥ُِ أَ ُ٘ ٔ ٣َا بَا٢ُ رَٔجا٢ٕ َی ظ ٥َ فٔي آَٔخٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َٙ ٤َا اَػَّ ًَِت ُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ََ  َِٟو

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اشہؾ رعفہ، اےنپ فادل رضحت زریب ےس افر فہ رضحت زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر فہ رضحت اعہشئ 

ےک ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک رضحت ربریہ ریض اہلل اعتیل ہنع اؿ 

اپس اےنپ دبؽ اتکتب ںیم ےس اعتفؿ ےک ہلسلس ںیم آںیئ افر رفامای ہک ںیم ےن اےنپ امکل ےس افہیق اچدنی رپ اعمدہہ اتکتب رکایل ےہ 

ابںی وطر ہک رہ اسؽ اکی افہیق اچدنی دفں یگ سپ آپ ریمی دمد رکںی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ارگ اہمترے 

 ہک ںیم اس وک اکی یہ رمہبت ںیم امشر رک ولں۔ افر ںیہمت آزاد رک دفں ہک اہمتری فال ریمے ےیل وہیگ وت ںیم رک امکل ہی دنسپ رکںی

ولں یگ فہ اےنپ امکل ےک اپس ںیئگ، آےگ اسہقب دحثی زرہی یک رطح یہ ایبؿ یک ےہ اہتبل اس رفاتی ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

ےن رفامای ہک ولوگں اک ایک احؽ ےہ اؿ ںیم ےس اکی ہی اتہک ےہ ہک اے الفں آزاد رک دے افر فآہل فملس ےک الکؾ ںیم ااضہف ےہ آپ 

 فال رامرے ےیل وہ کشیب فال وت آزاد رکےن فاےل یک وہ یگ۔

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اشہؾ رعفہ، اےنپ فادل رضحت زریب ےس افر فہ رضحت زریب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس افر فہ رضحت  :  رافی

 ہشئ ریض اہلل اعتیل ہنعاع

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 بج اعمدہہ اتکتب وسنمخ وہاجےئ وت الغؾ یک رففتخ اک ایک مکح ےہ



 

 

     532    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٌٟزیز ب٩ یحیي ، اب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف ب٩ زبيَ، رعوہ ب٩ زبيَ، حرضت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ ا نٔي اب٩َِ َس٤َ٠ََة  ٌِ ْذ َی ثَنٔي ٣َُح٤َّ أِيُّ َحذَّ ََِٟحَّ ّٔ ا ٔ ب٩ُِ یَِحیَي أَبُو اِْلَِػَب زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َٙ رَفٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٌِ َج

 ِٟ ِت ُجَویِزٔیَُة ب٨ُِٔت ا ٌَ َٗ َِٟت َو ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٩ًَِ رُعِ  ٔ ٙٔ فٔي َسِض٥ٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٔ ٤ُِِٟؼَل٠ َحارٔٔث ب٩ِٔ ا

ٔشَضا ِٔ ًَََّي َن ََاَتَبِت  َٓ َٟطُ   ٕ٥ٓ ًَ إض أَِو اب٩ِٔ  ِیٔص ب٩ِٔ َط٤َّ َٗ ًَائَٔظُة َرضَٔي  ثَابٔٔت ب٩ِٔ  َِٟت  ا َٗ يُِن  ٌَ ِٟ ُذَصا ا ُْ ِ َحّة َتأ َوکَا٧َِت ا٣َِزأَّة ٣ََلَّ

ًَََّي  ا٣َِت  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٥َ فٔي َٛٔتابَتَٔضا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َحائَِت َتِشأ٢َُ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ ٨ًََِضا  صُِت ٣َََا٧ََضا اہللُ  أَیُِتَضا َِکٔ َِٟبأب ََفَ ا

ُِٓت  َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ َورَعَ ا َ٘ َٓ َّٟٔذی َرأَیُِت  ََی ٨ِ٣َٔضا ٣ِٔث١َ ا َ ٥َ َسي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أ٧ََا ُجَویِزَٔیُة ب٨ُِٔت  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

ُت فٔي َسِض٥ٔ ثَابٔٔت  ٌِ َٗ ِّي َو ِٔ ٠َِیَک َوإ ًَ ََ َیِخفَي  ٤ََّا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٣َا  َِٟحارٔٔث َوإ٧ٔ ٔسي  ا ِٔ ًَََّي َن ِّي کَاَتِبُت  ِٔ إض َوإ ِیٔص ب٩ِٔ َط٤َّ َٗ ب٩ِٔ 

 ِ ي َْ ٔلَي ٣َا صَُو  َٟٔک إ َض١ِ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ حٔئُِتَک أَِسأََُٟک فٔي َٛٔتابَتٔي  َِٟت َو٣َا صَُو َیا َرُسو٢َ َٓ ا َٗ َْ ٨ِ٣ٔطُ 

٨ًَِٔک  ی  ا٢َ أَُؤدِّ َٗ ًَ  اہللٔ  َّي اہللُ  نٔي ا٨َّٟاَض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ٍَ َت َتَشا٣َ َٓ َِٟت  ا َٗ ٠ُِت  ٌَ َٓ ِذ  َٗ َِٟت  ا َٗ ُجٔک  ٠َِیطٔ َٛٔتابََتٔک َوأََتزَوَّ

اُٟوا أَِػَضاُر  َٗ وص٥ُِ َو ُ٘ َت ًِ َ أ َٓ ِبٔي  أَِرَس٠ُوا ٣َا فٔي أَیِذٔیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ َد ُجَویِزَٔیَة  ِذ َتزَوَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

َٙ فٔي َسبَبَٔضا ٣ٔائَُة أَص١ِٔ بَِیٕت ٩ِ٣ٔ  ٔ ًِت ُ ِو٣َٔضا ٨ِ٣َٔضا أ َٗ ًَََّي  ّة  َٛ ًَِو٥َ بََز ٤َا َرأَی٨َِا ا٣َِزأَّة کَا٧َِت أَ ا٢َ أَبُو َداُود  َٓ َٗ  ٔٙ ٔ ٤ُِِٟؼَل٠ بَنٔي ا

َولٔيَّ صَُو یُ  ِٟ ْة فٔي أَ٪َّ ا َشطُ َصَذا حُحَّ ِٔ ُد َن  زَوِّ

دبعازعلسی نب ییحی، انب ااحسؼ، دمحم نب رفعج نب زریب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک وجریہی نب احرث نب اقلطصمل 

)گنج ںیم ڑکپےن ےک دعب امؽ تمینغ یک میسقت ںیم( رضحت اثتب نب سیق نب امشس ای اؿ ےک ؤاچ زاد اھبیئ ےک ہصح ںیم آںیئ 

 سفن )وک آزاد رکاےن رپ( دبؽ اتکتب دےنی اک اعمدہہ رک ایل افر فہ اکی وخترورت المو  فایل وعرت ںیھت نج رپ اوہنں ےن اےنپ

رظنںی زپیت ںیھت، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دبؽ اتکتب ےک 

ہ درفازہ ںیم ڑھکی وہ ںیئگ وت ںیم ےن اںیہن داھکی افر اؿ ےک ڑھکے وہےن وک اندنسپ ایک ںیم ابرے ںیم وساؽ رکیت وہیئ آںیئ، بج ف

ا ء دںیھکی ےگ وج ںیم ےن دےھکی ںیہ )رہچہ، 

 

ض
ؼ
ےن۔ افر ےھجم ولعمؾ اھت ہک ایھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک فیہ ا

 ہیلع فآہل فملس ےک دؽ ںیم یھب اؿ ےس اکنح ر تب ہن وہاجےئ( وجریہی دقفاقتم فریغہ افر ےھجم ایخؽ وہا ہک ںیہک وضحر یلص اہلل

 احؽ ریض اہلل اعتیل ہنع ےنہک یگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وجریہی ریض اہلل اعتیل ہنع تنب ااحلرث وہں افر وج ریما ےلہپ



 

 

 ںیم اج زپی افر ںیم ےن اےس اےنپ سفن )یک آزادی رپ( اعمدہہ اھت، فہ آپ رپ یفخم ںیہن ےہ افر ںیم اثتب نب سیق نب امشس ےک ہصح

اتکتب رک ایل ےہ سپ ںیم آپ ےک اپس اےنپ دبؽ اتکتب ےک ابرے ںیم وساؽ رکےن آیئ وہں۔ روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای ہک ںیم ےن رفامای ہک ایک اہمترے ےیل اس ےس رتہب ھچک افر ںیہن ےہ؟فہ ےنہک ںیگل ہک فہ ایک روسؽ اہلل

اہمترا دبؽ اتکتب ادا رک دفں افر مت ےس اکنح رکولں۔ فہ ےنہک یگل ںیم ےن کشیب رک ایل )ینعی ںیم وخبیش رایض وہں( رضحت اعہشئ 

ےس اکنح رکایل وت اوہنں ےن فہ  ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک بج ولوگں ےن ہی انس ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجریہی

 امتؾ دیقی )ینب قلطصم ےک( وج اؿ ےک ہضبق ںیم ےھت، اںیہن وھچڑ دای افر اںیہن آزاد رک دای افر ےنہک  ےگ ہک ہی وت وضحر ارکؾ یلص اہلل

 اعتیل ہنع ےس زایدہ ہیلع فآہل فملس ےک رسساؽ فاےل ںیہ مہ ےن وکیئ وعرت اینت ربتک فایل ںیہن دیھکی اینپ وقؾ رپ وجریہی ریض اہلل

ہک اؿ ےک ببس ےس وس دیقی ینب اقلطصمل ےک آزاد وہےئگ، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی ہصق تجح ےہ اس ابت رپ ہک فیل اےنپ آپ 

 اک اکنح رک اتکس ےہ۔

 دبعازعلسی نب ییحی ، انب ااحسؼ، دمحم نب رفعج نب زریب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 رشمفط آزادی اک ایبؿ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رشمفط آزادی اک ایبؿ

     533    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ج٤ہا٪، سٔی٨ہ٣شذد ب٩ ٣رسہذ، ًبذاٟوارث، سٌیذ ب٩  :  راوی

٨ُِت ٤٣َِ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٔٔی٨ََة  ٩ًَِ َس ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُج٤َِضاَ٪  ٩ًَِ َس َِٟوارٔٔث  ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  صَٕذ َحذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ َِٟت َحذَّ ا َ٘ َٓ ٠ُوکّا ْٔل٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

٠ًََیِ  َّي اہللُ  ٠َِیَک أَِ٪ َتِخُذ٦َ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَ َک َوأَِطتََُٔن  ُ٘ ٔ ًِت ُ ُِٗت أ اَر َٓ ًَََّيَّ ٣َا  ٥َِٟ َتِظتََِٔٔط  ٠ُِت َوإِٔ٪  ُ٘ َٓ طٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ًِٔظَت 

ًَََّيَّ  ََكَِت  َ ِتنٔي َواِطت َ٘ َت ًِ َ أ َٓ ٥َ ٣َا ًِٔظُت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ



 

 

ہ ا ؿ، ہنیفس رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اؾ ہملس
 م
خ

اک الغؾ اھت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےھجت آزاد  دسمد نب رسمدہ، دبعاولارث، دیعس نب 

رکیت وہں اس رشط رپ ہک وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زدنیگ رھب دجا ہن وہاگ سپ اوہنں ےن ےھجم آزاد رک دای افر ھجم رپ 

 ذموکرہ رشط اگلیئ۔

ہ ا ؿ، ہنیفس :  رافی
 م
خ

 دسمد نب رسمدہ، دبعاولارث، دیعس نب 

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

  

 الغؾ ےک یسک ہصح وک آزاد رکےن اک ایبؿ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ےک یسک ہصح وک آزاد رکےن اک ایبؿ

     534    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وٟیذ، ہ٤ا٦، ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ہ٤ا٦، ٗتادہ، اب٩ ٠٣یح، ےن اپ٨ے واٟذابو  :  راوی

٧َََا  َ َ ِْ نَي أَ ٌِ ٤َِٟ ٕ ا ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٦ْ ح و َحذَّ ث٨ََا َص٤َّ َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠٤َِٟٔیٔح َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  َص٤َّ

َِٟؤٟیٔذ  ا٢َ أَبُو ا َٗ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َٔک ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ َُٓذِٔکَ ذَٟ  ٕ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ََُُل٦ ّؼا  ِ٘ َٙ ٔط َت ًِ َِٟیَص ِهَّلِل ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل أَ ا٢َ  َ٘

طُ  َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًِٔت َّي اہللُ  أََجاَز ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ ٕ فٔي َحٔذیثٔطٔ  ثٔيَ َٛ یْک َزاَد اب٩ُِ   رَشٔ

فدیل، رامؾ، دمحم نب ریثک، رامؾ، اتقدہ، انب حیلم، ےن اےنپ فادل ےس رفاتی ایک ہک اکی صخش ےن اےنپ الغؾ اک ھچک ہصح آزاد رک دای  اوب

ات( انب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک وت رفامای ہک اہلل اعتیل ےک ےیل وکیئ رشکی ںیہن )دصقم ہی ہک اانپ وپرا الغؾ آزاد رک

 ریثک ےن اینپ رفاتی ںیم اانت ااضہف ایک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکس قتع اک اجزئ رقار دے دای۔

 اوب فدیل، رامؾ، دمحم نب ریثک، رامؾ، اتقدہ، انب حیلم، ےن اےنپ فادل :  رافی

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



 

 

  

 رتشمک الغؾ ںیم ےس وکیئ اانپ ہصح آزاد رکے وت ایک مکح ےہ؟

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رتشمک الغؾ ںیم ےس وکیئ اانپ ہصح آزاد رکے وت ایک مکح ےہ؟

     535    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نرض ب٩ ا٧ص، بظيَ ب٩ ٧ہیک٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ہ٤ا٦، ٗتادہ  :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔیٕک  ٩ًَِ َبٔظيَ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ََِٔي َص٤َّ َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٙ َحذَّ َت ًِ ٩ِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل أَ

 ًَ َّي اہللُ  أََجاَز ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ ُط ٩ِ٣ٔ ََُُل٦ٕ  َٟ ّؼا  ِ٘ َة ث٨٤ََٔطٔ ٔط ٣َطُ َب٘ٔیَّ طُ َوََغَّ َ٘  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًِٔت

دمحم نب ریثک، رامؾ، اتقدہ رضن نب اسن، س ری نب کیہن ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن الغؾ )رتشمک( ںیم ےس اےنپ ےصح وک آزاد رک 

یق الغؾ یک تمیق وطبر اتفاؿ امکل وک دولایئ دای۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک آزاد رکےن وک اجزئ رقار دای افر اب

)ویکہکن آداھ آزاد وہ آداھ الغؾ( ہی اننکمم ےہ ذہلا قتع وت اجزئ ےہ اہتبل آزاد رکےن فاال اےنپ رشکی ےک ہصح یک تمیق اےنپ رشکی وک 

 ادا رکے اگ۔

 دمحم نب ریثک، رامؾ، اتقدہ رضن نب اسن، س ری نب کیہن :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رتشمک الغؾ ںیم ےس وکیئ اانپ ہصح آزاد رکے وت ایک مکح ےہ؟

     536    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، اح٤ذ ب٩ ًَّي ب٩ سویذ، روح، طٌبہ، ٗتادہ، اپني س٨ذ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ُسَویِٕذ حَ  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  رَفٕ ح و َحذَّ ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبُة َحذَّ ٌِ ث٨ََا ُط ََ َحذَّ ا َٗ ث٨ََا َرِوْح  ذَّ

 ٔ َتاَدَة بٔإ َٗ ٠َِیطٔ ٩ًَِ  ٌَ َٓ َٙ ٠٤ِ٣َُوکّا بَِی٨َُط َوبَيَِن آََخَ  َت ًِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُى  ِس٨َادٔظٔ  ِٔ َٟ ََلُػُط َوَصَذا  َْ

 اب٩ِٔ ُسَویِذٕ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ادمح نب یلع نب وسدی، رفح، ہبعش، اتقدہ، اینپ دنس ےس روسؽ اہلل یلص

ںیہ ہک آپ ےن رفامای سج ےن یسک رتشمک الغؾ )ںیم ےس اانپ ہصح( وک آزاد رکدای وت اس رپ اس اک ڑھچاان یھب ےہ۔ )ینعی دفرسے 

 رشکی اک وج ہصح ےہ اس یک تمیق ادا رکے لمکم آزاد رکان رضفری ےہ افر قتع اس اک ربتعم ےہ(۔

 ، دمحم نب رفعج، ادمح نب یلع نب وسدی، رفح، ہبعش، اتقدہ، اینپ دنسدمحم نب ینثم :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رتشمک الغؾ ںیم ےس وکیئ اانپ ہصح آزاد رکے وت ایک مکح ےہ؟

     537    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ثني، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، اح٤ذ ب٩ ًَّي ب٩ سویذ، روح ہظا٦ ب٩ ابي ًبذاہلل ٗتادہ، ےن اپني س٨ذ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ثَنٔي أَبٔي ح و َحذَّ ٕ َحذَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا صَٔظا٦ُ َحذَّ ث٨ََا َرِوْح َحذَّ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ُسَویِٕذ َحذَّ

 َٙ َت ًِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َتاَدَة بٔإِٔس٨َادٔظ َٗ  ٩ًَِ ِبٔذ اہللٔ  ًَ َٙ ٩ِ٣ٔ  ب٩ُِ أَبٔي  َت ًَ َُٟط فٔي ٠٤ِ٣َُوٕک  َنٔؼیّبا 

ُط ٣َا٢ْ َو  َٟ ُى اب٩ِٔ ُسَویِذٕ ٣َأٟطٔ إِٔ٪ کَاَ٪  ِٔ َٟ َّي ا٨َّٟرِضَ ب٩َِ أ٧ََٕص َوَصَذا  ٤َُِٟثن ٥ِ یَِذُِکِ اب٩ُِ ا َٟ 

ےس انب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ادمح نب یلع نب وسدی، رفح اشہؾ نب ایب دبعاہلل اتقدہ، ےن اینپ دنس ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

)رتشمک( الغؾ ںیم ےس اانپ ہصح آزاد رک دای وت فہ اس ےک امؽ ےس آزاد وہاجےئ رفاتی ایک ےہ ہک آپ ےن رفامای سج صخش ےن یسک 



 

 

 اگ ارگ اس ےک اپس امؽ وہ، انب اینثمل ےن رضن نب اسن اک ذترکہ ںیہن ایک افر ہی اافلظ دحثی وسدی ےک ایبؿ رکدہ ںیہ۔

  اتقدہ، ےن اینپ دنسانب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ادمح نب یلع نب وسدی، رفح اشہؾ نب ایب دبعاہلل :  رافی

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

  

 نج ولوگں ےن اس دحثی ںیم اعسہی اک یھب ذرک ایک ےہ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 نج ولوگں ےن اس دحثی ںیم اعسہی اک یھب ذرک ایک ےہ

     538    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، ٗتادہ، نرض ب٩ ا٧ص بظيَ ب٩ ٧ہی١، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  اَر َحذَّ لَّ ٌَ ِٟ نٔي ا ٌِ ث٨ََا أَبَاُ٪ َی ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٔ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ َبٔظيَ ب٩ِٔ ٧َضٔیٕک 

٠َِیطٔ أَِ٪ یُ  ٌَ َٓ َٙ َط٘ٔیّؼا فٔي ٠٤ِ٣َُوٛٔطٔ  ًَِت ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ََّ صَُزیَِزَة  ٔ َٟطُ ٣َا٢ْ َوإ ُط إِٔ٪ کَاَ٪  ُط ک٠َُّ َ٘ ٔ ت ٌِ

٠َِیطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ ََ ٣َِظ ِ َُي ِبُذ  ٌَ ِٟ  اِسُتِشعَٔي ا

ل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ملسم نب 
 ی 
ہ

 

ت

اربامیہ، اابؿ، اتقدہ، رضن نب اسن س ری نب 

صخش ےن اانپ ہصح )رتشمک( الغؾ ںیم ےس آزاد رک دای وت اس یک ذہم داری ےہ ہک اےس وپرا آزاد رکے ارگ اس ےک اپس امؽ وہ )اس 

 ہیقب( افر ارگ اس ےک اپس امؽ ہن وہ وت الغؾ ےس نرک  رکفایئ اجےئ یگ ریغب تقشم ڈاےل۔یک تمیق ادا رکےن ےک ےیل 

ل، اوبرہریہ :  رافی
 ی 
ہ

 

ت

 ملسم نب اربامیہ، اابؿ، اتقدہ، رضن نب اسن س ری نب 

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

  

 زاد رکےن اک ایبؿالغؾ آ :   ابب



 

 

 نج ولوگں ےن اس دحثی ںیم اعسہی اک یھب ذرک ایک ےہ

     539    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نص ب٩ ًَّي، یزیذ اب٩ زریٍ، ًَّي ب٩ ًبذاہلل، ٣ح٤ذ ب٩ بْش، سٌیذ ب٩ ابي رعوبہ، ٗتادہ نرض ب٩ ا٧ص بظيَ ب٩  :  راوی

 ٧ہیک، ابوہزیزہ

ث٨ََ  ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ًََّٔيُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍٕ ح و َحذَّ نٔي اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ٧َََََا َیزٔیُذ َی ِْ ًََّٓٔيٕ أَ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ ُوُط  ِٔ َٟ ُذ ب٩ُِ بِْٔشٕ َوصََذا  ا ٣َُح٤َّ

 ٔ ٩ًَِ َبٔظيَ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ٠َِیطٔ َس ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ب٩ِٔ ٧َضٔیٕک 

َٟطُ  ٠ًََِیطٔ فٔي ٣َأٟطٔ إِٔ٪ کَاَ٪  َخََلُػُط  َٓ ُط فٔي ٠٤ِ٣َُوٕک  َٟ َٟطُ أَِو َط٘ٔیّؼا  ّؼا  ِ٘ َٙ ٔط ًَِت ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ُٗو٦َِّ َوَس٠َّ ُط ٣َا٢ْ  َٟ ٥َِٟ َی٩ُِٜ  إِٔ٪  َٓ ٣َا٢ْ 

بِ  ٌَ ِٟ ا٢َ أَبُو َداُود فٔي َحٔذیثٔض٤َٔا جَ ا َٗ ٠َِیطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ ََ ٣َِظ ِ ًَِذ٢ٕ ث٥َُّ اِسُتِشعَٔي َٟٔؼاحٔبٔطٔ فٔي ٗٔی٤َتٔطٔ َُي ََ ُذ ٗٔی٤ََة  ِ َٓاِسُتِشعَٔي َُي ا  ٌّ ٤ٔی

ًََّٓٔيٕ  ُى  ِٔ َٟ ٠ًََِیطٔ َوصََذا   ٕٚ و ُ٘  ٣َِظ

 نب ایب رعفہب، اتقدہ رضن نب اسن س ری نب کیہن، اوبرہریہ ےن وضحر رصن نب یلع، سیدی انب زرعی، یلع نب دبع اہلل، دمحم نب رشب، دیعس

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ ہک آپ ےن رفامای ہک سج صخش ےن یسک الغؾ )رتشمک( ںیم ےس اےنپ ہصح وک آزاد 

امؽ ہن وہ وت الغؾ یک درایمین تمیق اگلیئ اجےئ یگ رک دای وت اےس ڑھچاان اس ےک امؽ ںیم ےہ ارگ اس ےک اپس امؽ وہ افر ارگ اس ےک اپس 

افر دفرسے ہصح ےک رشاکء ےک وصحں یک تمیق ےک ربارب الغؾ ےس زمدفری رکایئ اجےئ یگ ریغب اس رپ تقشم ڈاےل وہےئ اامؾ 

 اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رھپ الغؾ ےس نرک  زمدفری رکفایئ یئگ ریغب تقشم ڈاےل وہےئ اس رپ۔

 یلع، سیدی انب زرعی، یلع نب دبعاہلل، دمحم نب رشب، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ رضن نب اسن س ری نب کیہن، اوبرہریہرصن نب  :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

  اک یھب ذرک ایک ےہنج ولوگں ےن اس دحثی ںیم اعسہی



 

 

     540    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، یحیي ب٩ ابي ًذی، سٌیذ، داؤد، روح ب٩ ًبادہ ےن اپني س٨ذ :  راوی

ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َس ًَذٔٓیٕ  ث٨ََا َیِحیَي َواب٩ُِ أَبٔي  إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَبُو َداُود َوَرَواُظ َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَدَة َحذَّ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٔ َو٣َ بٔإِٔس٨َادٔظ

 ٩ًَِ ا  ٌّ ٕٕ َج٤ٔی ٠َ َْ ایََة َوَرَواُظ َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ َو٣ُوَسي ب٩ُِ  ٌَ ٥َِٟ یَِذُِکِ اٟشِّ وبََة  ٌٔیٕذ ب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ٔ َیزٔیَذ ب٩ِٔ ٩ًَِ َس َتاَدَة بٔإِٔس٨َاد َٗ  

 َ٨ ٌِ ٍٕ َو٣َ ایَةَ ُزَریِ ٌَ ا ٓٔیطٔ اٟشِّ  اُظ َوَذَِکَ

دمحم نب اشبر، ییحی نب ایب دعی، دیعس، داؤد، رفح نب ابعدہ ےن اینپ دنس ےس یہی دحثی لقن یک ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اےس رفح 

نب زرعی یک دنس ےس ایس ےک نب ابعدہ ےن دیعس نب ایب رعفہب ےس وج رفاتی ایک ےہ اںیمس اعسہی اک ذرک ںیہن ایک افر ایس دحثی وک رجری 

 مہ ینعم ایبؿ یک ےہ افر اس ںیم اعسہی اک ذرک ایک ےہ۔

 دمحم نب اشبر، ییحی نب ایب دعی، دیعس، داؤد، رفح نب ابعدہ ےن اینپ دنس :  رافی

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

  

صعا  ےک اقلئ ںیہاؿ ولوگں اک 

 

ست
 ایبؿ وج امؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم دعؾ ا

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

صعا  ےک اقلئ ںیہ

 

ست
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وج امؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم دعؾ ا

     541    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 َ٠ ًَ َّي اہللُ  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َٟطُ َحذَّ کّا  َٙ رٔشِ ًَِت ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

کَائَطُ حَٔؼَؼُض٥ِ  ًَِلی رُشَ َ أ َٓ ِذ٢ٔ  ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ ٗٔی٤َُة ا َٙ فٔي ٠٤ِ٣َُوٕک أُٗٔی٥َ  َت ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  َت ًَ ِذ  َ٘ َٓ  ََّ ٔ ِبُذ َوإ ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ  َٙ ٔ ًِت ُ  َوأ



 

 

یبنعق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن یسک الغؾ 

اجےئ یگ افر اس ےک ہیقب رشاکء وک ادایگیئ یک اجےئ یگ، )رتشمک( ںیم ےس اانپ ہصح آزاد رک دای وت اس ےک الغؾ یک انمبس تمیق اگلیئ 

اؿ ےک وصحؽ ےک دقبر افر الغؾ اس رپ آزاد وہ اجےئ اگ افر ارگ اس ےک اپس امؽ ںیہن ےہ وت انتج ہصح اس ےن آزاد ایک ےہ اانت یہ آزاد 

 رےہ اگ۔

 یبنعق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

صعا  ےک اقلئ ںیہ

 

ست
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وج امؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم دعؾ ا

     542    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًز سے حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ٣و١٣، اس٤اًی١، ایوب، ٧آٍ، اب٩ :  راوی

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ١ْ َحذَّ ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ٍْ َحذَّ ٔ ا٢َ َوکَاَ٪ ٧َآ َٗ ٨َاُظ  ٌِ طٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ

 ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  َت ًَ ِذ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِطُ ُرب٤ََّا  ُ٘ ٥َِٟ َی َٙ َوُرب٤ََّا   َت

وملم، اامسلیع، اویب، انعف، انب رمع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس دحثی ےک لثم رفاتی رکےت ںیہ ہک افر 

 اویب ےتہک ںیہ ہک انعف ےن شب افاقت قتع ہنم امقتع ےک اافلظ ےہک افر ضعب افاقت ںیہن ےہک۔

 ب، انعف، انب رمع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسوملم، اامسلیع، اوی :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

صعا  ےک اقلئ ںیہ

 

ست
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وج امؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم دعؾ ا

     543    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ داؤد، ح٤اد، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْد  ث٨ََا َح٤َّ َتکٔيُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٥َ بَٔضَذا َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  يِّ َػَّ

ا َٗ ٥َ أَِو َطِیْئ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َِٟحٔذیٔث  ََل أَِدرٔی صَُو فٔي ا َٓ ا٢َ أَیُّوُب  َٗ َِٟحٔذیٔث  َٙ ا َت ًَ َٙ ٨ِ٣ُٔط ٣َا  َت ًَ  ََّ ٔ ٍْ َوإ ٔ  َُٟط ٧َآ

رمع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی رفاتی رکےت ںیہ اویب ےتہک ںیہ ہک،  امیلسؿ نب داؤد، امحد، اویب، انعف، انب

، ، ےک اافلظ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمفی ےہ ای ہی ہک فہ انعف ےن ےہک ںیہ۔
َ
ق
َ

 

ؼَی

  
َ
 م
ُ
ة
ْ

 

ی ِ
 م
َ
ق
َ

 

ؼَی

  
َ
ِإّل
َ
 ف

 ؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسامیلسؿ نب داؤد، امحد، اویب، انعف، انب رمع وضحر ارک :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

صعا  ےک اقلئ ںیہ

 

ست
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وج امؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم دعؾ ا

     544    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، ًبیذاہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ  ٧َََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ َ َ ِْ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَ ا٢َ َرُس  َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ و٢ُ اہللٔ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َُٟط ٣َا یَ  ُط ک٠ُِّطٔ إِٔ٪ کَاَ٪  ُ٘ ٠َِیطٔ ًِٔت ٌَ َٓ َٟطُ  کّا ٩ِ٣ٔ ٠٤ِ٣َُوٕک  َٙ رٔشِ َت ًِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَ ًَ َّي اہللُ  ُط ٣َا٢ْ َػَّ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ُّ ث٨َ٤ََُط َوإِٔ٪  ِب٠ُ

َٙ َنٔؼیَبطُ  َت ًَ 

تی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اےنپ رتشمک اربامیہ نب ومیس، یسیع، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفا



 

 

ارب الغؾ ںیم ےس اانپ ہصح آزاد رک دای وت اس ےک ذہم وپرے الغؾ وک آزاد رکان رضفری ےہ ارگ فہ اانت امدلار وہ وج الغؾ یک ہیقب تمیق ےک رب

  اجےئ اگ۔وہ افر ارگ اس ےک اپس اانت امؽ ںیہن ےہ وت اس اک ہصح آزاد وہ

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

صعا  ےک اقلئ ںیہ

 

ست
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وج امؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم دعؾ ا

     545    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، یزیذ ب٩ ہارو٪، یحیي ب٩ سٌیذ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز اض س٨ذ :  راوی

أٟذٕ  َْ ث٨ََا ٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٌٔیٕذ  ََِٔي َیِحیَي ب٩ُِ َس َ َ ِْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَ َّي اہللُ َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٤ًََُز 

نَي إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣ُوَسي ٌِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ

 دلخم نب اخدل، سیدی نب اہرفؿ، ییحی نب دیعس، انعف، انب رمع اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی اربامیہ نب ومٰیس یہ ےک امدنن وقنمؽ ےہ۔

  دیعس، انعف، انب رمع اس دنسدلخم نب اخدل، سیدی نب اہرفؿ، ییحی نب :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

صعا  ےک اقلئ ںیہ

 

ست
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وج امؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم دعؾ ا

     546    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اء، جویزیہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز سے اض س٨ذ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  ٔذ ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ َحذَّ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ نَي  َػَّ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ًَ

ًَََّي ِبُذ  ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ  َٙ ٔ ًِت ُ ٔلَي َوأ َٙ ا٧َِتَهي َحٔذیُثُط إ َت ًَ َٙ ٨ِ٣ُٔط ٣َا  َت ًَ ِذ  َ٘ َٓ  ََّ ٔ ٥ِ یَِذُِکِ َوإ َٟ ٨َاظُ  ٣َأٟٕک َو ٌِ ٣َ 

 اک ذرک ںیہن دبع اہلل نب دمحم نب اامسء، وجریہی، انعف، انب رمع ےس اس دنس ےس دحثی امکل یہ وقنمؽ ےہ افر اس 
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ُ
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 ےہ افر ہی دحثی ف

 دبعاہلل نب دمحم نب اامسء، وجریہی، انعف، انب رمع ےس اس دنس :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

صعا  ےک اقلئ ںیہ

 

ست
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وج امؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم دعؾ ا

     547    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وس٥٠حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز، رسو٢ اہلل ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ   ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

 ٔ َٙ ٨ِ٣ُٔط ٣َا بَق َت ًَ ِبٕذ  ًَ ُط فٔي  َٟ کّا  َٙ رٔشِ ًَِت ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ِبذٔ َوَس٠َّ ٌَ ِٟ ُّ ث٩َ٤ََ ا ُط ٣َا یَِب٠ُ َٟ  َي فٔي ٣َأٟطٔ إَٔذا کَاَ٪ 

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، انب رمع، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای سج 

 اگ اس ےک امؽ ںیم ارگ اس ےک اپس اس یک تمیق صخش ےن دبع رتشمک ںیم ےس اانپ ہصح آزاد ایک وت اس اک ہیقب ہصح یھب آزاد وہ اجےئ

 ےک غلبم امؽ وہ۔

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، انب رمع، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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



 

 

  

 اد رکےن اک ایبؿالغؾ آز :   ابب

صعا  ےک اقلئ ںیہ

 

ست
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وج امؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم دعؾ ا
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 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ٤ًزو، سا٥ٟ، اپ٨ے واٟذ :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٥َ إٔذَا َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ یَِب٠ُ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ دٔی٨َإر 

َص  ِٛ ََ َو ٠ًََِیطٔ ٗٔی٤َّة   ٦ُ وَّ َ٘ ا ُی إِٔ٪ کَاَ٪ ٣ُورٔسّ َٓ َٙ أََحُذص٤َُا َنٔؼیَبطُ  ًَِت َ أ َٓ ِبُذ بَيَِن اث٨َِئِن  ٌَ ِٟ ََ َطَلَم ث٥َُّ  کَاَ٪ ا ُٙ  َو َت ٌِ  ُی

ادمح نب لبنح، ایفسؿ، رمعف، اسمل، اےنپ فادل ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی اراشد لقن رکےت ںیہ ہک بج وکیئ الغؾ دف 

آدویمں ںیم رتشمک وہ سپ اؿ ںیم ےس اکی ےن اانپ ہصح آزاد رک دای وت ارگ آزاد رکےن فاالوخاحشؽ ےہ وت الغؾ یک تمیق اگلیئ اجےئ 

ایسی تمیق وج تہب اٹھگ رک ہن اگلیئ اجےئ افر ہن تہب ڑباھ رک رھپ اےس آزاد رک دای اجےئ اگ )آزاد رکےن فاےل ےک امؽ ےک ذرہعی  یگ

 ےس(۔

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ، رمعف، اسمل، اےنپ فادل :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

صعا  ےک اقلئ ںیہ

 

ست
 اؿ ولوگں اک ایبؿ وج امؽ ہن وہےن یک وصرت ںیم دعؾ ا
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 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، طٌبہ، ْاٟذ، ابوبْش، اب٩ ث٠ب، اپ٨ے واٟذ :  راوی

 ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي بِْٔشٕ ا أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحذَّ ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ ٠ٔبِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟتَّ ٨َََِٔیِّ 



 

 

 ًِ ٤ََّا صُوَ أَ٪َّ َرُجَّل أَ ا٢َ أَِح٤َُذ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٨ِطُ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ِّ٤ ـَ ٥ِ٠َ ُی َٓ ُط ٩ِ٣ٔ ٠٤ِ٣َُوٕک  َٟ َٙ َنٔؼیّبا  ٠ٔبَّ َت نٔي اٟتَّ ٌِ أئ َی  بٔاٟتَّ

ائٔ  اَئ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ ِِّن اٟتَّ ٥َِٟ یَُبي  ُّ َِٟث َبُة أَ ٌِ  َوکَاَ٪ ُط

، اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن رتشمک الغؾ ںیم ادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اخ  

 

دل، اوبرشب، انب ت

 ےس اانپ ہصح آزاد رک دای وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک رشکی وک ہیقب ہصح اک امضؿ ںیہن دولاای۔ اامؾ ادمح نب لبنح

، ات  

 

  ںیہن ےہ ہکلب ت

 

لب  ہی ت

 

 ےک اسھت ےہ افر رضحت ہبعش وج رافی ںیہ اس دحثی ےک فہ ذرا وت ےل ےھت رفامےت ںیہ ہک انب الی

 ( وت اتء فاحض ںیہن رکےتکس ےھت اثء ےس۔ )اتء وبےتل ےھت وت اثء وسحمس وہات۔

، اےنپ فادل :  رافی  

 

 ادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اخدل، اوبرشب، انب ت

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

  

 وکیئ صخش ذی رحمؾ اک امکل وہ وت ایک مکح ےہ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش ذی رحمؾ اک امکل وہ وت ایک مکح ےہ

     550    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ٗتادہ، حش٩، س٤زہ، :  راوی

 ٩ًَِ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ا

َّي ا٢َ  َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ اْد  ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِذٕب ٓامَٔی َیِحٔشُب َح٤َّ ٍٕ آََخَ  ا٢َ ٣ُوَسي فٔي ٣َِؤؿ َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ُضَو رُحٌّ  َٓ  ٕ٦  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ٠َ٣ََک َذا َرح٥ٕٔ ٣ََِحَ

امحد نب ہملس، اتقدہ، نسح، رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ملسم نب اربامیہ، ومٰیس نب اامسلیع،

 ہک وج صخش ذی رمح رحمؾ اک امکل وہاجےئ وت فہ )ولممک( آزاد وہ اجےئ اگ۔



 

 

 ملسم نب اربامیہ، ومٰیس نب اامسلیع، امحد نب ہملس، اتقدہ، نسح، رمسہ، :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش ذی رحمؾ اک امکل وہ وت ایک مکح ےہ

     551    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟوہاب، ٗتادہ،٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪،  :  راوی

َتاَدَة أَ٪َّ ٤ًََُز  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َس َِٟوصَّأب  ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ أب َرضَٔي اہللُ  َِٟخلَّ ب٩َِ ا

ُضَو رُحٌّ  َٓ  ٕ٦  ٩ِ٣َ ٠َ٣ََک َذا َرح٥ٕٔ ٣ََِحَ

ب، اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک وج صخش یسک رقاتب داری ذی رمح رحمؾ اک امکل وہ فہ ولممک دمحم نب امیلسؿ، دبعاولاہ

 آزاد ےہ۔

 دمحم نب امیلسؿ، دبعاولاہب، اتقدہ، :  رافی

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

  

 رکےن اک ایبؿالغؾ آزاد  :   ابب

 وکیئ صخش ذی رحمؾ اک امکل وہ وت ایک مکح ےہ

     552    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪، ًبذاٟوہاب، سٌیذ، ٗتادہ، حش٩ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

َِٟوصَّأب  ًَِبُذ ا ث٨ََا  َ٪ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُضَو رُحٌّ َحذَّ َٓ  ٕ٦ ا٢َ ٩ِ٣َ ٠َ٣ََک َذا َرح٥ٕٔ ٣ََِحَ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ   ٩ًَِ َس

دمحم نب امیلسؿ، دبعاولاہب، دیعس، اتقدہ، نسح ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وج ذی رمح رحمؾ اک امکل وہاجےئ وت فہ 

 ولممک آزاد ےہ۔

 اولاہب، دیعس، اتقدہ، نسح ریض اہلل اعتیل ہنعدمحم نب امیلسؿ، دبع :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش ذی رحمؾ اک امکل وہ وت ایک مکح ےہ

     553    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابو بْک ب٩ ابي طیبہ، ابواسا٣ہ، سٌیذ، ٗتادہ، جابز ب٩ زیذ، حش٩ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اور حرضت جابز رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ ب٩ زیذ

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َس ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ أَبُو َداُود  َحذَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ ٣ِٔث٠َُط  َزیِٕذ َوا

 ٕ اد ُى ٩ِ٣ٔ َح٤َّ َٔ ٌٔیْذ أَِح  َس

 اوب رکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیعس، اتقدہ، اجرب نب زدی، نسح ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب زدی ےس یہی

 دحثی وقنمؽ ےہ۔

 اوبااسہم، دیعس، اتقدہ، اجرب نب زدی، نسح ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب زدیاوب رکب نب ایب ہبیش،  :  رافی

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

  

 اؾ فدل )ابدنی( یک آزادی اک ایبؿ



 

 

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

  )ابدنی( یک آزادی اک ایبؿاؾ فدل

     554    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، ٣ح٤ذ ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، ْلاب ب٩ ػاٟح، جو ْارجہ ٗیص ُیَل٪ ٛے ٗبی٠ہ كي ًورت  :  راوی

 ت٬ی

ِیَّٔيُّ  َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  أب ب٩ِٔ َػأٟٕح ٣َِولَي َحذَّ لَّ َْ  ٩ًَِ  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحذَّ

ًََّمِّ  ٔذ٦َ بٔي  َٗ َِٟت  ا َٗ ًَِیََلَ٪  ِیٔص  َٗ ارَٔجٔة  َْ  ٩ِ٣ٔ ٕ ١ٕٔ٘ ا٣َِزأَة ٌِ ٩ًَِ َسََل٣ََة ب٨ِٔٔت ٣َ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ نٔ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًَ َبا َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ي  فٔي ا

ُِٟحَبأب ث٥َُّ َص٠َ  ِبَذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا ًَ ُط  َٟ َِٟذُت  َو َٓ ٤ِزٕو  ًَ ِٟیُرِسٔ ب٩ِٔ  ٤ِزٕو أَخٔي أَبٔي ا ًَ ُِٟحَبأب ب٩ِٔ  َِٟت ا٣َِزأَتُُط اِْلَ٪ َواہللٔ ٩ِ٣ٔ ا ا َ٘ َٓ َک 

 َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ ٔذ٦َ تَُبأًيَن فٔي َدی٨ِٔطٔ  َٗ ًَِیََلَ٪  ِیٔص  َٗ ارَٔجٔة  َْ ِّي ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ  ِٔ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ُ٘

 َٟ َو َٓ ٤ًَِزٕو  ُِٟیرِسٔ ب٩ِٔ  ٤ِزٕو أَخٔي أَبٔي ا ًَ ُِٟحَبأب ب٩ِٔ  ًَنٔي ٩ِ٣ٔ ا َبا َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٤َِٟٔذی٨ََة فٔي ا ًََّمِّ ا ُِٟحَبأب بٔي  ًَِبَذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا ُط  َٟ ِذُت 

 َ٘ َٓ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َول ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َِٟت ا٣َِزأَتُطُ اِْلَ٪ َواہللٔ تَُبأًيَن فٔي َدی٨ِٔطٔ  ِٟیرُِسٔ ا وُظ أَبُو ا ُْ ُِٟحَبأب ٗٔی١َ أَ يُّ ا

ذٔ  َٗ  ٕٙ ُت٥ِ بَٔزٗٔی ٌِ إَٔذا َس٤ٔ َٓ وَصا  ُ٘ ٔ ًِت ا٢َ أَ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َث إ ٌَ َب َٓ ٤ِزٕو  ًَ ًَََّي ب٩ُِ  ٔذ٦َ  َٗ ؤِي َو ُ٘ َت ًِ َ أ َٓ َِٟت  ا َٗ ًَوِِّؿ٥ُِٜ ٨ِ٣َٔضا  ُ أِتُؤِي أ َٓ ًَََّيَّ   ٦َ

َؿُض٥ِ ٣ٔنِّي ََُُل٣ّا وَّ ٌَ َٓ  ْٙ ٥َ َرٗٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

 یک وعرت یھت  یتہ ںیہ ہک ریما ؤاچ ےھجم دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، اطخب نب اصحل، وج اخرہج سیق الیغؿ ےک ہلیبق

زامہن اجتیلہ ںیم ےل رک آای افر ةحب نب رمعف وج اوبارسیل نب رمعف اک اھبیئ اھت، ےک اہھت ےھجم رففتخ رکدای، ںیم ےن اس ےک ےیل 

ب ےک رقہض )یک ادایگیئ( ےک ےیل دبعارلنمح نب اابحلب وک منج دای، رھپ ةحب رم ایگ وت اس یک ویبی ےنہک یگل ہک دخایک مسق، ےھجت ةح

رففتخ ایک اجےئ اگ وس ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل ںیم 

ب نب رمعف، اوبارسیل ینب اخرہج سیق الیغؿ یک وعرت وہں افر ےھجم ریما ؤاچ دمہنی ےل رک آای اھت زامہن اجتیلہ ںیم، سپ اس ےن ےھجم ةح

نب رمعف ےک اھبیئ ےک اہھت رففتخ رک دای سپ ںیم ےن اس ےک فا ےط دبعارلنمح نب ةحب وک منج دای، اب ةحب یک ویبی  یتہ ےہ ہک 

 ةحب ےک رقہض ںیم ےھجت رففتخ ایک اجےئ اگ، یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف ایک ةحب اک فایل فارث وکؿ ےہ؟ اہک ایگ



 

 

ہک اس اک اھبیئ اوبارسیل نب رمعف، وضحر ےن اس ےک اپس انہم اجیھب افر رفامای ہک اےس )السہم( وک آزاد رکف افر بج مت ہی ونس ہک ریمے 

اپس تمینغ ںیم الغؾ فریغہ آےئ ںیہ وت ریمے اپس آان ںیم ںیہمت اس اک وعض دفں اگ، السہم  یتہ ںیہ ہک اوہنں ےن ےھجم آزاد رک دای 

 اپس الغؾ آےئ وت اںیہن ریمے دبہل ںیم الغؾ دای۔ وضحر ےک

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، اطخب نب اصحل، وج اخرہج سیق الیغؿ ےک ہلیبق یک وعرت یھت :  رافی

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

  

 آزاد رکےن اک ایبؿالغؾ  :   ابب

 اؾ فدل )ابدنی( یک آزادی اک ایبؿ

     555    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٗیص، ًلاء، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ِضٔذ َحذَّ ًَ ًَََّي   ٔ د ََ َضأت اِْلَِو ٨َا أ٣َُّ ٌِ ا٢َ بٔ َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

َٓا٧َِتَضِی٨َا ا کَاَ٪ ٤ًَُزُ ٧ََضا٧َا  َّ٤٠َ َٓ ٥َ َوأَبٔي بَِْکٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

 ہک مہ ولوگں ےن اؾ فدل ابدنی وک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع ومیس نب اامسلیع، امحد، سیق، اطعء، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ

فآہل فملس ےک زامہن ںیم افر رضحت اوبرکب ےک زامہن ںیم رففتخ ایک سپ بج رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اک زامہن اھت وت اوہنں ےن 

 ںیمہ عنم رک دای سپ مہ رک ےئگ۔

 نب دبعاہللومیس نب اامسلیع، امحد، سیق، اطعء، اجرب  :  رافی

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

  

 وج صخش اےنپ الغومں وک وج ثلث ےس زادئ وہں آزاد رکدے وت ایک مکح ےہ؟



 

 

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 مکح ےہ؟وج صخش اےنپ الغومں وک وج ثلث ےس زادئ وہں آزاد رکدے وت ایک 

     556    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابي س٠امی٪، ًلاء، اس٤اًی١ ب٩ ابي ْاٟذ، س٤٠ہ، ب٩ ٛہی١، ًلاء ب٩ جابز ب٩  :  راوی

 ًبذاہلل

ِبٔذ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ َحذَّ أٟٕذ  َْ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔي  ًََلإئ َوإِٔس٤َ  ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ ا

٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ٕ ٨ِ٣ُٔط َو ٩ًَِ دُبُز ُط  َٟ َٙ ََُُل٣ّا  ًَِت ِبٔذ اہللٔ أَ٪َّ َرُجَّل أَ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ َضِی١ٕ  أ٣َََز بٔطٔ ُٛ َٓ َُيَُُِظ  ُط ٣َا٢ْ  ا٨َّٟٔبيُّ  َٟ

ٍٔ ٣ٔائَةٔ  ٍٔ ٣ٔائَٔة أَِو بٔتِٔش ٍَ بَٔشِب بٔی َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ل، اطعء نب اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ 
 ی 
کہ

ادمح نب لبنح، میشہ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، اامسلیع نب ایب اخدل، ہملس، نب 

آزاد رک دای اھت نکیل اس الغؾ ےک العفہ اس ےک اپس وکیئ دفرسا امؽ فریغہ ںیہن اھت،  ہک اکی صخش ےن اےنپ اکی الغؾ وک اےنپ ےھچیپ

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس رففتخ رکےن اک مکح رفامای وت فہ الغؾ است وس ای ون وس ںیم رففتخ وہا۔

ل، اطعء نب اجرب نب دبعاہلل ادمح نب لبنح، میشہ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، اامسلیع نب :  رافی
 ی 
کہ

 ایب اخدل، ہملس، نب 

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اےنپ الغومں وک وج ثلث ےس زادئ وہں آزاد رکدے وت ایک مکح ےہ؟

     557    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جٌرف ب٩ ٣شاَف، بْش ب٩ بْک، ًلاء ب٩ ابي رباح، جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی



 

 

ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔي َر  ثَنٔي  ٧َََا اِْلَِوَزاعٔيُّ َحذَّ َ َ ِْ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ بَِْکٕ أَ رَفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ َحذَّ ٌِ ث٨ََا َج ثَنٔ َحذَّ ِبٔذ اہللٔ بَإح َحذَّ ًَ ي َجابٔزُ ب٩ُِ 

٨ًَِطُ  ُّٙ بَٔث٨٤َٔطٔ َواہللُ أَُِنَي  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََِت أََح َّي اہللُ  نٔي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ ا٢َ َی َٗ  بَٔضَذا َزاَد َو

وضحر ارکؾ یلص  رفعج نب اسمرف، رشب نب رکب، اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل ےس یہی دحثی رمفی ےہ اس ااضہف ےک اسھت ہک

ہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس الغؾ یک تمیق اک وت زایدہ قحتسم ےہ )ہک ریتے اپس امؽ ف دفتل ںیہن( افر اہلل اعتیل اس ےس  ے رپفا

 (ںیہ۔ )ینعی اہلل اعتیل وک وت اس یک رضفرت ںیہن البفہج ریتے یہ افرپ فیلکت ڑبےھ یگ

 اطعء نب ایب رابح، اجرب نب دبعاہلل رفعج نب اسمرف، رشب نب رکب، :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اےنپ الغومں وک وج ثلث ےس زادئ وہں آزاد رکدے وت ایک مکح ےہ؟

     558    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ابوزبيَ، جابز :  راوی

٩ًَِ جَ   ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ث٨ََا أَیُّوُب  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٕ أَ٪َّ َرُجَّل ٣ٔ َحذَّ ا٢ُ ابٔز َ٘ ٩ِ اِْلَِنَؼارٔ ُی

ًَا بٔطٔ  َذ َٓ َُٟط ٣َا٢ْ َُيَُُِظ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٕ َو ٩ًَِ دُبُز وُب  ُ٘ ٌِ َٟطُ َی ا٢ُ  َ٘ َٟطُ ُی َٙ ََُُل٣ّا  َت ًِ وٕر أَ ُٛ ُط أَبُو ٣َِذ ٠َِیطٔ  َٟ ًَ َّي اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ًَبِ  ِی٥ُ ب٩ُِ  ٌَ ََاُظ نُ َ اِطت َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َیِظتََٔیطٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ إَٔذا کَاَ٪ َوَس٠َّ َٗ َِٟیطٔ ث٥َُّ  ٔ َضا إ ٌَ َٓ َذ َٓ ٔ بَٔث٤َأ٪ ٣ٔائَٔة دِٔرَص٥ٕ  ا٦ ذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا٨َّٟحَّ

 ٔ ََّي ذ ٌَ َٓ  ١ْ ـِ َٓ إِٔ٪ کَاَ٪ ٓٔیَضا  َٓ ََّي ًَٔیأٟطٔ  ٌَ َٓ  ١ْ ـِ َٓ إِٔ٪ کَاَ٪ ٓٔیَضا  َٓ ٔشطٔ  ِٔ ِ ب٨َٔ ٠َِیِبَذأ َٓ َّا  ٘ٔي َٓ  ٥ِ ُٛ ًَََّيأََحُذ ا٢َ  َٗ ابَتٔطٔ أَِو  ذٔی  ی ََقَ

َضاص٨َُا َوَصاص٨َُا َٓ َّل  ـِ َٓ إِٔ٪ کَاَ٪  َٓ  َرح٤ٔٔطٔ 

ادمح نب لبنح، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، اوبزریب، اجرب رفامےت ںیہ ہک اکی ااصنری صخش سج اک انؾ اوبذموکر اھت، ےن اےنپ اکی الغؾ 

ہ وکیئ امؽ یھب ںیہن اھت، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آزاد رک دای، وقعیب ےتہک ںیہ ہک دمرب انبای اھت، افر اےکس اپس الغؾ ےک العف



 

 

 ےن اس الغؾ وک ولباای افر رفامای ہک اےس وکؿ رخدیے اگ؟ میعن نب دبعاہلل نب ااحنلؾ ےن آھٹ وس درمہ ںیم اےس رخدی ایل افر فہ درمہ آپ

 اچےیہ ہک اےنپ سفن ےس رشفع رکے )ینعی ارگ ھچک ےن ااصنری وک دے دےیئ افر رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ ریقف وہ اجےئ وت اےس

راہ دخا ںیم دانی اچاتہ ےہ وت اےنپ آپ وک دے( سپ ارگ اس ںیم ےس ھچک چب اجےئ وت اےنپ ایعؽ رپ رخچ رکے سپ ارگ اس ںیم یھب 

اس ںیم یھب زایدیت زایدیت وہاجےئ وت اےنپ زعسی ف ااقرب رپ رخچ رکے ای رفامای ہک ذی رمح رحمؾ ااقرب رپ رخچ رکے سپ ارگ 

 وہاجےئ وت اِدرھ اُدرھ رخچ رکے۔

 ادمح نب لبنح، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ثلث ےس زادئ وہں آزاد رکدے وت ایک مکح ےہ؟وج صخش اےنپ الغومں وک وج 

     559    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤اد، ایوب، ابي َٗلبہ، ابي ٣ہ٠ب، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

٩ًَِ أَیُّوَب  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ َرُجَّل َحذَّ ٤َُِٟض٠َّٔب  ٩ًَِ أَبٔي ا ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة 

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  َّ َذَٟٔک ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َب٠َ َٓ َُيَُِص٥ُِ  َُٟط ٣َا٢ْ  ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ًِبُٕذ ٨ًَِٔذ ٣َِوتٔطٔ َو َة أَ َٙ ٔستَّ َت ًِ َّ َطٔذیّذاأَ ِو َٗ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ث٥َُّ  طٔ َوَس٠َّ

ّة  ٌَ َّٚ أَِرَب َٙ اث٨َِئِن َوأََر َت ًِ َ أ َٓ ََ بَِی٨َُض٥ِ  أََِقَ َٓ َحزَّأَص٥ُِ ثَََلثََة أَِجزَإئ  َٓ ًَاص٥ُِ   َد

امیلسؿ نب رحب، امحد، اویب، ایب القہب، ایب بلہم، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اینپ ومت ےک فتق اےنپ 

فہ اس ےک اپس وکیئ امؽ ںیہن اھت، اس یک ربخ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یچنہپ وت اس ےک ھچ الغومں وک آزاد رک دای نج ےک الع

آزاد رکےن فاےل ےک ابرے ںیم تخس اافلظ رفامےئ، رھپ اؿ الغومں وک ولباای افر اؿ ےک ھچ ےصح ےیک، افر اؿ ےک درایمؿ رقہع 

 ر وک الغؾ راھک۔ادنازی یک سپ اؿ ںیم ےس دف وک آزاد رک دای افر اچ



 

 

 امیلسؿ نب رحب، امحد، اویب، ایب القہب، ایب بلہم، رمعاؿ نب نیصح :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وت ایک مکح ےہ؟ وج صخش اےنپ الغومں وک وج ثلث ےس زادئ وہں آزاد رکدے

     560    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو کا١٣، ًبذاٌٟزیز، ْاٟذ، ابي َٗلبہ، ےن اپني س٨ذ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبَةَ  أْٟذ  َْ ث٨ََا  ٤ُِِٟخَتارٔ َحذَّ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ َٟطُ  َحذَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ َی َٟ ٨َاُظ َو ٌِ ٔ َو٣َ بٔإِٔس٨َادٔظ

َّ َطٔذیّذا ِو َٗ 

اوب اکلم، دبعازعلسی، اخدل، ایب القہب، ےن اینپ دنس ےس یہی دحثی ایبؿ یک ےہ نکیل اس ںیم ہی ںیہن رفامای ہک وضحر ےن اس ےک ابرے 

 ںیم تخس اافلظ رفامےئ۔

 القہب، ےن اینپ دنساوب اکلم، دبعازعلسی، اخدل، ایب  :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اےنپ الغومں وک وج ثلث ےس زادئ وہں آزاد رکدے وت ایک مکح ےہ؟

     561    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ابي َٗلبہ، ابوزیذ :  راوی



 

 

 ًَ ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ اُ٪  حَّ ًَِبذٔ اہللٔ صَُو اٟلَّ أُٟذ ب٩ُِ  َْ ث٨ََا  َة َحذَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٩ِ أَبٔي َزیِٕذ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َحذَّ

نٔي ٌِ ا٢َ َی َٗ ٨َاُظ َو ٌِ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ب٤َٔ ٔ ا ابٔز َ٘ ٩َِٓ فٔي ٣َ ٥ِ یُِذ َٟ  ٩َ َٓ ِب١َ أَِ٪ یُِذ َٗ ِو َطضِٔذتُُط  َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

فبہ نب ہیقب، اخدل، ایب القہب، اوبزدی ےس ہی یہی دحثی رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ںیم وموجد 

 اس یک دتنیف ےس لبق وت فہ املسمونں ےک ربقاتسؿ ںیم ہن دانفای اجات )ہی تخس اافلظ رفامےئ وضحر ےن(۔وہات 

 فبہ نب ہیقب، اخدل، ایب القہب، اوبزدی :  رافی

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

  

 ایبؿالغؾ آزاد رکےن اک  :   ابب

 وج صخش اےنپ الغومں وک وج ثلث ےس زادئ وہں آزاد رکدے وت ایک مکح ےہ؟

     562    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد ب٩ زیذ، یحیي ب٩ ًتیٙ، ایوب، ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٩، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين، :  راوی

ادُ ب٩ُِ  ث٨ََا َح٤َّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ َرُجَّل َحذَّ ٔذ ب٩ِٔ ٔسئَی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٕٙ َوأَیُّوَب  ًَتٔی ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ  َزیِٕذ 

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  َّ َذَٟٔک ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َب٠َ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ َُيَُِص٥ُِ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ًِبُٕذ ٨ًَِٔذ ٣َِوتٔطٔ َو َة أَ َٙ ٔستَّ َت ًِ َٓ أَ  ٥َ َٙ طٔ َوَس٠َّ ًَِت َ أ َٓ ََ بَِی٨َُض٥ِ  أََِقَ

ّة  ٌَ َّٚ أَِرَب  اث٨َِئِن َوأََر

دسمد، امحد نب زدی، ییحی نب قیتع، اویب، دمحم نب ریسنی، رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اینپ ومت ےک فتق 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یچنہپ آپ اےنپ ھچ الغومں وک آزاد رک دای نج ےک العفہ اس ےک اپس وکیئ امؽ ںیہن اھت، اس یک ربخ 

ےن اؿ الغومں وک ولباای افر اؿ ےک ھچ ےصح ےیک، افر اؿ ےک درایمؿ رقہع ادنازی یک سپ اؿ ںیم ےس دف وک آزاد رک دای افر اچر وک الغؾ 

 راھک

 دسمد، امحد نب زدی، ییحی نب قیتع، اویب، دمحم نب ریسنی، رمعاؿ نب نیصح، :  رافی



 

 

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

  

 امدلار الغؾ وک آزاد رکےن اک ایبؿ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 امدلار الغؾ وک آزاد رکےن اک ایبؿ

     563    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، اب٩ ٟہیٌہ، ٟیث ب٩ سٌذ، ًبیذاہلل ب٩ ابي جٌرف، بٜيَ ب٩ اطخ، ٧آٍ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز اح٤ذ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ٕذ  ٌِ َة َوا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ٌَ َٟضٔی ََِٔي اب٩ُِ  َ َ ِْ َ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ُ َحذَّ ٩ًَِ ب رَفٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ أَبٔي َج َٜيَِ

٥َ ٩ِ٣َ أَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِبذٔ اِْلََطخِّ  ٌَ ِٟ ٤َا٢ُ ا َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  ِبّذا َو ًَ  َٙ َت ًِ

یُِّذ  ََّ أَِ٪ َیِظتََٔكَطُ اٟشَّ ٔ ُط إ َٟ 

، ثیل نب دعس، دیبع اہلل نب ایب رفعج، ریکب نب اجش، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ادمح نب اصحل، انب فبہ، انب ہعیہل

امکل  ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن امدلار الغؾ وک آزاد رکدای وت الغؾ اک امؽ آاق یک تیکلم ںیم آ اجےئ اگ اال ہی ہک

 رشط اگل دے۔

 انب فبہ، انب ہعیہل، ثیل نب دعس، دیبعاہلل نب ایب رفعج، ریکب نب اجش، انعف، دبعاہلل نب رمعادمح نب اصحل،  :  رافی

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

  

 زان یک افالد اک ایبؿ

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زان یک افالد اک ایبؿ



 

 

     564    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، جزیز، سہی١ ب٩ ابي ػاٟح :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َػأٟٕح  ٧َََا َجزٔیْز  َ َ ِْ َ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي أ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ َّي اہللُ ا٢َ  َػَّ

ٍَ بَٔشِوٕن فٔي َسبٔی١ٔ اہللٔ  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َْلَِ٪ أ٣َُتِّ َٗ ََلثَٔة و  َُٟذ اٟز٧َِّا رَشُّ اٟثَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ََٟذ ًَ َٙ َو ٔ ًِت ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ زَّ َوَج١َّ أََحبُّ إ ًَ

 ز٧َِٔیةٕ 

ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک زان )ےک ہجیتن ںیم(  اربامیہ نب ومیس، رجری، لیہس نب ایب اصحل ےس رفاتی ےہ

ہ دیپا وہےن فاال ہچب ونیتں ںیم )امں، ابپ، ہچب( بس ےس زایدہ ربا ےہ افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل یک را

 ےن ےس رتہب ےہ۔ںیم وکڑا دے رک افدئہ ااھُٹان ریمے زندکی فدلازلان وک آزاد رک

 اربامیہ نب ومیس، رجری، لیہس نب ایب اصحل :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک وثاب

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ آزاد رکےن اک وثاب

     565    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًیسي ب٩ ٣ح٤ذ، ؿ٤زہ، اب٩ ابي ًی٠ہ، رعیٕ، دی٠َّم :  راوی

ٕٔ ب٩ِٔ  زٔی َِ ِٟ ٩ًَِ ا ِب٠ََة  ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ أَبٔي  ث٨ََا َؿ٤َِزةُ  ٕذ اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ أََتِی٨َاَحذَّ َٗ ی٠ََِّٔمِّ  َواث٠ََٔة ب٩َِ  اٟذَّ

ََٟیِِقَ   ٥ِ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ أََحَذ َٗ َب َو ـٔ َِ َٓ َؼاْ٪  ِ٘ ََ نُ َِٟیَص ٓٔیطٔ زٔیَاَدْة َو ث٨َِا َحٔذیّثا  َٟطُ َحذِّ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ  ٍٔ َ٘ ْٙ فٔي بَِیتٔطٔ اِْلَِس َّ٠ ٌَ ُٔطُ ٣ُ ُ َو٣ُِؼَح أ



 

 

َتُط ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٤ََّا أََرِد٧َا َحٔذیّثا َس٤ٔ ٨َ٠ُِٗا إ٧ٔ ُؽ  ُ٘ َیزٔیُذ َوَی٨ِ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أََتِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

 ٔ٣ ٕ و ـِ ِٙ اہللُ ب١َُِّٔ ًُ ٔ ت ٌِ ٨ِطُ ُی ًَ وا  ُ٘ ٔ ًِت َ ا٢َ أ َ٘ َٓ ِت١ٔ  َ٘ ِٟ نٔي ا٨َّٟاَر بٔا ٌِ ٨ََٟا أَِوَجَب َی ٥َ فٔي َػاحٕٔب  ّوا ٨ِ٣ُٔط ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َوَس٠َّ ـِ  ارٔ ٨ُِط ًُ

ی لہ، رعفی، دیملی رفامےت ںیہ ہک رضحت فاہلث نب االعقس رامرے اپس آےئ وت مہ ےن اؿ ےس اہک ہک مہ 
ؼ
یسیع نب دمحم، رمضہ، ، انب ایب 

ےس دحثی ایبؿ ےیجیک ہک اس ںیم ہن زایدیت وہ ہن یمک وہ وت رضحت فاہلث ریض اہلل اعتیل ہنع ہصغ وہےئگ افر رفامای ہک مت ںیم اکی آدیم 

رکمی زپاتھ ےہ افر رقآؿ رکمی اس ےک رھگ ںیم اکٹل وہا وہات ےہ وت اس ےک ابفوجد فہ یمک ای زایدیت رکات ےہ۔ )وہسا( مہ ےن اہک ہک  رقآؿ

رامرے  رامرا ارادہ وت دحثی اننس اھت وج آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس وت رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اےسی آدیم ےک اعمہلم ںیم سج ےک افرپ لتق )انقح( یک فہج ےس منہج فابج وہیکچ یھت رشتفی الےئ افر رفامای ہک اس یک اکی

 رطػ ےس )الغؾ آزاد رکف اہلل اعتیل اس ےک رہ رہ وضع ےک دبےل اس ےک رہ وضع وک منہج ےس آزاد رک دے اگ۔

ی لہ، رعفی، دیملی :  رافی
ؼ
 یسیع نب دمحم، رمضہ، انب ایب 

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

  

 وکؿ اس الغؾ زایدہ الضف ےہ آزاد رکےن ںیم

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وکؿ اس الغؾ زایدہ الضف ےہ آزاد رکےن ںیم

     566    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتادہ، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌذ، ٣ٌذا٪ ب٩ ابي ك٠حہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ثَنٔي أَبٔي  ٕ َحذَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َذاَ٪  َحذَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٔذ  ٌِ َِٟح ب٩ِٔ أَبٔي  ا

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٧َا ٣َ ا٢َ َحاَُصِ َٗ ٠ََّٔمِّ  ٩ًَِ أَبٔي ٧َحٔیٕح اٟشُّ ٤َزٔیِّ  ٌِ َی ِٟ اْذ ك٠ََِحَة ا ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ  ٕٔ ٔ ائ ِصٔ اٟلَّ َ٘ ٥َ بٔ

َش٤ٔ  َٓ َٔک  ٕٔ ک١َُّ ذَٟ ٔ ائ ٕٔ بٔٔحِؼ٩ٔ اٟلَّ ٔ ائ ِصٔ اٟلَّ َ٘ و٢ُ بٔ ُ٘ ُت أَبٔي َی ٌِ َّ َس٤ٔ و٢ُ ٩ِ٣َ ب٠ََ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ



 

 

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َِٟحذٔیَث َوَس٤ٔ َٚ ا ٠َُط َدَرَجْة َوَسا َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ و٢ُ أَی٤َُّا َرُج١ٕ بَٔشِض٥ٕ فٔي َسبٔی١ٔ اہللٔ  ُ٘ ٥َ َی طٔ َوَس٠َّ

 َٙ َت ًِ ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَ رٔظ ًَِو٤ّا ٩ِ٣ٔ ًَٔوا٦ٔ ٣ََُحَّ ِو٥ٕ ٩ِ٣ٔ ًَٔوا٣ٔطٔ  ًَ اَئ ک١ُِّ  َٗ ٔ زَّ َوَج١َّ َجا١ًْٔ و ًَ إٔ٪َّ اہلَل  َٓ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوأَی٤َُّا َرُجَّل ٣ُِش٤ّٔ٠ا 

ًَِو  ِو٥ٕ ٩ِ٣ٔ ًَٔوا٣َٔضا  ًَ اَئ ک١ُِّ  َٗ ٔ إٔ٪َّ اہللَ َجا١ًْٔ و َٓ ِت ا٣َِزأَّة ٣ُِش٤َٔ٠ّة  َ٘ ًَِت ٕ أَ رٔصَا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یَِو٦َ ا٣َِزأَة ٔ ٣ََُحَّ ٤ّا ٩ِ٣ٔ ًَٔوا٦

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   ا

 ہیلع دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اسمل نب ایب دعج، دعماؿ نب ایب ب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

 اشہؾ )وجاس دحثی ےک رفای ںیہ( ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل فآہل فملس ےک اسھت رصق عافئ اک ریھگاؤ افر احمرصہ ایک اعمذ نب

ےس انس ےہ ہک رصق عافئ اک ای عافئ ےک ہعلق اک، ای دفونں یہ اک، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیم ےن انس آپ رفامےت ےھت 

 وک ایبؿ ایک افر ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل سج صخش ےن اہلل یک راہ ںیم اکی ریت امرا وت اےس اکی درہج ےلم اگ افر آےگ دحثی

فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک وج وکیئ املسمؿ رمد اکی املسمؿ رمد وک آزاد رکے وت کشیب اہلل اعتیل آزاد رکدہ صخش یک ڈہویں ںیم 

ؿ وعرت وک آزاد رکے وت کشیب ےس رہ ڈہی ےک ےیل )اس لمع وک( آگ ےس ڈاھؽ انبدے اگ افر وج وکیئ املسمؿ وعرت اکی املسم

اہلل اعتیل آزاد رکدہ وعرت ہک رہ رہ ڈہی وک آزاد رکےن فایل وعرت یک رہ ڈہی ےک دبےل ںیم ڈاھؽ انبدے اگ آگ ےس ایقتم ےک 

 دؿ۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، اسمل نب ایب دعج، دعماؿ نب ایب ب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وکؿ اس الغؾ زایدہ الضف ےہ آزاد رکےن ںیم

     567    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًا٣ز، رشحبی١ ب٩ س٤مًبذاٟوہاب ب٩ ٧حذہ، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًز، س٠ی٥  :  راوی

 ًَ ثَنٔي ُس٠َِی٥ُ ب٩ُِ  ٤ًَِزٕو َحذَّ َواُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا َػ ُة َحذَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَذَة َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٤ِٔم َحذَّ ِحبٔی١َ ب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ رُشَ  ٕ ا٣ٔز



 

 

َتُط  ٌِ ث٨َِا َحذٔیّثا َس٤ٔ َبَشَة َحذِّ ًَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َُّط  َّي اہللُ أ٧َ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

َبّة ٣ُِؤ٨َ٣ّٔة کَا٧َِت َٓٔذائَُط ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َٗ َٙ َر ًَِت و٢ُ ٩ِ٣َ أَ ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی

ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت رمع نب ہسبع ریض اہلل دبعاولاہب نب دجنہ، وفصاؿ نب رمع، میلس نب اعرم، رشلیبح نب طمس 

اعتیل ہنع ےس رفامای ہک مہ ےس ایسی دحثی ایبؿ رکف وج آپ ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رباہ راتس ینس وہ رفامای ہک ںیم 

ؿ رگدؿ )الغؾ ای ابدنی( آزاد یک وت فہ آگ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش ےن وکیئ املسم

 ےس اس ےک ےیل آزادی اک ببس نب اجےئ یگ۔

 دبعاولاہب نب دجنہ، وفصاؿ نب رمع، میلس نب اعرم، رشلیبح نب طمس :  رافی

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

  

 رکےن اک ایبؿالغؾ آزاد  :   ابب

 وکؿ اس الغؾ زایدہ الضف ےہ آزاد رکےن ںیم

     568    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌذ ب٩ ٣زہ، :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٔب َحذَّ ٌِ َٜ ٔ ا٢َ ل َٗ َُّط  ٤ِٔم أ٧َ ِحبٔی١َ ب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ رُشَ ٔذ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا

 َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌِ ث٨َِا َحٔذیّثا َس٤ٔ ٕب َحذِّ ٌِ َٛ ِؤٟطٔ َوأَ ب٩ِٔ ٣ُزََّة أَِو ٣ُزََّة ب٩ِٔ  َٗ ٔلَي  اذٕ إ ٌَ نَي ٣ُ ٌِ ی٤َُّا َذَِکَ ٣َ

َٙ ا٣َِزأََتئِن  ًَِت ِت ا٣َِزأَّة ٣ُِش٤َٔ٠ّة َزاَد َوأَی٤َُّا َرُج١ٕ أَ َ٘ ًَِت َٙ ٣ُِش٤ّٔ٠ا َوأَی٤َُّا ا٣َِزأَةٕ أَ ًَِت ُط ٩ِ٣ٔ ا٣ِزٕٔئ أَ َٛ ََّ کَا٧ََتا ََٓٔا ٔ  ٣ُِش٤َٔ٠َتئِن إ

ِو٥ْ ٩ِ٣ٔ ًَٔوا٣ٔطٔ  ًَ ًَِو٤َئِن ٨ِ٣ُٔض٤َا  ِحبٔی١ُ ا٨َّٟارٔ یُِحزُٔئ ٣َََاَ٪ ک١ُِّ  ِحبٔی١َ ٣َاَت رُشَ ٍِ ٩ِ٣ٔ رُشَ ٥ِ َیِش٤َ َٟ ا٢َ أَبُو َداُود َسا٥ْٟٔ  َٗ

يَن  ِّٔ  بٔٔؼ

صفح نب رمع، ہبعش، رمعف نب رمہ، اسمل نب ایب دعج نب رمہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت بعک نب رمہ ای رمہ نب بعک ریض 



 

 

ےن رباہ راتس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس وہ سپ اوہنں ےن  اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ہک مہ ےس ایسی دحثی ایبؿ ےیجیک وج آپ

اعمذ نب اشہؾ یک رفاتی ےک لثم ایبؿ ایک اہیں کت ہک وضحرےن رفامای ہک وج وکیئ املسمؿ وک آزاد رکے ای وج وکیئ وعرت املسمؿ 

املسمؿ وعرںیت آزاد رکے اال ہی ہک فہ دفونں  وعرت وک آزاد رکے افر اس رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک آپ ےن رفامای وج وکیئ رمد ف

 اس ےک ےیل منہج یک آگ ےس آزادی دالںیئ یگ افر اؿ دفونں وعروتں یک ڈہایں آزاد رکےن فاےل یک ڈہویں ےک اقمئ اقمؾ وہں یگ۔

 نب ایب دعج نب رمہ، صفح نب رمع، ہبعش، رمعف نب رمہ، اسمل :  رافی

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

  

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

 الغؾ آزاد رکےن اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     569    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ابي اسحٙ، ابي حبیبہ، ابودرادء سے :  راوی

ِر  ٩ًَِ أَبٔي اٟذَّ ائٔيِّ  ٩ًَِ أَبٔي َحبٔیَبَة اٟلَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحذَّ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َدأئ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّٟٔذی یُِضٔذی إَٔذا َطبٍٔاہللُ  ٤ََث١ٔ ا َٛ ٤َِِٟؤت  ُٙ ٨ًَِٔذ ا ٔ ت ٌِ َّٟٔذی َی  ٣ََث١ُ ا

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، ایب ااحسؼ ، ایب ہبیبح، اوبدرادء ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس آدیم یک

  لاؽ اس صخش یک یس ےہ وج اانپ ٹیپ رھب ےن ےک دعب دہہی  لاؽ اس صخش یک  لاؽ وج ومت ےک فتق الغؾ آزاد رکے اس یک

 رکے۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، ایب اقحس، ایب ہبیبح، اوبدرادء ےس :  رافی

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



 

 

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ : ابب

 رقات اک ایبؿرحفػ افر  :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     570    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، نص ب٩ ًاػ٥، یحیي ب٩ سٌیذ جٌرف ب٩ ٣ح٤ذ :  راوی

ِیَّٔيُّ  َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ ٌٔیٕذ  ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ َس ًَأػ٥ٕ َحذَّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٌٔی١َ ح و َحذَّ ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ َحذَّ

٥َ ََقَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ًَ ٕ َرضَٔي اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕذ  رَفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ إٔبَِزاصٔی٥َ أَ َواتَّخُٔذوا ٩ِ٣ٔ َج ا٦ َ٘ ٣َ

 ٣َُؼًَّي

 دبع اہلل نب دمحم، احمت نب اامسلیع، رصن نب اعمص، ییحی نب دیعس رفعج نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن،

د ہغیص ارم ےک اسھت
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 ، احمت نب اامسلیع، رصن نب اعمص، ییحی نب دیعس رفعج نب دمحمدبعاہلل نب دمحم :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     571    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسي یٌني اب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

ًَائَٔظَة َرضٔيَ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ نٔي اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا ٣ُوَسي َی ٨ًََِضا َحذَّ ا٦َ  اہللُ  َٗ أَ٪َّ َرُجَّل 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا أَِػَبَح  َّ٤٠َ َٓ آٔ٪  ُِِٟقِ ٍَ َػِوَتُط بٔا َٓ أَ ََفَ َِقَ َٓ ِی١ٔ  ََُٓل٧ّا کَائ٩ِٔ ٩ِ٣ٔ آَیٕة ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ٥َ َیزَِح٥ُ اہللُ 

ِذ أُِسِ٘ٔلُتَضا َٗ ٨ُِت  ُٛ ِی٠ََة  ٧ٔیَضا ا٠َّٟ  أَذَِِکَ

انب اامسلیع، امحد، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک اکی صخش رات وک ڑھکا وہا )امنز ےک ےیل( افر رقآؿ رکمی  ومیس ینعی

ےئ زپےنھ اگل سپ اس یک آفاز دنلب وہیئگ بج حبص وہیئ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل اس صخش رپ رمح رفام

رک راہ اھت( ینتک یہ آایت ںیھت وج رات وک اس ےن ےھجم اید دالںیئ افر کشیب ںیم اںیہن اضعئ رک اکچ اھت )ینعی وھبؽ اکچ )وجرات وک التفت 

 اھت(۔

 ومیس ینعی انب اامسلیع، امحد، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     572    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، اب٩ ًباض جو حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٛے آزاد ِکدہ َُل٦ ت٬ے :  راوی

َش٥ْ ٣َِولَي  ِ٘ ث٨ََا ٣ٔ ْٕ َحذَّ َؼِی ُْ ث٨ََا  ٕ َحذَّ َِٟواحٔٔذ ب٩ُِ زٔیَاد ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  اب٩ِٔ 

١َّ فٔي  ُِ ٔ اِْلَیُة َو٣َا کَاَ٪ ٨َٟٔٔبٓيٕ أَِ٪ َی َِٟت َصٔذظ ٨ًَُِض٤َا ٧َزَ ُف ا٨َّٟأض ًَبَّإض َرضَٔي اہللُ  ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ َُٓ٘ٔذِت َیِو٦َ بَِذٕر  ٕة َح٤ِزَاَئ  َٔ ٔلی َٗ

ًَزَّ َوَج١َّ َو٣َا کَاَ٪ ٨َٟٔٔبٓيٕ أَ  أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ َذَصا  َْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّي اہللُ  ١َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌَ ا٢َ أَبُو َداُود َٟ َٗ ٔلَي آَٔخٔ اِْلیَةٔ  ١َّ إ ُِ ِ٪ َی

تُ  ِٔ ١َّ ٣َ ُِ َِٟیائٔ َی  وَحُة ا



 

 

ہبیتق نب دیعس، دبعاولادح نب زاید، انب ابعس وج رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت رفامےت ںیہ ہک 

ل( ہک یسک یبن ےک ےیل انمبس ںیہن ےہ 

 

ب ع

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک رقآؿ رکمی یک آتی )ف اماکؿ یبنل اؿ 

ؽ تمینغ ںیم ایختن رکے اکی رسخ اچدر ےک ابرے ںیم وج وزفہ دبر ےک دؿ مگ وہیئگ یھت انزؽ وہیئ اس فتق ولوگں ےن ہک فہ ام

 ہی ایخؽ ایک اھت وہ اتکس ےہ فہ وضحر ےن ےل یل وہ، وت ہی آتی انزؽ وہیئ )یبن ےک ابرے ںیم ااسی امگؿ یھب رکان انمبس ںیہن ےہ(۔

 نب زاید، انب ابعس وج رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت ہبیتق نب دیعس، دبعاولادح :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     573    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ٤ٌ٣ز، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُت أَبٔي  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

 ٥َ ٔ  َوَس٠َّ َِٟضَز٦ َِٟبَخ١ٔ َوا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ِٔ  ا٠َُّٟض٥َّ إ

ں دمحم نب یسیع، رمعم، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اہلل ںیم آپ یک انپہ اماتگن وہ

 وجنکیس افر ڑباھےپ ےس۔

 دمحم نب یسیع، رمعم، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     574    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤ٌی١ ب٩ ٛثيَ، ًاػ٥ ب٩ ٟ٘یم ب٩ ػََہ،ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، یحیي ب٩ س٠ی٥،  :  راوی

َٟ٘ٔیٔم بِ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ثٔيَ َٛ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َٟ٘ٔیٔم ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َََة  ٔ ٩ٔ َػَ

 َ ٔل ٙٔ إ ٔٔ ٨ِ٤َُت ِٟ ٨ُِت َوآَٔذ بَنٔي ا ُٛ ا٢َ  َٗ َََة  ٔ َّي اہللُ َػَ نٔي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ ا٢َ َی َ٘ َٓ َِٟحٔذیَث  ََٓذَِکَ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ََ َتِحَشََنَّ   ١ِ ُ٘ ٥ِ َی َٟ ََ َتِحٔشََنَّ َو  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ق ےک فدف ہبیتق نب دیعس، ییحی نب میلس، اامسلیع نب ریثک، اعمص نب طیقل نب ربصہ، رفامےت ںیہ

ف

 

ی

 

مت

ق یک رطػ ےس ای ینب 

ف

 

ی

 

مت

 ہک ںیم ینب 

ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای اھت رھپ وپری دحثی ایبؿ یک افر رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

( نیس ےک زری ےک اسھت، ہن ہک زرب ےک اسھت۔

 

ن
 
ست
ح

 

ت

 )ال

 میلس، الیعمس نب ریثک، اعمص نب طیقل نب ربصہ،ہبیتق نب دیعس، ییحی نب  :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     575    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، ًلاء، اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ِزُو ب٩ُِ دٔی٨َإر  ًَ ث٨ََا  َیاُ٪ َحذَّ ِٔ ث٨ََا ُس ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َرُجَّل  َحذَّ َٙ ا ٔح َٟ

ا٢َ اٟشَّ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ََل٦َ فٔي ٨َُُِی٤َٕة  َِٟی٥ُِٜ اٟشَّ ٔ َِٟقي إ وُٟوا ٩ِ٤َٟٔ أَ ُ٘ ََ َت َِٟت َو ٨َزَ َٓ ٨َِی٤ََة  ُِ ِٟ ُذوا ت٠َِٔک ا َْ َت٠ُوُظ َوأَ َ٘ َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ َِٟشَت ََل٦ُ 



 

 

٨َِی٤َةَ  ُِ ِٟ ٧َِیا ت٠َِٔک ا َِٟحَیاةٔ اٟذُّ َق ا وَ٪ رَعَ ُِ  ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا َتبَِت

ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش اینپ دنچ رکبویں ےک اسھت اھت ہک املسمونں ےن اج دمحم نب یسیع، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطعء، انب ابعس 

رک اےس ڑکپا وت اس ےن اہک ہک االسلؾ مکیلع سپ املسمونں ےن اکرف ھجمس رک اےس لتق رک دای فہ اس یک رکبایں ےل ںیل، سپ ہی آتی انزؽ 
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 ( ہک وج اہمترے افرپ السؾ رکے اےس ہی ہن وہک ہک وت  وہیئ )ف

َ
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ن
ُ
ا ِة ادلّ
َ
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َ
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ُ
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ی
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ی
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ِ
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ْ
 

ئ

ُم

 (ومنم ںیہن مت داین ہک زدنیگ ےک اسز ف اسامؿ وک اچ ےت وہ۔ )رماد رکبایں ںیہ

 دمحم نب یسیع، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطعء، انب ابعس :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     576    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ، ابوز٧اد، اطبٍ، ْارجہ ب٩ زیذ ب٩ ثابتسٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ ابي ز٧اد، ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪، ححاد ب٩  :  راوی

َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ  ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ ح و َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ٌٔیُذ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحذَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ  َحذَّ ٕذ  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َحذَّ

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٍُ َُ اب٩ِٔ أَبٔي اٟز٧َِّادٔ َوصَُو أَِطَب أُ  ٥َ کَاَ٪ َیِِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ارَٔجَة ب٩ِٔ َزیِٔذ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  َْ  ٩ًَِ يَُِ یطٔ 

 ُ أ ٌٔیْذ کَاَ٪ َیِِقَ ١ِ َس ُ٘ ٥ِ َی َٟ رٔ َو َ
 أُولٔي اٟرضَّ

 

 

 

، اخرہج نب زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص دیعس نب وصنمر، انب ایب زاند، دمحم نب امیلسؿ، اجحج نب دمحم، اوبزاند، اش

ِر( ریغ ںیم را ےک شیپ ےک اسھت ہن ہک زری ےک اسھت۔
َ
رر

َ
ّ

 

لض
فِل  ا
ُ
 أ
ُ
ر ْ

 َ

 

 اہلل ہیلع فآہل فملس )غ

، اخرہج نب زدی نب اثتب :  رافی

 

 

 دیعس نب وصنمر، انب ایب زاند، دمحم نب امیلسؿ، اجحج نب دمحم، اوبزاند، اش

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



 

 

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     577    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیذ، ًَّي ب٩ یزیذًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ًبذاہلل  :  راوی

٤َُِٟباَرٔک َحذَّ  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ًََّٔيِّ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ یَزٔیَذ 

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ئِن ب٩ِٔ َیزٔیَذ  ٌَ ِٟ يُِن بٔا ٌَ ِٟ ٥َ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  أََصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ ََقَ َٗ  أٟٕک 

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، دبعاہلل نب رابرک، ویسن نب سیدی، یلع نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  شیپ ےک اسھت ہن ہک زرب ےک اسھت )نکیل رفاتی اوبصفح ںیم ونؿ ےک زرب ےک اسھت ےہ(۔ےن )فانیعل اب انیعل( زپاھ ےہ ونؿ ےک

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، دبعاہلل نب رابرک، ویسن نب سیدی، یلع نب سیدی :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     578    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، ًبذاہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیذ، ابي ًَّي، زہزی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا أَبٔي  ًََّٓٔيٕ َحذَّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحذَّ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َیزٔیَذ  ٩ًَِ أَبٔي  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ یَزٔیَذ  ٤َُِٟباَرٔک َحذَّ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا   َحذَّ

 َ٠ًَ تَب٨َِا  َٛ أَ َو ٥َ ََقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َرضَٔي اہللُ  ٔص ِیض ِٔ َص بٔا٨َّٟ ِٔ ٥ِ ٓٔیَضا أَ٪َّ ا٨َّٟ



 

 

ئِن  ٌَ ِٟ يُِن بٔا ٌَ ِٟ  َوا

رصن نب یلع، دبعاہلل نب رابرک، ویسن نب سیدی، ایب یلع، زرہی، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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 ن

 رصن نب یلع، دبعاہلل نب رابرک، ویسن نب سیدی، ایب یلع، زرہی، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     579    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، زہيَ، ٓـی١ ب٩ ٣ززوٚ، ًلیہ ب٩ سٌذ، :  راوی

ا٢َ  َٗ ِوفٔيِّ  ٌَ ِٟ ٕذ ا ٌِ َة ب٩ِٔ َس ٔلیَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ ِی١ُ ب٩ُِ ٣َزُِزو ـَ ُٓ ث٨ََا  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزصَي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ًَِبذٔ َحذَّ ًَََّي  أُِت  اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز اہللُ   ََقَ

٤َا  َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ أِتَُضا  ٕٕ ََقَ ٌِ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ُؿ َ٘ َٓ  ٕٕ ٌِ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َؿ َ٘ ٠َ َْ َّٟٔذی  ًَََّيَّ ا َذ  َْ َ أ َٓ ًَََّيَّ  أَِتَضا  ََقَ

٠َِیَک  ًَ ِذُت  َْ ٤َا أَ َٛ 

ی، زریہ، لیضف نب رمزفؼ، ہیطع نب دعس، 

ی ل
ف

 

ب

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسےنم زپاھ 

عٍْف( اضد ےک زرب ےک اسھت وت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک نم )فعُض( اضد ےک شیپ ےک
ُ

 

ط
ْم نِمْ 

َقُک
َ ل َ

 

ح

دِق 

 

َ
ُ اَّّ
َ
 اسھت، )اَّ

اس آتی وک ایس رطح زپاھ سج رطح مت ےن زپاھ ےہ آپ ےن ھجم رپ ااسی یہ  ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم

 ومذخاہ رفامای ےسیج ںیم ےن ںیہمت )اس یطلغ رپ( ڑکپا ےہ۔

ی، زریہ، لیضف نب رمزفؼ، ہیطع نب دعس، :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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



 

 

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     580    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ًبیذ، اب٩ ً٘ی١، ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ےن ن١٘ :  راوی

ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َة َحذَّ ٔلیَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َجابٔز ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َصاُروَ٪  ًَ٘ٔی١ٕ  نٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ًُبَِیْذ َی َلعٔيُّ َحذَّ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي َیِحیَي ا

 ٕٕ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ُؿ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٌٔیٕذ   َس

ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لقن رفامےت ںیہ۔ نم فعُض۔ )اضد ےک شیپ دمحم نب ییحی، دیبع، انب لیقع، اہرفؿ نب دبعاہلل وضح

 ےک اسھت، ہن ہک زرب ےک اسھت(۔

 دمحم نب ییحی ، دیبع، انب لیقع، اہرفؿ نب دبعاہلل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لقن :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     581    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، اس٥٠، ًبذاہلل، ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

 ٕ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی  ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبذٔ اہللٔ   ٩ًَِ یِّ  ٨ِٔ٤َِِٟقٔ ٩ًَِ أَِس٥َ٠َ ا َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٢َ أُبَيُّ ب٩ُِ أَ

ائٔ  ا٢َ أَبُو َداُود بٔاٟتَّ َٗ حُوا  ٠َِترِفَ َٓ بَٔذَٟٔک  َٓ ١ٔ اہللٔ َوبَٔزِح٤َتٔطٔ  ـِ َٔ ٕب بٔ ٌِ َٛ 



 

 

ُح  دمحم نب ریثک، ایفسؿ،
َ
رر
ْ ف َ

 

فَلْی
کِلَ 
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د

 

ِ
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ِِة ف

 

ْمَی
خ
رِبَ
َ
ِ ف
َ
 اَّ
ِ
ل
ْ

 

ض
فَ
ِ
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ا( املس، دبع اہلل، دبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک رضحت ایب نب بعک ےن رفامای ہک )

ُح ا(۔ )ات ےک اسھت وج ہک وقعیب یک رقات
َ
رر
ْ ف
َ
فَلْی 
 ےہ، ہکبج ارثک رقاء ےن ایء ےک اسھت اےس زپاھ ےہ۔ 

 ملس، دبعاہلل، دبعارلنمحدمحم نب ریثک، ایفسؿ، ا :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     582    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاہلل، ٣ِيَہ ب٩ س٤٠ہ، اب٩ ٣بارک، ًبذاہلل ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابزی،٣ح٤ذ  :  راوی

٩ًَِ اِْلَِج٠َٔح  ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ََةُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحذَّ ٤ُِِٟٔي ث٨ََا ا ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبذٔ  َحذَّ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَنٔي  َحذَّ

بَٔذَٟٔک  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبِزَی َٓ ١ٔ اہللٔ َوبَٔزِح٤َتٔطٔ  ـِ َٔ َ بٔ أ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََقَ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أُبَٓيٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َْ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِ ي َْ حُوا صَُو  ٠َِترِفَ َٓ  

وَ٪  ٌُ ا َتِح٤َ َّ٤٣ٔ 

 ہک رضحت ایب ریض اہلل اعتیل ہنع نب بعک دمحم نب دبع اہلل،  ریغہ نب ہملس، انب رابرک، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ازبی، رفامےت ںیہ

 
ٌ
ر ْ
 َ

 

ُح ا ُه َ خ َ
رر
ْ ف َ

 

فَلْی
کَِل 
َ
د

 

ِ
 
َ

 

ِِة ف

 

ْمَی
خ
رِبَ
َ
ِ ف
َ
 اَّ
ِ
ل
ْ

 

ض
فَ
ِ
ب 

ُح ا افر ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ویں زپاھ )
َ
رر
ْ ف َ

 

فَلْی
ُو َؿ( )
ْمَع
ج 
َ

 

ت

  َّ

ِ

َ 

ُو َؿ( اتء ےک اسھت زپاھ ےہ ہکبج اوبرفعج
ْمَع
ج 
َ

 

ت

 افر انب اعرم ےن ایء ےک اسھت زپاھ ےہ۔ 

 دمحم نب دبعاہلل،  ریغہ نب ہملس، انب رابرک، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ازبی، :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب



 

 

 آزاد رکےن یک تلیضفاحتل تحص ںیم الغؾ 

     583    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت طہز ب٩ حوطب، اس٤اء ب٨ت یزیذ :  راوی

٩ًَِ أَِس٤َ  ٔ ب٩ِٔ َحِوَطٕب  ٩ًَِ َطِضز ٧َََا ثَابْٔت  َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ِت ا٨َّٟٔبيَّ َحذَّ ٌَ ََّضا َس٤ٔ اَئ ب٨ِٔٔت َیزٔیَذ أ٧َ

ََ َػأٟٕح  ِ َُي  ١َٔ٤ًَ َُّط  أُ إ٧ٔ ٥َ َیِِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب رہش نب وحبش، اامسء تنب سیدی رفامیت ںیہ اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی زپےتھ 

ےہ افر دفرسے   لمع ریغ اصحل( ونؿ ےک زرب افر راء ےک زرب ےک اسھت ےک شیپ ےک اسھت ےہ ہی وقعیب یک رقاتوہےئ انس )اہن

 رقاء ےک زندکی، لمع ریغ اصحل ےہ(۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب رہش نب وحبش، اامسء تنب سیدی :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     584    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ختار، ثابت، طہز ب٩ حوطب،ابو کا١٣، ًبذاٌٟزیز، اب٩  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َحِوَطٕب  ٩ًَِ َطِضز ث٨ََا ثَابْٔت  ٤ُِِٟخَتارٔ َحذَّ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ َٕ  َحذَّ ِی َٛ ُِٟت أ٦َُّ َس٤َ٠ََة  َ ا٢َ َسأ َٗ

أُ صَ  ٥َ َیِِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو َداُود کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ََ َػأٟٕح  ِ َُي  ١َٔ٤ًَ َّطُ  أََصا إ٧ٔ َِٟت ََقَ ا َ٘ َٓ َُيَُِ َػأٟٕح   ١ْ٤َ ًَ َُّط  ٔ اِْلیََة إ٧ٔ ٔذظ

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٕٕ ٠َ َْ  َوَرَواُظ َصاُروُ٪ ا٨َِّٟحؤیُّ َو٣ُوَسي ب٩ُِ 



 

 

بش، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ ہک وضحر اوب اکلم، دبعازعلسی، انب اتخمر، اثتب، رہش نب وح

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس آتی رابرہک وک سک رطح زپاھ رکےت ےھت اہن لمع ریغ اصحل، فہ رفامےن ںیگل ہک ایس رطح زپاھ 

وحنی افر ومٰیس نب فلخ ےن اثتب ےس رفاتی ایک ےہ ےسیج ےہ، اہن لمع ریغ اصحل، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک اہرفؿ 

 ہک دبعازعلسی نب ااتخملر ےن اہک۔

 اوب اکلم، دبعازعلسی، انب اتخمر، اثتب، رہش نب وحبش، :  رافی

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

  

 ایبؿرحفػ افر رقات اک  :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     585    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، ح٤زہ، ابواسحٙ، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ َح٤ِزََة اٟزَّیَّأت  ٧َََا ًٔیَسي  َ َ ِْ َ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي أ ٩ًَِ أُبَيِّ ب٩ِٔ َحذَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح

 ًَ ا٢َ َرِح٤َُة اہللٔ  َٗ ٔشطٔ َو ِٔ ًَا بََذأَ ب٨َٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َد ًَ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٕب  ٌِ َزأَی َٛ َٟ  ََ َ ِو َػَ َٟ ًَََّي ٣ُوَسي  ٠َِی٨َا َو

ِّي٣ٔ  َُٟذِ َت ٩ِ٣ٔ  ِِ ِذ ب٠ََ َٗ َََٓل ُتَؼاحِٔبنٔي  َذَصا  ٌِ ٩ًَِ َطِیٕئ َب ُِٟتَک  َ ا٢َ إِٔ٪ َسأ َٗ ٨َُّٜٔط  َحَب َوَل ٌَ ِٟ ََٟضا َح٤ِزَةُ  ٩ِ َػاحٔبٔطٔ ا ث٨ََا  كَوَّ َحذَّ

ا َْ ُة ب٩ُِ  ث٨ََا أ٣َُیَّ ٨َََِٔیُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ًَِبٔذ اہللٔ ا ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو  ُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي ٣َُح٤َّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبٔذیُّ  ٌَ ِٟ َِٟحارٔیَٔة ا ث٨ََا أَبُو ا ٟٕٔذ َحذَّ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَيِّ ب٩ِٔ  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ حَُبيَِ ٩ًَِ َس  َٙ َت ٩ِ٣ٔ إِٔسَح ِِ ِذ ب٠ََ َٗ أََصا  َُّط ََقَ ٥ََّ٠ أ٧َ

 َّ٘ ِّي َوَث  ٠ََضاَُٟذِ

اربامیہ نب ومیس، یسیع، زمحہ، اوب ااحسؼ ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج 

داع ایک رکےت ےھت وت آپ ےس رشفع رفامےت ےھت افر رفامےت ہک اہلل اعتیل مہ رپ رمح رفامےئ افر ومٰیس رپ۔ اکش فہ ربص ےس اکؾ ےتیل وت 

 اسیھت ےس ڑبے  بیج اعمالمت د ےتھک نکیل اوہنں ےن ہہک دای ہک ارگ وت ےن یسک زیچ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اس ےک دعب وت مت اےنپ



 

 

ریمے اسیھت ہن رانہ کشیب ےھجت ریمی رطػ ےس ذعر چنہپ اکچ ےہ )نم دلین( زمحہ ےن ونؿ وک ابمل ایک )ینعی اس وک دشتدی ےک اسھت زپاھ 

رضحت انب ابعس ، رضحت ایب نب بعک ےس افر فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس لقن رفامےت  ےہ(۔ رقات افر ہی ارثک رقاء یک

ل افر دشتدی ےک اسھت 
ق

 

می

َھا  ) دلین ںیم ونؿ وک 

َ ل
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ن
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َ
 ( زپاھںیہ ہک آپ ےن رفامای اس رطح اس آتی وک زپاھ دَقْ ی 

 ، زمحہ، اوباقحس، دیعس نب ریبج، انب ابعساربامیہ نب ومیس، یسیع :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     586    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٣شٌود، ًبذاٟؼ٤ذ ب٩ ًبذاٟوارث، ٣ح٤ذ ب٩ دی٨ار، سٌیذ ب٩ اوض، ٣ؼذَ، ابي یحیي ٛہتے ہیں ٛہ  :  راوی

 ٣یں ےن حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  َِٟوارٔٔث َحذَّ ًَِبذٔ ا ٤َٔذ ب٩ُِ  ًَِبُذ اٟؼَّ ث٨ََا  یٔصيُّ َحذَّ ٤ِٟٔؼِّ ٕ ا ود ٌُ ُذ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ َحذَّ ٌِ ث٨ََا َس ُذ ب٩ُِ دٔی٨َإر َحذَّ ٣َُح٤َّ

أَُظ َرُس  ٤َا أََِقَ َٛ ٕب  ٌِ َٛ أَِٔي أُبَيُّ ب٩ُِ  و٢ُ أََِقَ ُ٘ ًَبَّإض َی ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٕ أَبٔي یَِحیَي  ٩ًَِ ٣ِٔؼَذ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِوٕض  َّى اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػَّ

ّة  َٔ َّٔ ًَيِٕن َح٤َٔئٕة ٣َُخ  فٔي 

نب وعسمد، دبعادمصل نب دبعاولارث، دمحم نب دانیر، دیعس نب افس، دصمع، ایب ییحی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض دمحم 

اہلل اعتیل ہنع ےس انس رفامےت ےھت ہک ےھجم رضحت ایب نب بعک ےن ایس رطح زپاھای سج رطح اںیہن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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 ںیہن زپاھای وج اوباعرم، زمحہ، اسکیئ فریغہ یک رقاتزپاھای۔ ف

 

ة

ئ

۔ ففخم زپاھای۔ )احمی ٍ

 

 ( ےہ۔ ة

دمحم نب وعسمد، دبعادمصل نب دبعاولارث، دمحم نب دانیر، دیعس نب افس، دصمع، ایب ییحی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب  :  رافی

 ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع

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



 

 

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     587    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٓـ١، وہیب، ہارو٪، ابا٪ ب٩ ت٠ِب، ًلیہ، ابوسٌیذ :  راوی

ث٨ََا ََِٔي أَبَاُ٪ ب٩ُِ َت  َحذَّ َ َ ِْ ٧َََا َصاُروُ٪ أَ َ َ ِْ ٤ِزٕو ا٤ََّ٨ٟزٔیَّ أَ ًَ نٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ُوَصِیْب َی ١ٔ َحذَّ ـِ َٔ ِٟ ِوفٔيِّ َیِحیَي ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ َیَة ا ًَلِّ  ٩ًَِ ٠َٔب  ِِ

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ُِٟخِذرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌٔیٕذ ا َِٟح٨َّةٔ  ٩ًَِ أَبٔي َس ًَََّى أَص١ِٔ ا  ُٖ َُٟیِْشٔ اٟزَُّج١َ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٠ًِّٔیِّيَن 

 ََ ا٢ُ  ْة اٟذَّ ًَ ُٓو یٌّ ٣َزِ َِٟحٔذیُث دُرِّ ا٢َ َوصَََٜذا َجاَء ا َٗ یٌّ  ْب دُرِّ َٛ ِو َٛ ََّضا  أ٧َ َٛ َِٟح٨َُّة َٟٔوِجضٔطٔ  ُتٔضيُء ا ُ َوإٔ٪َّ أَبَا بَِْکٕ َو٤ًََُز َٓ  تُِض٤َز

 ٌَ  ٤َا٨ِٔ٤َُٟض٥ِ َوأَِن

ییحی نب لضف، فبیہ، اہرفؿ، اابؿ نب بلغت، ہیطع، اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نییلع 

فاولں ںیم ےس اکی صخش الہ تنج وک اھجکن رک دےھکی اگ۔ وت تنج اس ےک رہچے یک )اتابین یک( فہج ےس رفنش افر دکمچار وہاجےئ 

یت اک اتسرہ ےہ۔ )ہی ہیبشت امکؽ رفینش وک ایبؿ رکےن ےک ےیل دی ہک اکی اتسرہ وت فےسی یہ رفنش وہات ےہ افر ومیت یگ وگای ہک فہ اکی وم

یھب تہب دکمچار وہات ےہ بج دفونں لم ےئگ وت رفینش افر کمچ یئک انگ ڑبھ یئگ۔ رافی ےتہک ںیہ اس رطح دحثی ںیم آای ےہ۔ دری 

ہ ےک اسھت۔ ادری ںیہن ےہ افر کشیب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع، ف رمع ریض اہلل رموفع ےہ دؽ ےک شیپ ےک اسھت ہن ہک زمہ

 اعتیل ہنع یھب اںیہن نییلع فاولں ںیم ےس ںیہ ہکلب اؿ ےس یھب رتہب ںیہ۔

 ییحی نب لضف، فبیہ، اہرفؿ، اابؿ نب بلغت، ہیطع، اوبدیعس :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف



 

 

     588    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ابواسا٣ہ، حش٩ ب٩ ح٥ٜ، ابوسََہ، :  راوی

َِٟحَش٩ُ  ثَنٔي ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحذَّ ََ َحذَّ ا َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو َحذَّ ٥َٜٔ ا٨ََّٟخعٔيُّ َحذَّ َِٟح  ب٩ُِ ا

ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟ  َٗ َلِیفٔيِّ  ُِ ِٟ َوَة ب٩ِٔ ٣َُشِیٕک ا ٩ًَِ ََفِ َََة ا٨ََّٟخعٔيُّ  ِ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َسَ َ٘ َٓ َِٟحٔذیَث  ََٓذَِکَ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔبيَّ َػَّ

 ٕ ََ ا٣َِزأَة َِٟیَص بٔأَِرٕق َو ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ ٣َا صَُو أَِرْق أ٦َِ ا٣َِزأَْة  ٩ًَِ َسَبأ ٧َََِٔا  ِْ ٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ ِو٦ َ٘ ِٟ ّة ٩ِ٣ٔ ا ًَِْشَ ََٟذ  ٨َُّٜٔط َرُج١ْ َو َوَل

َزٔب  ٌَ ِٟ َِٟحَش٩ُ ا ث٨ََا ا ا٢َ َحذَّ َٗ َلِیفٔيِّ َو ُِ ِٟ أِيُّ ٣َََاَ٪ ا َٔ َل َِ ِٟ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ا َٗ ْة  ٌَ ْة َوَتَظائ٥ََ أَِرَب ٥َٜٔ ا٨ََّٟخعٔيُّ َٓتََیا٩َ٣َ ٔستَّ َِٟح   ب٩ُِ ا

ہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس امثعؿ نب ایب ہبیش، اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبااسہم، نسح نب مکح، اوبربسہ، رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن رکمی یلص ا

دنی آای آےگ دحثی ایبؿ یک، وت اکی آدیم وقؾ اک ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ابسء ےک ابرے ںیم التبےیئ فہ وکیئ 

ےٹیب ےھت نج ںیم ہطخ زنیم ےہ؟ ای وکیئ وعرت ےہ؟ رفامای ہک وکیئ ہطخ زنیم ےہ ای وکیئ وعرت ےہ نکیل فہ اکی رمد ےہ سج ےک دس 

ےس ھچ نمی ںیم راہشئ ذپری وہےئ افر اچر اشؾ ںیم )سج ےس اؿ یک افالد ڑبیھ افر فیہ وقؾ ابسء الہکیت ےہ )امثعؿ ےن( وج رافی ںیہ 

ی یک ہگج افطغین اہک ےہ افر دحینث انسحل اہک ےہ۔

ی ف
غ

 

ؼ

 اس دحثی ےک( 

  نب مکح، اوبربسہ،امثعؿ نب ایب ہبیش، اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبااسہم، نسح :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     589    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذہ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ٤ٌ٣ز، سٔیا٪، ٤ًزو، ًْک٣ہ، ابوہزیزہاح٤ذ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُِٟضَذلٔيُّ  ٕ ا ٤َز ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَبُو ٣َ ِبَذَة َوإِٔس٤َ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٣ََة   ًِْٔکٔ



 

 

َّي  ِوُٟ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٗ ََٓذَٟٔک  ا٢َ  َٗ َِٟوحِٔي  ََٓذَِکَ َحٔذیَث ا ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة رَٔواَیّة  ٌٔی١ُ  ا٢َ إِٔس٤َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي إَٔذا اہللُ  الَي َحت ٌَ ُط َت

٠ُُٗوبٔض٥ِٔ   ٩ًَِ  ََ  ُٓزِّ

ہک یبن رکمی ےن ہی آتی زپیھ، اامسلیع نب ادمح نب دبعہ، اامسلیع نب اربامیہ، رمعم، ایفسؿ، رمعف، رکعہم، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ 

ی 

َ
ّ

 

ب
َ
د

ِإَذا اربامیہ ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ایبؿ یک افر دحثی فیح وک ذرک ایک افر اہک ہک اہلل اعتیل اک وقؽ ےہ۔ 

ْم )زفع ےک اجبےئ وج اعؾ رقات
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 ںیم ےہ(۔ ف

 لیع نب اربامیہ، رمعم، ایفسؿ، رمعف، رکعہم، اوبرہریہادمح نب دبعہ، اامس :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     590    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ رآٍ، اسحٙ ب٩ س٠امی٪، ابوجٌرف، ربیٍ ب٩ ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ زوجہ ٧بي ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

رَفٕ  ٌِ ُت أَبَا َج ٌِ َ٪ اٟزَّازٔیُّ َس٤ٔ ُٙ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا إِٔسَح ٍٕ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ َحذَّ ٔ ُذ ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص یَِذ  َحذَّ ٩ًَِ اٟزَّبٔی ُِکُ 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ائَُة ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َِٟت َٔقَ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ََٜذبِٔت ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٓ ِذ َجائَِتٔک آَیاتٔي  َٗ ٥َ بَََّي  َوَس٠َّ

ی  ََِٟأَفٔ ٨ِٔت ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٥َِٟ یُِذرِٔک أ٦َُّ َس٤َ٠َةَ بَٔضا َواِسَتَََِِٜٔت َو  ٍُ ا٢َ أَبُو َداُود صََذا ٣ُزَِس١ْ اٟزَّبٔی َٗ  ٩َ 

دمحم نب راعف، ااحسؼ نب امیلسؿ، اوبرفعج، رعیب نب اسن ریض اہلل اعتیل ہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر 

 ِ ْ

 

َ

ئ

 ئ
َ
 دَقْ ج 

َ
( )ذمرک اک ہغیص اامعتسؽ  ارکؾ ہی آتی اس رطح زپاھ رکےت ےھت۔ )َب َ

َ

 

َ رِفِن 
ْ
ِ نِمْ اْل

 

ْ

 

ُ
ک
َ
ِت ف
ْ
ر َ
 
ْ َ

 

ْ
اْس
َ
  ف
َ
ِ
 ُّ ِ

 

ْ
 
ب دَ

 

د
َ
ک
َ ف
  ِ

 

 ن
َ
آث 

رکےن ےک اجبےئ ؤمثن اک ہغیص اامعتسؽ رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی رعیب نب اسن ےک رمالست ںیم ےس ےہ ویکہکن رعیب ےن اؾ ہملس اک 

 زامہن ںیہن اپای۔



 

 

 امیلسؿ، اوبرفعج، رعیب نب اسن ریض اہلل اعتیل ہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملسدمحم نب راعف، اقحس نب  :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     591    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اح٤ذ ب٩ ًبذہ، سٔیا٪، ٤ًز، ًلاء، اب٩ ح٨ب١، ػٔوا٪، اب٩ ًبذہ ب٩ یٌَّي، :  راوی

ا٢َ ا َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ََ َحذَّ ا َٗ ِبَذَة  ًَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ َِٓض٤ُِط َجیِّّذا  ٥ِ أَ َٟ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ 

ًَََّي ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََّي  ٌِ ِبَذَة اب٩ُِ َی ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َواَ٪  ِٔ ُ َو٧َاَدِوا یَا ٣َأُٟک َػ أ ٔ َیِِقَ َََ٨ِٔ٤ِٟ

نٔي بََٔل َتزِْٔی٥ٕ  ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َی َٗ 

دمح نب لبنح، ادمح نب دبعہ، ایفسؿ، رمع، اطعء، انب لبنح، وفصاؿ، انب دبعہ نب یلعی، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ا

 ِؽ۔ )زپےتھ ںیہ رتمیخ ےک اسھت
َ
  م
َ
ا ث 
ْ
َ َدف

 

ث
َ
 کِلُ( )ضعب ولگ ف

َ
  م
َ
ا ث 
ْ
َ َدف

 

ث
َ
 ( ۔ہیلع فآہل فملس ےس ربنم رپ انس آپ زپھ رےہ ےھت، ف

 ادمح نب لبنح، ادمح نب دبعہ، ایفسؿ، رمع، اطعء، انب لبنح، وفصاؿ، انب دبعہ نب یلعی، :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     592    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 نص ب٩ ًَّي، ابواح٤ذ، ارسائی١، ابواسحٙ، :  راوی

ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ائٔی١ُ  ٧َََا إرِٔسَ َ َ ِْ َ ٧َََا أَبُو أَِح٤ََذ أ َ َ ِْ ًََّٓٔيٕ أَ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ  ٩ًَِ أَِٔي  ب٩ِٔ َیزٔیَذ  ا٢َ أََِقَ َٗ

٤َِٟتٔيُن  ٔ ا ة وَّ ُ٘ ِٟ ُٚ ذُو ا ا ِّي أ٧ََا اٟزَّزَّ ِٔ ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 
َ
َ  ارلّ

 

ث
َ
ِ  أ

ّ

 

 ُذف رصن نب یلع، اوبادمح، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ےس لقن رکےت ںیہ ےھجم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زپاھای۔ )ِإن
ُ
اؼ
َ
ّز

( وسرة ذارایت یک آایت ےہ وہشمر رقاتا
ُ

 

ن
 
ِت

 

مَی
ْ ل

َِة ا
ّ
و 
لُْق

(۔ 
ُ

 

ن
 
ِت

 

مَی
ْ ل

َِة ا
ّ
و 
لُْق
 ُذف ا
ُ
اؼ
َ
ّز
َ
 اہللَ ُه َ ارلّ

 اس ںیم ہی ےہ اِّؿَ

 رصن نب یلع، اوبادمح، ارسالیئ، اوباقحس، :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 آزاد رکےن یک تلیضف احتل تحص ںیم الغؾ

     593    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابواسحٙ، اسود، ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ُؤصَاَحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َیِِقَ َّي اہللُ  ًَِبٔذ اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَود  َٙ  ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح

 ٖٔ ََِٟا ا٢ٔ ٣َُِٜشوَرةُ ا ُتوَحُة اٟذَّ ِٔ ٤ِٟٔی٥ٔ ٣َ ٤ُو٣َُة ا ـِ ا٢َ أَبُو َداُود ٣َ َٗ َّل  َّ٘ نٔي ٣َُث ٌِ ِٔکٕ َی َض١ِ ٩ِ٣ٔ ٣ُذَّ َٓ 

ْل نِمْ دَُمرِکٍ۔صفح نب 
َھ

فَ

زپاھ  رمع، ہبعش، اوب ااحسؼ ، اوسد، دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رکےت ےھت، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک میم ےک شیپ، داؽ ےک زرب افر اکػ زری ےک اسھت۔

 اہلل ریض اہلل اعتیل ہنعصفح نب رمع، ہبعش، اوباقحس، اوسد، دبع :  رافی

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

  



 

 

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     594    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابزاہی٥، ہارو٪ ب٩ ٣وسي، بذی١ ب٩ ٣یرسہ، ًبذاہلل ب٩ ط٘یٙ،٣ش٥٠  :  راوی

ًَِبذٔ   ٩ًَِ َة  ٩ًَِ بَُذی١ِٔ ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي ا٨َِّٟحؤیُّ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ًَائَٔظَة َحذَّ  ٩ًَِ  ٕٙ اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی

 ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٨ًََِضا  ُؤَصا ََفُوْح َوَریَِحاْ٪ َرضَٔي اہللُ  ٥َ َیِِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ملسم نب اربامیہ، اہرفؿ نب ومیس، دبلی نب رسیمہ، دبعاہلل نب قیقش، رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی 

 ٌؿ۔ راء ےک شیپ ےک 
َ ْ
 
ت
َ
ر
َ
 (ےہ ںیم رففح ےہ ہی وقعیب یک رقات اسھت رَفُفٌح۔ احالہکن وہشمر رقاتزپےتھ وہےئ انس رَُففٌح ف

 ملسم نب اربامیہ، اہرفؿ نب ومیس، دبلی نب رسیمہ، دبعاہلل نب قیقش، :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     595    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ًبذاٟزح٩٤ سٔیا٪، ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذر، جابز :  راوی

ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ًَِبُذ ا ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ َٜذٔرٔ َحذَّ ٨ِ٤ُِٟ ُذ ب٩ُِ ا ثَنٔي ٣َُح٤َّ َیاُ٪ َحذَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٣َارٔیُّ َحذَّ اٟذِّ

 ُ أ ٥َ َیِِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ  ٕ ٠ََذظُ  ٩ًَِ َجابٔز ِْ َُٟط أَ  أَ َیِحَشُب أَ٪َّ ٣َا

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی  ادمح نب اصحل، دبعاکلمل نب دبعارلنمح ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب
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 (وہشمر ریغب رحػ ااہفتسؾ ےک ےہ )

 ادمح نب اصحل، دبعاکلمل نب دبعارلنمح ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     596    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ػحابي حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ْاٟذ، ابوَٗلبہ ا٪ :  راوی

َّي أَُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٩ِ أََِقَ َّ٤ًَ ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ََ  َحذَّ َیِو٣َئٕٔذ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ا٢َ أَبُو َداُود بَ  َٗ ُط أََحْذ  َٗ ُٙ َوثَا َ ََ یُوث ًََذابَُط أََحْذ َو ُب  ذَّ ٌَ أٟٕذ وأَبٔي ََٗٔلبََة َرُجَّل ُی َْ ١َ بَيَِن  َْ ُض٥ِ أَِد ـُ ٌِ 

  
َ
ٍ ل د

 

ِ

ئ

َم
ْ
 َ
 َ

 

 صفح نب رمع، ہبعش، اخدل، اوبالقہب اؿ احصیب ےس رفاتی رکےت ںیہ ںیہنج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زپاھای۔ف
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 زپاھای ایگ ہکبج رقاتي ُ
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ُ
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َ
وہشمرہ ںیم ذاؽ افر اثء ےک  ؿ آایت ںیم ي ُ

 زری ےک اسھت ےہ(۔

 صفح نب رمع، ہبعش، اخدل، اوبالقہب اؿ احصیب :  رافی

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

  

 رقات اک ایبؿرحفػ افر  :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     597    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد، ْاٟذ، ابوَٗلبہ، :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبَةَ  أئ  َِٟحذَّ أٟٕذ ا َْ  ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ  َحذَّ ًَ َّي اہللُ  أَُظ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َِٔي ٩ِ٣َ أََِقَ ا٢َ أ٧ََِبأ َٗ

ُب  ذَّ ٌَ ََ یُ َیِو٣َئٕٔذ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  أَُظ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ أَُظ ٩ِ٣َ أََِقَ ٥َ أَِو ٩ِ٣َ أََِقَ  َوَس٠َّ

 فی ےہ۔دمحم نب دیبع، امحد، اخدل، اوبالقہب ےس یہی دحثی ذرا ااصتخر ےک اسھت رم

 دمحم نب دیبع، امحد، اخدل، اوبالقہب، :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     598    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ٣ح٤ذ ب٩ ابي ًیبذہ، ا٤ًع، سٌذ، ًلیہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ثَُض٥ِ  َذ ب٩َِ أَبٔي ًُبَِیَذَة َحذَّ ََلٔئ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا أَبٔي  َحذَّ

 ًَ َّي اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس ِوفٔيِّ  ٌَ ِٟ َة ا ٔلیَّ ًَ  ٩ًَِ ائٔيِّ  ٕذ اٟلَّ ٌِ ٥َ َحٔذیّثا َذَِکَ ٓٔیطٔ َس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ْٕ ٨ِ٣ُُذ  ٠َ َْ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ََائ١ُٔ َو٣ٔیََائ١ُٔ  ِ ا٢َ ٔجَ َ٘ َٓ ٩ًَِ َٛٔتابَةٔ  ٔجََِٔی١َ َو٣ٔیََا٢َ   ٥َ٠َ َ٘ ِٟ ٍٔ ا َٓ ٥ِ أَِر َٟ ٌٔيَن َس٨َّة  أَِرَب

ََائ١ُٔ َو٣ٔیََائ١ُٔ  ِ ًَِیأِي ٔجَ ًَِیأِي َطِیْئ ٣َا أَ ٖٔ ٣َا أَ و َُِٟحُ  ا

 ی ددہ، اشمع، دعس، ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دحثی
غت
 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، دمحم نب ایب 

ایبؿ یک سج ںیم رضحت ربجالیئ افر اکیملیئ اک ذرک رفامای وت ربجالیئ افر اکیملیئ رفامای۔ ربجلی، اکیملیئ ںیہن رفامای شیج ہک رقآؿ 

 رکمی ںیم وسرة رقبہ ںیم ےہ(۔



 

 

 ی ددہ، اشمع، دعس، ہیطع :  رافی
غت
 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، دمحم نب ایب 

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     599    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حاز٦،زیذ ب٩ اْز٦، بْش، اب٩ ٤ًز،  :  راوی

 َٕ ِی َٛ ا٢َ ذُِٔکَ  َٗ از٦ٕٔ  َْ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ نٔي اب٩َِ ٤ًََُز َحذَّ ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َی ز٦ََ َحذَّ ِْ ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ أَ ََائ١َٔ َو٣ٔیََائ١َٔ ٨ًَِٔذ َحذَّ ِ ائَُة ٔجَ َٔقَ

ًَٔلیَّةَ   ٩ًَِ ائٔيِّ  ٕذ اٟلَّ ٌِ ٩ًَِ َس ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل َحذَّ َٓ ٤ًَِٔع  َ َّي اہللُ  اِْل ا٢َ َذَِکَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس ِوفٔيِّ  ٌَ ِٟ ا

ٔ ٣ٔیََائ١ُٔ  ٩ًَِ َیَشارٔظ ََائ١ُٔ َو ِ ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔطٔ ٔجَ ا٢َ  َ٘ َٓ ورٔ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػاحَٔب اٟؼُّ

زپےنھ اک ) ےنم ذترکہ وہا ہک ربجالیئ افر اکیملیئ یک رقاتزدی نب ازخؾ، رشب، انب رمع، دمحم نب احزؾ، ےتہک ںیہ ہک اامؾ اشمع ےک اس

رطہقی( ایک ےہ وت اشمع ےن مہ ےس دحثی ایبؿ یک رضحت دعس عایئ ےس اوہنں ےن ہیطع اوعلیف ےس افر اوہنں ےن رضحت اوبدیعس 

ہ رفامای وت رفامای ہک اؿ ےک ادخلری ےس ہک اوہنں ےن وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اصبح وصر )رضحت ارسالیف( اک ذترک

 داںیئ اجبن ربجالیئ افر ابںیئ اجبن اکیملیئ وہں ےگ۔

 زدی نب ازخؾ، رشب، انب رمع، دمحم نب احزؾ، :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضفاحتل تحص 



 

 

     600    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٤ٌ٣ز، :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ا٢َ کَاَ٪ َحذَّ َٗ ٤َُِٟشیِّٔب  ٤َْز َوُرب٤ََا َذَِکَ اب٩َِ ا ٌِ ٣َ

 ُ٢ ی٩ٔ َوأَوَّ ُؤَ٪ ٣َأٟٔک یَِو٦ٔ اٟذِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو بَِْکٕ َو٤ًَُزُ َوًُِث٤َاُ٪ َیِِقَ َّي اہللُ  ی٩ٔ ٣َزَِواُ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ أََصا ٠٣َٔٔک یَِو٦ٔ اٟذِّ  ٩ِ٣َ ََقَ

ا٢َ أَبُو َداُود صََذا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َٗ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َواٟزُّصِزٔیِّ   أََػحُّ ٩ِ٣ٔ َحٔذیٔث اٟزُّصِزٔیِّ 

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رمعم، رفامےت ںیہ ہک ضعب افاقت رضحت دیعس نب ابیسمل رفامای رکےت ےھت ہک وضحر افر 

۔ افر فہ الہپ صخش رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت رمع ریض اہلل اعت ِ

 

 ادلِّن 
ِ
ؾ
ْ
 کِلِ ئ َ 
َ
یل ہنع، رضحت امثعؿ زپاھ رکےت ےھت۔ م

۔ زپاھ فہ رمفاؿ نب مکح اھت، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رضحت زرہی یک حیحص رتنی ااسدین ںیم ےس ہی دنس ِ

 

 ادلِّن 
ِ
ؾ
ْ
ِ ئ َ   سج ےن لََمِ

 اہیب۔ ےہ۔ زرہی نع اسن ریض اہلل اعتیل ہنع افر زرہی نع اسمل نع

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رمعم، :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     601    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ یحیي ا٣وی، اب٩ جزیخ، ًبذاہلل ب٩ ابي ٠٣یٜہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُیِ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ثَنٔي أَبٔي َحذَّ ٌٔیُذ ب٩ُِ َیِحیَي اِْل٣َُؤیُّ َحذَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ أ٦ُِّ َحذَّ ِت أَِو ََٜة  ََّضا َذَِکَ َس٤َ٠ََة أ٧َ

َِٟح٤ُِذ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ ا ًَ َّي اہللُ  ائََة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َََصا َٔقَ ِ ٤َٟٔيَن اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ ک٤َٔ٠َّة َُي ا ٌَ ِٟ  ِهَّلِل َربِّ ا

ائََتُط آ ٍُ َٔقَ لِّ َ٘ ی٩ٔ یُ ی٩ٔ ٠٣َٔٔک یَِو٦ٔ اٟذِّ ٔذی٤َُة ٣َأٟٔک یَِو٦ٔ اٟذِّ َ٘ ِٟ ائَُة ا ِِٟٔقَ و٢ُ ا ُ٘ ُت أَِح٤ََذ َی ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َس٤ٔ َٗ  یَّة آیَّة 



 

 

ی کہ، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ذرک ایک ای وکیئ دفرسا ظفل اس ےک العفہ رفام
مل
ای دیعس نب ییحی اومی، انب رججی، دبعاہلل نب ایب 

ِ  اک آپ یبن رکمی یک رقات
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 وسرة افہحت ویں زپاھ رکےت ےھت۔ِب
ِ
ؾ
ْ
ِ ئ َ   لََمِ

۔ اکی اکی آتی اگل اگل زپےتھ ےھت۔ ِ

 

 ادلِّن 

ی کہ، اؾ ہملس :  رافی
مل
 دیعس نب ییحی اومی، انب رججی، دبعاہلل نب ایب 

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     602    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابي طیبہ، یزیذ ب٩ ہارو٪، سٔیا٪ ب٩ حشين، ح٥ٜ ب٩ ًیی٨ہ، ابزاہی٥،ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یرسہ، ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُذ بِ  ََ َحذَّ ا َٗ نَي ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ٌِ ٤َِٟ َة ا ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ َیاَ٪ ب٩ِٔ حَُشيِٕن َحذَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ٩ُ َصاُروَ٪ 

٥َٜٔ ب٩ِٔ ًُتَِیبَ  َِٟح ٠ًََِیطٔ ٩ًَِ ا َّي اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٨ُِت َردٔی ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِّیَّٔمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٥َ َوصَُو َة  َوَس٠َّ

٠ُُِٗت اہللُ َوَرُسوُٟطُ  زُُب َصٔذظٔ  ِِ ا٢َ َص١ِ َتِذرٔی أَی٩َِ َت َ٘ َٓ وبَٔضا  ٤ُِص ٨ًَِٔذ َُغُ ًَيِٕن  ًَََّي ح٤َٔإر َواٟظَّ زُُب فٔي  ِِ ََّضا َت إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ أَ

 َحا٣َٔیةٕ 

ؾ دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، ایفسؿ نب نیسح، مکح نب  ،ہنی، اربامیہ، رفامےت ںیہ ہک ںیم وضحر ارک

فب وہا اچاتہ اھت، سپ آپ ےن رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ردفی اھت افر آپ دگےھ رپ وسار ےھت افر وسرج رغ

ہک ہی اہکں رغفب وہات ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہ رتہب اجےتن ںیہ رفامای ہک فہ اکی 

 رگؾ ہمشچ ںیم رغفب وہات ےہ۔

 دی نب اہرفؿ، ایفسؿ نب نیسح، مکح نب  ،ہنی، اربامیہ،دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ، امثعؿ نب ایب ہبیش، سی :  رافی



 

 

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     603    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ححاد، اب٩ جزیخ، ٤ًز ب٩ ًلاء، :  راوی

ًََلإء أَ٪َّ ٣َِولّى  ََِٔي ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕٚ َحذَّ ٍٔ َرُج١َ ٔػِذ َ٘ ب٩ِٔ اِْلَِس َٔ

٩ًَِ اب٩ِٔ  ََُظ  َ َ ِْ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ أَ ٔة ا َّٔ ٥َ َجاَءص٥ُِ فٔي ُػ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ُ٘ ُط َی ٌَ َُّط َس٤ٔ ٍٔ أ٧َ َ٘ ُط إِٔنَشاْ٪ أَیُّ  اِْلَِس َٟ َ َشأ َٓ

 ََّ ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّى اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ًَِو٥ُ  آٔ٪ أَ ُِِٟقِ ََ ٧َِو٦آَیٕة فٔي ا ُذُظ ٔس٨َْة َو ُْ ِ ََ َتأ و٦ُ  یُّ َ٘ ِٟ َِٟحيُّ ا   صَُو ا

آدیم ےہ دمحم نب یسیع، اجحج، انب رججی، رمع نب اطعء، ےتہک ںیہ ہک ےھجم رمع نب اطعء ےن التبای ہک انب االعقس اک آزاد رکدہ الغؾ وج اکی اچس 

اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک )احصہب( ےک اپس اہمرجنی ہفص ںیم  اس ےن التبای ہک فاہلث نب االعقس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص

رشتفی الےئ اؿ ےس یسک آدیم ےن وساؽ ایک ہک رقآؿ رکمی ںیم بس ےس ڑبی آتی وکؿ یس ےہ۔ )رماد تلیضف ف اتریث ےک اابتعر 

و ؾ۔
ُ
ّ
َقی 
ل
 ا
ُ
ّی
َ
ج
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  ُه َ ا
َ
  اہَِٰل اِّل
َ
 ےس ڑبی وکؿ یس ےہ( رفامای ہک اَہللُ ل

  نب یسیع، اجحج، انب رججی، رمع نب اطعء،دمحم :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     604    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ابي ححاد، ًبذاٟوارث، طیبا٪، ا٤ًع، ط٘یٙ، اب٩ ٣شٌود :  راوی

َِٟوارٔٔث َحذَّ  ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  یُّ َحذَّ ٨ِٔ٤َِِٟقٔ َِٟححَّأد ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔي ا ًَ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٩ًَِ َحذَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َطِیَباُ٪ 

 ٔ ا٢َ اب٩ُِ ٣َِش َط٘ َ٘ َٓ نٔي  ٌِ ََٟک َی ُؤَصا صٔئُِت  َّا َنِِقَ ْٙ إ٧ٔ ا٢َ َط٘ٔی َ٘ َٓ ََٟک  أَ َصِیَت  َّطُ ََقَ ودٕ أ٧َ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش  ٕٙ ٤َا ٤ِِّ٠ًُُت ی َٛ ُؤَصا  ودٕ أََِقَ ٌُ

ٔلَيَّ   أََحبُّ إ

 کل۔ زپےتھ ںیہ اوب رمعم، دبعاہلل نب رمعف نب ایب اجحج، دبعاولارث، ابیشؿ، اشمع، قیقش، انب وعسمد 

 

ےنہک  ےگ ہک مہ وت اےس هی ب

 انب وعسمد ےن رفامای ہک ںیم وت اےس اس رطح زپاتھ وہں۔ شیج ہک ےھجم الھکسای ایگ ےہ فہ یہ ےھجم زایدہ دنسپ ےہ۔

 اوب رمعم، دبعاہلل نب رمعف نب ایب اجحج، دبعاولارث، ابیشؿ، اشمع، قیقش، انب وعسمد :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     605    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبذاہلل اض س٨ذ :  راوی

ِبٔذ اہللٔ إٔ٪َّ أ٧َُاّسا َیِِقَ  ٌَ ٔ ا٢َ ٗٔی١َ ٟ َٗ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا َص٨َاْد َحذَّ َِٟت صٔیَت َحذَّ ا َٗ ُؤَ٪ َصٔذظٔ اِْلیََة َو

ََٟک  َِٟت َصِیَت  ا َٗ ٔلَيَّ َو ٤َا ٤ِِّ٠ًُُت أََحبُّ إ َٛ أُ  ِّي أََِقَ ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ  ََٟک 

 وباعمفہی، اشمع، قیقش، دبعاہلل اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی ذرا ےس رفؼ ےک اسھت وقنمؽ ےہ۔انہد، ا

 انہد، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، دبعاہلل اس دنس :  رافی

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



 

 

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     606    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، س٠امی٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، ہظا٦ ب٩ سٌذ، زیذ ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ یشار سے روایت ےہ ٛہ وہ  :  راوی

 حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ٧َََا اب٩ُِ َو َحذَّ َ َ ِْ ٤َِِٟضزٔیُّ أَ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب ح و َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٧َََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح  َ َ ِْ صِٕب أَ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس ًََلأئ ب٩ِٔ َیَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٕذ  ٌِ ا٢َ  َس َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 ٥ِ ُٛ َلاَیا َْ رَفِ َل٥ُِٜ  ِِ ْة ُت ُٗوُٟوا حٔلَّ ّذا َو َِٟباَب ُسحَّ ٠ُوا ا ُْ ائٔی١َ اِد َّ َوَج١َّ َٟٔبنٔي إرِٔسَ ًَز  اہللُ 

رفاتی ےہ ہک فہ رضحت اوبدیعس دخری  ادمح نب اصحل، امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، اطعء نب اسیر ےس

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن ینب ارسالیئ
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ادمح نب اصحل، امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، اطعء نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت اوبدیعس  :  رافی

 دخری ریض اہلل اعتیل ہنع

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف



 

 

     607    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦ ب٩ سٌذ، ےن ب٬ی اپني س٨ذجٌرف ب٩ ٣شاَف اب٩ ابي ٓذیک،  :  راوی

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٕذ بٔإِٔس٨َادٔظ ٌِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َس َُٓذیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  رَفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ َحذَّ ٌِ ث٨ََا َج  َحذَّ

 رفعج نب اسمرف انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، ےن یھب اینپ دنس ےس ایس ےک لثم لقن ایک ےہ۔

 دفکی، اشہؾ نب دعس، ےن یھب اینپ دنس رفعج نب اسمرف انب ایب :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     608    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔي  َوَة أَ٪َّ  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َِٟوحُِي َحذَّ َِٟت ٧َز٢ََ ا ا َٗ ٨ًََِضا  اہللُ 

َّي  ّة حَ ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٔ َّٔ نٔي ٣َُخ ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َی َٗ ِؿ٨َاصَا  ٨َِٟاصَا َوََفَ ٠َِی٨َا ُسوَرْة أ٧َِزَ ًَ أَ  َِقَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَََّي اہللُ  َّي أَتَي  ت

ٔ اِْلَیأت   َصٔذظ

 فیح انزؽ یک یئگ سپ آپ ومیس نب اامسلیع، امحد، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ

 ، ، ںیم راء وک ریغب دشتدی ےک زپاھ ہکبج ضعب رقاء الثم اوبرمعف فریغہ
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   ےن ںیمہ زپھ رک انسای۔ وُسر

َ
َ ه

  

ض
َ
ےک اہیں رَفّ

 ت کت زپاھ۔ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ریغب دشتدی ےک اؿ آای راء یک دشتدی ےک اسھت یھب اکی رقات

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی



 

 

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     609    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد ًبذاہلل ب٩ طذاد، ابوًذرہ، :  راوی

ًَائَٔظَة َر   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي ًُِذَرَة  ادٕ  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ َطذَّ  ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٨ًََِضا أَ٪َّ َحذَّ َرُسو٢َ اہللٔ ضَٔي اہللُ 

٤ََِٟیازٔ  ٠ُوَصا فٔي ا ُْ َجا٢ٔ أَِ٪ یَِذ َؽ ٟرٔلِّ َّْ ا٣َأت ث٥َُّ َر َِٟح٤َّ و٢ٔ ا ُْ ٩ًَِ دُ ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   رَػَّ

 اجےن ومیس نب اامسلیع، امحد دبعاہلل نب دشاد، اوبذعرہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امحؾ فریغہ ںیم

 ےس عنم رفامای اھت رھپ رمدفں وک دنبہت ابدنھ رک اجےن یک ااجزت دے دی۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد دبعاہلل نب دشاد، اوبذعرہ، :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضفاحتل 

     610    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٗذا٣ہ، جزیز، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌذ، اب٩ ٣ثني، ابي  :  راوی

 ٠٣یح،

ث٨ََا َجزٔیْز  َُٗذا٣ََة َحذَّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ا  ٌّ َبُة َج٤ٔی ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحذَّ ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ح و َحذَّ



 

 

ا٢َ  َٗ ٔذ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا ًَََّي  ٨ِ٣َُؼوٕر   ٔ ا٦ ١َ نِٔشَوْة ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟظَّ َْ ا٢َ َد َٗ ٠٤َِٟٔیٔح  ٩ًَِ أَبٔي ا َّي  ٤َُِٟثن ًَائَٔظَة َرضَٔي اب٩ُِ ا

 ُ١ ُْ َّٟتٔي َتِذ ٔ ا ٩َُّٜ٠َّ ٩ِ٣ٔ اِلُٜوَرة ٌَ َٟ َِٟت  ا َٗ  ٔ ا٦ ٩َ٠ُِٗ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟظَّ ٩ِ أ٧َِتُنَّ  َِٟت ٤٣َّٔ ا َ٘ َٓ ٨ًََِضا  ٩َ٠ُِٗ  اہللُ  ا٣َأت  َِٟح٤َّ نَٔشاُؤَصا ا

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِّي َس٤ٔ ِٔ َِٟت أ٣ََا إ ا َٗ  ٥ِ ٌَ َِٜت ٣َا َن ََّ َصَت ٔ ٔ بَِیتَٔضا إ ٍُ ثَٔیابََضا فٔي َُيَِ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَةٕ َتِخ٠َ ُ٘ ٥َ َی َّ٠

 ِٟ ٥َِٟ یَِذُِکِ َجزٔیْز أَبَا ا ٕ َوصَُو أََت٥ُّ َو ا٢َ أَبُو َداُود صََذا َحٔذیُث َجزٔیز َٗ الَي  ٌَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ بَِی٨ََضا َوبَيَِن اہللٔ َت َٗ ا٢َ  َٗ َّي اہللُ ٠٤َٔیٔح  َػَّ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 دمحم نب دقاہم، رجری، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، اسمل نب ایب دعج، انب ینثم، ایب حیلم ےس رفاتی ےہ ہک الہ اشؾ یک ھچک

ےن اہک ہک مہ الہ اشؾ ںیم وعرںیت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس آںیئ وت اوہنں ےن وپاھچ ہک مت وکؿ وعرںیت وہ؟ اوہنں 

ےس ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اشدی مت اس ہطخ یک رےنہ فایل وہ اہجں یک وعرںیت یھب امحؾ ںیم دالخ وہا رکیت 

آہل فملس ےس انس ےہ ںیہ فہ ےنہک ںیگل ہک اہں۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک رہب احؽ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

آپ رفامےت ےھت ہک وج وکیئ یھب وعرت اےنپ رھگ ےک العفہ اےنپ ڑپکے ںیہک ااتریت ےہ وت  ے کش اس ےک افر اہلل اعتیل ےک درایمؿ 

ج اک ذرک وج )ایح اک( رپدہ اھت فہ اےس اھپڑیت ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی رجری ےک اافلظ ںیہ وج زایدہ اکلم ںیہ افر رجری ےن اوبا

ملب 
ل

 (ںیہن ایک اوہنں ےن رفامای ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )اس اک ذترکہ رجری ےن اینپ رفاتی ںیم ںیہن ایک

 دمحم نب دقاہم، رجری، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، اسمل نب ایب دعج، انب ینثم، ایب حیلم، :  رافی

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

  

 رحفػ افر رقات اک ایبؿ :   ابب

 احتل تحص ںیم الغؾ آزاد رکےن یک تلیضف

     611    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ رآٍاح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ زیاد ب٩ ان٥ٌ،  :  راوی

ًَِبٔذ اٟزَّ   ٩ًَِ  ٥َ ٌُ ٔ ب٩ِٔ أَِن ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ زٔیَاد ًَ ث٨ََا  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َحذَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َرآ



 

 

 َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٤ِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ََٟضا ًَ ا٢ُ  َ٘ َح٥ٔ َوَسَتحُٔذوَ٪ ٓٔیَضا بُُیوّتا یُ ٌَ ِٟ َتُح َل٥ُِٜ أَِرُق ا ِٔ ََّضا َسُت ا٢َ إ٧ٔ

َشاَئ  َٔ ّة أَِو نُ ـَ ََّ ٣َزٔی ٔ وَصا ا٨َِّٟشاَئ إ ٌُ ََّ بٔاِْلُُزٔر َوا٨َ٣ِ ٔ ٨٠َََّضا اٟزَِّجا٢ُ إ ُْ ََل یَِذ َٓ ا٣َاُت  َِٟح٤َّ  ا

امعن، دبعارلنمح نب راعف ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ادمح نب ویسن، زریہ، دبعارلنمح نب زاید نب 

ہک کشیب رقنعبی مجع یک زنیم حتف وہاجےئ یگ افر رقنعبی مت فاہں رپ اےسی رھگ اپؤ ےگ ںیہنج امحامت اہک اجات ےہ سپ رمد اؿ ںیم رہسگ 

وہےن ےس عنم رکف اال ہی ہک وکیئ رمہضی وہ ای افنس فایل وعرت وہ۔ )امیبری  ریغب دنبہت ےک دالخ ہن وہں افر وعروتں وک اؿ ںیم دالخ

 ےک العج ےک ےیل(۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، دبعارلنمح نب زاید نب امعن، دبعارلنمح نب راعف :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ : ابب

 ربیگنہ یک اممتعن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ربیگنہ یک اممتعن اک ایبؿ

     612    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ نٔی١، زہيَ، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابي س٠امی٪، ًلاء :  راوی

ًَِبذٔ   ٩ًَِ  َْ ِ ث٨ََا ُزَصي ِی١ٕ َحذَّ َٔ ث٨ََااب٩ِٔ نُ َّي اہللُ َحذَّ ََّي أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ٩ًَِ َی ًََلإئ   ٩ًَِ زَِزمٔيِّ  ٌَ ِٟ َ٪ ا ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ ا

٠َیِ  ًَ َح٤َٔذ اہلَل َوأَثِنَي  َٓ  ََ َ َ٨ِٔ٤ِٟ َذ ا ٌَ َؼ َٓ ََازٔ بََٔل إَٔزإر  َ َِٟ َتٔش١ُ بٔا ِِ ٥َ َرأَی َرُجَّل َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّ ا٢َ َػَّ َٗ ٥َ إٔ٪َّ طٔ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اہللُ 



 

 

 َِ
ٔ

٠َِیِشَتت َٓ  ٥ِ ُٛ َٓإَٔذا اَُِتَش١َ أََحُذ  ََ ِ ت َِٟحَیاَئ َواٟشَّ َْ یُحٔبُّ ا ي َّ َوَج١َّ َحیٔيٌّ ٔستِّ ًَز  اہلَل 

ےلھک دیماؿ ںیم انب لیفن، زریہ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک 

ش ںیہ افر اگنن لسغ رکےت وہےئ داھکی وت آپ ربنم رپ ڑچےھ افر اہلل اعتیل یک دمح ف نانء ےک دعب رفامای ہک کشیب اہلل اعتیل ایح دار افر رپدہ وپ

 ایح افر رپدہ وک دنسپ رکےت ںیہ سپ مت ںیم ےس بج وکیئ لسغ رکے وت رتس ایک رکے۔

  نب ایب امیلسؿ، اطعءانب لیفن، زریہ، دبعاکلمل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ربیگنہ یک اممتعن اک ایبؿ

     613    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ًا٣ز، ابوبْک ب٩ ًیاغ، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابي س٠امی٪، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ یٌَّي،  ٣ح٤ذ ب٩ اح٤ذ ب٩ ابي ٠ْٕ، اسود :  راوی

 حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

إغ  ًَیَّ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ  ٕ َحذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا اِْلَِسَودُ ب٩ُِ  ٕٕ َحذَّ ٠َ َْ ُذ ب٩ُِ أَِح٤ََذ ب٩ِٔ أَبٔي  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠٤َِٟٔٔک بِ َحذَّ ِبٔذ ا ًَ  ٩ًَِ   ٪َ ٩ٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ

 َٗ َِٟحٔذیٔث  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََّي  ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َی ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلإئ  ٢ُ أََت٥ُّ ٩ًَِ   ا٢َ أَبُو َداُود اِْلَوَّ

ؿ، اطعء، وفصاؿ نب یلعی، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، اوسد نب اعرم، اوبرکب نب ایعش، دبعاکلمل نب ایب امیلس

 فآہل فملس ےس یہی دحثی لقن رکےت ںیہ ہک اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک یلہپ دحثی زایدہ اکلم ےہ۔

ؾ یلص دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، اوسد نب اعرم، اوبرکب نب ایعش، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ، اطعء، وفصاؿ نب یلعی، وضحر ارک :  رافی

 اہلل ہیلع فآہل فملس

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



 

 

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ربیگنہ یک اممتعن اک ایبؿ

     614    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابونرض، زرًہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جزہذ،ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک،  :  راوی

ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َجزِصَ  ًَ َة ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ ُزِر ٩ًَِ أَبٔي ا٨َّٟرِضٔ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ا٢َ کَاَ٪ َجزَِصْذ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕذ 

ا٢َ َج٠ََص َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ةٔ  َّٔ
٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ  َصَذا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب اٟؼُّ ا٢َ أ٣ََا  َ٘ َٓ ْة  َٔ َٜٔظ خٔٔذی ٨ِ٣ُ َٓ ٥َ ٨ًَِٔذ٧َا َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َػَّ

ًَِوَرةْ  خَٔذ  َٔ ِٟ  ا

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبرضن، زرہع نب دبعارلنمح نب رجدہ ےس رفاتی ےہ ہک ہی رجدہ وجااحصب ہفص ںیم ےس ےھت اوہنں ےن 

ہلل ہیلع فآہل فملس )اکی رمہبت( رامرے اپس رشتفی رفام ےھت افر ریمی راؿ یلھک وہیئ یھت سپ آپ ےن رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص ا

 رفامای ہک وت ںیہن اجاتن ہک راؿ رتس ںیم دالخ ےہ؟

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبرضن، زرہع نب دبعارلنمح نب رجدہ، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ربیگنہ یک اممتعن اک ایبؿ

     615    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ سہ١، ححاد، اب٩ جزیخ، حبیب ب٩ ابي ثابت ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زہ، :  راوی

ًََّٔيُّ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ث٨ََا  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ َؿ٤ِزَ َحذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔي ثَابٕٔت  ََُِٔت  ِْ ُ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َححَّاْد  َة اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ



 

 

 ََ خَٔذَک َو َٓ  ِٕ ََ َتِٜٔظ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ ًََّٓٔيٕ َرضَٔي اہللُ  ا٢َ تَ ٩ًَِ  َٗ ََ ٣َیِّٕت  خٔٔذ َحٓيٕ َو َٓ ٔلَي  ٨ُِوزِ إ

َِٟحٔذیُث ٓٔیطٔ ٧َََاَرةْ   أَبُو َداُود َصَذا ا

یلع نب لہس، اجحج، انب رججی، بیبح نب ایب اثتب اعمص نب رمضہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

ای رمدہ یک راؿ وک دوھکی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی ںیم اکنرة ےہ )ینعی ھچک رکنم اینپ راؿ وک تم وھک ول افر ہن یہ مت یسک زدنہ 

 ( ےہ۔

 یلع نب لہس، اجحج، انب رججی، بیبح نب ایب اثتب اعمص نب رمضہ، :  رافی

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

  

 ےنہ اک ایبؿےگنن ر

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےگنن رےنہ اک ایبؿ

     616    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، یحیي ب٩ سٌیذ، ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، ٣شور ب٩ ٣ْخ٣ہ :  راوی

ث٨ََا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٤ِِٟٔشَورٔ َحذَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٕ  ٜٔی٥ٕ  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح ٌٔیٕذ اِْل٣َُؤیُّ  َیِحیَي ب٩ُِ َس

َّي  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ًَنِّي ثَِوبٔي  َم  َ٘ َش َٓ بَِی٨َا أ٣َِٔشي  َٓ ا٢َ َح٠ِ٤َُت َحَحّزا َث٘ٔیَّل  َٗ ٣ََة  ٠َِیطٔ َو ب٩ِٔ ٣َِْخَ ًَ ٠َِیَک اہللُ  ًَ ِذ  ُْ َس٥ََّ٠ 

اةّ  ََ َت٤ُِظوا رُعَ  ثَِوبََک َو

اامسلیع نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، امثعؿ نب میکح، اوباامہم نب لہس، وسمر نب رخمہم رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی اھبری رھتپ ااھٹای، 

رک( سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  سپ ںیم )اےس ااھٹےئ( ایھب لچ یہ راہ اھت ہک ھجم ےس ریما ڑپکا )دنبہت( رگ ایگ )لھک

 ھجم ےس رفامای ہک اانپ ڑپکا ااھٹؤ افر ےگنن تم الچ رکف۔



 

 

 اامسلیع نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، امثعؿ نب میکح، اوباامہم نب لہس، وسمر نب رخمہم :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےگنن رےنہ اک ایبؿ

     617    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سے اور وہ ا٪ ٛے داداًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، اب٩ بظار، یحیي ، بہز ب٩ حٜی٥، اپ٨ے واٟذ  :  راوی

٩ًَِ بَضِ  ث٨ََا َیِحیَي ٧َِحَوُظ  إر َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا أَبٔي ح و َحذَّ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ًَ ث٨ََا  ٔ َحذَّ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َح ز

ِتٔي ٨ِ٣َٔضا َو  ًَِوَرات٨َُا ٣َا ٧َأ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ َِٜت ی٤َٔی٨َُک  ََّ ٩ِ٣ٔ َزِوَجتَٔک أَِو ٣َا ٠َ٣َ ٔ ًَِوَرَتَک إ ِى  َٔ ا٢َ اِح َٗ ٣َا ٧ََذُر 

 َٓ ََ َیَزی٨َََّضا أََحْذ  َت أَِ٪  ٌِ ا٢َ إِٔ٪ اِسَتَل َٗ ٕف  ٌِ ُض٥ِ فٔي َب ـُ ٌِ ِو٦ُ َب َ٘ ِٟ ٠ُُِٗت یَا َرُس ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إَٔذا کَاَ٪ ا ا٢َ  َٗ و٢َ اہللٔ ََل َیَزی٨َََّضا 

ُّٙ أَِ٪ یُِشَتِحَیا ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ا٢َ اہللُ أََح َٗ أّٟیا  َْ  إَٔذا کَاَ٪ أََحُذ٧َا 

دبع اہلل نب ہملسم، انب اشبر، ییحی، زہب نب میکح، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص 

ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اینپ وعرت )رشاگمہ( وک سک رپ اظرہ رکںی افر سک ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک 

اپھچںیئ؟ رفامای ہک رشاگمہ یک افحتظ رکف وساےئ اینپ ویبی افر ابدنی ےک۔ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ارگ ربادری ےک 

اس ابت رپ اقدر وہ ہک اہمترا رتس وکیئ ہن دےھکی وت اچےیہ ہک اہمترا رتس وکیئ ہن دےھکی ںیم ےن ولگ ےلم ےلج ر ےت وہں وت؟ رفامای ہک ارگ مت 

ہب  رعض ایک ای روسؽ اہلل ارگ مہ ںیم ےس وکیئ اہنتیئ ںیم وہ وت؟ رفامای ہک اہلل اعتیل زایدہ دقحار ںیہ اس ابت ےک ہک اؿ ےس ایح یک اجےئ

 ةسن افر ولوگں ےک۔

 ہملسم، انب اشبر، ییحی ، زہب نب میکح، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا دبعاہلل نب :  رافی

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

  



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےگنن رےنہ اک ایبؿ

     618    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابي ٓذیک، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪ زیذ ب٩ اس٥٠، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي سٌیذ :  راوی

٩ًَِ َزیِٔذ بِ  أک ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪  حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ َُٓذیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ًَ ث٨ََا  ِبٔذ اٟزَِّح٤َ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ٔ ب٩ِٔ ٩ٔ أَِس٥َ٠َ 

ٔلَي  ََ ی٨َُِوزُ اٟزَُّج١ُ إ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا یَةٔ أَبٔي َس ٔلَي رُعِ ٤َِٟزِأَةُ إ ََ ا یَةٔ اٟزَُّج١ٔ َو رُعِ

ٔلَي اٟزَُّج١ٔ فٔي ثَِوٕب َواحٔذٕ  ٔضي اٟزَُّج١ُ إ ِٔ ََ ُی ٤َِٟزِأَةٔ َو ٤َِٟزِأَةٔ فٔي ثَِوٕب  ا ٔلَي ا ٤َِٟزِأَةُ إ ِٔٔضي ا ََ ُت  َو

دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

ت یسک وعرت یک رشاگمہ وک دےھکی افر ہن یہ وکیئ رمد ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکیئ رمد یسک رمد یک رشاگمہ ہن دےھکی افر ہن یہ وکیئ وعر

یسک رمد ےک اسھت اکی ڑپکے ںیم ٹیل رک وسےئ۔ )ویکہکن اس وصرت ںیم رحاؾ اکری افر دباکری اک ادنہشی زایدہ وہات ےہ ہک اکی 

 دفرسے ےک مسج ےک اسھت ےٹمچ وہےئ وہں وت وہشاین ایخالت یرحک وہےت ںیہ افر وہشت رباہتخیگن وہیت ےہ۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ زدی نب املس، دبعارلنمح نب ایب دیعس :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےگنن رےنہ اک ایبؿ

     619    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، اب٩ ٠ًیہ، جزیز، ابي نرضہ :  راوی

ا َٗ  ٕ ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ِٟحَُزیِزٔیِّ ح و َحذَّ ٩ًَِ ا َة  ٧َََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ َ َ ِْ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي أَ ٩ًَِ َحذَّ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٢َ َحذَّ



 

 

َّي اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  اَوةٔ  َٔ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اٟلُّ َة  ٩ًَِ أَبٔي َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیِّ  يَنَّ َرُج١ْ ا ـٔ ِٔ ََ ُی  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ َوذَ  َٗ َّٟذا أَِو َوأّٟذا  ََّ َو ٔ ٔلَي ا٣َِزأَةٕ إ ََ ا٣َِزأَْة إ ٔلَي َرُج١ٕ َو ٨َٔشیُتَضاإ َٓ أَٟثَة   َِکَ اٟثَّ

اربامیہ نب ومیس، انب ہیلع، رجری، ایب رضنہ رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکیئ رمد دفرسے رمد ےک 

 اسھت ای ہچب اےنپ امں اسھت اکی ڑپکے ںیم رہسگ ہن ےٹیل افر ہن یہ وکیئ وعرت دفرسی وعرت ےک اسھت۔ اال ہی ہک اینپ انابغل افالد ےک

 رافی ےتہک ںیہ ہک رسیتے اک ذرک یھب ایک اھت ںیم وھبؽ ایگ۔ ابپ ےک اسھت۔

 اربامیہ نب ومیس، انب ہیلع، رجری، ایب رضنہ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رےنہ اک ایبؿ ےگنن

     620    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًوٖ، اب٩ ٣بارک، جزیز، ابي نرض، ابوسٌیذ، :  راوی

ٌٔیٕذ  ٩ًَِ أَبٔي َس َة  ٩ًَِ أَبٔي َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ٤َُِٟباَرٔک  ٧َََا اب٩ُِ ا َ َ ِْ ِوٕ٪ أَ ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ا

و٢ُ اٟ ُ٘ ٤ٔیّؼا أَِو ٤ًَٔا٣َّة ث٥َُّ َی َٗ ا  اُظ بٔاِس٤ٔطٔ إ٣َّٔ ٥َ إَٔذا اِسَتَحذَّ ثَِوبّا َس٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َشِوَت٨ٔیطٔ َػَّ َٛ َِٟح٤ُِذ أ٧ََِت  ََٟک ا ٠َُّض٥َّ 

 ٍَ ٔ ٔ ٣َا ُػ٨ يَِ َْ ٔ َو ئَِظ َْ َّي اہللُ أَِسأََُٟک ٩ِ٣ٔ  ََاَ٪ أَِػَحاُب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٓ َة  ا٢َ أَبُو َنرِضَ َٗ َٟطُ   ٍَ ٔ ظٔ َورَشِّ ٣َا ُػ٨ َٟطُ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ

الَي ٌَ ُٕ اہللُ َت ٔ ُط تُِبََّي َویُِخ٠ َٟ َٟبَٔص أََحُذص٥ُِ ثَِوبّا َجٔذیّذا ٗٔی١َ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا 

، ایب رضن، اوبدیعس، رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج وکیئ این ڑپکا زبی نت رمعف نب وعؿ، انب رابرک، رجری

رفامےت وت اس اک انؾ ےتیل ای وت صیمق ای امعہم، رھپ رفامےت ہک اے اہلل آپ یک رعتفی ےہ آپ ےن یہ ےھجم ہی ڑپکا انہپای ےہ آپ ےس یہ 

 ہی ڑپکا انبای ایگ ےہ اس یک یھب ریخ اک اسلئ وہں افر اس ےک رش ےس افر سج ےک ےیل اس یک ریخ اک اسلئ وہں افر سج دصقم ےک ےیل

ہی انبای ایگ ےہ اس ےک رش ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں رضحت اوبرضنہ ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس 



 

 

  نہپ رک( وبدیسہ رکف افر اس ےک دعب اہلل ںیہمت افر اطع رفامںیئ ےگ۔وکیئ بج این ڑپکا اتنہپ وت اےس اہک اجات ہک مت اےس )نہپ

 رمعف نب وعػ، انب رابرک، رجری، ایب رضن، اوبدیعس، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےگنن رےنہ اک ایبؿ

     621    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، اض س٨ذ :  راوی

ٔ ٧َِحَوظُ  ُِٟحَزیِزٔیِّ بٔإِٔس٨َادٔظ ٩ًَِ ا ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ  َحذَّ

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ۔

 ٰیسیع نب ویسن، اس دنس دسمد، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےگنن رےنہ اک ایبؿ

     622    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جزیز، اض س٨ذ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤ذ ب٩ دی٨ار،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٔ َو٣َ ُِٟحَزیِزٔیِّ بٔإِٔس٨َادٔظ ٩ًَِ ا ُذ ب٩ُِ دٔی٨َإر  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ فٔيُّ َحذَّ َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ ِبُذ ا ًَ أَبُو َداُود 



 

 

 ِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ  َٗ ادُ اب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٌٔیٕذ َوَح٤َّ ٥ِ یَِذُِکِ ٓٔیطٔ أَبَا َس ا٢َ أَبُو َٟ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا ُحَزیِزٔیِّ 

فٔيُّ َس٤َاًُُض٤َا َواحْٔذ  َ٘ ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َواٟثَّ  َداُود َح٤َّ

 ہک دبعاولاہب یفقث ےن اس ملسم نب اربامیہ، دمحم نب دانیر، رجری، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ

 رفاتی ںیم اوبدیعس دخری اک ذرک ںیہن ایک افر امحد نب ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ہک نع ارجلریی نع االعلء نع ایبنل یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس۔

 ملسم نب اربامیہ، دمحم نب دانیر، رجری، اس دنس :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےگنن رےنہ اک ایبؿ

     623    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٣زحو٦، سہ١ ب٩ ٣ٌاذ ب٩ ا٧صنؼيَ ب٩ َفد، ًبذاہلل ب٩ یزیذ، سٌیذ، اب٩ ابي ایوب،  :  راوی

 ٩ًَِ نٔي اب٩َِ أَبٔي أَیُّوَب  ٌِ ٌٔیْذ َی ث٨ََا َس ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَذ َحذَّ ًَ ث٨ََا  ٔد َحذَّ ِٟرَفَ ث٨ََا نَُؼيَُِ ب٩ُِ ا ٔ َحذَّ اذ ٌَ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ٣ُ  أَبٔي ٣َزِحُو٦ٕ 

َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٤َنٔي َصَذا ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٌَ ِ َّٟٔذی أَك َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ ا٣ّا ث٥َُّ  ٌَ َ ا٢َ ٩ِ٣َ أَک١ََ ك َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

ا٢َ  َٗ  َ
٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ َو٣َا َتأََخَّ ذَّ َ٘ َٟطُ ٣َا َت ٕ ُرُٔفَ  ة ُٗوَّ  ََ ٔ َحِو٢ٕ ٣ٔنِّي َو َُيَِ ٨ٔیطٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٦َ َوَرَز ٌَ َٓ اٟلَّ َٟبَٔص ثَِوبّا  َِٟح٤ُِذ  َو٩ِ٣َ  ا٢َ ا َ٘

 ٦َ ٩ِ٣ٔ ذَّ َ٘ َٟطُ ٣َا َت ةٕ ُرُٔفَ  ُٗوَّ  ََ ٔ َحِو٢ٕ ٣ٔنِّي َو ٨ٔیطٔ ٩ِ٣ٔ َُيَِ َٗ ِوَب َوَرَز َشأِي َصَذا اٟثَّ َٛ َّٟٔذی  َ  ِهَّلِل ا
 َذ٧ِبٔطٔ َو٣َا َتأََخَّ

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ریصن نب رفج، دبعاہلل نب سیدی، دیعس، انب ایب اویب، اوبرموحؾ، لہس نب اعمذ نب اسن ےس رفاتی ےہ

ایک ریغب فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن ہی اھکان اھکای رھپ اہک امتؾ رعتںیفی اہلل ےک ےیل ںیہ سج ےن ہی اھکان ےھجم الھکای افر ےھجم اطع 

 سج صخش ےن ڑپکا ےننہپ ریمی یسک وقت فعاتق ےک وت اس ےک اےلگ ےلھچپ اسرے انگہ )ریغصہ( اعمػ رک دےی اجےت ںیہ افر رفامای ہک

ےک دعب اہک ہک امتؾ رعتفی اہلل ےک ےیل ےہ سج ےن ےھجم ہی ڑپکا انہپای افر ہی ےھجم اطع ایک۔ ریمی یسک عاتق ف وقت ےک ریغب وت اس ےک 



 

 

 اےلگ ےلھچپ انگہ )ریغصہ( اعمػ رک دےیئ اجےت ںیہ۔

 وحؾ، لہس نب اعمذ نب اسنریصن نب رفج، دبعاہلل نب سیدی، دیعس، انب ایب اویب، اوبرم :  رافی

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

  

 وج این ڑپکا ےنہپ وت اےس ایکداعدی اجےئ؟

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وج این ڑپکا ےنہپ وت اےس ایکداعدی اجےئ؟

     624    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحٙ ب٩ جزاح، ابونرض، اسحٙ ب٩ سٌیذ، حرضت ا٦ ْاٟذ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٨ت ْاٟذ ب٩ سٌیذ ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َحذَّ َِٟحزَّأح اِْلََذِٔيُّ َحذَّ ُٙ ب٩ُِ ا ث٨ََا إِٔسَح أٟٔذ ب٩ِٔ َحذَّ َْ أٟٕذ ب٨ِٔٔت  َْ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕذ  َس

 َٓ ََْة  ٤ٔیَؼْة َػِٔي َْ ٕ ٓٔیَضا  ِٜٔشَوة ٔ ُتَٔي ب ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌَ ِٟ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٔ َس ُّٙ بَٔضٔذظ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَزِوَ٪ أََح َ٘

 ٔ ا٢َ ائُِتوِ َ٘ َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ََٜت ا َش ٔلَي َٓ ١َ ی٨َُِوزُ إ ٌَ ٠ٔقٔي ٣َزََّتئِن َوَج ِْ َ ا٢َ أَبَِّٔي َوأ َٗ َِٟبَشَضا إٔیَّاصَا ث٥َُّ  َ أ َٓ ُتَٔي بَٔضا  أ َٓ أٟٕذ  َْ ٥ٕ٠َ فٔي ي بٔأ٦ُِّ  ًَ

ِٟحَ  َِٟحَبَظةٔ ا ٦ٔ ا أٟٕذ َوَس٨َاِظ فٔي لََکَ َْ و٢ُ َس٨َاِظ َس٨َاِظ یَا أ٦َُّ  ُ٘ َِٟخ٤ٔیَؼٔة أَِح٤ََز أَِو أَِػرَفَ َوَی  َش٩ُ ا

ااحسؼ نب رجاح، اوبرضن، ااحسؼ نب دیعس، رضحت اؾ اخدل ریض اہلل اعتیل ہنع تنب اخدل نب دیعس نب ااعلص رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھچک ڑپکے الےئ ےئگ اؿ ںیم اکی وھچیٹ ایسہ اچدر یھب یھت آپ ےن رفامای ہک مت اس ےک زایدہ قحتسم 

ےت وہ؟ سپ بس ولگ اخومش وہےئگ وت وضحر ےن رفامای ہک اؾ اخدل وک ریمے اپس الؤ اںیہن الای ایگ وت فہ اچدر اںیہن انہپ ےسک ایخؽ رک

 دںی رھپ دف رمہبت رفامای ہک اےس )نہپ نہپ رک( وبدیسہ رک افر اس ےک دعب دفابرہ ےھجت ےلم۔ افر وضحر اچدر ےک رسخ ف زرد شقن ف اگنر وک

 امےت اجےت ہک انسہ انسہ اے اؾ اخدل، یشبح زابؿ ںیم انسہ ےک ینعم ااھچ ےک ںیہ۔د ےتھک اجےت افر رف

 اقحس نب رجاح، اوبرضن، اقحس نب دیعس، رضحت اؾ اخدل ریض اہلل اعتیل ہنع تنب اخدل نب دیعس نب ااعلص :  رافی



 

 

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

  

 صیمق اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 صیمق اک ایبؿ

     625    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ـ١ ب٩ ٣وسي، ًبذا٤ٟو٩٣ ب٩ ْاٟذ، ًبذاہلل ب٩ بزیذہ، ا٦ س٤٠ہ، :  راوی  ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي،ٓ 

ث٨ََا  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحذَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحذَّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِذَة   ٩ًَِ َِٟح٨َفٔيِّ  أٟٕذ ا َْ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ب٩ِٔ  ِبٔذ ا ًَ  ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ا

٤ٔیَؽ  َ٘ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َیأب إ َِٟت کَاَ٪ أََحبُّ اٟثِّ ا َٗ  َس٤َ٠ََة 

، دبعاوملنم نب اخدل، دبعاہلل نب ربدیہ، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںیہ ہک وضحر ےک اربامیہ نب ومیس، لضف نب ومیس

 زندکی بس ےس زایدہ دنسپدیہ ڑپکا صیمق اھت۔

 اربامیہ نب ومیس، لضف نب ومیس، دبعاوملنم نب اخدل، دبعاہلل نب ربدیہ، اؾ ہملس، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 صیمق اک ایبؿ

     626    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، بذی١، ٣یرسہ، طہز ب٩ حوطب، اس٤اء ب٨ت یزیذ :  راوی



 

 

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح ٔ ب٩ِٔ َحِوَط َحذَّ ٩ًَِ َطِضز َة  ٩ًَِ بَُذی١ِٔ ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َِٟح٨َِؤَّيُّ َحذَّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ٕب 

 ّٔ ٔلَي اٟزُِّس ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٥ِّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ُٛ َِٟت کَا٧َِت یَُذ  ا َٗ  أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت َیزٔیَذ 

ؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، دبلی، رسیمہ، رہش نب وحبش، اامسء تنب سیدی رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یک صیمق رابرک یک آنیتس ااحس

 وٹگں کت یھت۔

 اقحس نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ، دبلی، رسیمہ، رہش نب وحبش، اامسء تنب سیدی :  رافی

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

  

 ابق ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ابق ےننہپ اک ایبؿ

     627    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ سٌذ، ًبذاہلل ب٩ ًبیذاہلل ب٩ ابي ٠٣یٜہٗتیبہ ب٩ سٌیذ، یزیذ، ْاٟذ ب٩ ٣وہب، ٟیث،  :  راوی

ٕذ َحذَّ  ٌِ نٔي اب٩َِ َس ٌِ نَي أَ٪َّ ا٠َِّٟیَث َی ٌِ ٤َِٟ أٟٔذ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب ا َْ ٌٔیٕذ َویَزٔیُذ ب٩ُِ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔذ َحذَّ  ٩ًَِ ثَُض٥ِ 

٤ِِٟٔشَورٔ بِ  ٩ًَِ ا ََٜة  ٣ََة اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی ٔم ٣َِْخَ ٌِ ٥ِ یُ َٟ بَٔیّة َو ِٗ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َش٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ٣ََة أ٧َ ٩ٔ ٣َِْخَ

ُت  ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ِٙ ب٨َٔا إ ٔ ٣َُة َیا بُنَيَّ ا٧َِل٠ ا٢َ ٣َِْخَ َ٘ َٓ َٗ َطِیّئا  ُط  ٌَ ا٢َ ٣َ َٗ اِدًُُط لٔي  َٓ  ١ِ ُْ ا٢َ اِد

َِٟیطٔ َزاَد اب٩ُِ ٣َوِ  ٔ ٨ََوَز إ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟک  َبأُِت َصَذا  َْ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َٗٔباْئ ٨ِ٣َٔضا  ًَ َِٟیطٔ َو ٔ َد إ َْخَ َٓ ِوتُُط  ًَ َذ ا٢َ َٓ َٗ ا  َ٘ َٔ ٣َُة ث٥َُّ اتَّ َصٕب ٣َِْخَ

 َٜ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  َٗ ٣َُة  طٔ َرضَٔي ٣َِْخَ ٥َِٟ یَُش٤ِّ  َة 

ی کہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
مل
 ہبیتق نب دیعس، سیدی، اخدل نب ومبہ، ثیل، انب دعس، دبعاہلل نب دیبع اہلل نب ایب 

ر ےک اپس فملس ےن اکی رمہبت ابقںیئ میسقت رفامںیئ نکیل رخمہم وک ھچک ںیہن دای وت رخمہم ےن ھجم ےس اہک ہک اے ےٹیب ریمے اسھت وضح



 

 

ولچ، انچہچن ںیم اؿ ےک اسھت الچ سپ اوہنں ےن ھجم ےس اہک ہک ادنراجؤ افر ریمے ےیل وضحر وک البؤ۔ وسمر ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر 

وک البای سپ آپ ابرہ رشتفی الےئ افر آپ ےک افرپ اکی ابقء یھت اںیہن ابقؤں ںیم ےس۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ہی ںیم ےن اہمترے ےیل اپھچ یل یھت۔ وسمر ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن ابق وک داھکی، انب ومبہ ےن اینپ رفاتی ںیم رخمہم اکظفل ذرک ایک  ہک

ےہ ہک رخمہم ےن داھکی آےگ دفونں قفتم ںیہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رخمہم وخش وہایگ۔ ہبیتق ےن اینپ 

ی کہ اہک ےہ اس اک انؾ )دیبع اہلل( ںیہن ذرک ایک۔رفاتی ںیم انب ایب
مل
  

ی کہ :  رافی
مل
 ہبیتق نب دیعس، سیدی، اخدل نب ومبہ، ثیل، انب دعس، دبعاہلل نب دیبعاہلل نب ایب 

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

  

 ےننہپ اک ایبؿرہشت فانؾ فومند ےک ےیل 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رہشت فانؾ فومند ےک ےیل ےننہپ اک ایبؿ

     628    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ابوًوا٧ہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، رشیک، ًث٤ا٪ ب٩ ابي زرًہ ٣ہاجز :  راوی

ث٨ََا  ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ًََة  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ُزِر یٕک  ٩ًَِ رَشٔ نٔي اب٩َِ ًٔیَسي  ٌِ ْذ َی ث٨ََا ٣َُح٤َّ َوا٧ََة ح و َحذَّ ًَ أَبُو 

َِٟبَشُط  َٟبَٔص ثَِوَب ُطِضَزةٕ أَ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ُط  ٌُ َٓ یٕک َیزِ ا٢َ فٔي َحٔذیٔث رَشٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  امٔيِّ  ٔ اٟظَّ ٤َُِٟضأجز َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ثَِوبّا ٣ِٔث٠َُط اہللُ یَِو٦َ اا

ُب ٓٔیطٔ ا٨َّٟاُر  ًََوا٧ََة ث٥َُّ ت٠َُضَّ ٩ًَِ أَبٔي   َزاَد 

دمحم نب یسیع، اوبوعاہن، دمحم نب یسیع، رشکی، امثعؿ نب ایب زرہع اہمرج ےس رفاتی ےہ ہک )رشکی اس دحثی وک رموفاع ایبؿ رکےت 

سج صخش ےن رہشت اک ڑپکا انہپ اہلل اعتیل ایقتم ےک رفز اےس فاسی یہ ڑپکا ںیہ( ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 انہپںیئ ےگ۔ ایب وعاہن ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ہک رھپ اںیمس آگ ڑھباک دںی ےگ۔



 

 

 دمحم نب یسیع، اوبوعاہن، دمحم نب یسیع، رشکی، امثعؿ نب ایب زرہع اہمرج :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رہشت فانؾ فومند ےک ےیل ےننہپ اک ایبؿ

     629    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ےن ابوًوا٧ہ :  راوی

ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّٟةٕ َحذَّ ا٢َ ثَِوَب ٣ََذ َٗ 

 دسمد ےن اوبوعاہن ےس رفاتی ایک ہک اہلل اعتیل اےس ذتل اک ڑپکا انہپںیئ ےگ۔

 دسمد ےن اوبوعاہن :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےننہپ اک ایبؿرہشت فانؾ فومند ےک ےیل 

     630    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ابونرض ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ثابت، حشا٪ ب٩ ًلیہ، ابي ٨٣یب، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َحذَّ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي ٨٣ُٔیٕب َحذَّ َة  ٔلیَّ ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا َحشَّ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ثَابٕٔت َحذَّ ًَ ث٨ََا 

ُضَو ٣ٔ  َٓ ِو٦ٕ  َ٘ ٥َ ٩ِ٣َ َتَظبََّط بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُِٟحَزٔشيِّ   ٨ُِض٥ِ ا



 

 

دبعارلنمح نب اثتب، اسحؿ نب ہیطع، ایب بینم، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبرضن 

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن یسک وقؾ یک اشمتہب اایتخریک، اھکےن ےنیپ ابلس، رےنہ نہس ںیم وت فہ ایہن ںیم 

 ےس وہاگ ایقتم ںیم اس ےک اسھت رشح وہاگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبرضن دبعارلنمح نب اثتب، اسحؿ نب ہیطع، ایب بینم، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  افیر

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

  

 افؿ افر ابولں اک اننہپ اسیک ےہ؟

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 افر ابولں اک اننہپ اسیک ےہ؟افؿ 

     631    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یزیذ ب٩ ْاٟذ ب٩ ًبذاہلل، حشين ب٩ ًَّي، اب٩ ابي زائذہ، ٣ؼٌب ب٩ طیبہ، ػٔیہ ب٨ت طیبہ، حرضت ًائظہ رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

أٟذٔ ب٩ِٔ یَزٔیَذ  َْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ  ًَ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي َزائَٔذَة  ََ َحذَّ ا َٗ ًََّٓٔيٕ  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب اٟز٣ََِّّٔيُّ َوحَُشيُِن ب٩ُِ  ٩ِ ب٩ِٔ 

َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َِٟت ََخَ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ َة ب٨ِٔٔت َطِیَبَة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ ٔب ب٩ِٔ َطِیَبَة  ٌَ َّ ٣ُِؼ ٠َِیطٔ َّ ًَ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اہللُ 

یَّا ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ َزَِکٔ ا٢َ حَُشيِْن َحذَّ َٗ ٕ أَِسَوَد و  ز ٌَ  ٣ٔزِْن ٣َُزح١َّْ ٩ِ٣ٔ َط

سیدی نب اخدل نب دبع اہلل، نیسح نب یلع، انب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس 

 ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ وت آپ ےک مسج رپ اکی وخترورت ایسہ ابولں یک اچدر یھت۔رفاتی ےہ 

 سیدی نب اخدل نب دبعاہلل، نیسح نب یلع، انب ایب زادئہ، بعصم نب ہبیش، ہیفص تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 افؿ افر ابولں اک اننہپ اسیک ےہ؟

     632    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ذرک، ٤ٟ٘ا٪ ب٩ ًا٣ز، ًتبہ ب٩ ًبذاٟش٠َّم رضي اہلل تٌالي ٨ًہابزا٫ی٥ ب٩ ًَلء، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، ً٘ی١ ب٩  :  راوی

 ُٟ ٩ًَِ  ٕٞ ًَ٘ٔی١ٔ ب٩ِٔ ٣ُِذرٔ  ٩ًَِ إغ  ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ََلٔء اٟزُّبَِیٔذیُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ًُتَِبَة ب٩ِٔ َحذَّ  ٕ ًَا٣ٔز ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِ٘

ا٢َ اِسَتِٜ  َٗ ٠ََّٔمِّ  ِبٕذ اٟشُّ َسي أَِػَحاًَ ِٛ ِذ َرأَیُِتنٔي َوأ٧ََا أَ َ٘ ٠َ َٓ ِیَظَتئِن  َْ ََٜشأِي  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ   بٔيَشِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

اربامیہ نب العء، اامسلیع نب ایعش، لیقع نب دمرک، امقلؿ نب اعرم، ہبتع نب دبعایملسل ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبن 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ڑپکا بلط ایک ےننہپ ےک ےیل وت آپ ےن ےھجم اتکؿ ےک دف ڑپکے انہپےئ افر ںیم کشیب اےنپ آپ وک رکمی

 داتھکی افر ںیم اےنپ اسںویھں ںیم رتہبنی ڑپکے فاال اھت۔

  ریض اہلل اعتیل ہنعاربامیھ نب العء، اامسلیع نب ایعش، لیقع نب دمرک، امقلؿ نب اعرم، ہبتع نب دبعایملسل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 افؿ افر ابولں اک اننہپ اسیک ےہ؟

     633    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتادہ، ابوبزدہ، حرضت ابوبزدہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٤ًز ب٩ ًو٪، ابوًوا٧ہ،  :  راوی

ا٢َ لٔي أَبٔي یَا بُنَيَّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ِوٕ٪ َحذَّ ًَ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ ٨َا َػَّ ٍَ ٧َبٔیِّ َِٟو َرأَیِت٨ََا َو٧َِح٩ُ ٣َ  



 

 

ِذ  َٗ أِ٪ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َـّ ٤َاُئ َحٔشِبَت أَ٪َّ رٔیَح٨َا رٔیُح اٟ  أََػابَت٨َِا اٟشَّ

رمعف نب وعؿ، اوبوعاہن، اتقدہ، اوبربدہ، رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس ریمے فادل ےن اہک ہک اے ریمے 

ش ربیس وہیت وت مت ہی ایخؽ رکےت ہک رامری دبوب رکبویں ےٹیب ارگ مت ںیمہ روسؽ اہلل ےک اسھت د ےتھک اس احؽ ںیم ہک کشیب مہ رپ ابر

 ( فریغہ یک دبوب ےہ )ویکہکن مہ اھکؽ فریغہ ےتنہپ ےھت وت اپین زپےن ےس رکبویں یک دبوب آیت ےہ۔

 رمع نب وعؿ، اوبوعاہن، اتقدہ، اوبربدہ، رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 افؿ افر ابولں اک اننہپ اسیک ےہ؟

     634    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ٤ًار ب٩ زاذا٪، ثابت، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٠٣ََٔک ذٔی َیزََ٪ أَصَِذی َحذَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٧َََََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ َزاَذاَ٪  ِْ ِوٕ٪ أَ ًَ ٤ِزُو ب٩ُِ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ  ًَ إ

 ٔ َّا أَِو ثَََلٕث َوثَََلث ٌٔي َذَصا بَٔثََلثَٕة َوثَََلثٔيَن َب َْ َ ٥َ ح٠َُّّة أ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ب٠ََٔضاَػَّ َ٘ َٓ ّة  َٗ  يَن ٧َا

رمعف نب وعؿ، امعر نب زاذاؿ، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل رفامےت ںیہ ہک ذی سیؿ ےک ابداشہ ےن روسؽ اہلل ےک 

 اپس اکی وجڑا ڑپکا دہہی ےک وطر رپ اجیھب وج اس ےن افٹن ای افاینٹنں دے رک رخدیا اھت وت آپ ےن اےس وبقؽ رفامای۔

 رمعف نب وعؿ، امعر نب زاذاؿ، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 افؿ افر ابولں اک اننہپ اسیک ےہ؟

     635    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًَّي ب٩ زیذ، اسحٙ ب٩ ًبذاہلل ب٩ حارث، :  راوی

َِٟحا ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ا َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َزیِٕذ   ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي اہلُل رٔٔث أَ٪َّ َرُسوَحذَّ ٢َ اہللٔ َػَّ

ٔلَي ذٔی َیزََ٪  أَصَِذاَصا إ َٓ ٠ُوّػا  َٗ ی٩َ  ٕة َؤًِْشٔ ٌَ ـِ ٔ ََی ح٠َُّّة بٔب َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِطت

ومیس نب اامسلیع، امحد، یلع نب زدی، ااحسؼ نب دبعاہلل نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی 

سیب ےس زادئ افاینٹنں دے رک رخدیا افر رھپ اےس ذی سیؿ ےک ابداشہ وک دہہی  جیھ دای۔ )اس ہفحت ےک وعض ںیم۔ آپ وجڑا ڑپکا رخدیا 

 (وج یھب دہہی وبقؽ رفامےت اس اک وعض رضفر دےتی

 ومیس نب اامسلیع، امحد، یلع نب زدی، اقحس نب دبعاہلل نب احرث، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 افؿ افر ابولں اک اننہپ اسیک ےہ؟

     636    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ِيَہ، ح٤یذ ب٩ ہَل٢، ابوبزدہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤اد، ٣وسٰي ب٩ س٠امی٪، اب٩  :  راوی

 ٔ ََة ٤ُِِٟٔي نٔي اب٩َِ ا ٌِ ُ٪ َی ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣ُوَسي َحذَّ اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ ح٤َُِیٔذ ب٩ِٔ َحذَّ نَي  ٌِ ٤َِٟ  ا

ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ ًَََّي  ٠ُِت  َْ ا٢َ َد َٗ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة  َِٟی٩ٔ٤َ َوَٛٔشاّئ ٩ِ٣ٔ صََٔل٢ٕ  ٍُ بٔا ا ُیِؼ٨َ َِٟی٨َا إَٔزاّرا ٠َُٔیّوا ٤٣َّٔ ٔ َجِت إ أََِخَ َٓ ٨ًََِضا   

 ٔ ُٗبَٔف ف  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َش٤َِت بٔاہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِٗ َ أ َٓ ٠َ٤ُِٟبََّذَة  و٧ََضا ا َّٟتٔي یَُش٤ُّ ِوبَئِن ا  ي َصَذی٩ِٔ اٟثَّ



 

 

لیع، امحد، ومٰیس نب امیلسؿ، انب  ریغہ،  دیم نب الہؽ، اوبربدہ رفامےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ومیس نب اامس

ی ددہ اک انؾ دای اجات اھت سپ رضحت 
مل
اعہشئ ایگ وت اوہنں ےن اکی ومےٹ ڑپکے اک دنبہت اکنال وج ہک نمی ںیم انبای اجات اھت افر اکی اچدر ےسج 

یل ہنع ےن مسق اھک رک رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دف ڑپکفں ںیم ےھت ہک آپ یک رفح رابرک  ضب وہ ریض اہلل اعت

 یئگ۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، ومٰیس نب امیلسؿ، انب  ریغہ،  دیم نب الہؽ، اوبربدہ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 افؿ افر ابولں اک اننہپ اسیک ےہ؟

     637    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًْک٣ہ، ٤ًارہ ابوز٣ی١، ًبذاہلل ب٩ ًباض ابزاہی٥ ب٩ ْاٟذ، ثور ب٩ ٤ًز ب٩ یو٧ص ب٩ ٗاس٥، :  راوی

مٔيُّ حَ  ِٟامَیَ أس٥ٔ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ا ٠ََِِٟٔبيُّ َحذَّ أٟٕذ أَبُو ثَِوٕر ا َْ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو َحذَّ إر َحذَّ َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًِْٔکٔ ذَّ

ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَنٔي  ِو٦َ ُز٣َِی١ٕ َحذَّ َ٘ ِٟ ٔئ ا ََ ا٢َ ائِٔت َصُؤ َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ ٠ًًَٔیا َرضَٔي اہللُ  ورٔیَُّة أََتِیُت  ََِٟحُ َجِت ا ا ََخَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض 

 َٗ َّا  ًَبَّإض َرُجَّل َج٤ٔیَّل َجضٔي ا٢َ أَبُو ُز٣َِی١ٕ َوکَاَ٪ اب٩ُِ  َٗ َِٟی٩ٔ٤َ  ٠َبِٔشُت أَِحَش٩َ ٣َا یَُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ ح١ٔ٠َُ ا ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ َٓ

ِذ َرأَیُِت  َ٘ َٟ ًَََّيَّ  ٌٔیبُوَ٪  ا٢َ ٣َا َت َٗ ُة  ُِٟح٠َّ ٔ ا ًَبَّإض ٣َا صَٔذظ اُٟوا ٣َزَِحّبا بَٔک یَا اب٩َِ  َ٘ َٓ أََتِیُتُض٥ِ  َّي اہللُ  َٓ ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

 ٔ ا٢َ أَبُو َداُود اِس٥ُ أَب َٗ ُِٟح١ٔ٠َ  َِٟح٨َفٔيُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَش٩َ ٣َا یَُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ ا َِٟؤٟیٔذ ا  ي ُز٣َِی١ٕ ٔس٤َاُک ب٩ُِ ا

اربامیہ نب اخدل، وثر نب رمع نب ویسن نب اقمس، رکعہم، امعرہ اوبزلیم، دبعاہلل نب ابعس رفامےت ںیہ ہک بج رحفری )وخارج( اک ہنتف 

ؤ )ابت  تی رکےن ےک ےیل( وت ںیم رشفع وہا وت ںیم رضحت یلع ےک اپس آای وت اوہنں ےن ھجم ےس رفامای ہک مت اؿ ولوگں ےک اپس اج

ےن نمی ےک رتہبنی وجڑفں ںیم ےس بس ےس ااھچ وجڑا انہپ۔ اوبزلیم ےتہک ںیہ ہک رضحت انب ابعس اکی وخترورت افر فہیج رمد 

ےہ؟فہ  ےھت، انب ابعس ےتہک ںیہ ہک سپ ںیم اؿ ےک اپس آای وت فہ ےنہک  ےگ اے انب ابعس مہ آپ وک وخش آدمدی ےتہک ںیہ ہی ایک وجڑا



 

 

ےنہک  ےگ ہک ریمے افرپ ایک بیع اگلےت وہ کشیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رتہبنی وجڑا ےنہپ وہےئ داھکی وجڑفں 

 ںیم ےس۔

 اربامیہ نب اخدل، وثر نب رمع نب ویسن نب اقمس، رکعہم، امعرہ اوبزلیم، دبعاہلل نب ابعس :  رافی

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

  

 زخر )وج اکی ریمشی ڑپکا ےہ( اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 زخر )وج اکی ریمشی ڑپکا ےہ( اک ایبؿ

     638    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل، اح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ًث٤ا٪ ب٩ ٣ح٤ذ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

ِبٔذ اہللٔ اٟزَّازٔیُّ  ًَ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  یُّ َحذَّ َِٟبِصٔ ٕذ اِْل٤َِ٧َأِطُّ ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ   ح و َحذَّ

ِبُذ  ًَ ََِٔي أَبٔي  َ َ ِْ ث٨ََا أَبٔي أَ ٠ًََِیطٔ اٟزَّازٔیُّ َحذَّ اَئ  ـَ ٠َٕة بَِی ِِ ًَََّي َب ا٢َ َرأَیُِت َرُجَّل بٔبَُخاَری  َٗ ٕذ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َس ٕذ  ٌِ اہللٔ ب٩ُِ َس

 ٔ ُى ًُِث٤َاَ٪ َواِْل ِٔ َٟ ٥َ صََذا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َشا٧ٔیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ َسِوَداُئ  ٓ ز َْ َباُر فٔي َحٔذیثٔطٔ ٤ًَٔا٣َُة  ِْ 

امثعؿ نب دمحم، دبعارلنمح نب دبع اہلل، ادمح نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اخبرا ںیم اکی آدیم وک داھکی 

ای ےہ۔ ےھجم انہپ ہک اکی دیفس رچخ رپ وسار اھت افر ایسہ زخ اک امعہم ابدناھ وہا اھت، فہ ےنہک اگل ہک ہی امعہم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ()ہی اخصل رمشی اک ںیہن وہات ہکلب افین رمشی وہات ےہ

 امثعؿ نب دمحم، دبعارلنمح نب دبعاہلل، ادمح نب دبعارلنمح :  رافی

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

  



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ےہ( اک ایبؿزخر )وج اکی ریمشی ڑپکا 

     639    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟوہاب ب٩ ٧حذہ، بْش ب٩ بْک، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ یزیذ ب٩ جابز :  راوی

ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَذ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ بَِْکٕ  َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَذَة َحذَّ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ِیٕص  َٗ ُة ب٩ُِ  ًَٔلیَّ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ َجابٔز

 ُ ٕ أَِو أَبُو ٣َأٟٕک َواہللٔ ی٤َٔيْن أ ًَا٣ٔز ثَنٔي أَبُو  ا٢َ َحذَّ َٗ زٔیَّ  ٌَ ًَِبَذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ٥ٕ٨َُِ اِْلَِط ُت  ٌِ ٍَ َرُسو٢َ َس٤ٔ َُّط َس٤ٔ بَنٔي أ٧َ ذَّ َٛ ی ٣َا  َِخَ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ی٤َُِشُخ ٣ٔ اہللٔ َػَّ َٗ ٣ّا  یَز َوَذَِکَ لََکَ ََِٟحٔ َّ َوا َِٟخز وَ٪ ا َوا٦ْ َیِشَتح٠ُّٔ ِٗ َ تٔي أ ََٟیُٜو٩َ٧َّ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ و٢ُ  ُ٘ ٨ُِض٥ِ َس٥ََّ٠ َی

ّشا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ ِٔ وَ٪ َن ا٢َ أَبُو َداُود َؤًِْشُ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٔلَي یَِو٦ٔ ا ٨َازٔیَز إ َْ َدّة َو وَ٪ َٔقَ ٥َ أَِو آََخُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ًَازٕٔب  ََاُئ ب٩ُِ  َ َِٟ َّ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أ٧ََْص َوا َِٟخز َٟبُٔشوا ا ثََُ  ِٛ  أَ

دبعاولاہب نب دجنہ، رشب نب رکب، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس اوباعرم ای اوبامکل ےن ایبؿ ایک ہک دخا یک مسق 

 ےس وھجٹ ںیہن وبال ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ریمی دفرسی مسق ہک اوہنں ےن ھجم

 اتم ںیم ایسی اوقاؾ وہں یگ وج زخا افر رمشی وک الحؽ رکںیل ےگ افر رھپ ھچک الکؾ رفامای افر رفامای ہک اؿ ںیم ےس ضعب خسم وہاجںیئ ےگ

 ۔دنبر افر زنخری یک لکش ںیم ایقتم کت

 دبعاولاہب نب دجنہ، رشب نب رکب، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب :  رافی

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

  

 رمشی ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی ےننہپ اک ایبؿ



 

 

     640    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

َِٟخلَّ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ََاَئ َحذَّ َ َة ٔسي ٨ًَِٔذ بَأب أب َرأَی ح٠َُّ

 َٗ ِٓٔذ إَٔذا  ةٔ َو٠َِٟٔو ٌَ ِٟح٤ُُ ٠َبِٔشَتَضا یَِو٦َ ا َٓ  ٔ ََیَِت صَٔذظ َ َِٟو اِطت ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  َُ ٤َِِٟشحٔذٔ تَُبا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ا َ٘ َٓ ٠َِیَک  ًَ ذ٣ُٔوا 

 َٟ  َٚ ََل َْ  ََ ٤ََّا ی٠ََِبُص صَٔذظٔ ٩ِ٣َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّي اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ِ٣َٔضا ح١ْ٠َُ َػَّ ًَ َّي اہللُ  ةٔ ث٥َُّ َجاَئ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ طُ فٔي اِْلَٔخَ

٠َُِٗت فٔي ح٠َُّةٔ  ِذ  َٗ َشِوَت٨ٔیَضا َو َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ّة  أب ٨ِ٣َٔضا ح٠َُّ َِٟخلَّ ًَِلی ٤ًََُز ب٩َِ ا َ أ ا٢َ َرُسو َٓ َ٘ َٓ ٠َُِٗت  ٢ُ ًَُلارَٔد ٣َا 

َٟطُ  ا  ّْ أب أَ َِٟخلَّ ََٜشاَصا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ ََٜضا َٟٔت٠َِبَشَضا  ُش ِٛ ٥َِٟ أَ ِّي  ِٔ ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َّٜةَ  اہللٔ َػَّ کّا ب٤َٔ  ٣ُِْشٔ

 وجڑا دجسم ےک دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب اطخب ےن اکی ریمشی

فوفد درفازہ رپ رففتخ وہات وہا داھکی وت رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکش آپ ہی رخدی ےتیل افر اےس ہعمج ےک رفز افر 

 ےہ سج ےس الماقت ےک فتق ےتنہپ بج فہ آپ ےک اپس آںیئ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کشیب ہی )رمشی( فہ اتنہپ

اک آرخت ںیم ھچک ہصح ںیہن وہات رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایس مسق ےک دنچ وجڑے آےئ وت اؿ ںیم ےس اکی 

آپ ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک دے دای وت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 انہپ رےہ ںیہ افر کشیب آپ اطعرد )انیم صخش( ےک وجڑے ےک ابرے ںیم ہہک ےکچ ںیہ )ہک فہ صخش اےس ےنہپ اگ سج اک آپ ہی ےھجم

آرخت ںیم ھچک ہصح ںیہن( وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن ںیہمت ہی اس ےیل ںیہن دای ہک اےس مت ونہپ سپ 

نب اطخب ےن فہ وجڑا اےنپ اکی اھبیئ وک وج رشمک اھت، انہپ دای۔ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع 

 یہی ہصق وقنمؽ ےہ اوہنں ےن رفامای ہک اربتسؼ اک وجڑا اھت افر رھپ ایس ںیم رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمع

 ہبج اجیھب افر رفامای ہک اےس رففتخ رک ےک اینپ رضفرت وپری رکف۔ ریض اہلل اعتیل ہنع وک دةیج اک اکی

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمشی ےننہپ اک ایبؿ

     641    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، ًبذاہلل، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ََِٔي یُو٧ُُص َو َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  إب 

ا٢َ َتبٔی َٗ َِٟیطٔ بُٔحبَّةٔ دٔیَبإد َو ٔ ا٢َ ٓٔیطٔ ث٥َُّ أَِرَس١َ إ َٗ ٕٚ َو ََ ِ ا٢َ ح٠َُُّة إِٔسَتَ َٗ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا َضا َوُتٔؼیُب بَٔضا َحاَجَتَک أَبٔیطٔ بَٔضٔذظ ٌُ 

، دبع اہلل، رضحت انب رمع ےس یہی ہصق وقنمؽ ےہ اوہنں ےن ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، رمعف نب احرث، انب اہشب، اسمل

ج اک رفامای ہک اربتسؼ اک وجڑا اھت افر رھپ ایس ںیم رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک دةی

 اکی ہبج اجیھب افر رفامای ہک اےس رففتخ رک ےک اینپ رضفرت وپری رکف۔

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، رمعف نب احرث، انب اہشب، اسمل، دبعاہلل، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی ےننہپ اک ایبؿ

     642    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔذیِّ  ًَأػ٥ْ اِْلَِحَو٢ُ  ث٨ََا  اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔلَي ًُتَِبَة ب٩ِٔ  َحذَّ َتَب ٤ًَُزُ إ ٕذ َٛ َٗ ََفِ

 َ ئِن َوث ٌَ ََٜذا أُِػبُ ََٜذا َوَص ََّ ٣َا کَاَ٪ َص ٔ ٔ إ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ّة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌَ  ََلثَّة َوأَِرَب

ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل  ومیس نب اامسلیع، امحد، اعمص، اوبامثعؿ ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ہبتع نب رفدق وک اھکل



 

 

 ہیلع فآہل فملس ےن رمشی ےک ےننہپ ےس عنم رفامای ےہ اال ہی ہک اس اس رطح وہاجےئ، دف الگن ای نیت الگن ای نیت ای اچر الگن ےک ربارب۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اعمص، اوبامثعؿ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمشی ےننہپ اک ایبؿ

     643    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، طٌبہ، ابوًو٪، ابوػاٟح، :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِوٕ٪  ٩ًَِ أَبٔي  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ أُصِٔذیَِت َحذَّ َٗ ٨ُِط  ًَ ًََّٓٔيٕ َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ُث  ُت أَبَا َػأٟٕح یَُحذِّ ٌِ َس٤ٔ

أََتِیُتطُ  َٓ ٠َبِٔشُتَضا  َٓ ٔلَيَّ  أَِرَس١َ بَٔضا إ َٓ ََاَئ  َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٠َُُّة ٔسي ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ِّ  إ ِٔ ا٢َ إ َٗ َب فٔي َوِجضٔطٔ َو ـَ َِ ِٟ أَیُِت ا ٥ِ ََفَ َٟ ي 

تَُضا بَيَِن نَٔشائٔي َٓأَََطِ َِٟیَک َٟٔت٠َِبَشَضا َوأ٣َََزِٔي  ٔ  أُِرٔس١ِ بَٔضا إ

امیلسؿ نب رحب، ہبعش، اوبوعؿ، اوباصحل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی ریمشی ڑپکے اک وجڑا دہہی ایک ایگ 

سپ ںیم آپ ےک اپس آای وت ںیم ےن آپ ےک رہچہ رابرک رپ ہصغ ےک ارثات دےھکی سپ  وت آپ ےن فہ ےھجم دای وت ںیم ےن اےس نہپ ایل،

آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن ہی ریتے اپس اس ےیل ںیہن اجیھب ہک وت اےس نہپ ےل آپ ےن ےھجم مکح دای وت ںیم ےن اےس اینپ وعروتں ںیم 

 میسقت رک دای۔

 امیلسؿ نب رحب، ہبعش، اوبوعؿ، اوباصحل، :  رافی

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

  

 ریمشی ڑپکے یک اممتعن اک ایبؿ



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ریمشی ڑپکے یک اممتعن اک ایبؿ

     644    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ح٨ين، اپ٨ے واٟذ سے وہ، حرضت ًَّي ب٩ ابي كاٟب ِک٦ اہلل وجہہ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٧آٍ،  :  راوی

 ٔ َّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٨ًَُِط َحذَّ يِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب َرضَٔي اہللُ 

٥ٔ  أَ٪َّ  ٩ًَِ َتَختُّ ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا يِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  َّي اہللُ  ائَٔة فٔي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِِٟٔقَ ٩ًَِ ا َصٔب َو اٟذَّ

 َٔ و ُٛ
 اٟزُّ

رکؾ اہلل فہہج رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یبنعق، امکل، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، اےنپ فادل ےس فہ، رضحت یلع نب ایب عابل 

ی ےک ےننہپ ےس افر رفصعم ےک ےننہپ ےس افر وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس افر روکع ںیم رقات

قش

رکےن ےس  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 عنم رفامای ےہ۔

 ایب عابل رکؾ اہلل فہہج یبنعق، امکل، انعف، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، اےنپ فادل ےس فہ، رضحت یلع نب :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ریمشی ڑپکے یک اممتعن اک ایبؿ

     645    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابزاہی٥ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ح٨ين، ًَّي ب٩ ابي كاٟب رضي اہلل تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ،  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیَّ َحذَّ نٔي ا ٌِ ٕذ َی ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ح٨َُيِٕن  



 

 

٥َ بَٔضَذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ِطُ  ًَ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ َٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  و ُٛ
ائَةٔ فٔي اٟزُّ ِِٟٔقَ ٩ًَِ ا ا٢َ  َٗ

 ٔ ُحود  َواٟشُّ

نب ایب عابل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس دنس ےس یہی دحثی ادمح نب دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، یلع 

 وقنمؽ ےہ۔ اس ںیم ہی ےہ ہک روکع افر وجسد دفونں اک ذرک ایک ےہ

 ادمح نب دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح، یلع نب ایب عابل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ریمشی ڑپکے یک اممتعن اک ایبؿ

     646    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز، ابزاہی٥، ًبذاہلل :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ُٗو٢ُ َحذَّ ََ أَ ِبٔذ اہللٔ بَٔضَذا َزاَد َو ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ٤ِزٕو  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ٥ِ  إِٔس٤َ ُٛ  ٧ََضا

اتہک  ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمع، اربامیہ، دبعاہلل ےس یہی دحثی رمفی ےہ اانت ااضہف ےہ ہک اوہنں ےن ہی رفامای ہک ںیم ںیہن

 ہک ںیہمت عنم ایک۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمع، اربامیہ، دبعاہلل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ریمشی ڑپکے یک اممتعن اک ایبؿ

     647    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًَّي ب٩ زیذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٠٣ََٔک اٟزُّو٦ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َزیِٕذ   ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ َّي اہللُ  أَصَِذی إ َػَّ

 ٔ َث بَٔضا إ ٌَ ٔلَي یََذیِطٔ َتَذبَِذبَأ٪ ث٥َُّ َب ِّي أ٧َُِوزُ إ َِ َٜأ َٓ ٠َبَٔشَضا  َٓ ّة ٩ِ٣ٔ ُس٨ُِذٕض  َ٘ ٥َ ٣ُِشُت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ٠َبَٔشَضا ث٥َُّ َجائَُط  َٓ رَفٕ  ٌِ لَي َج

ََٜضا ًِٔل ُ ٥ِ أ َٟ ِّي  ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّي اہللُ  ٔلَي أَْٔیَک ا٨ََّٟحأشيِّ  ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ أَِرٔس١ِ بَٔضا إ َٗ ٍُ بَٔضا  ٤َا أَِػ٨َ َٓ ا٢َ  َٗ  َٟٔت٠َِبَشَضا 

ومیس نب اامسلیع، امحد، یلع نب زدی، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک رفؾ ےک ابداشہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنسس 

وگای ہک ںیم آپ ےک اہوھتں وک دھکی راہ وہں ہک ادرھ ادرھ لہ رےہ ےھت رھپ آپ ےن اک اکی وچہغ دہہی اجیھب وت آپ ےن اےس انہپ سپ 

اےس رضحت رفعج وک  جیھ دای وت اوہنں ےن اےس نہپ ایل رھپ فہ آپ ےک اپس آےئ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم 

 ہک رھپ ںیم اس اک ایک رکفں؟ وت آپ ےن رفامای ہک اےس اےنپ اھبیئ ےن ںیہمت اس ےیل ںیہن دای ہک مت اےس نہپ ول اوہنں ےن رعض ایک

 اجنیش وک  جیھ دف۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، یلع نب زدی، اسن نب امکل، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکے یک اممتعن اک ایبؿریمشی 

     648    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، روح، سٌیذ ب٩ ابي رعوبہ، ٗتادہ، حش٩ ب٩ ٤ًزا٪ ب٩ حؼين، :  راوی

 ٩ًَِ وبََة  ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي رَعُ ث٨ََا َس ث٨ََا َرِوْح َحذَّ أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ ٧َٔبيَّ َحذَّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ



 

 

 َ٘ ِٟ َِٟبُص ا ََ أَ ِؼرَفَ َو ٌَ ٤ُِٟ َِٟبُص ا َ ََ أ ُب اِْلُِرُجَواَ٪ َو َٛ ََ أَِر ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َ اہللٔ َػَّ ا٢َ َوأَِو٣َأ َٗ  ٔ یز ََِٟحٔ َٕ بٔا َّٔ َٜ ٤ُ ِٟ ٤ٔیَؽ ا

 َ ٔل َِٟحَش٩ُ إ َٟطُ ا ََ رٔیَح  ِوْ٪  َٟ ََ َوكٔیُب ا٨َِّٟشأئ  َٟطُ أَ َِٟوَ٪   ََ ََ َوكٔیُب اٟزَِّجا٢ٔ رٔیْح  ا٢َ أَ َٗ ا٢َ َو َٗ ٤ٔیٔؼطٔ  َٗ ٌٔیْذ أَُرُظ ي َجِیٔب  ا٢َ َس َٗ  

 ٔ ا إَٔذا کَا٧َِت ً أ٣ََّ َٓ َجِت  ََّضا إَٔذا ََخَ ًَََّي أ٧َ َٟطُ فٔي كٔیٔب ا٨َِّٟشأئ  ِو َٗ ٤ََّا َح٠٤َُوا  ا٢َ إ٧ٔ یَِّب ب٤َٔا َطائَِت َٗ ٠َِتلَّ َٓ  ٨َِذ َزِؤجَضا 

دلخم نب اخدل، رفح، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، نسح نب رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

اتنہپ وہں افر ہن یہ صیمق اتنہپ وہں ہک ںیم اروغین رگن )یک زنی( رپ وسار ںیہن وہات وہں، افر ہن یہ رفصعم )زرفعاؿ رگن اک ڑپکا( 

سج ںیم رمشی اگل وہ، نسح ےن وج رافی ںیہ اینپ صیمق ےک رگةیؿ یک رطػ ااشرہ ایک۔ افر رفامای ہک ربخدار رمدفں یک وخوبش فہ ےہ 

ہک وعروتں ےک ابرے  سج ںیم وب وہ رگن ہن وہ، رفامای ہک وعروتں یک وخوبش فہ ےہ سج ںیم رگن وہ وب ہن وہ۔ دیعس نب رعفہب ےتہک ںیہ

 ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ومحمؽ ےہ اس ابت رپ ہکبج فہ رھگ ےس ابرہ ےلکن اہتبل ارگ فہ اےنپ وشرہ ےک اپس وہ وت

 وج،یس اچےہ وخوبش اگلےل۔

 دلخم نب اخدل، رفح، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، نسح نب رمعاؿ نب نیصح، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ریمشی ڑپکے یک اممتعن اک ایبؿ

     649    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباضیزیذ ب٩ ْاٟذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ٣وہب، ٣ٔـ١، اب٩ ٓـاٟہ، ًیاغ ب٩  :  راوی

ـَ  َٓ نٔي اب٩َِ  ٌِ ١ُ َی َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٧َََا ا َ َ ِْ َ َِٟض٤َِذأِيُّ أ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب ا ًَ أٟٔذ ب٩ِٔ  َْ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ  ًَبَّإض َحذَّ ًَیَّأغ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َة  َٟ ا

ِجُت أ٧ََا ا٢َ ََخَ َٗ َِٟضِیَث٥َ ب٩َِ َطفٓٔيٕ  نٔي ا ٌِ ُِٟحَؼئِن َی ٩ًَِ أَبٔي ا ِٟ٘ٔتَِبأِيِّ  َِّي  ا أَفٔ ٨َُٟٔؼَّ ٌَ ٤َِٟ ٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ًَا٣ٔز َوَػاحْٔب لٔي یُِٜنَي أَبَا 

ُِٟحَؼئِن  ا٢َ أَبُو ا َٗ َحابَةٔ  ُط أَبُو َریَِحا٧ََة ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔ یُ ُض٥ِ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِزد اػُّ َٗ ٔلَي بٔإٔی٠َِیاَئ َوکَاَ٪  نٔي َػاحٔٔبي إ َ٘ َشَب َٓ  

ُِٓتطُ  ٔ ٤َِِٟشحٔذٔ ث٥َُّ َرد و٢ُ ٧ََهي َرُس  ا ُ٘ ُتطُ َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ََ ٠ُُِٗت  َؼَؽ أَبٔي َریَِحا٧ََة  َٗ َت  ِٛ َٟنٔي ص١َِ أَِدَر َ َشأ َٓ ٔلَي َج٨ِبٔطٔ  َح٠َِشُت إ و٢ُ َٓ



 

 

ٔة اٟزَُّج١ٔ اٟزَّ  ٌَ ٩ًَِ ٣ََُا٣َ ٕٔ َو ِت َِٟوِط٥ٔ َوا٨َّٟ َِٟورِشٔ َوا ٩ًَِ ا ًَِْشٕ   ٩ًَِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ اہللٔ َػَّ إر َو ٌَ ٔ ٔط يَِ َِ ُج١َ بٔ

 ًَ َ یّزا ٣ِٔث١َ اِْل ١ٔ ثَٔیابٔطٔ رَحٔ َٔ ١َ اٟزَُّج١ُ فٔي أَِس ٌَ إر َوأَِ٪ َیِح ٌَ ٔ ٔط يَِ َِ ٤َِٟزِأََة بٔ ٤َِٟزِأَةٔ ا ٔة ا ٌَ یّزا ٣ََُا٣َ ٜٔبَِیطٔ رَحٔ ًَََّي ٨ِ٣َ  ١َ ٌَ أج٥ٔ أَِو یَِح

ؤب ا٨ُّٟ  ُٛ ٩ًَِ ا٨ُِّٟضَبي َوُر ًَأج٥ٔ َو َ َد بٔطٔ ٩ِ٣ٔ َصَذا ٣ِٔث١َ اِْل َّٟٔذی َترَفَّ ا٢َ أَبُو َداُود ا َٗ ََّ ٟٔٔذی ُس٠َِلإ٪  ٔ َِٟخاَت٥ٔ إ ٤ُورٔ َوُٟبُؤض ا

َِٟخاَت٥ٔ  َِٟحٔذیٔث ذِِٔکُ ا  ا

سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبہ، لضفم، انب اضفہل، ایعش نب ابعس ےتہک ںیہ ہک ںیم افر ریمے اسھت اکی اصبح نج یک 

افر فہ ہلیبق اعمرف ےک ےھت تیب ادقملس ںیم امنز زپےنھ ےک ےیل ےلکن افر اس زامہن ںیم تیب ادقملس ےک فاظع  تینک اوباعرم یھت

اوبراحیہن احصہب ںیم ےس اکی اصبح ےھت وج ہلیبق ازد ےک رےنہ فاےل ےھت۔ اوبانصحل ےتہک ںیہ ہک ریما اسیھت ھجم ےس ےلہپ دجسم چنہپ 

ےک ولہپ ںیم ھٹیب ایگ اس ےن ھجم ےس وپاھچ ہک ایک مت ےن اوبراحیہن ریض اہلل اعتیل ہنع اک فظع فریغہ  ایگ رھپ اس ےک دعب ںیم اچنہپ افر اس

 اپای ںیم ےن اہک ہک ںیہن۔ فہ ےنہک اگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دس زیچفں ےس عنم رفامای ےہ۔ فرش )داوتنں وک سھگ رک

اڑیھکےن ےس۔ اکی رمد اک دفرسے رمد ےک اسھت اگنن وہ رک ریغب ڑپکے ےک وسےن ابرکی رکےن ےس(۔ مسج وگدےن ےس۔ ابؽ 

ےس۔ اس ابت ےس ہک رمد اےنپ ڑپکے ےک ےچین )دانم یک ہگج( رمشی اگلےئ ویمجعں یک رطح۔ ای ومڈنوھں یک ہگج رمشی اگلےئ 

 فریغہ انبےن ےس( ا۔ افر ابداشہ ےک العفہ ویمجعں یک رطح۔ ولٹ امر افر اغرت رگی ےس۔ وتیچں یک اھکؽ رپ ےنھٹیب ) افر اس یک زنی

 یسک افر یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس )اقیض، فیتفم، وجااکحؾ فاتففی رپ رہم اگلےت ںیہ فہ یھب ابداشہ ےک مکح ںیم ںیہ(۔

 سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبہ، لضفم، انب اضفہل، ایعش نب ابعس :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ریمشی ڑپکے یک اممتعن اک ایبؿ

     650    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ حبیب، روح، ہظا٦، ٣ح٤ذ، ًبیذہ، ًَّي حرضت ًَّي :  راوی



 

 

ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َحبٔیٕب  ٩ًَِ ٣ََیاَحذَّ ا٢َ ٧ُهَٔي  َٗ ٨ُِط  ًَ ًََّٓٔيٕ َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ًَبٔیَذَة   ٩ًَِ ٕذ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا َرِوْح َحذَّ ٔ َحذَّ ثٔز

 اِْلُِرُجَوا٪ٔ 

 ےنھٹیب ےسییحی نب بیبح، رفح، اشہؾ، دمحم، دیبعہ، یلع رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای۔ عنم رفامای اروغاین زنی رپ 

 ییحی نب بیبح، رفح، اشہؾ، دمحم، دیبعہ، یلع رضحت یلع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ریمشی ڑپکے یک اممتعن اک ایبؿ

     651    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣ش٥٠ ب٩ ابي ابزاہی٥، طٌبہ، ابواسحٙ، ہبيَہ، ًَّي رضي اہلل :  راوی

 ٩ًَِ َََة  ِ ٩ًَِ صَُبي  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََ َحذَّ ا َٗ ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َو٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا َح ا٢َ َحذَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًََّٓٔيٕ َرضَٔي اہللُ  ٧ََضأِي  

َِٟح٤َِزائٔ  ََةٔ ا َ ٤ِٟٔیث يِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا َصٔب َو اَت٥ٔ اٟذَّ َْ  ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 ےھجم صفح نب رمع، ملسم نب ایب اربامیہ، ہبعش، اوب ااحسؼ ، ریبہہ، یلع ریض اہلل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ی )ریمشی ڑپکا( ےننہپ ےس افر رسخ زنی )رپوسار وہےن( ےس )اس ےیل ہک اؿ زیچفں ےس 

قش

عنم رفامای ےہ وسےن یک اوگنیھٹ ےس افر 

 آدیم ربکتم وہاجات ےہ(۔

 صفح نب رمع، ملسم نب ایب اربامیہ، ہبعش، اوباقحس، ریبہہ، یلع ریض اہلل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ریمشی ڑپکے یک اممتعن اک ایبؿ
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 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابزہی٥ ب٩ سٌذ، اب٩ طہاب، زہزی، رعوہ، :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ًَاَحذَّ  ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٩ًَِ رُعِ ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب اٟزُّصِزٔیُّ  ٕذ َحذَّ ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ٌٔی١َ َحذَّ ئَٔظَة َرضَٔي إِٔس٤َ

٨َََٓوزَ  ًََِل٦ْ  ََٟضا أَ ٤ٔیَؼٕة  َْ َّي فٔي  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػَّ ًَ َّي اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا٢َ اذَِصبُوا  اہللُ  َٗ ا َس٥ََّ٠  َّ٤٠َ َٓ ًََِل٣َٔضا  ٔلَي أَ إ

ا٢َ أَبُو َٗ ا فٔي َػََلتٔي َوأِتُؤِي بٔأ٧َِبَٔحا٧ٔیَّتٔطٔ  ّٔ ٔ َِٟضِتنٔي آن ََّضا أَ إ٧ٔ َٓ ٔلَي أَبٔي َجِض٥ٕ  َة ٩ِ٣ٔ بَنٔي  بَٔخ٤ٔیَؼتٔي صَٔذظٔ إ َٔ َداُود أَبُو َجِض٥ٕ ب٩ُِ حَُذِی

 ٔ ٔب ب٩ِٔ َُا٧ ٌِ َٛ ًَ ًَٔذیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحذَّ َٗ ی٩َ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة فٔي آََخٔ ائَٔظَة ٥ٕ َحذَّ

 ٍُ ٢ُ أَِطَب  ٧َِحَوُظ َواِْلَوَّ

فآہل فملس ےن اکی شقنم ہیلع  ومیس نب اامسلیع، اربمیہ نب دعس، انب اہشب، زرہی، رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل

اچدر ںیم امنز زپیھ اس ےک شقن فاگنر وک د ےتھک رےہ بج السؾ ریھپا وت رفامای ہک ریمی ہی اچدر ےل اجؤ اوبمیہج ےک اپس اس ےیل ہک 

ِِة)ریغب شقن فاگنر فایل( ےل آؤ۔ اامؾ اوبد

 

ِت َّی

 

 ی
َ ِ
 ْ

 

َ َن
ِ
اؤد رفامےت ںیہ ہک اس ےن ےھجم ریمی امنز ںیم وہل ںیم وغشمؽ رکدای افر اس ےس ث 

 اوبمہج نب ذحہفی ینب دعی نب بعک ےک رفد ںیہ۔

 ومیس نب اامسلیع، اربمیہ نب دعس، انب اہشب، زرہی، رعفہ، :  رافی

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

  

 شقنم افر رمشی یک السیئ فاےل ڑپکفں یک ااجزت

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 شقنم افر رمشی یک السیئ فاےل ڑپکفں یک ااجزت



 

 

     653    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ٣ِيَہ ب٩ زیاد، ًبذاہلل، ابو٤ًزو اس٤اء ب٨ت ابوبْک جو حرضت اس٤اء ب٨ت ابوبْک ٛے آزادہ  :  راوی

 ِکدہ َُل٦ ت٬ے

ًَِبُذ اہللٔ أَبُو ٤ًَُ  ث٨ََا  ََةُ ب٩ُِ زٔیَادٕ َحذَّ ٤ُِِٟٔي ث٨ََا ا ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ َز ٣َِولَي أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔي بَِْکٕ 

ِیّلا َْ أَی ٓٔیطٔ  ََی ثَِوبّا َطأ٣ًِٔیا ََفَ َ ٚٔ اِطت و َِٟت یَا  َرأَیُِت اب٩َِ ٤ًََُز فٔي اٟشُّ ا َ٘ َٓ ََٟضا  ُت َذَٟٔک  ََٓذَِکِ أََتِیُت أَِس٤َاَئ  َٓ دَُّظ  أَِح٤ََز ََفَ

َة  َٓ ُٔو َجِت ُجبََّة كََیأَٟشٕة ٣َِٜ أََِخَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َجئِن َجارٔیَُة ٧َاؤٟٔینٔي ُجبََّة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ِٟرَفِ ئِن َوا َِٟحِیٔب َواِل٤َُّٜ ا

یَبا  دٔ بٔاٟذِّ

ںیہ دسمد، ٰیسیع نب ویسن،  ریغہ نب زاید، دبع اہلل، اوبرمعف اامسء تنب اوبرکب وج رضحت اامسء تنب اوبرکب ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت رفامےت 

 ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ابزار ںیم داھکی ہک اوہنں اشیم ڑپکا رخدیا وت اس ںیم داھکی ہک رسخ داھاگ ےہ وت اےس

فاسپ رکدای۔ سپ ںیم رضحت اامسء ےک اپس آای افر اس اک اؿ ےس ذترکہ ایک فہ اینپ ابدنی ےس ےنہک ںیگل ےھجم روسؽ اہلل اک ہبج رابرک ال 

و ں ںیم رمشی اگل وہا اھت افر اس ےک آےگ ےھچیپ یک 

 

 ی
ت

 

شی

رک دف وت اس ےن اکی ایطیسل ڑپکے اک ہبج اکنال سج ےک رگةیؿ افر دفونں آ

  اھت۔رطػ یھب رمشی

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن،  ریغہ نب زاید، دبعاہلل، اوبرمعف اامسء تنب اوبرکب وج رضحت اامسء تنب اوبرکب ےک آزادہ رکدہ الغؾ ےھت :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 یک السیئ فاےل ڑپکفں یک ااجزت شقنم افر رمشی

     654    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ نٔی١، زہيَ، حؼیٕ، ًْک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی



 

 

 َ ٤ََّا ٧ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ  ْٕ َؼِی ُْ ث٨ََا  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِی١ٕ َحذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  َهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ََل بَأَِض بٔطٔ  َٓ ِؤب  ٔ َوَسَذی اٟثَّ یز ََِٟحٔ ٥ُ٠َ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ا ا أ٣ََّ َٓ  ٔ یز ََِٟحٔ ٤ُِِٟؼ٤َٔت ٩ِ٣ٔ ا ِؤب ا ٩ًَِ اٟثَّ  ٥َ  َوَس٠َّ

ی ف، رکعہم، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک کشیب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 
دص
فملس ےن وت اخصل رمشی ےک ڑپکے انب لیفن، زریہ، 

 ےننہپ وک عنم رفامای ےہ افر فہ شقن فاگنر رمشی ےک افر رمشی ےک اتےن فاال ڑپکا وہ وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ۔

ی ف، رکعہم، انب ابعس :  رافی
دص
 انب لیفن، زریہ، 

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

  

 یسک ذعر یک فہج ےس رمشی اننہپ اجزئ ےہ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 یسک ذعر یک فہج ےس رمشی اننہپ اجزئ ےہ

     655    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ًیسي، اب٩ یو٧ص، سٌیذ ب٩ ابي رعوبہ، ٗتادہ ا٧ص :  راوی

ِیَّٔيُّ  َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َؽ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحذَّ َّْ ا٢َ َر َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ٩ًَِ َس نٔي اب٩َِ یُو٧َُص  ٌِ ث٨ََا ًٔیَسي َی  َحذَّ

ٔ فٔي یز ََِٟحٔ ٤ُُٗٔؽ ا ا٦ٔ فٔي  وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٖٕ َو٠ٟٔزُّبَيَِ ِو ًَ ِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َّٜٕة کَا٧َِت بٔض٤َٔا َػَّ ٔ رَفٔ ٩ِ٣ٔ ح  اٟشَّ

ی، یسیع، انب ویسن، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت دبعارلنمح 

ی ل
ف

 

ب

فہج ےس وج اؿ دفونں وک  نب وعػ وک افر رضحت زریب نب اوعلؾ وک احتل رفس ںیم رمشی یک صیمق ےننہپ یک ااجزت اطعرفامیئ اس اخرش یک

 یھت۔

ی، یسیع، انب ویسن، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ اسن :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 



 

 

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

  

 وعروتں ےک ےیل رمشی ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿوعروتں ےک ےیل رمشی ےننہپ 

     656    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، یزیذ ب٩ ابي حبیب، ابي ا٠ٓح، ًبذاہلل ب٩ رز، ًَّي ب٩ ابي كاٟب :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  نٔي َحذَّ ٌِ ٕ َی ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ُزَریِز  ٩ًَِ َِٟض٤َِذأِيِّ  ٠ََح ا ِٓ أَ

 ًَ َّي اہللُ  و٢ُ إٔ٪َّ ٧َٔبيَّ اہللٔ َػَّ ُ٘ ٨ُِط َی ًَ ًََّٔيَّ ب٩َِ أَبٔي كَأٟٕب َرضَٔي اہللُ   ٍَ َُّط َس٤ٔ آٔقٔيَّ أ٧َ َِ ِٟ ٠َطُ فٔي ی٤َٔی٨ٔطٔ ا ٌَ َح َٓ یّزا  َذ رَحٔ َْ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 َْ تٔيَوأَ ورٔ أ٣َُّ ُٛ ًَََّي ذُ ا٦ْ  ا٢َ إٔ٪َّ َصَذی٩ِٔ رَحَ َٗ ٠َطُ فٔي ٔط٤َأٟطٔ ث٥َُّ  ٌَ َح َٓ  َذ َذَصّبا 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب احلف، دبعاہلل نب رز، یلع نب ایب عابل ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

افر وسان ےل رک اےس اےنپ ابںیئ اہھت ںیم راھک رھپ رفامای ہک ہی دفونں زیچںی ریمی اتم ےک  ےن رمشی وک اےنپ داںیئ اہھت ںیم راھک

 رمدفں رپ رحاؾ ںیہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب احلف، دبعاہلل نب رز، یلع نب ایب عابل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےیل رمشی ےننہپ اک ایبؿ

     657    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 (٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ٛثيَ ب٩ ًبیذ، ب٘یہ، )٣ظہور تابعي :  راوی

ثٔيَُ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ  َٛ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َو ث٨ََا  َّطُ َحذَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیذٔیِّ  ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ ََ َحذَّ ا َٗ أ٪  ِٟح٤ِٔٔؼیَّ ا

ا٢َ  َٗ ََاَئ  َ ٥َ بُزِّدا ٔسي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَََّي أ٦ُِّ ک٠ُُِثو٦ٕ ب٨ِٔٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َُّط َرأَی  ثَُط أ٧َ ََاُئ َحذَّ َ ي زِّ   َواٟشِّ َ٘ ِٟ ٍُ بٔا َّ٠ ـَ ٤ُِٟ  ا

رمعف نب امثعؿ، ریثک نب دیبع، ہیقب، )وہشمر اتہ ی( رفامےت ںیہ ہک رضحت اسن نب امکل ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن رضحت اؾ 

ںیم رمشی یک وثلکؾ ریض اہلل اعتیل ہنع تنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افرپ اکی ریمشی اچدر دیھکی۔ رافی ےتہک ںیہ ہک اس 

 داھرایں ںیھت۔

 (رمعف نب امثعؿ، ریثک نب دیبع، ہیقب، )وہشمر اتہ ی :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےیل رمشی ےننہپ اک ایبؿ

     658    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، ابواح٤ذ ٣شٌز، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ ٣یرسہ، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، جابز :  راوی

٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ  ًَِبذٔ ا  ٩ًَِ ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش نٔي اٟزُّبَئَِیَّ َحذَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََذ َی ًََّٓٔيٕ َحذَّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٩ًَِ  ٣َِیرَسَ َحذَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ دٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َة 

٤ِزَو ب٩َِ دٔی٨َ  ًَ ُِٟت  َ َشأ َٓ ْز  ٌَ ا٢َ ٣ِٔش َٗ َِٟحَوارٔی  ًَََّي ا طُ  ُٛ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪ َو٧َتَُِ ٩ًَِ ا ٨َّا ٨َِ٧زًُٔطُ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ِٓطُ َجابٔز ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ َی َٓ ٨ُِط  ًَ  إر 

رفامےت ںیہ ہک مہ اےس )رمشی وک( ڑلوکں ےس چنیھک ایل رکےت ےھت رصن نب یلع، اوبادمح رعسم، دبعاکلمل، نب رسیمہ، رمعف نب دانیر، اجرب 

افر ڑلویکں رپ رےنہ دےتی ےھت۔ رعسم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس دحثی ےک ابرے ںیم رمعفنب دانیر ےس وپاھچ وت فہ اےس ںیہن ناچہؿ 

 ےکس۔



 

 

 رصن نب یلع، اوبادمح رعسم، دبعاکلمل، نب رسیمہ، رمعف نب دانیر، اجرب :  رافی

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

  

 ینمی اچدر ےک ایبؿ ںیم

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ینمی اچدر ےک ایبؿ ںیم

     659    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 َف٣اےت ہیں ٛہ ہ٥ ےن حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟکہذبہ ب٩ ْاٟذ، ہ٤ا٦، ٗتادہ، ا٧ص  :  راوی

نٔي اب٩َِ ٣َأٟٕک  ٌِ ٨َ٠ُِٗا ْٔل٧ََٕص َی ا٢َ  َٗ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ أٟٕذ اِْلَِزدٔیُّ َحذَّ َْ ث٨ََا صُِذبَُة ب٩ُِ  ٔلَي  َحذَّ أَیُّ ا٠َِّٟبأض کَاَ٪ أََحبَّ إ

٥َ أَِو أَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ََةُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َ ِٟحَٔ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  ًَِحَب إ

 دہہب نب اخدل، رامؾ، اتقدہ، اسن رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رضحت اسن نب امکل ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وکاسن ابلس

 ہک ربحہ۔ )اکی ینمی اچدر سج ںیم داھرایں وہیت ںیہ(۔ زایدہ وبحمب اھت ای وکؿ اس زایدہ دنسپ اھت، رفامای

 دہہب نب اخدل، رامؾ، اتقدہ، اسن رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رضحت اسن نب امکل :  رافی

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

  

 دیفس ڑپکفں اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دیفس ڑپکفں اک ایبؿ



 

 

     660    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ًبذاہلل ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ْثی٥، سٌیذ ب٩ جبيَ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ث٨ََا  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ا٢َ  َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس َثِی٥ٕ  ُْ

ٔ ثَٔیاب٥ُِٜٔ َو  يَِ َْ ََّضا ٩ِ٣ٔ  إ٧ٔ َٓ ِٟبََیاَق  َِٟبُشوا ٩ِ٣ٔ ثَٔیاب٥ُِٜٔ ا ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ِ ي َْ ٥ِ َوإٔ٪َّ  ُٛ ٨ُوا ٓٔیَضا ٣َِوَتا ِّٔ َٛ

 ٔ َحال٥ُُٜٔ اِْل ِٛ زَ أَ ٌِ َِٟبَصَ َوی٨ُِبُٔت اٟظَّ  ث٤ُِٔذ َیِح٠ُو ا

 ادمح نب ویسن، زریہ، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، دیعس نب ریبج، انب ابعس رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 اےنپ رمدفں وک نفک دای رکف۔ افر ہک اےنپ ڑپکفں ںیم ےس دیفس ڑپکے انہپ رکف اس ےیل ہک فہ اہمترے رتہب ڑپکے ںیہ افر اس ںیم

 کشیب اہمترے رسومں ںیم ےس رتہبنی، ادمث ےہ ہک اگنہ وک زیت رکات ےہ افر ابولں وک ااگات ےہ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، دیعس نب ریبج، انب ابعس :  رافی

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

  

 رپاےن ڑپکفں اک دوھان افر اصػ رھتسا رانہ رضفری ےہ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رپاےن ڑپکفں اک دوھان افر اصػ رھتسا رانہ رضفری ےہ

     661    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طیبہ، اوزاعي، حشا٪ ب٩ ًلیہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذر، جابز ب٩ ًبذاہللنٔیَّي، ٣شٜين، اوزاعي، ًث٤ا٪ ب٩ ابي  :  راوی

 ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ ح و َحذَّ ٜٔيْن  ث٨ََا ٣ِٔش ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ اَ٪  َحذَّ ٩ًَِ َحشَّ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ ٧َِحَوُظ 

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َة  ٔلیَّ ًَ أَ ب٩ِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أََتا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ًَِبذٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔذرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٌّٔثا ذٔ ب٩ِٔ ا ی َرُجَّل َط



 

 

 ِ٠ ًَ َزُظ َوَرأَی َرُجَّل آََخَ َو ٌِ ٩ُِّٜ بٔطٔ َط ا٢َ أ٣ََا کَاَ٪ َیحُٔذ َصَذا ٣َا ُیَش َ٘ َٓ زُُظ  ٌِ َٚ َط ِذ َترَفَّ ا٢َ أ٣ََا کَاَ٪ صََذا َٗ َ٘ َٓ یٔطٔ ثَٔیاْب َؤسَخْة 

ٔش١ُ بٔطٔ ثَِوبَطُ  ِِ  َیحُٔذ ٣َاّئ َی

ی، نیکسم، افزایع، امثعؿ نب ایب ہبیش، افزایع، اسحؿ نب ہیطع، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ی ل
ف

 

ب

 

دیم وک داھکی ہک رپادنگہ احؽ افر رھکبے وہےئ ابؽ ےک اسھت ےہ، وت رفامای ہک ایک ہی ہیلع فآہل فملس رامرے اپس رشتفی الےئ وت اکی آ

وکیئ ایسی زیچ ںیہن اپات سج ےس اےنپ ابولں وک وکسؿ اچنہپےئ افر اصػ رےھک۔ افر اکی آدیم وک داھکی ہک اس ےک ڑپکے ےلیم ےلیچک 

فں وک دوھ ےکس۔ )افصیئ اامیؿ اک ہصح ےہ افر االسؾ فاظتف اھکیسات ےھت، رفامای ہک اےس وکیئ ایسی زیچ رسیم ںیہن سج ےس ہی اےنپ ڑپک

 ےہ۔ ابلس اک یتمیق وہان رضفری ںیہن اصػ رھتسا وہان رضفری ےہ(۔

ی، نیکسم، افزایع، امثعؿ نب ایب ہبیش، افزایع، اسحؿ نب ہیطع، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رپاےن ڑپکفں اک دوھان افر اصػ رھتسا رانہ رضفری ےہ

     662    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، زہيَ، ابواسحٙ، ابواحوؾ، اپ٨ے واٟذ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔبيَّ َػ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ   َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزصَي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٥َ فٔي ثَِوٕب ا٨ُّٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّ

ِذ آَتأِي اہللُ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَیِّ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک ٣َا٢ْ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ إٔذَا دُوٕ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔٙ َِٟخِی١ٔ َواٟزَّٗٔی ٥ٔ٨َ َوا َِ ِٟ  ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ َوا

ا٣َتٔطٔ  ٠َِیَک َوَِکَ ًَ ٤َٔة اہللٔ  ٌِ ٔ ََ أَثَزُ ن ُ ٠ِي َٓ  َّ  آَتاَک اہللُ ٣َا

ی، زریہ، اوب ااحسؼ ، اوباوحص، اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

ی ل
ف

 

ب

فآہل فملس ےک اپس ےلیم 

ڑپکفں ںیم احرض وہا وت آپ ےن رفامای ہک ایک ریتے اپس امؽ ےہ؟ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ وپاھچ ہک ایک امؽ ےہ؟ ںیم ےن اہک اہلل ےن 

 اک ارث ےھجم افٹن، رکبی، وھگڑے افر الغؾ فریغہ بس ھچک دے راھک ےہ رفامای ہک بج اہلل ےن ےھجت امؽ دای ےہ وت اچےہ ہک اہلل یک تمعن



 

 

 ریتے افرپ اظرہ وہ افر اس یک زعت یھب اظرہ وہ۔

ی، زریہ، اوباقحس، اوباوحص، اےنپ فادل :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 زرد رگن ںیم رےگن وہےئ ڑپکے اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  ںیم رےگن وہےئ ڑپکے اک ایبؿزرد رگن

     663    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗبي، ًبذاٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤ذ، زیذ اب٩ اس٥٠، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٨َٔبيُّ َحذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  نٔي اب٩َِ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز کَاَ٪ َحذَّ ٌِ ٩ًَِ َزیِٕذ َی ٕذ  نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ َی

ا َ٘ َٓ  ٔ ة رِفَ ُّ بٔاٟؼُّ َٟطُ ٥َٟٔ َتِؼبُ ٘ٔی١َ  َٓ  ٔ ة رِفَ َّي َت٤َِت٠َٔئ ثَٔیابُطُ ٩ِ٣ٔ اٟؼُّ ٔ َحت ة رِفَ ُّ ِٟٔحَیَتطُ بٔاٟؼُّ َّي َیِؼبُ ِّي َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِٔ ٢َ إ

ُّ ثَٔیابَطُ ک٠ََُّضا حَ اہللُ ِذ کَاَ٪ َیِؼبُ َٗ َِٟیطٔ ٨ِ٣َٔضا َو ٔ ٥ِ َی٩ُِٜ َطِیْئ أََحبُّ إ َٟ ُّ بَٔضا َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِؼبُ َّي ٤ًَٔا٣ََتطُ    ت

 اینپ دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، دبعازعلسی، انب دمحم، زدی انب املس، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع

داڑیھ وک زرد رگن رکےت ےھت، یتح ہک اؿ ےک ڑپکے یھب زرد وہےت ےھت وت اؿ ےس اہک ایگ ہک آپ زرد رگن ےس ویکں رےتگن وہ؟ وت 

اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس راگن رکےت ےھت افر وضحر 

اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ےس زایدہ وکیئ رگن دنسپ ںیہن اھت افر یھبک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ ڑپکفں یھب راگن ارکؾ یلص 

 رکےت ےھت اسرے ےک اسرے اہیں کت ہک اانپ امعہم یھب

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، دبعازعلسی، انب دمحم، زدی انب املس، انب رمع :  رافی

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



 

 

  

 زبس رگن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 زبس رگن اک ایبؿ

     664    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ًبیذاہلل، اب٩ ایاز، ابور٣ثہ، :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أَبٔي ر٣َِٔثَة  ث٨ََا إٔیَاْد  نٔي اب٩َِ إٔیَادٕ َحذَّ ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ َی ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ َّي َحذَّ ٍَ أَبٔي ٧َِحَو ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُت ٣َ ِ٘ ٢َ ا٧َِل٠َ

ی٩ِٔ 
رَضَ ِْ ٠َِیطٔ بُزَِدی٩ِٔ أَ ًَ أَیُِت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَ  اہللُ 

سن، دیبع اہلل، انب اایز، اوبر،ہث، رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ فادل ےک اسھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ الچ وت ادمح نب وی

 ںیم ےن داھکی ہک آپ ےک افرپ دفزبس اچدرںی ںیہ۔

 ادمح نب ویسن، دیبعاہلل، انب اایز، اوبر،ہث، :  رافی

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

  

 رسخ رگن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رسخ رگن اک ایبؿ

     665    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ ُاز، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اپ٨ے دادا :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ازٔ  َِ ِٟ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٍَ َحذَّ ا٢َ َصَبِل٨َا ٣َ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ

ًَََّيَّ َر  ٔلَيَّ َو َت إ َٔ َت ِٟ ا َٓ ٕة  ٥َ ٩ِ٣ٔ ث٨َٔیَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠َِیَک َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَ ٔ اٟزَّیَِلُة  ا٢َ ٣َا َصٔذظ َ٘ َٓ ِؼرُفٔ  ٌُ ِٟ َجْة بٔا یَِلْة ٣ُرَضَّ

ذٔ  َِ ِٟ ُتَضا ٓٔیطٔ ث٥َُّ أََتِیُتُط ٩ِ٣ٔ ا ِٓ َذ َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ أََتِیُت أَصَِّٔي َوص٥ُِ َیِشُحزُوَ٪ َت٨ُّوّرا  َٓ َظ  ُِٓت ٣َا َِکٔ َز ٌَ ٠َِت َٓ ٌَ َٓ ًَِبَذ اہللٔ ٣َا  ا٢َ َیا  َ٘ َٓ  

 َ أ َٓ ََ بَأَِض بٔطٔ ٨٠َِّٟٔشائٔ اٟزَّیَِلُة  َُّط  إ٧ٔ َٓ َف أَص٠َِٔک  ٌِ َشِوَتَضا َب َٛ  ََ ا٢َ أَ َ٘ َٓ َََِتُُط  ِْ 

دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب اغز، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اےنپ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل 

ارتے وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی رطػ اافتلت رفامای  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی اھگیٹ ےس ےچین

ریمے افرپ اکی ومیٹ اچدر یھت وج زرد رگن ںیم ریگن وہیئ یھت، سپ آپ ےن رفامای ہک ہی ایک اچدر ےہ اہمترے افرپ۔ سپ ںیم ےن 

آگ ےس ڑھباک رےہ ےھت سپ ںیم ےن فہ اچدر اس ںیم  ناچہؿ ایل آپ یک انوگاری وک۔ ںیم اےنپ رھگ فاولں ےک اپس آای وت فہ دنتفر وک

د کنی دی رھپ ںیم اےلگ رفز وضحر ےک اپس احرض وہا وت آپ ےن رفامای ہک اے دبع اہلل۔ مت ےن اس اچدر اک ایک ایک؟ سپ ںیم ےن وضحر وک 

ہکن وعروتں وک اس ےک ےننہپ ںیم وکیئ اس ےک ابرے ںیم ربخ دی رفامای ہک وت ےن اےنپ رھگ فاولں ںیم ےس یسک وک ویکں ںیہن انہپ دی۔ ویک

 رحج یہن۔

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب اغز، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اےنپ دادا :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿرسخ رگن اک 

     666    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، وٟیذ، ہظا٦ اب٩ ُاز٦، :  راوی

َجةُ  ٤ُِٟرَضَّ ازٔ ا َِ ِٟ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ صَٔظا٦ْ َی َٗ ا٢َ  َٗ َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا ِٟٔح٤ِٔصيُّ َحذَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا ث٨ََا  َِٟیَشِت َحذَّ َّٟتٔي  ََ  ا ٕة َو ٌَ ب٤َُٔظبَّ

َدةُ  ٤َُِٟورَّ  ا



 

 

 رمعف نب امثعؿ، فدیل، اشہؾ انب اغزؾ، ےتہک ںیہ ہک رضمہج ےک ینعم ںیہ ہک ہن ابلکل داتکہ وہا رسخ وہ ہن ابلکل الگیب وہ۔

 رمعف نب امثعؿ، فدیل، اشہؾ انب اغزؾ، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رسخ رگن اک ایبؿ

     667    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ٣ح٤ذ ب٩ ًث٤ا٪، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، رشحبی١ ب٩ ٣ش٥٠، طٌٔہ،  :  راوی

٩ًَِ ُط  ِحبٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ رُشَ إغ  ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٣َِظقٔيُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ اٟذِّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َحذَّ  ٩ًَِ َة  ٌَ ِٔ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرآِٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ِؼرُفٕ ًَ ٌُ ًَََّيَّ ثَِوْب ٣َِؼبُوْْ بٔ ِؤُٟؤٔیُّ أَُراُظ َو ًََّٓٔيٕ ا٠ُّٟ ا٢َ أَبُو  َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

 ٔ َت ب ٌِ ٥َ ٣َا َػ٨َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ُتُط  ِٗ أرَِحَ َٓ ُت  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا٢َ ٣َا َصَذا  َ٘ َٓ ْد  َٓ ٣َُورَّ ا٢َ أَ َٗ ُتُط  ِٗ ٠ُِت أرَِحَ ُ٘ َٓ ََل َثِوبَٔک 

ِؼرَفْ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ْد َوكَاُوْض  ا٢َ ٣َُورَّ َ٘ َٓ أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ ثَِوْر  َٗ َف أَص٠َِٔک  ٌِ َشِوَتُط َب َٛ 

دمحم نب امثعؿ، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح نب ملسم، ہعفش، دبعاہلل نب رمعف نب اعص رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

داھکی ہک اوبیلع ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک اس احؽ ںیم ہکبج ھجم رپ زرد رگن اک ڑپکا اھت اکلہ الگیب املئ۔ وضحرےن رفامای  فملس ےن ےھجم

ہک ہی ایک ےہ؟ سپ ںیم الچ افر اےس الجدای )ہک وضحر ےک وساؽ ےس انوگاری وسحمس یک( سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ڑپکے اک ایک ایک؟ ںیم ےن رعض ایک ہک اےس ںیم ےن الجدای ےہ رفامای ہک وت ےن اےس اےنپ رھگفاولں ںیم ےس یسک وک رفامای ہک مت ےن اس 

ویکں ںیہن انہپدای۔ اامؾ اوبداؤ رفامےت ںیہ ہک اےس وثر ےن اخدل ےس رفاتی ایک وت ومرد اہک )ینعی الگیب املئ( ہکبج عاؤس ےن اینپ 

 ۔رفاتی ںیم رفصعم اہک )ینعی زرد(

 دمحم نب امثعؿ، اامسلیع نب ایعش، رشلیبح نب ملسم، ہعفش، دبعاہلل نب رمعف نب اعص :  رافی



 

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رسخ رگن اک ایبؿ

     668    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حزابہ، اسحٙ، ارسائی١، ابو یحیي ی، ٣حاہذ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔي َیِحیَي  ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ نٔي اب٩َِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحذَّ ٌِ ُٙ َی ث٨ََا إِٔسَح ُذ ب٩ُِ حُزَابََة َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٩ِ َحذَّ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ 

٠ًََیِ  َش٥ََّ٠  َٓ ٠َِیطٔ ثَِوبَأ٪ أَِح٤ََزأ٪  ًَ ٥َ َرُج١ْ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ا٢َ ٣َزَّ  َٗ ٤ِزٕو  َّي اہللُ ًَ ٠َِیطٔ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ًَ ٥ِ٠َ َیزُدَّ  َٓ طٔ 

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

رسالیئ، اوبییحی، اجمدہ، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش دمحم نب زحاہب، ااحسؼ ، ا

 ذگرا اس ےک افرپ دفرسخ ڑپکے ےھت سپ اس ےن السؾ ایک وت وضحر ےن السؾ اک وجاب ںیہن دای۔

 دمحم نب زحاہب، اقحس، ارسالیئ، اوب ییحی ی، اجمدہ، دبعاہلل نب رمع، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رسخ رگن اک ایبؿ

     669    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، وٟیذ، اب٩ ٛثيَ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز ب٩ ًلاء، :  راوی

 ًَ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ثٔيَ َٛ نٔي اب٩َِ  ٌِ َِٟؤٟیٔذ َی ٩ًَِ ا ٧َََا أَبُو أَُسا٣ََة  َ َ ِْ َ ََلٔئ أ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َحذَّ ًََلإئ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ 



 

 

 ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٔذیٕخ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َرآ َّي اہللُ بَنٔي َحارٔثََة  أَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٥َ فٔي َسرَفٕ ََفَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ یُوُن ًِٔض٩ٕ ح٤ُِْز  ُْ ٔشَیّة ٓٔیَضا  ِٛ ًَََّي إٔب٨َٔ٠ٔا أَ ًَََّي َرَواح٨َٔ٠ٔا َو  ٥َ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ََ أََری صَٔذظ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اہللُ 

ِذ  َٗ ُِٟح٤َِزَة  َْ  ا َ أ َٓ ُف إٔب٨َٔ٠ٔا  ٌِ َّي َنرَفَ َب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحت ًَ َّي اہللُ  ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َ٘ ٔ ا ٟ ًّ ا ٨َ٤ِا رٔسَ ُ٘ َٓ ٔشَیَة ٠ًََِت٥ُِٜ  ِٛ َ ِذ٧َا اِْل

٨ًََِضا ٨ًَِاَصا  ٨َزَ َٓ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی دمحم نب العء، اوبااسہم، فدیل، انب ریثک، دمحم نب رمع نب اطعء، رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ روس

رفس ںیم ےلکن وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رامرے اجکفں افر افوٹنں رپ داھکی ہک رسخ افؿ یک السویں فاےل اپالؿ ںیہ افر 

راہ مت رپ ہی اغبل آیئگ ےہ سپ مہ ولگ ڑپکے ںیہ سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک ںیم ہی رسیخ وت ںیہن دھکی 

زیتی ےس ڑھکے وہ ےئگ وضحر ےک رفامؿ یک فہج ےس یتح ےک رامرے ضعب افٹن اھبگ ڑھکے وہےئ سپ مہ ےن فہ ڑپکے ےل رک 

 اےنپ افوٹنں ےس اٹہ ایل۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، فدیل، انب ریثک، دمحم نب رمع نب اطعء، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رسخ رگن اک ایبؿ

     670    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاب٩ ًوٖ، ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًوٖ، اس٤اًی١، ؿ٤ـ٥ ب٩ زرًہ، رشیح ب٩ ًبیذ، حبیب ب٩  :  راوی

ائٔيُّ َوََقَ  ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ثَنٔي أَبٔي  ٌٔی١َ َحذَّ ُذ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ائٔيُّ َحذَّ ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔی١َ  أُِت فٔي أَِػ١ٔ إِٔس٤َ

٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ  یِٔح ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ  ٩ًَِ رُشَ َة  ًَ نٔي اب٩َِ ُزِر ٌِ ٥ْ َی ـَ ثَنٔي َؿ٤ِ ٠ٔیحٔيِّ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ َحذَّ ٩ًَِ رُحَیِٔث ب٩ِٔ اِْلَبَحِّ اٟشَّ ًُبَِیٕذ 

٥َ َو٧َِح٩ُ َنِؼ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ُِت یَِو٣ّا ٨ًَِٔذ َزی٨ََِب ا٣َِزأَةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ُٛ َِٟت  ا َٗ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ بَنٔي أََسٕذ  َٓ َزةٕ  ِِ ََٟضا ب٤َٔ ُّ ثَٔیابّا  بُ

َذَٟٔک  َٛ ٔ ا َرأَِت َذٟ َّ٤٠َ َٓ  ٍَ َزَة َرَج ِِ ٤َِٟ ا َرأَی ا َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَ  ٍَ ٤َٔ٠ًَِت أَ٪َّ َرُسو٢َ إٔذِ ك٠ََ َک َزی٨َُِب 



 

 

َش٠َِت ثَٔیابَ  َِ َٓ َذِت  َْ َ أ َٓ ٠َِت  ٌَ َٓ َظ ٣َا  ِذ َِکٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ اہللٔ َػَّ َّي اہللُ  َضا َوَواَرِت ک١َُّ ح٤َُِزةٕ ث٥َُّ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ١َ َْ ٥ِ َیَز َطِیّئا َد َٟ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ٠ََّ اك َٓ  ٍَ ٥َ َرَج  َوَس٠َّ

م نب زرہع، رشحی نب دیبع، بیبح نب دیبع ےتہک ںیہ ہک ونب ادس یک اکی 

 

مض

 

ض

وعرت انب وعػ، دمحم نب اامسلیع، انب وعػ، اامسلیع، 

ےن اہک ہک ںیم اکی رفز رضحت زبنی زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یھت افر مہ اؿ ےک ڑپکے رسخ رگن ےس رگن ریہ 

ںیھت مہ اس احؽ ںیم ےھت ہک ااچکن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے اسےنم ومندار وہےئ سپ بج رسخ رگن یک یٹم 

ت زبنی ےن ہی اعمہلم داھکی وت فہ اجؿ ںیئگ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انراک ی وک اس دیھکی وت فاسپ ولٹ ےئگ بج رضح

لمع یک فہج ےس۔ سپ اوہنں ےن فہ ڑپکے ےیل افر اںیہن دوھ ڈاال افر رہ رطح یک رسیخ اس رپ ےس اپھچ دی رھپ بج روسؽ اہلل یلص 

  داھکی وت ادنر دالخ وہےئ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ولےٹ وت اھجاکن افر ھچک ںیہن

م نب زرہع، رشحی نب دیبع، بیبح نب دیبع :  رافی

 

مض

 

ض

 انب وعػ، دمحم نب اامسلیع، انب وعػ، اامسلیع، 

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

  

 رسخ رگن یک ااجزت اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رسخ رگن یک ااجزت اک ایبؿ

     671    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابي اسحٙ، بزاء، :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ََأئ  َ َِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ْز  َحذَّ ٌِ ُط َط َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َػَّ

مُّ أَِحَش٩َ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ ٥َِٟ أََر َطِیّئا  ُّ َطِح٤ََة أُذ٧َُِیطٔ َوَرأَیُِتُط فٔي ح٠َُّٕة َح٤َِزاَئ   َیِب٠ُ

ں اکونں یک رچیب صفح نب رمع، ہبعش، ایب ااحسؼ ، رباء، رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ رابرک آپ ےک دفون



 

 

 کت ےبمل ےھت افر ںیم ےن آپ وک رسخ وجڑے ںیم داھکی ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ نیسح یسک وک ںیہن داھکی۔

 صفح نب رمع، ہبعش، ایب اقحس، رباء، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رسخ رگن یک ااجزت اک ایبؿ

     672    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابو٣ٌاویہ، ہَل٢ ب٩ ًا٣ز، :  راوی

دْ  ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َو  َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ  اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٥َ ب٤ٔٔنّي َحذَّ َس٠َّ

٨ًَِطُ   ُ َِّ َ ٌَ ٨ًَُِط أ٣ََا٣َُط یُ ًََّٔيٌّ َرضَٔي اہللُ  ٠ًََِیطٔ بُزِْد أَِح٤َزُ َو ٠َٕة َو ِِ ًَََّي َب  َیِخُلُب 

، اوباعمفہی، الہؽ نب اعرم، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ینم ںیم اکی رچخ رپ ہبطخ دےتی وہےئ دسمد

داھکی افر آپ ےک افرپ اکی رسخ اچدر یھت افر رضحت یلع ریض اہلل آپ ےک اسےنم ےھت وج آپ یک آفاز دفرسفں کت اچنہپ رےہ 

 ےھت۔

 ، الہؽ نب اعرم،دسمد، اوباعمفہی :  رافی

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

  

 ایسہ رگن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایسہ رگن اک ایبؿ

     673    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتادہ، ٣ْطٖ، ًائظہ رضي اہلل تٌالي٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ہ٤ا٦،  :  راوی

 َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣َُْطِّ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ٧َََا َص٤َّ َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ُت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌِ َِٟت َػ٨َ ا

٠ََٓبَٔشَضا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بُزَِدّة َسِوَداَئ  ًَ حٔبُطُ  اہللُ  ٌِ ا٢َ َوکَاَ٪ ُت َٗ ا٢َ َوأَِحٔشبُطُ  َٗ َضا  َٓ َذ َ٘ َٓ  ٖٔ و َٚ ٓٔیَضا َوَجَذ رٔیَح اٟؼُّ ا رَعَ َّ٤٠َ َٓ

َبةُ  یِّ  اٟزِّیُح اٟلَّ

رگن دمحم نب ریثک، رامؾ، اتقدہ، رطمػ، اعہشئ ریض اہلل اعتیل رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اکی ایسہ 

اچدر ریگن وضحرےن اےس انہپ بج آپ وک ہنیسپ آای وت آپ ےن اس ںیم ےس افؿ یک دبوب وسحمس رفامیئ سپ اےس د کنی دای۔ رافی یک 

 ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ اھت ہک افر ہی یھب رفامای ہک آپ وک اپزیکہ وخوبش تہب دنسپ یھت۔

 دمحم نب ریثک، رامؾ، اتقدہ، رطمػ، اعہشئ ریض اہلل اعتیل :  رافی

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

  

 ڑپکفں ےک دانم اک ذرک

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ڑپکفں ےک دانم اک ذرک

     674    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص ب٩ ًبیذ ًبیذہ ابي ْذاغ، ابي ت٤ی٤ہ، جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہًبیذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

 ًَ ٧َََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ًُبَِیٕذ  َ َ ِْ َ ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة أ ث٨ََا َح٤َّ ٔشيُّ َحذَّ ُِِٟقَ ٕذ ا ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ٩ِ ًُبَِیَذَة أَبٔي َْٔذإغ 



 

 

 ًَ ُِٟضَحِیَّٔمِّ  َٗ َت٤ٔی٤ََة ا ٥َ َوصَُو ٣ُِحَتٕب بَٔظ٠َ٤ِٕة َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ نٔي اب٩َِ ُس٠َِی٥ٕ  ٌِ ٕ َی ٍَ صُِذبَُضا ٩ِ َجابٔز َٗ ِذ َو

َذ٣َِیطٔ  َٗ  ًَََّي 

 مہ، اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع
مب

 

ت

 ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک دیبع اہلل نب دمحم، امحد نب ہملس، ویسن نب دیبع دیبعہ ایب دخاش، ایب 

ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہا وت آپ ڑپکفں وک ےٹپل وہےئ وکوہلں ےک لب ےھٹیب ےھت افر ڑپکے اک دانم 

 آپ ےک دقومں ںیم زپا وہا اھت۔

 مہ، اجرب ریض اہلل اعتیل ہنعدیبعاہلل نب دمحم، امحد نب ہملس، ویسن نب دیبع دیبعہ ایب دخاش، ایب  :  رافی
مب

 

ت

 

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

  

 امعہم اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 امعہم اک ایبؿ

     675    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ابوزبيَ ابو وٟیذ، ٣ش٥٠ ب٩ :  راوی

ادْ  ث٨ََا َح٤َّ اُٟوا َحذَّ َٗ ٌٔی١َ  َیأٟٔسيُّ َو٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َِٟؤٟیذٔ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٕ أَ٪َّ َحذَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ  

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ ٤ًَٔا٣َْة َسِوَداُئ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ََّٜة َو ِتٔح ٣َ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ١َ َْ ٥َ َد  َوَس٠َّ

ہکم  اوب فدیل، ملسم نب اربامیہ، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اوبزریب ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ںیم حتف

 اک امعہم دنباھ وہا اھت۔ےک اسؽ دالخ وہےئ )حتف ےک دعب( وت آپ ےک رس رپ ایسہ رگن 

 اوب فدیل، ملسم نب اربامیہ، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اوبزریب :  رافی



 

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 امعہم اک ایبؿ

     676    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ابواسا٣ہ، ٣شاور، جٌرف، ب٩ ٤ًزو ب٩ رحیث، :  راوی

یِ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُحَ ًَ رَفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َج  ٔٚ ا َِٟورَّ ٩ًَِ ٣َُشاؤٕر ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ َر َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أَیُِت ٕث 

 َٛ َضا بَيَِن  َٓ ِذ أَِرخَي ََطَ َٗ ٠ًََِیطٔ ٤ًَٔا٣َْة َسِوَداُئ  ٔ َو َََ٨ِٔ٤ِٟ ًَََّي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ِیطٔ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٔ ٔ  ت

رشتفی رفام نسح نب یلع، اوبااسہم، اسمفر، رفعج، نب رمعف نب رحثی، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربنم رپ 

 داھکی افر آےکپ رس رابرک رپ ایسہ امعہم اھت سج ےک دفونں انکرفں وک آپ ےن اےنپ دفونں دنکوھں رپ اکٹلای وہا اھت۔

 نسح نب یلع، اوبااسہم، اسمفر، رفعج، نب رمعف نب رحثی، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 امعہم اک ایبؿ

     677    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ رکا٧ہ،ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ربیٌہ، ابوحش٩، ابوجٌرف ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ًَّي  :  راوی

 ٔ ََلِ َ٘ ِش ٌَ ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ث٨ََا أَبُو ا َة َحذَّ ٌَ ُذ ب٩ُِ َربٔی ث٨ََا ٣َُح٤َّ فٔيُّ َحذَّ َ٘ ٌٔیٕذ اٟثَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔذ ب٩ِٔ َحذَّ رَفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َج يُّ 

َّي ََ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ُرکَا٧ََة َػاَر ا٢َ ُرکَا٧َُة  ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ُرکَا٧ََة  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَُط ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َصَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 



 

 

 َ َّ ًَ ٤َائ٥ُٔ  ٌَ ِٟ ٛٔيَن ا ٤ُِِْٟشٔ ُٚ ٣َا بَِی٨َ٨َا َوبَيَِن ا و٢ُ ََفِ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ ََل٧ٔٔص َوَس٤ٔ َ٘ ِٟ  ي ا

 ہک راکہن ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہبیتق نب دیعس، 

 

دمحم نب رہعیب، اوبنسح، اوبرفعج نب دمحم نب یلع نب راکہن، ےتہک ہ

 فآہل اقمہلب ایک اھچپڑےن اک۔ وت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راکہن وک اھچپڑ دای۔ راکہن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

 وہےئ انس ہک رامرے افرپ رشمنیک ےک درایمؿ رفؼ وٹویپں افر امعہم اک ےہ، فہ وٹیپ رپ امعہم ںیہن ےتنہپ ہکبج مہ ےتنہپ فملس وک ہی رفامےت

 ںیہ اس ےس ولعمؾ وہا ہک امعہم، ریغب وٹیپ ےک ںیہن اننہپ اچےیہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رہعیب، اوبنسح، اوبرفعج نب دمحم نب یلع نب راکہن، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 امعہم اک ایبؿ

     678    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اًی١، ٣ولي بني ہاط٥، ًث٤ا٪، س٠امی٪ ب٩ َخبوذ، حرضت  :  راوی

ث٨ََا ُس  أِيُّ َحذَّ َٔ َل َِ ِٟ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا ٌٔی١َ ٣َِولَي بَنٔي َصأط٥ٕ َحذَّ ُذ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَنٔي َطِیْخ َحذَّ بُوَذ َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ ََخَّ ٠َامِیَ

ًَِبَذ اٟزَّ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َِٟٔذی٨َٔة  َضا بَيَِن ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٟ َشَذ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٤َنٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َّ٤ًَ و٢ُ  ُ٘ ٖٕ َی ِو ًَ ِح٩ٔ٤َ ب٩َِ 

٠ِفٔي َْ  یََذیَّ َو٩ِ٣ٔ 

دمحم نب اامسلیع، ومیل ینب اہمش، امثعؿ، امیلسؿ نب رخوبذ، رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے امعہم ابدناھ وت اےس )انکرفں وک( ریمے اسےنم افر ریمے ےھچیپ اکٹل دای۔یلص 

 دمحم نب اامسلیع، ومیل ینب اہمش، امثعؿ، امیلسؿ نب رخوبذ، رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 امصء یک رطح ڑپکا ےنٹیپل یک اممتعن

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 امصء یک رطح ڑپکا ےنٹیپل یک اممتعن

     679    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ٠ًََِیطٔ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

٤َأئ َوی٠َِ  ٔلَي اٟشَّ ٔجطٔ إ ّیا برَٔفِ ـٔ ِٔ ٩ًَِ ِٟٔبَشَتئِن أَِ٪ َیِحَتٔبَي اٟزَُّج١ُ ٣ُ  ٥َ ًَََّي َوَس٠َّ ارْٔد َوی٠ُِقٔي ثَِوبَُط  َْ َبُص ثَِوبَُط َوأََحُذ َجا٧ٔبَِیطٔ 

 ًَاتٔ٘ٔطٔ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف رطوقیں ےس ڑپکا ےننہپ وک

 رک سج ےس اس یک رشاگمہ آامسؿ کت لھک اجےئ، دفرسے ہی ہک )ڑپکا اس عنم رفامای۔ )اکی ہی ہک( اابتحء یک احتل ںیم ڑپکا ٹیپل

 (رطح ےٹیپل ہک ایکس اکی اجبن یلھک وہ افر ڑپکا دنکےھ رپ ڈاؽ ےل )سج ںیم رتس لھک اجےن اک ادنہشی وہ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 امصء یک رطح ڑپکا ےنٹیپل یک اممتعن

     680    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ابوزبيَ، جابز :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ اَٟحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ أئ َحذَّ َّ٤ ؼَّ

ِحتَٔبأئ فٔي ثَِوٕب َواحٔذٕ  َٔ ٩ًَِ ا  َو

ملس ےن امصء ےس افر اکی ڑپکے اابتحء ےس ومیس نب اامسلیع، امحد، اوبزریب، اجرب ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 عنم رفامای ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 رگةیؿ الھکرےنھک اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿرگةیؿ الھکرےنھک اک 

     681    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، رعوہ ب٩ ًبذاہلل، اب٩ نٔی١ ب٩ ٗظيَ، ابو٣ہ١، ٣ٌاویہ ب٩ َقہ اپ٨ے واٟذ :  راوی

ث٨ََا َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ََ َحذَّ ا َٗ ِیَّٔيُّ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص  َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٕ أَبُو ٣ََض١ٕ  َحذَّ َُٗظيَِ ِی١ٕ اب٩ُِ  َٔ ا٢َ اب٩ُِ نُ َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  َوةُ ب٩ُِ  رُعِ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اہللُ  ا٢َ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ثَنٔي أَبٔي  َة َحذَّ اؤَیُة ب٩ُِ َُقَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ فٔيُّ َحذَّ ٌِ ُِٟح ٨َاُظ ا ٌِ َباَی َٓ ٥َ فٔي َرصِٕم ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة  َّ٠

 ٔ َِٟخاَت٥َ َوإ ٤ََٓٔشِشُت ا ٤ٔیٔؼطٔ  َٗ ٠ُِت یََذیَّ فٔي َجِیٔب  َْ ُتُط ث٥َُّ أَِد ٌِ َباَی َٓ ا٢َ  َٗ ُٙ اِْلَِزَرارٔ  ٤ُِل٠َ َٟ ٤ٔیَؼُط  َٗ ٤َا َرأَیُِت  ٪َّ  َٓ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ

ََ یُزَرِّ  ٕ َو ََ رَحٓ ََّ ٣ُِل٠َٔقِي أَِزَرارٔص٤َٔا فٔي ٔطَتإئ َو ٔ مُّ إ َٗ ََ اب٨َُِط  اؤیََة َو ٌَ  َرأ٪ أَِزَراَرص٤َُا أَبَّذا٣ُ

ل، اعمفہی نب رقہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ 
ہ 
م

ی، ادمح نب ویسن، زریہ، رعفہ نب دبع اہلل، انب لیفن نب ریشق، اوب

ی ل
ف

 

ب



 

 

 وضحر یلص رفامےت ںیہ ہک ںیم ونب زمہنی یک اکی امجتع ےک اسھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہا سپ مہ ےن

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت رپ تعیب یک افر کشیب آپ یک ضیمق اک رگةیؿ الھک وہا اھت سپ ںیم ےن تعیب یک آپ ےس رھپ اانپ اہھت آپ 

یک ضیمق ںیم ڈاؽ دای وت ںیم ےن اخمت وبنت )وج آپ یک رگدؿ ےس ذرا ےچین یھت( وک اہھت ےس سم ایک۔ رعفہ )وجاس دحثی ےک رافی 

سپ ںیم ےن اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع افر اؿ ےک ےٹیب وک یھبک ںیہن داھکی وساےئ رگةیؿ الھک، رسدی، رگیم، رہ وممس ںیم افر  ںیہ( ہک

 ہن یہ فہ دفونں )رگةیؿ دنب رکےن ےک ےیل( ڈنھگایں اگلای رکےت ےھت۔

  :  رافی

م

ی، ادمح نب ویسن، زریہ، رعفہ نب دبعاہلل، انب لیفن نب ریشق، اوب

ی ل
ف

 

ب

ل، اعمفہی نب رقہ اےنپ فادل
 ہ 

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

  

 رس ڈاھےنپن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رس ڈاھےنپن اک ایبؿ

     682    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 داؤد ب٩ سٔیا٪، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  َیاَ٪ َحذَّ ِٔ ُذ ب٩ُِ َداُوَد ب٩ِٔ ُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظُة َرضَٔي َحذَّ َِٟت  ا َٗ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ

 ٔ ٨ًََِضا بَِی٨َا ٧َِح٩ُ ُج٠ُوْض فٔي بَِیت ٠ًََِیطٔ اہللُ  َّي اہللُ  ٨ُِط صََذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَ ائ١ْٔ ْٔلَبٔي بَِْکٕ َرضَٔي اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ََة ضٔي ٨َا فٔي ٧ََِحٔ اٟوَّ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ َیأِتٔی٨َا ٓٔیَضا  َٟ ٕة  ًَ ا فٔي َسا ٌّ ِّ٨ َ٘ بَّٔل ٣َُت ِ٘ ٥َ ٣ُ ١َ َس٠َّ َوَس٠َّ َْ َذ َٓ ُط  َٟ أُذَٔ٪  َٓ اِسَتأَِذَ٪  َٓ  ٥َ 

 دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت مہ اےنپ رھگ ںیم دفرہپ وک رگیم ںیم ےھٹیب ےھت ہک یسک

ںیہ وج رسڈاھےپن وہےئ رشتفی ال  ےنہک فاےل ےن اہک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رےہ ںیہ اےسی فتق ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے رھگ رشتفی ںیہن الےت ےھت سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 فملس رشتفی الےئ ااجزت بلط یک سپ ااجزت دی یئگ وت آپ دالخ وہےئ۔

 ، زرہی، رعفہدمحم نب داؤد نب ایفسؿ، دبعارلزاؼ، رمعم :  رافی

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

  

 دنبہت ونخٹں ےس ےچین اکٹلےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دنبہت ونخٹں ےس ےچین اکٹلےن اک ایبؿ

     683    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ابي ُٔار، ابور٣ی٤ہ، اب٩ ٣حاٟذ ابوجزی، جابز ب٩ س٠ی٥ :  راوی

ُِٟضَحِیَّٔمُّ َوأَبُو َت٤ٔی٤ََة اِس٤ُطُ  ث٨ََا أَبُو َت٤ٔی٤ََة ا إر َحذَّ َٔ ٩ًَِ أَبٔي ُٔ ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ أَبٔي ُجَزٓیٕ َحذَّ ُٕ ب٩ُِ ٣َُحأٟٕذ  ی  ََطٔ

ٔ ب٩ِٔ  ٠ُُِٗت ٩ِ٣َ َصَذا َجابٔز ٨ِطُ  ًَ ََّ َػَذُروا  ٔ و٢ُ َطِیّئا إ ُ٘ ََ َی ٩ًَِ َرأِیٔطٔ  ا٢َ َرأَیُِت َرُجَّل َیِؼُذُر ا٨َّٟاُض  َٗ اُٟوا صََذا َرُسو٢ُ ُس٠َِی٥ٕ  َٗ

 ََ ا٢َ  َٗ ََل٦ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َزََّتئِن  ٠َِیَک اٟشَّ ًَ ٠ُُِٗت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ََل٦ُ اہللٔ َػَّ ٠َِیَک اٟشَّ ًَ إٔ٪َّ  َٓ ََل٦ُ  ٠َِیَک اٟشَّ ًَ  ١ِ ُ٘  َت

 َ َّٟٔذی إَٔذا أ ا٢َ أ٧ََا َرُسو٢ُ اہللٔ ا َٗ ٠ُُِٗت أ٧ََِت َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ  َٗ ٠ًََِیَک  ََل٦ُ  ١ُِٗ اٟشَّ ٤َِٟیِّٔت  ُة ا ُط َتٔحیَّ َٔ َظ َٛ ِوَتُط  ًَ َذ َٓ َػابََک ُْضٌّ 

ًَا٦ُ َس٨َٕة  ٨َِک َوإِٔ٪ أََػابََک  ِوَتُط َردَّصَا ًَ ًَ َذ َٓ ٠َِّت َراح٠َُٔتَک  ـَ َٓ  ٕ َََٓلة اَئ أَِو  رِفَ َٗ ٨َِت بٔأَِرٕق  ُٛ ََٟک َوإٔذَا  ِوَتطُ أ٧َِبََتَضا  ًَ َذ َٓ

ََ بَ  ًَِبّذا َو  ََ ا َو َذُظ رُحً ٌِ ٤َا َسبَِبُت َب َٓ ا٢َ  َٗ َّنَّ أََحّذا  ََ َتُشَ ا٢َ  َٗ ٔلَيَّ  ًَِضِذ إ ٠ُُِٗت ا ا٢َ  َٗ ٠َِیَک  َّا َو ًَ ي ٌٔ َّ٪ ََ َتِحِٔقَ ا٢َ َو َٗ ََ َطاّة 

ٖٔ َواِر  زُو ٌِ ٤َِٟ َِٟیطٔ َوِجُضَک إٔ٪َّ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔ اَک َوأ٧ََِت ٨ِ٣َُبٔشْم إ َْ ٖٔ َوأَِ٪ ت٥َِّ٠ََُ أَ زُو ٌِ ٤َِٟ ٚٔ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ ا ا ٕٔ اٟشَّ ٔلَي نِٔؼ ٍِ إَٔزاَرَک إ َٓ

َبئِن َوإٔیَّاَک َوإِٔسَبا٢َ  ٌِ َٜ إٔلَي اِل َٓ إِٔ٪ أَبَِیَت  ََک  َٓ ََّ ي ًَ ٤َِٟخٔی٠ََة َوإِٔ٪ ا٣ِزُْؤ َطَت٤ََک َو ََ یُحٔبُّ ا ٤َِٟخٔی٠َٔة َوإٔ٪َّ اہللَ  ََّضا ٩ِ٣ٔ ا َٓإ٧ٔ اِْلَٔزارٔ 

٠َِیطٔ  ًَ َٔک  ٤ََّا َوبَا٢ُ ذَٟ إ٧ٔ َٓ ٥ُ٠َ ٓٔیطٔ  ٌِ ُِظ ب٤َٔا َت َِّ ي ٌَ ََل ُت َٓ ٥ُ٠َ ٓٔیَک  ٌِ  ب٤َٔا َی

وبرجی، اجرب نب میلس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اکی صخش وک داھکی ہک ولگ اؿ یک راےئ یک دسمد، ییحی، ایب افغر، اوبرہمیم، انب اجمدل ا



 

 

رماتعج رکےت ےھت )ینعی اؿ یک راےئ وک وبقؽ رکےت ےھت( فہ وکیئ ابت ںیہن ےتہک ےھت  رگ ولگ اےس امؿ ےتیل ےھت، ںیم ےن اہک ہک 

 ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف رمہبت وضحر ارکؾ ہی وکؿ ںیہ ولوگں ےن اہک ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کیلع االسلؾ تم وہک اس ےیل ہک کیلع االسلؾ وت رمدفں اک السؾ ےہ مت وہک االسلؾ کیلع۔ رافی ےتہک

وسؽ ںیہ؟ رفامای ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں اس اہلل اک، بج ںیہمت وکیئ ںیہ ہک ںیم ےن اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےک ر

 فہ فیلکت ےچنہپ وت مت اےس اکپرف سپ فہ اہمتری فیلکت وک دفر رکدے اگ افر ارگ ںیہمت یسک اسؽ طحق اسیل اک اسانم رکان زپے وت اےس اکپرف وت

ا ںیم وہ افر فہ اہمتری وساری مگ وہاجےئ وت مت اےس اکپرف وت فہ اس اہمترے فا ےط )اانج( ااگےئ اگ۔ افر بج مت یسک رجنب زنیم ای رحص

وساری وک ںیہمت ولاٹ دے اگ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ھجم ےس دہع ےیجیل رفامای ہک وت رہسگ یسک وک رباالھبتم وہک۔ رافی 

وہ ای آزاد، افٹن وک ہن رکبی وک۔ افر رفامای ہک یکین یک یسک ابت وک ےتہک ںیہ ہک اس ےک دعب ےس ںیم ےن یسک وک ربا الھب ںیہن اہکوخاہ فہ الغؾ 

ریقح تم وھجمس افر ارگ مت اےنپ اھبیئ ےس اشہش اشبش رہچے ےک اسھت ولم وت کشیب ہی یکین ےہ۔ افر اےنپ دنبہت وک فصن اسؼ )آدیھ 

 افر دنبہت )راوار ای اپاجہم فریغہ( ونخٹں ےس ےچین ڈنپیل( کت افاچن روھک، سپ ارگ اس ےس ااکنر رکف وت مک ازمک ونخٹں ےس افاچن روھک

 اکٹلےن ےس ےتچب روہ اس ےیل ہک ہی ربکت ںیم ےس ےہ افر کشیب اہلل اعتیل ربکت وک دنسپ ںیہن رفامےت افر ارگ وکیئ صخش ںیہمت رباالھب ےہک

ےس اعر تم دالان وج ںیہمت ولعمؾ وہ ہک  افر اہمترے ادنر سج بیع اک اےس ملع وہ اس ےس ںیہمت اعر دالےئ وت مت اےس اس ےک بیع

 اس اک فابؽ مت رپ یہ زپے اگ۔

 دسمد، ییحی ، ایب افغر، اوبرہمیم، انب اجمدل اوبرجی، اجرب نب میلس :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ونخٹں ےس ےچین اکٹلےن اک ایبؿدنبہت 

     684    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، زہيَ ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبذاہلل، اپ٨ے واٟذ حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزصَي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبٔذ اہللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ب٩ُِ ًُ



 

 

ا٢َ أَبُو بَِْکٕ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َِٟیطٔ یَِو٦َ ا ٔ ٥ِ ی٨َُِوزِ اہللُ إ َٟ َیََلَئ  ُْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َجزَّ ثَِوبَُط  ِّي  أََحَذ َجا٧َٔبِي إَٔزارٔی ًَ ِٔ َیِشتََِخٔي إ

َیََلَئ  ُْ ٠ُطُ  ٌَ ِٔ ٩ِ َی َِٟشَت ٤٣َّٔ ا٢َ  َٗ اَصُذ َذَٟٔک ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ  َْلََت

ی، زریہ ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبع اہلل، اےنپ فادل رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

ی ل
ف

 

ب

اےنپ ازار وک ربکت رکےت وہےئ اکٹلای )ونخٹں ےس ےچین( اہلل اعتیل ایقتم ےک رفز اےس )رظن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن 

رتمح ےس( ںیہن دںیھکی ےگ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای کشیب ریما اکی رطػ دنبہت ڈالیھ راتہ ےہ۔ اال ہی ہک ںیم 

  ہک مت اؿ ولوگں ںیم ےس ںیہن وہ وج اےس رغفر فربکت یک فہج ےس رکےت ںیہ۔اےس ابدنھ ولں وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ی، زریہ ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل، اےنپ فادل رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دنبہت ونخٹں ےس ےچین اکٹلےن اک ایبؿ

     685    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، یحیي ، جٌرف، ًلاء ب٩ یشار، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ًََلأئ ب٩ِٔ َیَشإر   ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي َج َیِحیَي 

تَ  َٓ ََٓذَصَب   ِ أ ََٓتَوؿَّ ٥َ اذَِصِب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِّي ٣ُِشبَّٔل إَٔزاَرُظ  ا٢َ اذِصَ ُیَؼَّ َ٘ َٓ َ ث٥َُّ َجاَئ  أ ِب َوؿَّ

 َ َُّط ک ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ َٜتَّ  أَ ث٥َُّ َس ََٟک أ٣ََزَِتُط أَِ٪ یََتَوؿَّ َٟطُ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ِ أ َتَوؿَّ ِّي َوصَُو ٣ُِشب١ْٔ إَٔزاَرُظ َوإٔ٪َّ اہللَ َٓ اَ٪ ُیَؼَّ

َب١ُ َػََلَة َرُج١ٕ ٣ُِشب١ٕٔ  ِ٘  ََ َی

اطعء نب اسیر، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اکی صخش اانپ دنبہت ےچین اکٹلےئ وہےئ امنز زپھ راہ اھت۔ سپ  ومیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی، رفعج،

آہل فملس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ہک اج افر فوض رک سپ فہ ایگ افر فوض ایک رھپ آای وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع ف

اہلل ہیلع فآہل فملس آپ وک ایک وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس فوض اک مکح رکےت ںیہ رھپ اخومش ےس اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص 



 

 

 رفامےت۔ وہاجےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک فہ ازار اکٹل رک امنز زپھ راہ اھت افر اہلل اعتیل دنبہت اکٹل رک امنز زپےنھ فاےل یک امنز وک وبقؽ ںیہن

 اابؿ، ییحی ، رفعج، اطعء نب اسیر، اوبرہریہ ومیس نب اامسلیع، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دنبہت ونخٹں ےس ےچین اکٹلےن اک ایبؿ

     686    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ ب٩ ٣ذرک، ابوزرًہ ب٩ ٤ًز ب٩ جزیز :  راوی

 ًَ  ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز َة ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي ُزِر ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ٣ُِذرٕٔک   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ َحذَّ َُِٟحِّ  َطَة ب٩ِٔ ا ٩ِ ََخَ

٠ًََیِ  َّي اہللُ  ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ََ یُزَِّٛیض َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو َِٟیض٥ِٔ یَِو٦َ ا ٔ ََ َی٨ُِوزُ إ ََ ی٤ُِّ٠ََُُض٥ِ اہللُ َو ا٢َ ثَََلثَْة  َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ًََذاْب أَٟٔی٥ْ طٔ َوَس٠َّ ُض٥ِ  َٟ ٥ِ َو

٠ُُِٗت ٩ِ٣َ ص٥ُِ یَ  ًَاَدَصا ثَََلثّا  َ أ َٓ وا  رٔسُ َْ ابُوا َو َْ ِذ  َٗ ٤ُِِٟشب١ُٔ ٠ُُِٗت ٩ِ٣َ ص٥ُِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ وا  رٔسُ َْ ابُوا َو َْ ا َرُسو٢َ اہللٔ 

 ٔ أجز َٔ ِٟ ََِٟاذٔٔب أَِو ا ٕٔ ا ٔ َِٟح٠ َتُط بٔا ٌَ ُٙ ٔس٠ِ ِّٔ ٨َ٤ُِٟ ٨٤ََِّٟاُ٪ َوا  َوا

 صفح نب رمع، ہبعش نب دمرک، اوبزرہع نب رمع نب رجری ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت آدیم فہ ںیہ

ہک اہلل اعتیل ایقتم ےک رفز ہن اؿ ےس وگتفگ رفامںیئ ےگ ہن اؿ یک رطػ )رظن رتمح ےس( دںیھکی ےگ افر ہن اںیہن انگوہں ےس 

اپک اصػ رکںی ےگ افر اؿ ےک ےیل دردانک ذعاب وہاگ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک فہ وکؿ ولگ ںیہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

اد وہےئگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اؿ اافلظ اک ااعدہ رفامای۔ ںیم ےن رعض ایک ای فملس فہ وت کشیب اناکؾ فانرم

رک ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وکؿ ولگ ںیہ کشیب فہ وت اناکؾ فانرماد وہےئگ؟ رفامای ڑپکا ونخٹں ےس ےچین اکٹلےن فاال ااسحؿ 

 زئ ںیمسق اھک رک اسامؿ رففتخ رکےن فاال۔اتجےن فاےل افر وھجیٹ فاناج

 صفح نب رمع، ہبعش نب دمرک، اوبزرہع نب رمع نب رجری :  رافی



 

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دنبہت ونخٹں ےس ےچین اکٹلےن اک ایبؿ

     687    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ا٤ًع، س٠امی٪ ب٩ ٣شہز، َخطہ ب٩ رح، ابوذر :  راوی

 ِٟ َطَة ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ََخَ  ٕ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُِشضٔز ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َُحِّ  أَبٔي َذٓرٕ 

ََّ ٨٣ََّطُ  ٔ ٔلی َطِیّئا إ ٌِ ََ یُ َّٟٔذی  ٨٤ََِّٟاُ٪ ا ا٢َ ا َٗ ٢ُ أََت٥ُّ  ٥َ بَٔضَذا َواِْلَوَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

دنس ےک اابتعر دسمد، ییحی، ایفسؿ، اشمع، امیلسؿ نب رہسم، رخہش نب رح، اوبذر ےس یہی دحثی رمفی ےہ نکیل یلہپ زایدہ حیحص ےہ )

 ےس( رفامای ہک ااسحؿ رکےن فاال فہ ےہ وج ااسحؿ التجےئ ریغب ھچک ںیہن داتی۔

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، اشمع، امیلسؿ نب رہسم، رخہش نب رح، اوبذر :  رافی

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

  

 اک ایبؿابلس  :   ابب

 دنبہت ونخٹں ےس ےچین اکٹلےن اک ایبؿ

     688    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ابوًا٣ز، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًز، ہظا٦ ب٩ سٌذ، ٗیص ب٩ بْش رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ِیٔص ب٩ِٔ بِْٔشٕ  َحذَّ َٗ  ٩ًَِ ٕذ  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ٤ِزٕو َحذَّ ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩َِ  ِبَذ ا ًَ نٔي  ٌِ ٕ َی ًَا٣ٔز

َٙ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟ  ا٢َ کَاَ٪ بٔٔذ٣َِظ َٗ ِرَدأئ  ََِٔي أَبٔي َوکَاَ٪ َج٠ٔیّشا ْٔلَبٔي اٟذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٠ٔٔبيِّ  ِِ ٠ًََیِ اٟتَّ َّي اہللُ  طٔ ٔبيِّ َػَّ



 

 

٤ََّا صَُو َػََلْة  ٤ََّ٠ا یَُحأُٟص ا٨َّٟاَض إ٧ٔ َٗ ّذا  ٔة َوکَاَ٪ َرُجَّل ٣َُتَوحِّ َِٟح٨َِو٠ٔیَّ َٟطُ اب٩ُِ ا ا٢ُ  َ٘ ٥َ یُ ٤ََّا صَُو َتِشبٔیْح َوَس٠َّ إ٧ٔ َٓ  َْ إَٔذا ََفَ َٓ

 َٓ ِرَدأئ  ٤َزَّ ب٨َٔا َو٧َِح٩ُ ٨ًَِٔذ أَبٔي اٟذَّ َٓ ِتَٔي أَص٠َِطُ  َّي َیأ َْ َحت َث َرُسو٢ُ َوَتِٜبٔي ٌَ ا٢َ َب َٗ َک  ََ َترُضُّ ٨َا َو ٌُ َٔ ِرَدأئ ک٤َٔ٠َّة َت٨ِ ُط أَبُو اٟذَّ َٟ ا٢َ  َ٘

 ٔ َّٟٔذی َیِح٠ ٤َِِٟح٠ٔٔص ا َح٠ََص فٔي ا َٓ َحاَئ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٓ ٔذ٣َِت  َ٘ َٓ یَّّة  ٥َ رَسٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َّي اہللٔ َػَّ ُص ٓٔیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 ًَ َل اہللُ  َٓ ََُٓلْ٪  َح١َ٤َ  َٓ ُذوُّ  ٌَ ِٟ ِی٨َا ٧َِح٩ُ َوا َ٘ َِٟت َِٟو َرأَیِت٨ََا حٔيَن ا ٔلَي َج٨ِبٔطٔ  ا٢َ َٟٔزُج١ٕ إ َ٘ َٓ  ٥َ ِذَصا ٣ٔنِّي َوأ٧ََا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُْ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٩َ ٌَ

ِذ بََل١َ أَِجزُ  َٗ  ََّ ٔ ا٢َ ٣َا أَُراُظ إ َٗ ِؤٟطٔ  َٗ َٕ َتَزی فٔي  ِی َٛ ارٔیُّ  َٔ ِِٟٔ ََل٦ُ ا ُِ ِٟ ا٢َ ٣َا أََری بَٔذَٟٔک بَأِّسا ا َ٘ َٓ ٍَ بَٔذَٟٔک آََخُ  َش٤ٔ َٓ ُظ 

ََ بَأَِض أَِ٪ یُِؤجَ  ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َّي َس٤ٔ ًَا َحت ِرَدأئ َٓت٨ََاَز أَیُِت أَبَا اٟذَّ َز َویُِح٤ََذ ََفَ

 ١َ ٌَ و٢ُ رُسَّ بَٔذَٟٔک َوَج ُ٘ َی َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َٔک ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َت ذَٟ ٌِ و٢ُ أ٧ََِت َس٤ٔ ُ٘ َِٟیطٔ َوَی ٔ ٍُ َرأَِسُط إ َٓ ٤َا َزا٢َ یَزِ َٓ  ٥ِ ٌَ َن

 َ٘ َٓ ٤َزَّ ب٨َٔا َیِو٣ّا آََخَ  َٓ ا٢َ  َٗ بَتَِیطٔ  ِٛ ًَََّي ُر  َّ٩ َٛ َیََُِ َٟ ُٗو٢ُ  َ ِّي َْل ِٔ َّي إ ٠َِیطٔ َحت ًَ ٌٔیُذ  َک ُی ََ َترُضُّ ٨َا َو ٌُ َٔ ِرَدأئ ک٤َٔ٠َّة َت٨ِ ُط أَبُو اٟذَّ َٟ ا٢َ 

َذ  َِٟبأسٔم یََذُظ بٔاٟؼَّ َِٟخِی١ٔ کَا ًَََّي ا  ُٙ ٔٔ ٨ِ٤ُِٟ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َضا ث٥َُّ ٣َزَّ ب٨َٔا یَِو٣ّا َٗ ـُ ٔ ب ِ٘ ََ َی ٔة  َٗ

ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ آََخَ  ٥َ ن ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َک  ََ َترُضُّ ٨َا َو ٌُ َٔ ِرَدأئ ک٤َٔ٠َّة َت٨ِ ی٥ِْ أَبُو اٟذَّ ٥َ اٟزَُّج١ُ َُخَ ٌِ

َذ َطرِفَ  َْ َ أ َٓ ح١َٔ  ٌَ َٓ ی٤ِّا  َّ َذَٟٔک َُخَ َب٠َ َٓ  ٔ تٔطٔ َوإِٔسَبا٢ُ إَٔزارٔظ ََ كُو٢ُ ُج٤َّ ِو َٟ ٔلَي اِْلََسٔذیُّ  ٍَ إَٔزاَرُظ إ َٓ ٔلَي أُذ٧َُِیطٔ َوَر َتُط إ ٍَ بَٔضا ُج٤َّ َل َ٘ َٓ ّة 

 َ٘ َٓ َک  ََ َترُضُّ ٨َا َو ٌُ َٔ ِرَدأئ ک٤َٔ٠َّة َت٨ِ ُط أَبُو اٟذَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِیطٔ ث٥َُّ ٣َزَّ ب٨َٔا یَِو٣ّا آََخَ  َٗ ٖٔ َسا َّي اہللُ أَِنَؼا ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّ أ٧َ َٛ َّي َتُٜو٧ُوا  أَِػ٠ُٔحوا رَٔحاَل٥ُِٜ َوأَِػ٠ُٔحوا َٟٔباَس٥ُِٜ َحت َٓ َوا٥ُِٜٔ٧  ِْ ٔ ًَََّي إ اد٣ُٔوَ٪  َٗ  ٥ُِ َّٜ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥ُِٜ َطا٣َْة فٔي ا٨َّٟأض ٥َ َی

 ٌَ ا٢َ أَبُو نُ َٗ َذَٟٔک  َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ َع  حُّ َٔ ََ اٟتَّ ُِٔحَع َو ِٟ ََ یُحٔبُّ ا إٔ٪َّ اہللَ  ا٣َٔة فٔي َٓ َّي َتُٜو٧ُوا کَاٟظَّ ا٢َ َحت َٗ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ِی٥ٕ 

 ا٨َّٟاضٔ 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمع، اشہؾ نب دعس، سیق نب رشب ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ےھجم ریمے فادل ےن وج 

فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ںیم ےس اکی صخش رضحت اوبادلرداء ےک مہ نیشن ےھت التبای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

ی ہ اہک اجات اھت فہ ڑبے ولخت نیشن ےھت ولوگں ںیم تہب مک ےتھٹیب ےھت ای وت فہ امنز یہ ںیم وہےت اس 
ل
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دقشم ںیم ےھت نج وک انب ا

افی ےتہک ںیہ ہک اکی رفز فہ رامرے اپس ےس افرغ وہےت وت حیبست فریبکت ںیم وغشمؽ وہاجےت ےھت اہیں کت ہک اےنپ رھگ ےلچ آےت۔ ر

ےس ذگرے افر مہ اس فتق رضحت اوبادلرداء ےک اپس ےھت رضحت اوبادلرادء ےن اؿ ےس رفامای ہک وکیئ ااسی ہملک وہک وج ںیمہ افدئہ 

 فہ فاسپ آایگ وت اؿ دے افر ںیہمت وکیئ اصقنؿ ہن دے ےنہک  ےگ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رسہی رفاہن رفامای بج



 

 

ش مت ںیم ےس اکی آدیم آای افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فایل سلجم ںیم ھٹیب ایگ افر اےنپ ولہپ ںیم ےھٹیب صخش ےس ےنہک اگل ہک اک

 ہی زینہ ریمی رطػ ےن ںیمہ داھکی وہات بج رامری دنمش ےس ڈمڑیھب وہیئ یھت الفں آدیم ےن زینہ ااھٹ رک یسک اکرف وک امرا افر اہک ہک

ےس ول افر ںیم افغری ڑلاک وہں اہمترا اس ڑلےک ےک وقؽ ےک ابرے ںیم ایک ایخؽ ےہ؟ اس ےن اہک ہک ریما وت ہی ایخؽ ےہ ہک اس اک ارج 

اضعئ وہایگ۔ اکی دفرسے صخش ےن اس یک ہی ابت ینس وت اہک ہک ںیم وت اس ڑلےک ےک اس وقؽ ںیم وکیئ رحج ںیہن اتھجمس اس رپ 

ں ےن انتزع ایک اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نس ایل رفامای احبسؿ اہلل اس ںیم وکیئ رحج ںیہن اس وک ارج یھب دفون

ےلم افر اس یک رعتفی یھب یک اجےئ رافی رشب یبلغت ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبادلرداء وک داھکی ہک فہ اس وک 

ےئگ افر اانپ رس اؿ یک رطػ ااھٹای افر ےنہک  ےگ ہک مت ےن وخد ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ؟فہ ےنہک نس رک وخش وہ

 ےگ ہک یج اہں۔ رضحت اوبادلرداء لسلسم اس ابت اک ااعدہ رکےت رےہ اہیں کت ہک ںیم ہی ےنہک اگل ہک فہ رضفر اؿ ےک ونٹھگں رپ 

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی افر دؿ فہ اصبح رامرے اپس ےس ذگرے وت رضحت اوبادلرداء وسار وہاجںیئ ےگ۔ رشب یبلغت

 ےن اؿ ےس اہک ہک وکیئ ااسی ہملک وج ںیمہ عفن دے افر آپ وک وکیئ اصقنؿ ہن اچنہپےئ اوہنں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اس صخش یک رطح ےہ وج اےنپ دفونں اہھت الیھپےئ دصہق رک راہ وہ افر اںیہن یھبک یھب ےن مہ ےس رفامای وھگڑے رپ رخچ رکےن فاال 

دنب ہن رکے رھپ اکی رفز فہ رامرے اپس ےس ذگرے وت اؿ ےس رضحت اوبادلرداء ےن رفامای وکیئ ااسی ہملک وج ںیمہ عفن اچنہپےئ افر 

 فملس ےن رفامای ہک رخمی ریض اہلل اعتیل ہنع ادسی تہب دمعہ آدیم آپ وک وکیئ اصقنؿ ہن دے رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

ےہ ارگ اس ےک ےھٹپ ےبمل ہن وہےئ افر فہ ازار ہن ےچین اکٹلےئ۔ سپ ہی ابت رضحت رخمی ریض اہلل اعتیل ہنع کت یچنہپ وت اوہنں ےن وفرا 

فصن ڈنپیل کت افاچن رکدای رھپ اکی دؿ فہ رامرے اپس رھچی ےل رک اےنپ ڑبےھ وہےئ ابولں وک اکٹ دای اکونں کت افر اےنپ ازار وک 

ےس ذگرے وت اوبادلرداء ےن اؿ ےس رفامای ہک وکیئ ااسی ہملک وج ںیمہ عفن دے افر ںیہمت اصقنؿ ہن اچنہپےئ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم 

مت ولگ اےنپ اھبویئں ےک اپس ےنچنہپ فاےل  ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک )یسک رفس ےس فایسپ رپ( ہک

وہ سپ اینپ وسارایں افر اےنپ ابلس فریغہ درتس رکول اہیں کت ہک مت ولوگں ےک درایمؿ ایسہ داغ یک رطح وہاجؤ اس ےیل ہک اہلل 

ےن اشہؾ ےس یہی رفاتی ایک  اعتیل دنگی ابںیت رکےن دنگا دنسا رےنہ وک دنسپ ںیہن رفامات۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس رطح اوبمیعن

 ےہ ہک اس رفؼ ےس ہک اوہنں ےن اہک یتح ہک مت ولوگں ںیم لت یک رطح وہاجؤ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمع، اشہؾ نب دعس، سیق نب رشب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ربکت اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ربکت اک ایبؿ

     689    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، اب٩ رسی، ابواحوؾ، ًلاء ب٩ سائب، ٣وسي، س٤٠ا٪، ہ٨اد، ٣ش٥٠ :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ًََلأئ ب٩ِٔ َحذَّ  ٩ًَِ نَي  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ ا یِّ  ٔ نٔي اب٩َِ اٟرسَّ ٌِ ث٨ََا َص٨َّاْد َی اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ َحذَّ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ اِْلَََغِّ أَبٔي ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٢َ َص٨َّاْد  َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪ اِْلَََغِّ َو ا٢َ ٣ُوَسي  َٗ ائٔٔب  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َص٨َّاْد  اٟشَّ َٗ ا٢َ  َٗ

نٔ  ًَ ٩ِ٤َ ٧َاَز َٓ َو٤َُة إَٔزارٔی  ٌَ ِٟ ََِٜٔٔیَاُئ رَٔدائٔي َوا زَّ َوَج١َّ اِل ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُِٓتُط فٔي ا٨َّٟارٔ َػَّ َذ َٗ  ي َواحّٔذا ٨ِ٣ُٔض٤َا 

، املسؿ، انہد، ملسم ےس رفاتی ےہ ہک )انہد یک رفاتی ےس( ومیس نب اامسلیع، امحد، انب رسی، اوباوحص، اطعء نب اسبئ، ومیس

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ابترک فاعتیل رفامےت ںیہ ہک ربکت ریمی اچدر ےہ تمظع ریما راز ےہ سپ وج وکیئ ھجم

 ےس اس ےک ابرے ںیم ڑگھجا رکے اگ ںیم اےس آگ ںیم د کنی دفں اگ۔

 اامسلیع، امحد، انب رسی، اوباوحص، اطعء نب اسبئ، ومیس، املسؿ، انہد، ملسم ومیس نب :  رافی
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 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ابوبْک ب٩ ًیاغ، ا٤ًع، ابزاہی٥ ٤٘٠ًہ، ًبذاہلل :  راوی



 

 

 َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل إغ  ًَیَّ نٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا أَبُو بَِْکٕ َی ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبذٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة 

َّي اہللُ  ََ یَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٕ َو َد٢ٕ ٩ِ٣ٔ ََِٛٔ ا٢ُ َحبَّٕة ٩ِ٣ٔ ََخِ َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ َِٟح٨ََّة ٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔي  ١ُ ا ُْ ََ یَِذ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ١ُ ا٨َّٟاَر   ُْ ِذ

 َ٤ًِ َ ٩ًَِ اِْل ِش٤ََّٔيُّ  َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ ا َٗ ٕة ٩ِ٣ٔ إٔی٤َإ٪  َٟ َد ا٢ُ ََخِ َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ  ٔع ٣ِٔث٠َطُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔي 

ادمح نب ویسن، اوبرکب نب ایعش، اشمع، اربامیہ ہمقلع، دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ 

صخش سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک ربارب یھب ربکت وہاگ فہ تنج ںیم دالخ ںیہن وہاگ افر سج صخش ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک 

ی ےن اشمع ےس ایس رطح رفاتی ایک ربارب یھب

مل
قش

 اامیؿ وہاگ فہ منہج ںیم ںیہن اجےئ اگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک 

 ےہ۔

 ادمح نب ویسن، اوبرکب نب ایعش، اشمع، اربامیہ ہمقلع، دبعاہلل :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ربکت اک ایبؿ

     691    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ابو٣وسي، ًبذاٟوہاب، ہظا٦، ٣ح٤ذ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٕذ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َِٟوصَّأب َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  َّي أَبُو ٣ُوَسي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي  َحذَّ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل أَتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

 ٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ٥َ َوکَاَ٪ َرُجَّل َج٤ٔیَّل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي ٣َا أُحٔبُّ أَِ٪ اہللُ  ًِٔلیُت ٨ِ٣ٔطُ ٣َا َتَزی َحت ُ َِٟح٤َا٢ُ َوأ ٔلَيَّ ا َب إ ِّي َرُج١ْ حُبِّ ِ

 َّ٩ٜٔ ََ َوَل ا٢َ  َٗ ٔ َذَٟٔک  ََِ ٜٔ ٩ِٔ٤ اِل َٓ َّٔي أَ ٌِ ٍٔ َن ا٢َ بٔٔظِش َٗ ا  َّٔي َوإ٣َّٔ ٌِ أک َن ا٢َ بْٔٔشَ َٗ ا  نٔي أََحْذ إ٣َّٔ َٗ ُٔو ٤ََُ َی َّٙ َو َِٟح ََ ٩ِ٣َ بَْٔطَ ا ِ َ ٜٔ َم  اِل

 ا٨َّٟاَض 

دمحم نب ینثم، اوبومیس، دبعاولاہب، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک اکی صخش وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 



 

 

 احرض وہا فہ اکی وخترورت صخش اھت اس ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکی ااسی آدیم وہں ہک ےھجم وختروریت

دنسپ افر وبحمب ےہ افر آپ دھکی یہ رےہ وہ وج ےھجم دای ایگ ےہ دح ہی ےہ ہک ںیم ںیہن دنسپ رکات ہک وکیئ ھجم ےس )وختروریت ںیم( ربرت 

وہاجےئ وجےت ےک ےمست ےک ربارب یھب۔ ایک ہی ابت ربکت یک فہج ےس ےہ وضحرےن رفامای ںیہن ہکلب ربکتم فہ ےہ وج قح وک اپھچےئ افر 

  ےھجمس فہ ےہ۔ولوگں وک ریقح

 دمحم نب ینثم، اوبومیس، دبعاولاہب، اشہؾ، دمحم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ازار اہکں کت اکٹلان اجزئ ےہ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ازار اہکں کت اکٹلان اجزئ ےہ

     692    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًَلء ب٩ ًبذاٟزح٤ا٪ :  راوی

ُِٟت أَبَا َس  َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٩ًَِ اِْلَٔزارٔ َحذَّ ُِٟخِذرٔیَّ   ٌٔیٕذ ا

ٕٔ اٟ ٔلَي نِٔؼ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ إ ٥َ إِٔزَرةُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ِلَت  َ٘ ٔ َس َِٟخبٔيَ ًَََّي ا ا٢  َ٘ ََ ُج٨َاَح ٓامَٔی َٓ َد أَِو  ََ رَحَ ٚٔ َو ا شَّ

ُضَو فٔي ا٨َّٟ  َٓ َبئِن  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ َبئِن ٣َا کَاَ٪ أَِس ٌِ َٜ َِٟیطٔ بَِی٨َُط َوبَيَِن اِل ٔ ٥َِٟ َی٨ُِوزِ اہللُ إ ا   ارٔ ٩ِ٣َ َجزَّ إَٔزاَرُظ بََْطّ

صفح نب رمع، ہبعش، العء نب دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبدیعس ادخلری ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ ہک ازار ےک ابرے 

 فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ اک ازار فصن ڈنپیل ںیم اوہنں ےن رفامای ہک مت اکی ابربخ صخش رپ آرگے وہ۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

کت وہات ےہ افر فصن ڈنپیل افر ونخٹں ےک درایمؿ رےنھک ںیم وکیئ رحج ںیہن افر وج ہصح ونخٹں ےس ےچین وہ وت فہ منہج یک آگ ںیم 

 ےگ۔وہاگ سج ےن اےنپ دنبہت وک رغفر یک فہج ےس اکٹلای وت اہلل اعتیل ایقتم ےک رفز اےس ںیہن دںیھکی 



 

 

 صفح نب رمع، ہبعش، العء نب دبعارلامحؿ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ازار اہکں کت اکٹلان اجزئ ےہ

     693    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد ب٩ رسی، حشين، ًبذاٌٟزیز ب٩ ابي رواد، سا٥ٟ ب٩ ًبذاہلل اپ٨ے واٟذ حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ  ادٕ  ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َروَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا  ٩ًَِ فٔيُّ  ٌِ ُِٟح ث٨ََا حَُشيِْن ا یِّ َحذَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ ٩ًَِ أَبٔیَحذَّ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ ب٩ِٔ  طٔ 

 ُْ ٤ٌَٔا٣َةٔ ٩ِ٣َ َجزَّ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا  ِٟ ٤ٔیٔؽ َوا َ٘ ِٟ ا٢َ اِْلِٔسَبا٢ُ فٔي اِْلَٔزارٔ َوا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َِٟیطٔ یَِو٦َ َػَّ ٔ ٥َِٟ ی٨َُِوزِ اہللُ إ َیََلَئ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   ا

اہلل اےنپ فادل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک انہد نب رسی، نیسح، دبعازعلسی نب ایب رفاد، اسمل نب دبع

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )ونخٹں ےس( ےچین اکٹلان ازار صیمق افر امعہم ںیم ےہ افر سج صخش ےن یھب اؿ ںیم ےس 

  ںیہن دںیھکی ےگ۔یسک زیچ وک ا اٹیس )زنیم رپ( ربکت یک فہج ےس اہلل اعتیل رفز ایقتم اےس

 انہد نب رسی، نیسح، دبعازعلسی نب ایب رفاد، اسمل نب دبعاہلل اےنپ فادل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اجزئ ےہازار اہکں کت اکٹلان 

     694    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ہ٨اد، اب٩ ٣بارک، ابي ػباح یزیذ ب٩ س٤یہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ُت ابِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  ٩ًَِ یَزٔیَذ ب٩ِٔ أَبٔي ُس٤َیَّ بَّأح  ٩ًَِ أَبٔي اٟؼَّ ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا َص٨َّاْد َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٩َ َحذَّ َٗ و٢ُ ٣َا  ُ٘ ٤ًََُز َی

٤ٔیٔؽ  َ٘ ِٟ ُضَو فٔي ا َٓ ٥َ فٔي اِْلَٔزارٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

انہد، انب رابرک، ایب ابصح سیدی نب ہیمس، انب رمعےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک 

  فآہل فملس وج ھچک ازار ےک اکٹلےن ےک ابرے ںیم التبای فیہ صیمق یھب ےہ۔وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

 انہد، انب رابرک، ایب ابصح سیدی نب ہیمس، انب رمع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اجزئ ےہ ازار اہکں کت اکٹلان

     695    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ٣ح٤ذ ب٩ ابي یحیي ، حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

َُّط َرأَی ٣َُة أ٧َ ثَنٔي ًِْٔکٔ ا٢َ َحذَّ َٗ ٔذ ب٩ِٔ أَبٔي یَِحیَي  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٍُ َحأطَیَة  َحذَّ ـَ َی َٓ ًَبَّإض َیأَِتزُٔر  اب٩َِ 

ا٢َ  َٗ ٔ اِْلِٔزَرَة  ٠ُُِٗت ٥َٟٔ َتأَِتزُٔر َصٔذظ  ٔ ظ ٔ ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣َُؤَخَّ َٓ َذ٣َِیطٔ َوَیزِ َٗ  ٔ ًَََّي َهِضز ٣ٔطٔ  ذَّ َ٘ ٩ِ٣ٔ ٣ُ ٔ َّي اہللُ إَٔزارٔظ  َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأَِتزُٔرصَا

ییحی، دمحم نب ایب ییحی، رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وک داھکی ہک دسمد، 

ںیم  ازار ابدنےتھ وہےئ وت اوہنں ےن اانپ ازار اسےنم ےس ابمل راھک اانت ہک فہ اؿ ےک ریپفں ےک افرپ آایگ افر ےھچیپ ےس اس وک افاچن رکایل

 آپ ےن اس رطح ویکں ازار ابدناھ رفامای ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےن اہک ہک

 فملس ایس رطح ازار ابدنھ رےہ ےھت۔



 

 

 دسمد، ییحی ، دمحم نب ایب ییحی ، رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 وعروتں ےک ابلس اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ابلس اک ایبؿ

     696    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

تٌالي ٨ًہ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابوطٌبہ ٗتادہ، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل  :  راوی

 وس٥٠

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ إض 

َضأت  ٤َُِٟتَظبِّ ٩َ ا ٌَ َٟ َُّط  ٥َ أ٧َ ضٔيَن ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ بٔا٨َِّٟشائٔ َوَس٠َّ ٤َُِٟتَظبِّ  ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ بٔاٟزَِّجا٢ٔ َوا

دیبع اہلل نب اعمذ، اوبہبعش اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ 

 ر وعروتں یک اشمتہب اایتخر رکےن فاےل رمدفں رپ تنعل رفامیئ ےہ۔ہک آپ ےن رمدفں یک اشمتہب اایتخر رکےن فایل وعروتں رپ اف

 دیبعاہلل نب اعمذ، اوبہبعش اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ابلس اک ایبؿ



 

 

     697    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ز٫يَ ب٩ رحب، ابو ًا٣ز، س٠امی٪، س٬ی١، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ٕب َحذَّ ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ُس٠َامِیَ

٤َِٟزِأََة َت٠َِبُص ِٟٔبَشَة اٟزَُّج١ٔ  ٤َِٟزِأَةٔ َوا ٥َ اٟزَُّج١َ َی٠َِبُص ِٟٔبَشَة ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ل، 
ی 
ھ
َ

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زریھ نب رحب، اوب اعرم، امیلسؿ، 

 اس رمد رپ تنعل رفامیئ ےہ وج وعرت اک ابلس اتنہپ وہ افر اس وعرت رپ تنعل رفامیئ وج رمد اک ابلس یتنہپ وہ۔

ل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی
ی 
ھ
َ

 یل ہنعزریھ نب رحب، اوب اعرم، امیلسؿ، 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ابلس اک ایبؿ

     698    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٠٣یٜہ، ًائظہ، حرضت اب٩ ابي ٠٣یٜہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪، سٔیا٪، اب٩ جزیح، اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٠َِیطٔ  ًَ ائَّة  ُط َٔقَ ـُ ٌِ َ٪ َُٟوی٩ِْ َوَب ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ائَٔظَة َحذَّ ٌَ ٔ ا٢َ ٗٔی١َ ٟ َٗ ََٜة  بٔي ٠َ٣ُِی

٨ًََِضا إٔ٪َّ ا٣َِزأَةّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزَُّج٠ََة ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشائٔ  َرضَٔي اہللُ  َّي اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ  ١َ ٌِ  َت٠َِبُص ا٨َّٟ

ی کہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ ےس اہک 
مل
ی کہ، اعہشئ، رضحت انب ایب 

مل
دمحم نب امیلسؿ، ایفسؿ، انب رجحی، انب اوب

رمدفں فاال وجات یتنہپ ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمداہن نپ ایگ ہک اکی وعرت 

 اایتخر رکےن فایل وعرت رپ تنعل رفامیئ ےہ۔



 

 

ی کہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
مل
ی کہ، اعہشئ، رضحت انب ایب 

مل
 دمحم نب امیلسؿ، ایفسؿ، انب رجحی، انب اوب

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

  

 اہلل اعتیل اک رفامؿ وعرںیت اینپ اچدرںی وھتڑا ےچین اکٹلںیئ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک رفامؿ وعرںیت اینپ اچدرںی وھتڑا ےچین اکٹلںیئ اک ایبؿ

     699    حذیث                               ٦ج٠ذ سو  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣، ابو٤ًز، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز، ػٔیة ب٨ت طیبہ، ًائظة، :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ َة ب٨ِٔٔت َطِیَبَة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ  ٕ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُضأجز َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ ِت َظَة َرضَٔي َحذَّ ََّضا َذَِکَ ٨ًََِضا أ٧َ اہللُ 

٤ًَِٔذَ٪  َِٟت ُسوَرةُ ا٨ُّٟورٔ  ا ٧َزَ َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ا َو ّٓ زُو ٌِ َُٟض٩َّ ٣َ َِٟت  ا َٗ ٠ًََِیض٩َّٔ َو أَث٨َِِت  َٓ ٔلَي حُُحوٕر أَِو حُحُوٕز َطکَّ أَبُو نَٔشاَئ اِْلَِنَؼارٔ  إ

٤ُّزا ُْ اتََّخِذ٧َطُ  َٓ ٨َُض٩َّ  ِ٘ َ٘ َظ َٓ  کَا١ٕ٣ٔ 

، رفامیت ںیہ ہک اوہنں ےن ااصنری یک وعروتں اک ذترکہ ایک ہک اؿ یک رعتفی اوباکلم، اوب

 

ة

 

س

ئ

رمع، اربامیہ نب اہمرج، ہیفص تنب ہبیش، اعب

 رفامیئ افر اؿ ےک ےل ایھچ ابت یہک افر رفامای ہک بج وسرة ونر انزؽ وہیئ وت اوہنں ےن اےنپ رپدفں ای ازارفں وک ےل رک اںیہن اھپڑ دای

  افڑاینھں انب ںیل۔افر اؿ ےس اےنپ ےیل

، :  رافی

 

ة

 

س

ئ

 تنب ہبیش، اعب

 

فی ة
 اوباکلم، اوبرمع، اربامیہ نب اہمرج، ط

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ اہلل اعتیل اک رفامؿ وعرںیت اینپ اچدرںی وھتڑا ےچین اکٹلںیئ اک



 

 

     700    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، اب٩ ْثی٥، ػٔیہ ب٨ت طیبہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

َة ب٨ِٔٔت  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ َثِی٥ٕ  ُْ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ثَِوٕر  ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت  َحذَّ ا ٧َزَ َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َطِیَبَة 

ٔش  ِٛ َ ِِٟٔزِبَاَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْل ًَََّي ُرُؤٔسض٩َّٔ ا أَ٪َّ  َٛ َد نَٔشاُئ اِْلَِنَؼارٔ  ٠ًََِیض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ َجََلبٔیبٔض٩َّٔ ََخَ  َیةٔ یُِذ٧ٔيَن 

ںیہ ہک بج رقآؿ رکمی یک وسرہ ازحاب یک ہی آتی انزؽ وہیئ  دمحم نب دیبع، دمحم نب وثر، رمعم، انب میثخ، ہیفص تنب ہبیش، اؾ ہملس رفامیت

( ہک فہ وعرںیت )ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتیل ہنع( انبت رہطمات ریض اہلل اعتیل ہنع اف َ
ّ

 

ن
ِ
ِھ
ت ب 
ِ
ی 

 َ َ
َ نِمْ ج 
ّ

 

ن
ِ
ْھ
لَب 
َ
غ

 
َ

 

 
ِ

 

ن
ْ
د
ُ
ر اعؾ )ي 

ے فتق( ےچین اکٹلںیل۔ )رپدہ ےک

 

کلی

 

ب
ےیل( وت ااصنر یک وعرںیت )اس آتی ےک زنفؽ ےک  املسمؿ وعرںیت( اےنپ وھگٹھگن وک )ابرہ 

 دعب( اس رطح ابرہ ںیلکن ہک وگای اؿ ےک رسفں رپ وکے ےھٹیب ںیہ ڑپکفں ےک۔ )ایسہ ڑپکے رسفں رپ ڈاؽ رک ںیلکن(۔

 دمحم نب دیبع، دمحم نب وثر، رمعم، انب میثخ، ہیفص تنب ہبیش، اؾ ہملس :  رافی

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

  

 (اہلل اعتیل ےک رفامؿ اچےیہ ہک فہ وعرںیت اینپ افڑاینھں اےنپ رگةیونں رپ ڈاؽ ںیل ) اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 (اہلل اعتیل ےک رفامؿ اچےیہ ہک فہ وعرںیت اینپ افڑاینھں اےنپ رگةیونں رپ ڈاؽ ںیل ) اک ایبؿ

     701    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، س٠امی٪ ب٩ داؤد ا٤ٟہزی، اب٩ رسح، اح٤ذ ب٩ سٌیذ ا٬٤ٟذی، اب٩ و٫ب، َقہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤،  :  راوی

 ٣ٌاَفی، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبيَ، ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا

ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح ح و  َ َحذَّ ٧ََ َ َ ِْ اُٟوا أَ َٗ َِٟض٤َِذأِيُّ  ٌٔیٕذ ا ٔح َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ِ ٤َِِٟضزٔیُّ َواب٩ُِ اٟرسَّ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا اب٩ُِ َحذَّ

 ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  یُّ  أَفٔ ٌَ ٤َِٟ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ةُ ب٩ُِ  ََِٔي َُقَّ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ََّضا َوصِٕب  ٨ًََِضا أ٧َ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ



 

 

 ٔ ًَََّي ُجیُوب ب٩َِ بُٔخ٤ُزٔص٩َّٔ  َِٟیرِضٔ ا أ٧َِز٢ََ اہللُ َو َّ٤َٟ ٤َُِٟضأجَزأت اِْلَُو٢َ  َِٟت َیزَِح٥ُ اہللُ نَٔشاَئ ا ا ا٢َ اب٩ُِ َػأٟٕح َٗ َٗ  َٕ ٨َ ِٛ ٩َ أَ ِ٘ َ٘ ض٩َّٔ َط

َت٤َزَِ٪ بٔضَ  ِْ ا َٓ َٕ ٣ُزُوكٔض٩َّٔ  َث ِٛ  اأَ

ھددی، انب فبھ، رقہ نب دبعارلنمح، اعمرفی، انب اہشب، 

م
ل

 رری، انب رسح، ادمح نب دیعس ا
ہ
م
ل

ادمح نب اصحل، امیلسؿ نب داؤد ا

ھا  رفامیت ںیہ ہک اہلل اعتیل افنیل اہمرجفں یک وعروتں رپ رمح رفامےئ بج اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ

 

ؼب

 رعفہ نب زریب، اعہشئ ریض اہلل 

 
ْ

 

ض
َ
لْی 

َ
( ہک وعروتں وک اچےیہ اےنپ رگةیونں ںیم دفےٹپ ڈاؽ ںیل( وت اوہنں ےن اینپ ومیٹ اچدرفں وک رفامیئ )ف َ

ّ

 

ن
ِ
ِھ
ت 

 ُ  ُ
 
 ج

َ
َ
َ لَع
ّ

 

ن
ِ
ه

ِ
ُرر
م
ُ

 

ِج
ت 

 
َ

 

ْ ن 
ِ
رر

ف ےتہک ںیہ۔

 

 اھپڑ رک اؿ ےس دفےٹپ انبےیل۔ انب اصحل اکی

ھددی، انب  :  رافی

م
ل

 رری، انب رسح، ادمح نب دیعس ا
ہ
م
ل

فبھ، رقہ نب دبعارلنمح، اعمرفی، انب ادمح نب اصحل، امیلسؿ نب داؤد ا

 اہشب، رعفہ نب زریب، اعہشئ ریض اہلل اہنع

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 (ڈاؽ ںیل ) اک ایبؿاہلل اعتیل ےک رفامؿ اچےیہ ہک فہ وعرںیت اینپ افڑاینھں اےنپ رگةیونں رپ 

     702    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ رسح، ً٘ی١، اب٩ ط٬اب، :  راوی

٨َاظُ  ٌِ ٔ َو٣َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بٔإِٔس٨َادٔظ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ الٔي  َْ ا٢َ َرأَیُِت فٔي َٛٔتأب  َٗ حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ  َحذَّ

ھا ب، ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ امومں یک اتکب ںیم یہی دحثی لیقع نع انب اہشب یک دنس ےس دیھکی انب رسح، لیقع، انب 

 

َ

 ےہ۔

ھا ب، :  رافی

 

َ

 انب رسح، لیقع، انب 

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



 

 

  

ا ء وک الھکرھک یتکس

 

ض
ؼ
  ےہ؟وعرت اینپ زتنی ےک نک ا

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

ا ء وک الھکرھک یتکس ےہ؟

 

ض
ؼ
 وعرت اینپ زتنی ےک نک ا

     703    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یٌ٘وب ب٩ ٌٛب ا٧َلاكي، ٣وئ١٤ ب٩ ٓـ١ اَٟحاِي، اٟوٟیذ، اٟشٌیذ ب٩ بظيَ، ٗتادہ، ْاٟذ، یٌ٘وب ب٩ دریک،  :  راوی

 ٨ًہا ًائظہ رضي اہلل

 ٩ًَِ َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا ََ َحذَّ ا َٗ أِيُّ  ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ٕب اِْل٧ََِلاكٔيُّ َو٣َُؤ٣َّ ٌِ َٛ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٩ًَِ َحذَّ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َبٔظيَ َس

٨ًََِضا أَ٪َّ  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ وُب اب٩ُِ دَُریِٕک  ُ٘ ٌِ ا٢َ َی َٗ أٟٕذ  َّي اہللُ َْ ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٠َِت  َْ أَِس٤َاَئ ب٨َِٔت أَبٔي بَِْکٕ َد

ا٢َ یَ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّي اہللُ  ٨ًََِضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َق  أرَِعَ َٓ  ْٚ ا َٗ ٠َِیَضا ثَٔیاْب رٔ ًَ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِت ًَ َِ ٤َِٟزِأََة إَٔذا ب٠ََ ا أَِس٤َاُئ إٔ٪َّ ا

٤َِٟٔحیَف  ا٢َ أَبُو َداُود صََذا ٣ُزَِس١ْ  ا َٗ ِیطٔ  َّٔ َٛ ٔلَي َوِجضٔطٔ َو ََّ َصَذا َوَصَذا َوأََطاَر إ ٔ ٥َِٟ ٥َِٟ َتِؼ٠ُِح أَِ٪ یَُزی ٨ِ٣َٔضا إ أُٟذ ب٩ُِ دَُریِٕک  َْ

٨ًََِضا ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   یُِذرِٔک 

ل نب لضف ارحلاین، اولدیل، ادیعسل 
م

ئ

ت

ھا  رفامیت وقعیب نب بعک االاطنیک، وم

 

ؼب

نب س ری، اتقدہ، اخدل، وقعیب نب درکی، اعہشئ ریض اہلل 

ںیہ ہک رضحت اامسء تنب اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع )اعہشئ یک نہب( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہںیئ وت اؿ ےک 

ریھپ ایل۔ افر رفامای ہک اے اامسء بج وعرت ضیح یک رمع وک افرپ ابرکی ڑپکے ےھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس ہنم 

چنہپ اجےئ )ابغل وہ اجےئ( وت اس ےک ےیل درتس ںیہن ےہ ہک اس ےک مسج ےس وساےئ اس ےک افر وساےئ اس ےک داھکیئ دے افر 

 و ں یک رطػ )ہک ابغل وعرت رصػ رہچہ افر دفونں ایلیھتہں وت
ھلی

 

ہ ب

 وھکؽ یتکس ےہ اس ےک ااشرہ رفامای اؿ ےک رہچے افر دفونں 

العفہ وپرا مسج اپھچان رضفری ےہ( اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی رفاتی اخدل نب درکی یک رمالست ںیم ےس ےہ ویکہکن اوہنں ےن 

 ےک(۔رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع اک زامہن ںیہن اپای۔ )دفر احرض ںیم املعء ےن رہچہ وھکانل یھب اناجزئ رقار دای ےہ ببسب ہنتف 

ل نب لضف ارحلاین، اولدیل، ادیعسل نب س ری، اتقدہ، اخدل، وقعیب نب درکی، اعہشئ ریض اہلل  :  رافی
م

ئ

ت

وقعیب نب بعک االاطنیک، وم



 

 

 اہنع

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

  

 ایک مکح ےہ؟ وج الغؾ اینپ امہکل ےک ابؽ دےھکی اس اک

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وج الغؾ اینپ امہکل ےک ابؽ دےھکی اس اک ایک مکح ےہ؟

     704    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ، یزیذ ب٩ ْاٟذ ب٩ ٣و٫ب، ا٠ٟیث، اب٩ زبيَ، جابز رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ٌٔیٕذ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة اِسَتأَِذ٧َِت َرُسو٢َ اَحذَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ََ َحذَّ ا َٗ ہللٔ َواب٩ُِ ٣َِوَصٕب 

ا٢َ کَا َٗ َُّط  ا٢َ َحٔشِبُت أ٧َ َٗ أ٣َََز أَبَا كَِیَبَة أَِ٪ َیِحُح٤ََضا  َٓ ِٟحَٔحا٣َٔة  ٥َ فٔي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٥َِٟ َػَّ ًَٔة أَِو ََُُل٣ّا  اَصا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َْ َ٪ أَ

 َیِحَت٥ِٔ٠ 

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 

 

ؼب

ہبیتق، سیدی نب اخدل نب ومبھ، اثیلل، انب زریب، اجرب ریض اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبہبیط وک مکح دای ہک  وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےنچپ وگلاےن یک ااجزت بلط یک وت وضحر ارکؾ یلص

فہ اؾ ہملس وک ےنچپ وگلاےئ رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ہی ےہ ہک اوبہبیط رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک راضیئ اھبیئ ےھت ای 

 انابغل ےچب ےھت۔

 اہنعہبیتق، سیدی نب اخدل نب ومبھ، اثیلل، انب زریب، اجرب ریض اہلل  :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وج الغؾ اینپ امہکل ےک ابؽ دےھکی اس اک ایک مکح ےہ؟

     705    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوج٤یٍ، سا٥ٟ ب٩ دی٨ار، ثابت، ا٧ص،٣ح٤ذ ب٩ ًیسٰي،  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػ  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٍٕ َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ دٔی٨َإر  ث٨ََا أَبُو ُج٤َِی ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َ أَتَي َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّ

ًَََّي ا٢َ َو َٗ َضا  َٟ ِذ َوَصَبُط  َٗ ِبٕذ کَاَ٪  ٌَ اك٤ََٔة بٔ ِت  َٓ ِّ رِٔج٠َِیَضا َوإَٔذا َُلَّ ٥ِ یَِب٠ُ َٟ ِت بٔطٔ َرأَِسَضا  ٌَ َّ٨ َٗ ٨ًََِضا ثَِوْب إَٔذا  اك٤ََٔة َرضَٔي اہللُ  َٓ

َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َت٠َِقي  ًَ َّي اہللُ  ا َرأَی ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َّ٤٠َ َٓ ِّ َرأَِسَضا  ٥َِٟ َیِب٠ُ ٠َِیٔک بٔطٔ رِٔج٠َِیَضا  ًَ َِٟیَص  ٤ََّا صَُو أَبُؤک    بَأِْض إ٧ٔ

 َوََُُل٣ُٔک 

دمحم نب ٰیسیع، اوبعیمج، اسمل نب دانیر، اثتب، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت افہمط ریض اہلل اعتیل 

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ہنع ےک اپس رشتفی الےئ اکی الغؾ ےل رک وج اںیہن ہبہ رکدای اھت۔ رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک رضحت افہمط

 افرپ اکی ڑپکا اھت بج اس ےس اےنپ رس وک ڈںیتکھ وت فہ اؿ یک اٹوگنں کت ہن چنہپ اپات افر بج اس ےس اینپ اٹںیگن ڈاھیتپن یھت وت رس وک

( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ںیہن  اتچنہ اھت )رغتب فاالفس اک ہی اعمل اھت ہک دفرسا لمکم ڑپکا یھب رسیم ہن اھت دف اہجں ےک رسدار یک  یٹی وک

فملس ےن بج اںیہن اس ذتذبب ںیم داھکی ہک وت رفامای ہک وکیئ رحج ںیہن ےہ اس ںیم ہی ای وت اہمترے فادل ںیہ ای اہمترا الغؾ ےہ 

 )ولعمؾ وہا ہک ولممک اینپ امہکل ےک رس ےک ابؽ دھکی اتکس ےہ۔

 اثتب، اسن،دمحم نب ٰیسیع، اوبعیمج، اسمل نب دانیر،  :  رافی

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

  

 اک ایبؿ

 

ة
ی 
 اہلل اعتیل اک رفامؿ ریغ افیل اال

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

ة
ی 
 اہلل اعتیل اک رفامؿ ریغ افیل اال



 

 

     706    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، اٟز٫زی، ٫ظا٦ ب٩ رعوة، رعوة، ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

 ًَ َوَة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َوصَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ُذ ب٩ُِ ثَِوٕر  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ َوَة  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ ٩ِ رُعِ

و٧َُط  ذُّ ٌُ َََٓا٧ُوا َی ٥َ ٣َُخ٨َّْث  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَََّي أَِزَوأد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ١ُ ُْ َِٟت کَاَ٪ یَِذ ا َٗ ٨َِضا  ًَ ١َ َْ َذ َٓ ٔ أُولٔي اِْلِٔربَٔة  ٩ِ٣ٔ َُيَِ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٣ّا َوصُ  ًَ َّي اہللُ  ٠َِی٨َا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ًَ ٍٕ َب٠َِت بٔأَِربَ ِٗ َب٠َِت أَ ِٗ ََّضا إَٔذا أَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُت ا٣َِزأَّة  ٌَ ٔف نَٔشائٔطٔ َوصَُو ی٨َِ ٌِ َو ٨ًَِٔذ َب

٥ُ٠َ ٣َا صَ  ٌِ ََ أََری َصَذا َی ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ٩٠ََّ َوإَٔذا أَِدبََزِت أَِدبََزِت بَٔث٤َإ٪  ُْ ََ یَِذ ٠ًََِی٩َُّٜ َصَذا  اص٨َُا 

َحَحبُوظُ  َٓ 

ھا  رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 

ؼب

ملس دمحم نب دیبع، دمحم نب وثر، رمعم، ازلرھی، اشھؾ نب رعفة، رعفة، اعہشئ ریض اہلل 

 )ڑجیہا( آای رکات اھت۔ )اس ےن آےن رپ وکیئ اس

 
 

ےس رپدہ ںیہن رکات اھت(  یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اکی حم

ِ ںیم امشر رکیت ںیھت اکی رفز وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 

ة

َ
ی  ْ
ر فِل  اْلٔ ِ

ُ
ِ أ ر ْ

 َ

 

ملس سپ فہ ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتیل ہنع اےس غ

فر ہہک راہ اھت ہک رامرے اپس رشتفی الےئ افر فہ ثنخم یھب ضعب ازفاج ےک اپس وموجد اھت افر اکی وعرت یک افصت ایبؿ رک راہ اھت۔ ا

بج فہ اسےنم آیت ےہ وت اچر )ولسوٹں( ےک اسھت آیت ےہ )ومیٹ اینت ہک ےتلچ فتق ٹیپ ںیم اچر ولسںیٹ( وہیت ںیہ نج ےک اسھت 

اجیت ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی انس وت رفامای ہک ارے ریما ایخؽ ےہ ہک ہی یھب وعروتں یک ابںیت اجاتن ےہ ہی رہسگ 

ِ ںیم دالخ ںیہن ےہ

 

ة

َ
ی  ْ
ر فِل  اْلٔ ِ

ُ
ِ أ ر ْ

 َ

 

 (اہمترے اپس ہن دالخ وہ اس ےس رپدہ رکف۔ )ولعمؾ وہا ہک ثنخم غ

 دمحم نب دیبع، دمحم نب وثر، رمعم، ازلرھی، اشھؾ نب رعفة، رعفة، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

ة
ی 
 اہلل اعتیل اک رفامؿ ریغ افیل اال

     707    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

٣ح٤ذ ب٩ داؤد ب٩ سٔیا٪، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوة، ًائظہ، اح٤ذب٩ ػاٟح، و٫ب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب،  :  راوی

 ًائظہ رضي اہلل ٨ًہارعوة، 

٩ًَِ رُعِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  َیاَ٪ َحذَّ ِٔ ُذ ب٩ُِ َداُوَد ب٩ِٔ ُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحذَّ ٨َاُظ َحذَّ ٌِ ًَائَٔظَة ب٤َٔ  ٩ًَِ َوَة 

ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َجُط أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ َِٟحٔذیٔث َزاَد َوأََِخَ ًَائَٔظَة بَٔضَذا ا  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

 ُ٥ٌٔ ٕة َیِشَتِل ٌَ ١ُ ک١َُّ ُج٤ِ ُْ ِٟبَِیَذأئ یَِذ ََاَ٪ بٔا َٓ 

ھا ب، رعفة، اعہشئ ریض ا

 

َ

ہلل دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفة، اعہشئ، ادمحنب اصحل، فبھ، ویسن، انب 

ھا  ےس یہی دحثی رمفی ےہ ہک اس ااضہف ےک اسھت ہک رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس دمہنی ےس ولکنا دای سپ فہ 

 

ؼب

 دیباء )دمہنی ےس ابرہ اکی ہگج ےہ( ںیم اھت رہ ہعمج وک اھکان امےنگن ےک ےیل دمہنی ںیم آات۔

ھا ب، رعفة، اعہشئ دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، دبعارلزاؼ، رمعم،  :  رافی

 

َ

زرہی، رعفة، اعہشئ، ادمحنب اصحل، فبھ، ویسن، انب 

 ریض اہلل اہنع

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ

 

ة
ی 
 اہلل اعتیل اک رفامؿ ریغ افیل اال

     708    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، ٤ًز، اَوزاعي، :  راوی

 ٔ ٘ٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َٓ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ فٔي صَٔذظٔ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ  أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  َٟ َحذَّ أَذَٔ٪  َٓ  َٔ ُِٟحو َُّط إَٔذِ٪ ی٤َُوُت ٩ِ٣ٔ ا طُ ٧

 ٍُ َیِشأ٢َُ ث٥َُّ َیزِٔج َٓ ٕة ٣َزََّتئِن  ٌَ ١َ فٔي ک١ُِّ ُج٤ِ ُْ  أَِ٪ یَِذ

ومحمد نب اخدل، رمع، االفزایع، یہی ہصق رمفی ےہ اس ااضہف ےک اسھت ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ایگ ہک اس رطح 



 

 

ےن اےس ااجزت دی اس ابت یک ہک رہ ہعمج ںیم )رماد ہتفہ رھب  وت فہ وھبک ےس رماجےئ اگ۔ سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ںیم( دف رمہبت رہش ںیم آرک اھکان امےگن رھپ فاسپ ولٹ اجےئ۔

 ومحمد نب اخدل، رمع، االفزایع، :  رافی

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

  

 رظنںی یچین رےنھک اک مکح دےنی فاےل رفامؿ ایہل اک ایبؿومنم وعروتں وک 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 ومنم وعروتں وک رظنںی یچین رےنھک اک مکح دےنی فاےل رفامؿ ایہل اک ایبؿ

     709    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوہ، یزیذ ا٨ٟحوی، ًْک٣ہ، اب٩ ًباض اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ا٤ٟزوزی، ًَّي ب٩ اٟحشين ب٩ واٗذ، :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَذ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔذ  ًََّٔيُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحذَّ ٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ا٨َِّٟحؤیِّ 

٩َ ٩ِ٣ٔ أَبَِؼا ـِ ـُ ِِ ١ُِٗ ٤ُ٠ِِٟٔؤ٨َ٣ٔأت َی ََ ًَبَّإض َو تٔي  َوأًُذ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ اَٟلَّ َ٘ ِٟ َٔک َوا ٨َُٓٔشَخ َواِسَتِثنَي ٩ِ٣ٔ ذَٟ رٔص٩َّٔ اِْلَیَة 

 َیزُِجوَ٪ ٧ََٔاّحا اِْلیَةَ 

ادمح نب دمحم ارملفزی، یلع نب انیسحل نب فادق، اوبہ، سیدی اوحنلی، رکعہم، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رقآؿ رکمی یک اس آتی 

 َ
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م
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ئ

ُو
م
ْ لِل

 ْ

ُ

 

ق
َ
( )ہک ومنم وعروتں ےس ہہک دےئجی ہک اینپ اگنںیہ یچین رںیھک( اس ںیم وسنمخ فینث )ف َ

ّ

 

ن
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ه
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ّ
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َ
ِّس

 

لت
 نِمْ ا
ُ
اِعد
َ
و 
لَْق
ا
َ
ڑیھ وہںیئگ افر وہںیئگ فہ وعرںیت نج اک ذرک اس آتی ںیم ےہ )ف

 ںیہنج اکنح یک ادیم ںیہن۔

 ادمح نب دمحم ارملفزی، یلع نب انیسحل نب فادق، اوبہ، سیدی اوحنلی، رکعہم، انب ابعس :  رافی

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



 

 

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اک مکح دےنی فاےل رفامؿ ایہل اک ایبؿومنم وعروتں وک رظنںی یچین رےنھک 

     710    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، اب٩ ا٤ٟبارک، یو٧ص، زہزی، ٬٧با٪ ٣وَ ا٦ س٤٠ہ، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َحذَّ ثَنٔي ٧َِبَضاُ٪ ٣َِولَي أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ا٢َ َحذَّ َٗ اٟزُّصِزٔیِّ 

َب١َ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو ِٗ َ أ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٨ًَِٔذُظ ٣َِی٤ُو٧َُة  َّي اہللُ  ٨ُِت ٨ًَِٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ُٛ َِٟت  ا َذ أَِ٪ أ٣ُٔز٧َِا َٗ ٌِ ٕ َوَذَٟٔک َب ٦

 َٓ ِٟٔحَحأب  ََ یُِبٔصُ بٔا ًََِّم  َِٟیَص أَ ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ ُ٘ َٓ ٥َ اِحَتحَٔبا ٨ِ٣ُٔط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ َ٘ َ٘ َٓ ٨َُٓا  ٔ ز ٌِ ََ َی ٧َا َو

ا٧ٔطٔ  َِٟشُت٤َا تُِبٔصَ ٤َِیاَوأ٪ أ٧َُِت٤َا أَ ٌَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو َداُود صََذا ْٔلَِزَوأد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٗ

َّي اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ِذ  َٗ  ٕ ِیٕص ٨ًَِٔذ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ  ٔ ًِتَٔذاد ٔلَي ا ََ َتَزی إ ّة أَ اػَّ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت َْ َٔ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟ ًَ  

ِیٕص  ٌٔيَن ثَٔیابَٔک ٨ًَِٔذظُ َٗ ـَ ًََِّم َت َُّط َرُج١ْ أَ إ٧ٔ َٓ ی ٨ًَِٔذ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ  ًَِتذِّ  ا

ی ا ؿ ومال اؾ ہملس، رفامیت ںیہ ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یھت افر
ھ

 

ت

 دمحم نب العء، انب اابملرک، ویسن، زرہی، 

ہنع )یھب( ںیھت۔ اسےنم ےس رضحت دبعاہلل نب اؾ وتکمؾ )وج انانیب ےھت( رشتفی الےئ آپ ےک اپس رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتیل 

افر ہی فاہعق رپدہ اک مکح دےی اجےن ےک دعب اک ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اؿ ےس مت دفونں رپدہ رکف مہ ےن 

 ںیہن ںیہ؟ ںیمہ ںیہن د ےتھک افر ہن ںیمہ ناچہےتن ںیہ؟ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ہی انانیب

فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک مت دفونں یھب ادنیھ وہ اںیہن ںیہن دیتھکی وہ )ولعمؾ وہا ہک اہجں رمد وک وعرت رپ رظن ںیہن ڈاینل اچےہ 

رضفرت نکیل یسک رضفرت ےس ابزار اتپسہؽ فریغہ اجان زپے وت دفرسی  فںیہ رپ وعرت ےک ےل یھب اجزئ ںیہن ہک رمد وک دےھکی الب

 ( ابت ےہ۔

ی ا ؿ ومال اؾ ہملس، :  رافی
ھ

 

ت

 دمحم نب العء، انب اابملرک، ویسن، زرہی، 

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



 

 

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں وک رظنںی یچین رےنھک اک مکح دےنی فاےل رفامؿ ایہل اک ایبؿومنم 

     711    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ا٤ٟی٤و٪، اٟوٟیذ، اَوزاعي، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ًَِبذٔ  ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحذَّ ظٔ  ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا ٤َِِٟی٤ُؤ٪ َحذَّ  ا٨َّٟٔبيِّ اہللٔ ب٩ِٔ ا

ًَِوَرتَٔضا ٔلَي  ََل ی٨َُِوزِ إ َٓ ِبَذُظ أ٣َََتُط  ًَ  ٥ِ ُٛ َد أََحُذ ا٢َ إَٔذا َزوَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

 نب دبعاہلل نب ا ،نومؿ، اولدیل، االفزایع، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ دمحم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ اےنپ الغؾ اک اکنح اینپ ابدنی ےس رکدے وت اےس اچےیہ ہک رھپ اس ابدنی اک رتس 

 ہن دےھکی۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ا ،نومؿ، اولدیل، االفزایع، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 فاےل رفامؿ ایہل اک ایبؿومنم وعروتں وک رظنںی یچین رےنھک اک مکح دےنی 

     712    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ز٫يَ ب٩ رحب، وٛیٍ داؤد ب٩ سوار ا٤ٟزِي، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ثَنٔي َداُودُ ب٩ُِ  ٍْ َحذَّ ث٨ََا َوٛٔی ٕب َحذَّ ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟزَِٔيُّ  إر ا َسوَّ

ٔلَي ٣َا دُ  ََل ی٨َُِوزِ إ َٓ ََُظ  ًَِبَذُظ أَِو أَٔجي اد٣َُٔط  َْ  ٥ِ ُٛ َد أََحُذ ا٢َ إَٔذا َزوَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اَػَّ َٗ َبٔة  ِٛ َٚ اٟزُّ ِو َٓ ةٔ َو َّ ٢َ أَبُو َداُود وَ٪ اٟرسُّ



 

 

 ٍْ ََفٔيُّ َوص٥َٔ ٓٔیطٔ َوٛٔی ِ ي ٤ُِٟزَِٔيُّ اٟؼَّ اُر ب٩ُِ َداُوَد ا  َوَػَوابُطُ َسوَّ

زریھ نب رحب، فعیک داؤد نب وسار ازملین، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ 

ںیم ےس وکیئ اینپ ابدنی اک اکنح اےنپ الغؾ ای ونرک ےس رکدے وت ابدنی اک رتس )انػ ےس ےچین  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت

افر ونٹھگں ےس افرپ اک ہصح( ہن دےھکی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک داؤد نب وسار )رافی( ےک اجبےئ وسار نب داؤد حیحص ےہ اس ںیم 

 فعیک وک فمہ وہ ایگ۔

 ؤد نب وسار ازملین، رمعف نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادازریھ نب رحب، فعیک دا :  رافی

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

  

 دفہٹپ افڑےنھ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دفہٹپ افڑےنھ اک ایبؿ

     713    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ز٫يَ ب٩ رحب، ًبذاٟزح٩٤، ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، حبیب، ابي ثابت، و٫ب، ٣ولي ابواح٤ذ ، ا٦ س٤٠ہ، :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ح و َحذَّ ًَ ث٨ََا  ٕب َحذَّ ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔي ثَابٕٔت  َیاَ٪  ِٔ ُس

٠َِیَضا َوهَٔي  ًَ  ١َ َْ ٥َ َد ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ا٢َ أَبُو َوصِٕب ٣َِولَي أَبٔي أَِح٤ََذ  َٗ َٟیََّتئِن   ََ ّة  َٟیَّ ا٢َ  َ٘ َٓ َتِخَت٤ٔزُ 

نَي ٌِ یَّ  َداُود ٣َ َٟ ِؤٟطٔ  ئِن َٗ َٗ ا أَِو كَا ّٗ ُرُظ كَا ََ تَُْکِّ َت٥ُّ ٣ِٔث١َ اٟزَُّج١ٔ  ٌِ ََ َت و٢ُ  ُ٘ َٟیََّتئِن َی  ََ  ّة 

زریھ نب رحب، دبعارلنمح، دسمد، ییحی، ایفسؿ، بیبح، ایب اثتب، فبھ، ومیل اوبادمح ، اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص 

رر دف، دف رمہبت ںیہن۔ اامؾ اہلل ہیلع فآہل فملس اےکن اپس رشتفی الےئ افر 
 ھ
گب

فہ دفہٹپ افڑےھ وہےئ ںیھت وت رفامای ہک اکی رمہبت 

، ، اک بلطم ہی ےہ ہک رمد ہک رطح امعہم ِ

 

ن
ْ
ت  َ

 

َت َّی
ل

  
َ
ً ل

 

ة
َ
ّ
ی 
َ  ہن ابدنںی اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ، ، ل



 

 

 ہک اےس اکی چیپ افر دفچیپ دںی۔

  نب رحب، دبعارلنمح، دسمد، ییحی ، ایفسؿ، بیبح، ایب اثتب، فبھ، ومیل اوبادمح ، اؾ ہملس،زریھ :  رافی

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

  

 رصمی ڑپکے )وج ابرکی وہےت ںیہ( وعروتں اک اںیہن ےننہپ اک ایک مکح ےہ؟

 اک ایبؿابلس  :   ابب

 رصمی ڑپکے )وج ابرکی وہےت ںیہ( وعروتں اک اںیہن ےننہپ اک ایک مکح ےہ؟

     714    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ٤ًز، اب٩ رسح، اح٤ذب٩ سٌیذ ا٬ٟذاِي، اب٩ و٫ب، اب٩ ا٬ٌٟیة، ٣وسٰي ب٩ جبيَ، ًبیذ اہلل ب٩ ًباض، ْاٟذ  :  راوی

 زیزیذ، اب٩ ٣ٌاویہ، حرضت دحیہ ب٩ ٠ْیٔہ ا٠َٟبي،ب٩ 

 َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ َِٟض٤َِذأِيُّ  ٌٔیٕذ ا حٔ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟرسَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ َحذَّ َة  ٌَ َٟضٔی ٧َََا اب٩ُِ 

ًَبَّإض  ٕ أَ٪َّ ًُبَِیَذ اہللٔ ب٩َِ  ُتَٔي َرُسو٢ُ  ُجَبيَِ ا٢َ أ َٗ َّطُ  ٠ََِِٟٔبيِّ أ٧َ َة ا َٔ ٠ٔی َْ ٩ًَِ دِٔحَیَة ب٩ِٔ  اؤیََة  ٌَ أٟذٔ ب٩ِٔ یَزٔیَذ ب٩ِٔ ٣ُ َْ  ٩ًَِ ثَطُ  َحذَّ

َل  ِٗ ا َٓ ًَئِن  ًَِضا َػِذ ا٢َ اِػَذ َ٘ َٓ ّة  ُِٗبٔلیَّ ًَِلأِي ٨ِ٣َٔضا  َ أ َٓ َبأِطَّ  َ٘ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًِٔم اِْلََخَ ٍِ أَحَ اہللٔ َػَّ ٤ٔیّؼا َوأَ َٗ َذص٤َُا 

ا٢َ أَ  َٗ َُٔضا  ََ َیٔؼ ١َ َتِحَتُط ثَِوبّا  ٌَ ا٢َ َوأ٣ُِزِ ا٣َِزأََتَک أَِ٪ َتِح َٗ ا أَِدبََز  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ا٣َِزأََتَک َتِخَت٤ٔزُ بٔطٔ  َ٘ َٓ بُو َداُود َرَواُظ یَِحیَي ب٩ُِ أَیُّوَب 

ًَبَّإض   ًَبَّاُض ب٩ُِ ًُبَِیذٔ اہللٔ ب٩ِٔ 

، ومٰیس نب ریبج، دیبع اہلل نب ابعس، اخدل نب زسیدی، انب اعمفہی، 

 

عی ة
ھ
ل

ادمح نب رمع، انب رسح، ادمحنب دیعس ادھلاین، انب فبھ، انب ا

ی، رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھچک رصمی ڑپکے آےئ نج ںیم ےس اکی   

لکلب

رضحت دہیح نب ہفیلخ ا

ؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اطع رفام دای افر رفامای ہک اس ےک دف ڑکٹے رکول افر اؿ ںیم ےس اکی ڑکٹے وک رصمی ڑپکا وضحر ارک

صیمق انب ول افر دفرسا اینپ ویبی وک دے دف فہ اس ےس اینپ افڑینھ انبےل۔ رضحت فہیح یبلک ریض اہلل اعتیل ہنع ھٹیپ ریھپ رک بج فاسپ 

ی وک مکح دف ہک اس ےک ےچین وکیئ ڑپکا اگل ےل )وطبر ارتس ےک( سج ےس اس اک دبؿ اظرہ ہن وہ، اامؾ اوبداؤد ڑمے وت رفامای ہک اینپ ویب



 

 

رفامےت ںیہ ہک اےس ییحی نب اویب ےن یھب رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن رضحت ابعس نب دیبع اہلل نب ابعس اہک ےہ )دیبع اہلل نب ےک 

 (اجبےئ

، ومٰیس نب ریبج، دیبع اہلل نب ابعس، اخدل نب زسیدی، ادمح نب رمع، انب رسح،  :  رافی

 

عی ة
ھ
ل

ادمحنب دیعس ادھلاین، انب فبھ، انب ا

ی،  

لکلب

 انب اعمفہی، رضحت دہیح نب ہفیلخ ا

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

  

 دانم اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿدانم

     715    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابوبْک ب٩ ٧آٍ، ػٔیہ ب٨ت ابوًبذاہلل، :  راوی

َة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ََِتُط أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َحذَّ َ َ ِْ ََّضا أَ ب٨ِٔٔت أَبٔي ًُبَِیٕذ أ٧َ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َذَِکَ  ًَ َّي اہللُ  َِٟت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َزِوَد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٗ ٤َِٟزِأَةُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َٓ اِْلَٔزاَر 

َّا ِ ٠َِیطٔ  تُزِخٔي ٔطَ ًَ ََ َتزٔیُذ  ا  ًّ َٓٔذَرا ا٢َ  َٗ ٨ًََِضا   ُٕ َٜٔظ َِٟت أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة إّٔذا ی٨َِ ا َٗ 

ہ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبرکب نب انعف، ہیفص تنب اوبدبع اہلل،  یتہ ںیہ ہک اںیہن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطم

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہکبج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ازار اک ذرک رک رےہ رضحت اؾ ہملس ےن التبای ہک اوہنں ےن وضحر 

ہک ےھت رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وعرت ایک رکے؟ انتک ازار اکٹلےئ؟ رفامای ہک اکی ابتشل اکٹلےئ اؾ ہملس ےن اہک 

 رکدے نکیل اس ےس زایدہ ںیہن )ونٹھگں ےس اانت ےچین رکیتکس ےہ(۔بج یھب ےنلھک اک ادنہشی وہ وت رھپ اکی اہھت ابمل

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبرکب نب انعف، ہیفص تنب اوبدبعاہلل، :  رافی



 

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دانم اک ایبؿ

     716    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰي، ًیسي، ًبیذاہلل، ٧آٍ، س٠امی٪ ب٩ یشار، ا٦ س٤٠ہ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ٧َََا ًٔیَسي  َ َ ِْ َ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي أ َّي اہللُ َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ

 ٔٔ ٩ًَِ َػ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َٙ َوأَیُّوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ اب٩ُِ إِٔسَح َٗ َِٟحٔذیٔث   یَّةَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا

ؿ نب اسیر، اؾ ہملس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی لقن رفامیت ںیہ اربامیہ نب ومیس، یسیع، دیبع اہلل، انعف، امیلس

 اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اےس انب ااحسؼ افر اویب نب ومٰیس ےن انعف نع ہیفص ےس رفاتی ایک ےہ۔

  اہلل ہیلع فآہل فملساربامیہ نب ومٰیس، یسیع، دیبعاہلل، انعف، امیلسؿ نب اسیر، اؾ ہملس وضحر ارکؾ یلص :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 دانم اک ایبؿ

     717    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اٟؼذیٙ، اب٩ ٤ًز،٣شذد، یحیي ب٩ سٌیذ، سٔیا٪، زیذًَّم، ابي  :  راوی

ٙٔ ا٨َّٟ  ی ذِّ ٩ًَِ أَبٔي اٟؼِّ  ُّ َّمِّ ٌَ ِٟ ََِٔي َزیِْذ ا َ َ ِْ َیاَ٪ أَ ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕذ  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َؽ َحذَّ َّْ ا٢َ َر َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  اظٔيِّ 

 ٔ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔ َضأت ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔل٣َُّ ًَ َّي اہللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔ ٩َُّٜ یُزِٔس٩َ٠ِ إ َٓ َّا  ِ زَاَدص٩َُّ ٔطَ َٓ َّا ث٥َُّ اِسَتزَِد٧َُط  ِ ی١ِٔ ٔطَ يَن فٔي اٟذَّ



 

 

ًّا َُٟض٩َّ ذَٔرا  َُ ٨َِذَر َٓ 

دسمد، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، زدییمع، ایب ادصلقی، انب رمع، رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااہمت اوملنینم وک 

 اعمہلم ںیم اکی ابتشل یک ااجزت دی اوہنں ےن اس ےس زایدہ یک ااجزت اچیہ وت اکی ابتشل اک افر ااضہف رکدای سپ دانم ےک

 ااہمت اوملنینم رامرے اپس ڑپکے ںیتجیھب مہ اؿ ےک ےیل اہوھتں ےس انپ دای رکےت ےھت۔

 دسمد، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، زدییمع، ایب ادصلقی، انب رمع، :  رافی

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

  

 رمدہ اجونر یک اھکؽ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ اجونر یک اھکؽ اک ایبؿ

     718    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ابو٠ْٕ، سٔیا٪، اٟز٫زی، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل، ٩ً اب٩ ًباض،٣شذد، و٫ب، ًث٤ا٪، ابي طیبہ،  :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحذَّ َٗ  ٕٕ ٠َ َْ ْد َوَوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َواب٩ُِ أَبٔي  ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ َحذَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٤َزَّ ب٩ِٔ  َٓ ٤َاَتِت  َٓ ٔة  َٗ َذ ٨ََٟا َطاْة ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ةٕ  ََ َِٟت أُصِٔذَی ٤َِٟٔو ا َٗ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة  ْد َوَوصِْب  ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ  بَٔضا ًَبَّإض 

اُٟوا یَا َرُسو٢َ  َٗ ُت٥ِ بٔطٔ  ٌِ َٔ ُت٥ِ إَٔصابََضا َواِست٨َِ ِِ ََ َدَب ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٦َ أَک٠َُِضا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٤ََّا رُحِّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ََّضا ٣َِیَتْة   اہللٔ إ٧ٔ

دسمد، فبھ، امثعؿ، ایب ہبیش، انب اوبفلخ، ایفسؿ، ازلرھی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، نع انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دسمد افر 

اکی آزاد رکدہ ابدنی وک اکی دصہق یک  فبیہ ےتہک ںیہ ہک انب ابعس ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ رامری

رکبی دہہی یک یئگ سپ فہ رم یئگ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس ذگرے افر رمدہ رکبی وک داھکی وت رفامای مت ےن اس یک 

فآہل فملس ہی وت رمدار ےہ رفامای اھکؽ وک دابتغ ویکں ںیہن دای سپ مت اس ےس عفن ااھٹےت، اوہنں ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

 

 ہک کشیب اس اک رصػ اھکان رحاؾ ایک ایگ ےہ۔

 دسمد، فبھ، امثعؿ، ایب ہبیش، انب اوبفلخ، ایفسؿ، ازلرھی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، نع انب ابعس، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ اجونر یک اھکؽ اک ایبؿ

     719    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یزیذ، ٤ٌ٣ز، اٟز٫زی، :  راوی

 ٥ِ َٟ َِٟحٔذیٔث  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا ا ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا یَزٔیُذ َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ُت٥ِ بٔإَٔصابَٔضا ث٥َُّ َحذَّ ٌِ َٔ ََ ا٧َِت ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ یَِذُِکِ ٣َِی٤ُو٧ََة 

بَاَْ  ٥ِ یَِذُِکِ اٟذِّ َٟ ٨َاُظ  ٌِ  َذَِکَ ٣َ

دسمد، سیدی، رمعم، ازلرھی، ےن یہی دحثی رفاتی یک ےہ افر اس ںیم ومیمہن ریض اہلل اعتیل ہنع اک ذترکہ ںیہن ایک رافی ےتہک ںیہ ہک 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن اس یک اھکؽ ےس افدئہ ویکں ںیہن ااھٹای؟ رھپ آےگ ذموکرہ ابال دحثی یہ لقن یک  وضحر ارکؾ یلص اہلل

 ےہ دابتغ اک ذترکہ ںیہن ایک۔

 دسمد، سیدی، رمعم، ازلرھی، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ اجونر یک اھکؽ اک ایبؿ

     720    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، :  راوی

٤َْز  ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔٚ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ یَِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍُ بٔطٔ َحذَّ و٢ُ یُِشَت٤َِت ُ٘ بَاَْ َوَی َوکَاَ٪ اٟزُّصِزٔیُّ ی٨ُِْٔکُ اٟذِّ

بَاَْ َو  ِی١ْ فٔي َحذٔیٔث اٟزُّصِزٔیِّ اٟذِّ َ٘ ٥ِ یَِذُِکِ اِْلَِوَزاعٔيُّ َویُو٧ُُص َوًُ َٟ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ٌٔیُذ ب٩ُِ ًَََّي ک١ُِّ َحا٢ٕ  ُظ اٟزُّبَِیٔذیُّ َوَس َذَِکَ

ٔ َوحَ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔذ ا بَاَْ ًَ وا اٟذِّ َِٟؤٟیٔذ َذَِکُ ُؽ ب٩ُِ ا ِٔ 

دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رمعم، ےتہک ںیہ ہک زرہی دابتغ اک ااکنر رکےت ےھت۔ )ہک دابتغ ہن دی اجےئ( ہک اس ےس رہ احؽ 

 اک ذرک ںیہن ایک ہکبج زدیبی، ںیم عفن ااھٹان اجزئ ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک افزایع ویسن افر لیقع ےن زرہی یک رفاتی ںیم دابتغ

 دیعس نب دبعازعلسی افر صفح اک ذرک ںیہن ایک ہکبج زدیبی، دیعس نب دبعازعلسی افر صفح نب اولدیل ےن دابتغ اک ذرک ںیہن ایک۔

 دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رمعم، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ اجونر یک اھکؽ اک ایبؿ

     721    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٠ًہ، اب٩ ًباض٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، زیذ ب٩ اس٥٠، ًبذاٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٠ًََِة  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َو  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِذٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحذَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَبَّإض  اب٩ِٔ 

 َ٘ َٓ َّ اِْلَٔصاُب  ٔ و٢ُ إَٔذا دُب ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ِذ كَُضزَ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب فہلع، انب ابعس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی 

 رفامےت وہےئ انس ہک بج اھکؽ وک دابتغ دے دی اجےئ وت فہ اپک وہاجیت ےہ۔



 

 

 فہلع، انب ابعسدمحم نب ریثک، ایفسؿ، زدی نب املس، دبعارلنمح نب  :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ اجونر یک اھکؽ اک ایبؿ

     722    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل، ٗشیم، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ثوبا٪، حرضت ًائظہ، زوجہ ٧بي ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، زیذ ب٩  :  راوی

 ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

بِ  ًَ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َُٗشِیٕم  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَزٔیَذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  طٔ َحذَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ  ذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ  ًَ َّي اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَ َّي اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٤َِِٟیَتةٔ إَٔذا ٩ًَِ  ٔ ا ٍَ بُٔح٠ُود ٣ََز أَِ٪ یُِشَت٤َِت

ِت  َِ  دُبٔ

ست ط، دمحم نب دبعارلنمح نب وث
ق
ابؿ، رضحت اعہشئ، زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دبع اہلل نب ہملسم، امکل، زدی نب دبع اہلل، 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک رمدار یک اھکولں وک بج دابتغ ددیی اجےئ وت اؿ ےس افدئہ ااھٹان 

 اجزئ ےہ۔

ست ط، دمحم نب دبعارلنمح نب :  رافی
ق
 وثابؿ، رضحت اعہشئ، زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل دبعاہلل نب ہملسم، امکل، زدی نب دبعاہلل، 

 فملس

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمدہ اجونر یک اھکؽ اک ایبؿ

     723    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ٤٫ا٦، ٗتادہ، حش٩، جو٪ ب٩ ٗتادہ، س٤٠ہ ب٩ ٣حبٙ ب٩ ا٤ٟحبٙ :  راوی

٩ًَِ َجِؤ٪  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ ٌٔی١َ  ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َو٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا َح ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ َحذَّ َتاَدَة  َٗ ب٩ِٔ 

 ُ٤ِٟ ٌَ ا بَْة ٣ُ إَٔذا َٔقِ َٓ ًَََّي بَِیٕت  ٔ َتبُوَک أَتَي  َُزَِوة ٥َ فٔي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٙٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ اُٟوا یَا َحبَّ َ٘ َٓ ٤َِٟاَئ  َشأ٢ََ ا َٓ ْة  َ٘ َّ٠

ا٢َ دٔبَاَُُضا كُُضوُرصَا َ٘ َٓ ََّضا ٣َِیَتْة   َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ

ق ےس رفاتی ےہ ہک وزفہ وبتک ںیم صفح نب رمع، ومٰیس نب 
 
حی
م
ل

ق نب ا
 
حی
م

اامسلیع، امھؾ، اتقدہ، نسح، وجؿ نب اتقدہ، ہملس نب 

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رھگ رپ آےئ فاہں اکی کشم یکٹل وہیئ یھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم 

ر )یک اھکؽ اک زیکشمہ( ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک دابتغ اس یک ےس اپین اماگن وت ولوگں ےن اہک ہک ہی وت رمدا

 اپزیکیگ ےہ۔

ق :  رافی
 
حی
م
ل

ق نب ا
 
حی
م

 صفح نب رمع، ومٰیس نب اامسلیع، امھؾ، اتقدہ، نسح، وجؿ نب اتقدہ، ہملس نب 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ اجونر یک اھکؽ اک ایبؿ

     724    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 َفٗذ، ًبذاہلل ب٩ ٣اٟک، حذآہ، ا٦ ًاٟیہ ب٨ت سبیٍاح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ و٫ب، ٤ًز، اب٩ حارث، ٛثيَ ب٩  :  راوی

 َٗ ٔ ب٩ِٔ ََفِ ثٔيَ َٛ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  نٔي اب٩َِ ا ٌِ ٤ًَِْزو َی ََِٔي  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٔک َحذَّ  ٩ًَِ ٕذ 



 

 

 ٔ اٟ ٌَ ِٟ طٔ ا ٩ًَِ أ٣ُِّ ثَُط  َة َحذَّ َٓ ًَََّي ٣َِی٤ُو٧ََة ب٩ِٔ حَُذا ٠ُِت  َْ َذ َٓ ٤َِِٟوُت  ٍَ ٓٔیَضا ا َٗ َو َٓ َِٟت کَاَ٪ لٔي ٥ْ٨ََُ بٔأُحُٕذ  ا َٗ ََّضا  ٍٕ أ٧َ َیٔة ب٨ِٔٔت ُسبَِی

ِذٔت ُج٠ُوَدصَ  َْ َو أَ َٟ َِٟت لٔي ٣َِی٤ُو٧َُة  ا َ٘ َٓ ََٟضا  ُت َذَٟٔک  ََٓذَِکِ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٌِ َزِؤد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٔ َٓا٧َِت َِٟت أََو َیٔح١ُّ ا  ا َ٘ َٓ ٔت بَٔضا 

 َٟ یِٕع یَحُزُّوَ٪ َطاّة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ َُقَ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٥ِ ٣َزَّ  ٌَ َِٟت َن ا َٗ َُٟض٥ِ َذَٟٔک  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟح٤َٔارٔ  ُض٥ِ ٣ِٔث١َ ا

ِذ  َْ ِو أَ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  زَُصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٥َ یَُلضِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ََّضا ٣َِیَتْة  اُٟوا إ٧ٔ َٗ ت٥ُِ إَٔصابََضا 

ُي  َِِٟقَ ٤َِٟاُئ َوا  ا

ع  یتہ ںیہ ہک ادح اہپڑ رپ ریم

 ی 
ست

ی ادمح نب اصحل، انب فبھ، رمع، انب احرث، ریثک نب رفدق، دبعاہلل نب امکل، ذحاہف، اؾ اعہیل تنب 

ھچک رکبایں ںیھت اؿ ںیم )یسک فاب یک فہج ےس( ومت فاعق وہان رشفع وہیئگ سپ ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ 

رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس آیئ افر ااکس ذترکہ ایک سپ رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ھجم ےس اہک ہک اکش مت اؿ 

ےل ںیتیل افر اؿ ےس عفن ااھٹںیت فہ ےنہک ںیگل ہک ایک ہی الحؽ وہں یگ؟ اوہنں ےن رفامای ہک اہں اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص  یک اھکںیل

اہلل ہیلع فآہل فملس رقشی ےک دنچ ارفاد رپ ذگرے فہ رکبی وک دگےھ یک رطح زنیم رپ ٹیسھگ رےہ ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

مت اس یک اھکؽ ےل ول۔ فہ ےنہک  ےگ ہک ہی رمدار ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےس اپین  فملس ےن رفامای ہک اکش

 افر رقظ ےک  ےت اپک رک دںی ےگ

ع :  رافی

 ی 
ست

 ادمح نب اصحل، انب فبھ، رمع، انب احرث، ریثک نب رفدق، دبعاہلل نب امکل، ذحاہف، اؾ اعہیل تنب 

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

  

 نج رضحات ےک زندکی رمدار یک اھکؽ اپک ںیہن وہیت اؿ یک دلیل

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 نج رضحات ےک زندکی رمدار یک اھکؽ اپک ںیہن وہیت اؿ یک دلیل

     725    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز طٌبہ، اٟح٥ٜ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیَّي، ًبذاہلل ب٩ حٜی٥، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابوحٜی٥، ًبذاہلل ب٩ ًٜی٥ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ َِٟیََّي  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي   ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٠َِی٨َا َحذَّ ًَ َئ  ا٢َ َُقٔ َٗ َِٜی٥ٕ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ

وا  ٌُ ٔ ََ َتِشَت٤ِت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔأَِرٔق ُجَضِی٨ََة َوأ٧ََا ََُُل٦ْ َطابٌّ أَِ٪  َّي اہللُ  ًََؼٕب َٛٔتاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  ََ ٤َِِٟیَتٔة بٔإَٔصإب َو  ٩ِ٣ٔ ا

یلیل، دبعاہلل نب میکح، دبعارلنمح نب اوبمیکح، دبعاہلل نب  میک رفامےت ںیہ ہک ہک مہ رپ صفح نب رمع ہبعش، امکحل، دبعارلنمح نب اوب

ےک ہنیہج یک رس زنیم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک طخ زپاھ ایگ ہکبج ںیم ونوجاؿ ڑلاک اھت اس ںیم ہی اھت ہک مت ولگ رمدار 

 ڑمچے افر اس یک ڈہویں ےس افدئہ تم ااھٹؤ۔

 صفح نب رمع ہبعش، امکحل، دبعارلنمح نب اوبیلیل، دبعاہلل نب میکح، دبعارلنمح نب اوبمیکح، دبعاہلل نب  میک :  یراف

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وہیت اؿ یک دلیل نج رضحات ےک زندکی رمدار یک اھکؽ اپک ںیہن

     726    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ اس٤ا ًی١، ٣ولي بني ٫اط٥ ث٘في، ْاٟذ، ح٥ٜ ب٩ ًیی٨ہ، :  راوی

 ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ فٔيُّ  َ٘ ث٨ََا اٟثَّ ٌٔی١َ ٣َِولَي بَنٔي َصأط٥ٕ َحذَّ ُذ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔلَي  َحذَّ طُ إ ٌَ َٙ صَُو َو٧َاْض ٣َ َّطُ ا٧َِل٠َ ب٩ِٔ ًُتَِیَبَة أ٧َ

 َٓ ٔلَيَّ  ُجوا إ َْخَ َٓ َِٟبأب  ًَََّي ا ِذُت  ٌَ َٗ ٠ُوا َو َْ َذ َٓ  ٥َُٜ َِٟح ا٢َ ا َٗ َِٜی٥ٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ُجَضِی٨ََة  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ًُ ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ ًَ َََُؤِي أَ٪َّ  ِْ َ أ

ََص٥ُِ أَ٪َّ َر  َ َ ِْ َِٜی٥ٕ أَ وا ٩ِ٣ٔ اًُ ٌُ ٔٔ ََ َت٨َِت ٕ أَِ٪  ِب١َ ٣َِوتٔطٔ بَٔظِضز َٗ ٔلَي ُجَضِی٨ََة  َتَب إ َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٤َِِٟیَتٔة بٔإَٔصإب ُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ٔ إَٔذا دُب َٓ  ِّ ٥ِ یُِذبَ َٟ ا٢َ ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ ُیَشَّمَّ إَٔصابّا ٣َا  َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ًََؼٕب   ََ ٤ََّا یَُشَّمَّ َط٨ًا َو َٟط إَٔصاْب إ٧ٔ ا٢ُ  َ٘ ََ ُی  َّ

بَّة   َؤَقِ

دمحم نب اامس لیع، ومیل ینب اھمش یفقث، اخدل، مکح نب  ،ہنی، رفامےت ںیہ ہک فہ افر اؿ ےک اسھت دنچ ولگ رضحت دبعاہلل نب  میک ےک 

ی ہ ےک اکی صخش ےھت مکح ےتہک ںیہ ہک افر ولگ ادنر دالخ وہےئ

 

ت  ی 
خ ہ

افر ںیم درفازہ رپ یہ ھٹیب ایگ سپ فہ ریمی رطػ  اپس ےلچ وج 



 

 

ی ہ 

 

 ی ت
خ ہ

وک اینپ ابرہ ےلکن افر اوہنں ےن ےھجم التبای ہک رضحت دبعاہلل نب  میک ےن اںیہن التبای ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رضن نب لیمش ےن رفامای ہک فافت ےس اکی امہ لبق داھکی ہک رمدار یک اھکؽ افر ڈہویں ےس افدئہ تم ااھٹؤ۔ اامؾ 

 ااہب دابتغ ےس ےلہپ ےتہک ںیہ بج دابتغ دی اجےئ وت اےس ااہب ںیہن اہک اجات اےس وتنش افر رقہب ےتہک ںیہ۔

 دمحم نب اامس لیع، ومیل ینب اھمش یفقث، اخدل، مکح نب  ،ہنی، :  رافی

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

  

 وتیچں یک اھکولں اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وتیچں یک اھکولں اک ایبؿ

     727    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد ب٩ رسی، وٛیٍ، ابي ٣ٌت٤ز، اب٩ رسی٩، ٣ٌاویہ :  راوی

ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ  َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسئَی٩َ   ٔ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی یِّ  ٔ ٠ًََِیطٔ اٟرسَّ  

٩ًَِ َرُسو٢ٔ  َِٟحٔذیٔث  َض٥ُ فٔي ا ََ یُتَّ اؤیَُة  ٌَ ا٢َ َوکَاَ٪ ٣ُ َٗ ََ ا٤َِّ٨ٟاَر  َّ َو َِٟخز بُوا ا َٛ ََ َتزِ  ٥َ ٨ََٟا أَبُو  َوَس٠َّ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

ََةَ  َ ِٟحٔي ٔ اِس٤ُُط یَزٔیُذ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪ کَاَ٪ ی٨َِز٢ُٔ ا َت٤ٔز ٌِ ٤ُ ِٟ ٨ََٟا أَبُو َداُوَد أَبُو ا ا٢َ  َٗ ٌٔیٕذ   َس

 فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ولگ ریمشی انھد نب رسی، فعیک، ایب رمتعم، انب رسنی، اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

زنی رپ وسار تم وہ افر ہن وتیچں یک اھکؽ رپ۔ انب ریسنی ےتہک ںیہ ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع دحثی ےک ابرے ںیم مہتم 

ےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہن ےھت۔ )مہتم ابذکلب(۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفام

 المہکئ اؿ ولوگں ےک رقیف ںیہن ےتنب نج ےک رھگفں ںیم ےتیچ یک اھکؽ وہیت ےہ۔

 انھد نب رسی، فعیک، ایب رمتعم، انب رسنی، اعمفہی :  رافی



 

 

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

  

 ایبؿابلس اک  :   ابب

 وتیچں یک اھکولں اک ایبؿ

     728    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ بظار، ابوداد، ٤ًزا٪، ٗتادہ، زرارہ حرضت ابوہزیزہ ٧بي اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

ث٨ََا أَبُو َداُوَد  إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ُزَراَرَة  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪  َحذَّ

 ٕ ّة ٓٔیَضا ٔج٠ُِذ ٤َ٧ٔز َ٘ ِٓ َُٜة ُر ٔ ٤َََِٟلئ ََ َتِؼَحُب ا ا٢َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای دمحم نب اشبر، اوبداد، رمعاؿ، اتقدہ، زرارہ رضحت اوبرہریہ یبن ارکؾ یلص 

 المہکئ اؿ ولوگں ےک رقیف ںیہن ےتنب نج ےک رھگفں ںیم ےتیچ یک اھکؽ وہیت ےہ۔

 دمحم نب اشبر، اوبداد، رمعاؿ، اتقدہ، زرارہ رضحت اوبرہریہ یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وتیچں یک اھکولں اک ایبؿ

     729    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣٘ذا٦ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣ٌذیْکب،٤ًز ب٩ ًث٤ا٪، ب٩ سٌیذ اٟح٤صي، ْاٟذ ٛہتے ہیں ٛہ حرضت  :  راوی

 ٔ٤ِٟ َذ ا َٓ ا٢َ َو َٗ أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ بَحٔيَ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ ِٟٔح٤ِٔصيُّ َحذَّ ٌٔیٕذ ا ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس ًَ ث٨ََا  َب َحذَّ ٔذی َِکٔ ٌِ َذا٦ُ ب٩ُِ ٣َ ِ٘

ٔ َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَنٔي أََسٕذ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ٤ِزُو ب٩ُِ اِْلَِسَود ًَ ٤ِٔ٠ًََت َو ٔ أَ َذا٦ ِ٘ اؤَیُة ٤٠ِٟٔٔ ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ َیاَ٪  ِٔ اؤیََة ب٩ِٔ أَبٔي ُس ٌَ ٔلَي ٣ُ ی٩َ إ ٨َّٔٗرِسٔ



 

 

 ََ َٟطُ َو٥َٟٔ  ا٢َ  َٗ َُٟط َرُج١ْ أََتَزاَصا ٣ُٔؼیَبّة  ا٢َ  َ٘ َٓ َذا٦ُ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٍَ ا جَّ َِّي ََفَ ًََّٓٔيٕ تُُوف َِٟحَش٩َ ب٩َِ  طُ أَ٪َّ ا ٌَ ِذ َوَؿ َٗ َرُسو٢ُ  أََراَصا ٣ُٔؼیَبّة َو

ا٢َ اِْلََسٔذیُّ َج٤ِ  َ٘ َٓ ًََّٓٔيٕ  ا٢َ َصَذا ٣ٔنِّي َوحَُشيِْن ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ  ٔ ٥َ فٔي حِٔحزٔظ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ اہللٔ َػَّ َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز أََصا اہللُ  َٔ ِ َزْة أَك

َّي أَُُیَِّوَک  َِٟیِو٦َ َحت ََل أَبَِزُح ا َٓ ا أ٧ََا  َذا٦ُ أ٣ََّ ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ ا َ٘ نٔي َوإِٔ٪ أ٧ََا  َٓ ِٗ ََٓؼذِّ ُت  ِٗ اؤیَُة إٔ٪َّ أ٧ََا َػَذ ٌَ ا٢َ یَا ٣ُ َٗ ُظ ث٥َُّ  َک ٣َا َتِْکَ ٌَ َوأُِس٤ٔ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ٥ُ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ أَِنُظُذَک بٔاہللٔ ص١َِ َت َٓ ا٢َ  َٗ  ١ُ ٌَ ِٓ ا٢َ أَ َٗ بِنٔي  َٜذِّ َٓ َذبُِت  ٩ًَِ ُِٟبٔص  َٛ ٥َ ٧ََهي  َصٔب َوَس٠َّ اٟذَّ

 ُٟ ٩ًَِ ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٥ُ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ أَِنُظُذَک بٔاہللٔ ص١َِ َت َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن ا٢َ َٗ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٔ یز ََِٟحٔ ِبٔص ا

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اہللُ  ٥ُ٠َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ أَِنُظُذَک بٔاہللٔ َص١ِ َت َٓ ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠ًََِیَضا  ؤب  ُٛ
َٔ َواٟزُّ َبا ٩ًَِ ُِٟبٔص ُج٠ُودٔ اٟشِّ ٥َ ٧ََهي  َّ٠

٩َِٟ أَ  ِّي  ٤ِٔ٠ًَُت أَِ ِذ  َٗ اؤیَُة  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ اؤَیُة  ٌَ ُط فٔي بَِیتَٔک یَا ٣ُ ِذ َرأَیُِت صََذا ک٠َُّ َ٘ َٟ ََٓواہللٔ  ا٢َ  أْٟذ َٗ َْ ا٢َ  َٗ َذا٦ُ  ِ٘ ٧ُِحَو ٨ِ٣َٔک َیا ٣ٔ

أ٣َََز  َذا٦ُ فٔي أَِػحَ َٓ ِ٘ ٔ٤ِٟ َضا ا َٗ رَفَّ َٓ ٤ِٟٔائََتئِن  ب٨ِٔطٔ فٔي ا َٔ َق  ٥َِٟ َیأ٣ُِزِ َٟٔؼاحٔبَِیطٔ َوََفَ اؤیَُة ب٤َٔا  ٌَ ُط ٣ُ ٔم اِْلََسٔذیُّ َٟ ٌِ ٥ِ یُ َٟ ا٢َ َو َٗ ابٔطٔ 

جُ  َذا٦ُ ََفَ ِ٘ ٔ٤ِٟ ا ا ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ اؤَیُة  ٌَ َٔک ٣ُ َّ ذَٟ َب٠َ َٓ َذ  َْ ا أَ ُج١ْ َحَش٩ُ أََحّذا َطِیّئا ٤٣َّٔ ا اِْلََسذٔیُّ ََفَ ی٥ْ َبَشَم یََذُظ َوأ٣ََّ ١ْ َِکٔ

 اِْل٣َِٔشأک َٟٔظِیئٔطٔ 

رمع نب امثعؿ نب دیعس ایصمحل، اخدل ےتہک ںیہ ہک رضحت دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع نب دعمرکیب، رضحت رمعف نب االوسد افر ینب ادس اک 

رنی اک رےنہ فاال اھت رضحت اعمفہی

  

ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ایفسؿ ےک اپس فدف انب رک آےئ سپ رضحت اعمفہی  اکی صخش وج ق

ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رضحت دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای ہک ایک ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک رضحت نسح نب یلع وفت وہےئگ ںیہ 

 ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس م تبی ںیم ہی نس رک رضحت دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اان ہلل زپیھ اؿ ےس یسک ےن اہک

امشر رکےت وہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم اےس م تبی ویکں ہن ایخؽ رکفں ہکبج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت نسح 

یل ہنع ےس ںیہ فہ ادسی صخش ےنہک اگل ہک ریض اہلل اعتیل ہنع وک اینپ وگد ںیم ایل افر رفامای ہک ہی ھجم ےس ےہ افر نیسح، یلع ریض اہلل اعت

 ااگنرہ اھت ےسج اہلل ےن اھجب دای۔ )وعنذ ابہلل( رافی ےتہک ںیہ ہک سپ رضحت دقماؾ ےن رفامای ہک اہجں کت ریما قلعت ےہ وت ںیم آج ںیہن

 وت رضحت اعمفہی ریض اہلل روہں اگ ںیہمت ہصغ دالےئ ریغب افر ںیہمت ایسی ابت انسؤں اگ وج ںیہمت انوگار ذگرے یگ ادسی صخش ےن

اعتیل ہنع وک وخش رکےن ےک ےیل ایسی اناجزئ ابت ہہک دی وت ںیم قح ابت رکفں اگ سج ےس نکمم ےہ ںیہمت ہصغ آاجےئ( رھپ رفامای ہک 

ں ےن اے اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع۔ ارگ ںیم چس وہکں وت ریمی دصتقی رکان افر ارگ ںیم وھجٹ وبولں وت ریمی ذکتبی رکان۔ اوہن

 ہک رفامای ہک ںیم ااسی یہ رکفں اگ وت رضحت دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ںیہمت اہلل یک مسق داتی وہں ہک ایک آپ ےن انس ےہ

اہک ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسان ےننہپ ےس عنم رفامای ےہ اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےنہک  ےگ ہک یج اہں۔ دقماؾ ےن 



 

 

ہی ںیم ںیہمت اہلل یک مسق داتی وہں ہک ایک ںیھمت ولعمؾ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمشی ےننہپ ےس عنم رفامای ےہ اعمف

ؾ ےہ ہک ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ہک یج اہں۔ دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ہک ںیم ںیہمت اہلل یک مسق داتی وہں ہک ایک ںیہمت ولعم

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دردنہ اھکولں ےک ےننہپ ےس عنم رفامای ےہ افر اؿ رپ وسار وہےن ےس یھب۔ اعمفہی ریض اہلل 

اعتیل ہنع ےن اہک ہک یج اہں۔ دقماؾ ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم ےن کشیب اہمترے رھگ ںیم ہی بس ھچک داھکی ےہ اے اعمفہی ریض اہلل 

ہنع۔ رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای اے دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےھجم ولعمؾ اھت ہک ےھجم مت ےس اجنت ںیہن ےلم  اعتیل

یگ۔ اخدل ےتہک ںیہ ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رضحت دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ےیل اانت امؽ دےنی اک مکح دای انتج اؿ 

ں ےک ےیل ںیہن دای اھت افر اؿ ےک ےٹیب اک ہصح دف وس دانیر فاولں ںیم راھک۔ رضحت دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن فہ ےک دفونں اسںویھ

امؽ اےنپ اسںویھں ںیم میسقت رکدای۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ادسی ےن اےنپ امؽ ںیم ےس یسک وک ھچک ںیہن دای اس یک االطع رضحت اعمفہی 

وت اوہنں ےن رفامای ہک اہجں دقماؾ اک قلعت ےہ فہ اکی یخس افر اشکدہ دتس ااسنؿ ںیہ افر اہجں کت ادسی  ریض اہلل اعتیل ہنع وک یچنہپ

 اک اعمہلم ےہ وت فہ اینپ زیچ وک ایھچ رطح رفک رک رےنھک فاال )لیخب( صخش ےہ۔

  دعمرکیب،رمع نب امثعؿ، نب دیعس ایصمحل، اخدل ےتہک ںیہ ہک رضحت دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع نب :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وتیچں یک اھکولں اک ایبؿ

     730    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوسٌیذ، ےن اپ٨ے واٟذ حرضت اسا٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد، اس٤ا ًی١ ب٩ ابزاہی٥، یحیي ب٩ سٌیذ،  :  راوی

 ٩ًَِ نَي  ٌِ ٤َ ِٟ ثَاص٥ُِ ا ٌٔی١َ ب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٌٔیٕذ َوإِٔس٤َ صَٕذ أَ٪َّ َیِحیَي ب٩َِ َس دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ وبََة  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أَبٔي رَعُ َس

٠٤َِٟٔیٔح ب٩ِٔ أَُسا٣َةَ  ٩ًَِ أَبٔي ا َتاَدَة  َٗ  َٔ َبا ٔ اٟشِّ ٩ًَِ ُج٠ُود ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

دسمد، اامسلیع نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، اوبدیعس، ےن اےنپ فادل رضحت ااسہم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ ہک روسؽ اہلل 



 

 

 یک اھکولں )ےک اامعتسؽ( ےس عنم رفامای ےہ۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دردنفں 

 دسمد، اامس لیع نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، اوبدیعس، ےن اےنپ فادل رضحت ااسہم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 وجات ےننہپ اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجات ےننہپ اک ایبؿ

     731    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ اٟؼباح بزار، اب٩ ابي اٟز٧اد، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، زبيَ، جابز، :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي اٟز٧َِّادٔ  َِٟبزَّاُز َحذَّ بَّأح ا ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ ا٨َّٟٔبيِّ  َحذَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ َبَة  ِ٘ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ

 ِ ََ یَزَا٢ُ َراّٛٔبا ٣َا ا٧ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  َٓ ا٢ٔ  ٌَ ثَُٔوا ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٥َ فٔي َسرَفٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ١َ َػَّ ٌَ  َت

ومٰیس نب ہبقع، زریب، اجرب، رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ یسک رفس ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دمحم نب اابصلح زبار، انب ایب ازلاند،

 ےک اسھت ےھت آپ ےن رفامای ہک وجات تہب رثکت ےس ونہپ اس ےیل ہک آدیم ہشیمہ وسار راتہ ےہ بج کت ہک وجات ےنہپ وہےئ وہ۔

 نب ہبقع، زریب، اجرب، دمحم نب اابصلح زبار، انب ایب ازلاند، ومٰیس :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجات ےننہپ اک ایبؿ



 

 

     732    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ا٧ص،٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٤٫ا٦، ٩ً ٗتادة،  :  راوی

 ًَ َّي اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٌِ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َن َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٪ٔ َحذَّ ََ ََٟضا َٗٔبا ٥َ کَاَ٪   ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ےک وجےت ےک دف ےمست ےھت۔ ملسم نب اربامیہ، امھؾ، نع اتقدة، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ملسم نب اربامیہ، امھؾ، نع اتقدة، اسن، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجات ےننہپ اک ایبؿ

     733    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥، ابزاہی٥ ب٩ ك٤٬ا٪، ابوزبيَ، جابز :  راوی

ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ بِ  ٧َََا أَبُو أَِح٤ََذ اٟزُّبَئَِیُّ َحذَّ َ َ ِْ ًَِبذٔ اٟزَّحٔی٥ٔ أَبُو یَِحیَي أَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحذَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ٩ُ كَِض٤َاَ٪ 

ا٢َ ٧ََهي َر  ائ٤ّٔاَٗ َٗ ١ٌَٔ اٟزَُّج١ُ  ٥َ أَِ٪ ی٨ََِت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ما ؿ، اوبزریب، اجرب ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے ڑھکے وجات ےننہپ ےس 
ه
ط

دمحم نب دبعارلمیح، اربامیہ نب 

  رک ےننہپ ںیم رگےن اک ادنہشی ےہ(۔عنم رفامای ےہ۔ )ہی مکح ااجتسیب ےہ ویکہکن ڑھکا وہ

ما ؿ، اوبزریب، اجرب :  رافی
ه
ط

 دمحم نب دبعارلمیح، اربامیہ نب 

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

  



 

 

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجات ےننہپ اک ایبؿ

     734    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ س٤٠ہ، ٣اٟک، ابوز٧اد، ارعد، ابوہزیزہ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

ا ٌّ ُض٤َا َج٤ٔی ٌِ ا أَِو َٟٔیِخ٠َ ٌّ ٠ٌُِٔض٤َا َج٤ٔی َِٟواحَٔذةٔ َٟٔی٨َِت ١ٔ ا ٌِ ٥ِ فٔي ا٨َّٟ ُٛ  ََ َی٤ِٔشي أََحُذ

 رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل نب ہملس، امکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن

 فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ اکی وجات نہپ رک ہن ےلچ ای وت اچےیہ ہک دفونں ےنہپ اکی اسھت ای دفونں ااتر دے۔

 دبعاہلل نب ہملس، امکل، اوبزاند، ارعج، اوبرہریہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجات ےننہپ اک ایبؿ

     735    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو وٟیذ اٟلیاٟسي، ز٫يَ، ابوزبيَ، جابز :  راوی

َیأٟٔسيُّ  َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٔ  َحذَّ ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيَِ َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي َذا َحذَّ

ََ یَ  ٕٕٓ َواحٕٔذ َو ُْ ََ ی٤َِٔع فٔي  طُ َو ٌَ َّي یُِؼ٠َٔح ٔطِش ١ٕ َواحَٔذةٕ َحت ٌِ َََٓل ی٤َِٔع فٔي َن  ٥ِ ُٛ ٍُ أََحٔذ ٍَ ٔطِش َل َ٘  أِک١ُِ بٔٔظ٤َأٟطٔ اِن

 اوب فدیل اایطلیسل، زریہ، اوبزریب، اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک ےک وجےت



 

 

رک ےلچ افر  اک ہمست وٹٹ اجےئ وت فہ اکی وجیت نہپ رک ہن ےلچ اہیں کت ہک اےنپ وٹےٹ وہےئ ہمست وک حیحص رکےل۔ افر ہن اکی ومزہ نہپ

 ہن اےنپ ابںیئ اہھت ےس اھکان اھکےئ۔

 اوب فدیل اایطلیسل، زریھ، اوبزریب، اجرب :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجات ےننہپ اک ایبؿ

     736    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ، ػٔوا٪ ب٩ ًیسي، ًبذاہلل ب٩ ٫ارو٪، زیاد ب٩ سٌذ، ابو٬٧یک، اب٩ ًباض ٗتیبة ب٩ :  راوی

ٔ بِ  ٩ًَِ زَٔیاد ث٨ََا ًِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َصاُروَ٪  َواُ٪ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ِٔ ث٨ََا َػ ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي ٧َضٔیٕک  ٕذ  ٌِ ٩ٔ َس

ُض٤َا بَٔح٨ِبٔطٔ  ٌَ ـَ َی َٓ ٠َِیطٔ  ٌِ ٍَ َن ٨َّٔة إَٔذا َج٠ََص اٟزَُّج١ُ أَِ٪ َیِخ٠َ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٗ  ًَبَّإض 

، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک آدیم بج ےھٹیب وت  ہبیتق  

 

تنس ہی نب دیعس، وفصاؿ نب یسیع، دبعاہلل نب اھرفؿ، زاید نب دعس، اوبھن

 ےہ ہک وجات ااتر رک ےھٹیب افر اںیہن اےنپ ولہپ ںیم رھک ےل۔

، انب ابعس :  رافی  

 

 نب دیعس، وفصاؿ نب یسیع، دبعاہلل نب اھرفؿ، زاید نب دعس، اوبھن

 

 ی ة
ت

 

 قی

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

  

 ایبؿابلس اک  :   ابب

 وجات ےننہپ اک ایبؿ

     737    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابوز٧اد، اَرعد، ابوہزیزہ، :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

َٟضُ  َِٟی٤ٔيُن أَوَّ َِٟت٩ُِٜ ا ٤َا٢ٔ َو ٠َِیِبَذأِ بٔاٟظِّ َٓ  ََ َ َِٟی٤ٔئن َوإَٔذا ٧َز ٠َِیِبَذأِ بٔا َٓ  ٥ِ ُٛ ١َ أََحُذ ٌَ َُ إَٔذا ا٧َِت ٔ ص٤َُا َی٨ِز ١ٌُٔ َوآَٔخَ  ٤َا ی٨ََِت

کل، اوبزاند، االرعج، اوبرھریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس دبع اہلل نب ہملسم، ام

وکیئ وجات ےنہپ داںیئ رطػ ےس ادتباء رکے افر بج ااترے وت ابںیئ رطػ ےس ادتباء رکے سپ داایں ریپ ےلہپ وہاگ ےتنہپ فتق افر 

 آرخی وہاگ ااترے فتق۔

 نب ہملسم، امکل، اوبزاند، االرعج، اوبرہریہ،دبعاہلل  :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجات ےننہپ اک ایبؿ

     738    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزا٫ی٥، طٌبة، اطٌث ب٩ س٠ی٥، واٟذ، ٣رسوٚ، ًائظہحٔؽ ب٩ ٤ًز،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٔث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ََ َحذَّ ا َٗ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َو٣ُش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ِٔ ث٨ََا َح ًَائَٔظَة َحذَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ یطٔ 

َّي اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا ا٢َ َٗ َٗ ٠ٔطٔ  ٌِ ٠ٔطٔ َوَن ٔ َوَتَزجُّ ََ فٔي َطأ٧ِٔطٔ ک٠ُِّطٔ فٔي كُُضورٔظ ٩َ ٣َا اِسَتَلا ََّی٤ُّ ٥َ یُٔحبُّ اٟت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٥َِٟ یَِذُِکِ سٔ  اْذ َو ٌَ َبَة ٣ُ ٌِ ٩ًَِ ُط ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ  َٗ ٥َِٟ یَِذُِکِ فٔي َطأ٧ِٔطٔ ک٠ُِّطٔ  طُ ٣ُِش٥ْٔ٠ َؤسَواٛٔطٔ َو َٛ  َوا

، اثعش نب میلس، فادل، رسمفؼ، اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ی ة
ع

 

صفح نب رمع، ملسم نب اربامیہ ، ش

اےنپ امتؾ اومر ںیم داںیئ رطػ ےس ادتباء رکےن وک یتح االاکمؿ دنسپ رفامےت ےھت اپزیکیگ احلص رکےن ںیم، اھگنک رکےن ںیم، وجات 

 اربامیہ ےتہک ںیہ ہک وسماک رکےن ںیم، افر اوہنں ےن اس اک ذرک ںیہن ایک ہک اےنپ امتؾ اومر ںیم۔ اامؾ اوبداؤد ےننہپ ںیم، ملسم نب



 

 

 رفامےت ںیہ ہک ہبعش ےن اس دحثی وک اعمذ ےس رفاتی ایک ےہ افر اس ںیم وسماک اک ذترکہ ںیہن ایک۔

، اثعش نب میلس، فادل :  رافی

 

ی ة
ع

 

 ، رسمفؼ، اعہشئصفح نب رمع، ملسم نب اربامیھ، ش

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 وجات ےننہپ اک ایبؿ

     739    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ز٫يَ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزصَي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذَا َحذَّ َّي اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػَّ

ابَِذُؤا بٔأََیا٥ُِٜٔ٨٣ٔ  َٓ أِت٥ُِ   َٟبِٔشُت٥ِ َوإَٔذا َتَوؿَّ

ی، زریہ، اشمع

ی ل
ف

 

ب

، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ڑپکے ونہپ افر بج مت 

فوض رکف وت اےنپ داںیئ اجبن ےس ادتباء رکف )ڑپکے ےننہپ ںیم ےلہپ داںیئ اہھت ںیم صیمق ےنہپ رھپ ابںیئ ںیم۔ فوض رکےت وہےئ ےلہپ 

 داایں اہھت دوھےئ رھپ ابایں۔

ی، زریھ، اشمع، اوباصحل، اوبرہریہ :  فیرا

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 رتسبفں اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رتسبفں اک ایبؿ

     740    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یزیذب٩ ْاٟذ، ا٤٬ٟذاِي ار٣َّي، اب٩ و٫ب، ابو٫اِي، ابي ًبذاٟزح٩٤ اٟحبَّي، جابز، :  راوی

ًَِبٔذ اٟ ٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ أَبٔي َصا٧ٔیٕئ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َِٟض٤َِذأِيُّ اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ أٟٕذ ا َْ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ  ِبٔذ َحذَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ُِٟحبَُّٔيِّ  زَِّح٩ٔ٤َ ا

ٔ َو اہللٔ  اْغ ٤َ٠ِٟٔزِأَة ُج١ٔ َؤَفَ اْغ ٟرٔلَّ ا٢َ َٔفَ َ٘ َٓ َغ  ِٟرُفُ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َذَِکَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٍُ ٔ ٕٔ َواٟزَّاب ِی َـّ َٔفَاْغ ٠ٟٔ

ِیَلا٪ٔ   ٠ٟٔظَّ

ی، اجرب، رفامےت ںیہ

ی ل
ح
ل

مدداین اریلم، انب فبھ، اوباھین، ایب دبعارلنمح ا
ه
ل

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  سیدینب اخدل، ا

رتسبفں اک ذرک ایک وت رفامای ہک آدیم وک اچےیہ ہک اکی رتسب اےنپ ےیل رےھک اکی اینپ ویبی ےک ےیل اکی امہمؿ ےک ےیل افر وچاھت اطیشؿ 

  رےنھک ںیم وکیئ رحج ںیہن(۔ےک ےیل )ینعی نیت ےس زادئ رانھک ارساػ ےہ نکیل ارگ یسک ےک اہں زایدہ امہمؿ آےت وہں وت زایدہ رتسب

ی، اجرب، :  رافی

ی ل
ح
ل

مدداین اریلم، انب فبھ، اوباھین، ایب دبعارلنمح ا
ه
ل

 سیدینب اخدل، ا

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رتسبفں اک ایبؿ

     741    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، ًبذاہلل، ب٩ جزاح، وٛیٍ، ارسائی١، س٤اک، جابز :  راوی

ا ٩ًَِ إرِٔسَ  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی َِٟحزَّأح  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍْ ح و َحذَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ سٔ َحذَّ ٔ ب٩ِٔ ئٔی١َ  ٩ًَِ َجابٔز ٤َإک 

ًَََّي ؤَسادَ  ّٜٔئا  أَیُِتُط ٣ُتَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي بَِیتٔطٔ ََفَ َّي اہللُ  ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٠ُِت  َْ ا٢َ َد َٗ ٔ َس٤َُزَة  ًَََّي َیَشارٔظ َِٟحزَّاحٔ  ٕ َزاَد اب٩ُِ ا ة



 

 

ا ٩ًَِ إرِٔسَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ إِٔسَح َٗ ٔ ًَََّي َیَشارٔظ ا  ـّ  ئٔی١َ أَِی

ادمح نب لبنح، فعیک، دبع اہلل، نب رجاح، فعیک، ارسالیئ، امسک، اجرب ےن رفامای ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

ےس کیٹ اگلےئ ےھٹیب ںیہ  اؿ ےک رھگ ںیم دالخ وہا وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیکت

 دبعاہلل نب ارجلاح ےن اینپ رفاتی ںیم ابںیئ اجبن اک یھب ااضہف ایک ےہ ہک اینپ ابںیئ اجبن ہیکت اگلےئ رشتفی رفام ےھت۔ اامؾ اوبداؤد

 ےن رفامای ہک ااحسؼ نب وصنمر ےن ارسالیئ ےس یھب یہی رفاتی ایک ےہ افر اس ںیم ابںیئ اجبن یھب رفاتی ایک ےہ۔

 ادمح نب لبنح، فعیک، دبعاہلل، نب رجاح، فعیک، ارسالیئ، امسک، اجرب :  یراف

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رتسبفں اک ایبؿ

     742    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد ب٩ رسی، وٛیٍ اسحاٚ ب٩ سٌیذ، ٤ًز َقشي، واٟذ اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔشيِّ  ُِِٟقَ ٤ِزٕو ا ًَ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ  َٙ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ إِٔسَح  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ ّة ٩ِ٣ٔ  َحذَّ َ٘ ِٓ َُّط َرأَی ُر ٤ًََُز أ٧َ

 َ َِٟی٩ٔ٤َ رَٔحاُُٟض٥ِ اِْل ٠َِیطٔ َوَس أَص١ِٔ ا ًَ َّي اہللُ  ٕة کَا٧ُوا بٔأَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َ٘ ِٓ ٔلَي أَِطَبطٔ ُر ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ ی٨َُِوَز إ َ٘ َٓ ٠َِی٨ُِوزِ َد٦ُ  َٓ  ٥ََّ٠

ئٔ  ََ ٔلَي َصُؤ  إ

روقیفں وک )وج اؿ ےک انھد نب رسی، فعیک ااحسؼ نب دیعس، رمع رقیش، فادل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن الہ نمی ےک ضعب 

اسھت رفس ےک اسیھت ےھت( داھکی ہک اؿ ےک رتسبے ڑمچے ےک ےھت وت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک وج صخش ہی اچےہ ہک 

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتیل مہنع ےس زایدہ اشمتہب دےھکی وت اؿ وک دھکی ےل۔

 رسی، فعیک ااحسؼ نب دیعس، رمع رقیش، فادل انب رمعانھد نب  :  رافی



 

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رتسبفں اک ایبؿ

     743    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٔیا٪، اب٩ ا٨٤ٟٜذر،اب٩ رسح،  :  راوی

َّي  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔذرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٔح َحذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَتََّخِذت٥ُِ َحذَّ ًَ اہللُ 

ََّضا َستَ  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ٨ََٟا اِْل٤َِ٧َاُن  َّي  ٠ُُِٗت َوأَِ  ُٜوُ٪ َل٥ُِٜ أ٤َِ٧َاْن أ٤َِ٧َاكّا 

انب رسح، ایفسؿ، انب ادکنملر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک مت ولوگں ےن دمنے )ےنھٹیب 

 یک دنسمںی( انبےیل۔ ںیم ےن رعض ایک ہک رامرے ےیل دمنے اہکں ںیہ؟ رفامای ہک رقنعبی ںیہمت دمنے وت ں ےگ۔

 رسح، ایفسؿ، انب ادکنملر، انب :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رتسبفں اک ایبؿ

     744    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٣ٌاویہ، ٫ظا٦ ب٩ رعوة، واٟذ، ًائظة رضي اہلل ٨ًہاًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ،  :  راوی

َو  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََ َحذَّ ا َٗ  ٍٕ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ ٨٣َٔی ًَائَٔظَة َرضَٔي َحذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة 

َِٟت کَاَ٪ ؤَساَدةُ َر  ا َٗ ٨ًََِضا  ا ٩ِ٣ٔ اہللُ  َ٘ َٔ ٠َِیَضا بٔا٠َِّٟی١ٔ ث٥َُّ اتَّ ًَ َّٟتٔي ی٨ََا٦ُ  ٍٕ ا ا٢َ اب٩ُِ ٨٣َٔی َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ   ُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ



 

 

 ْٕ  أََد٦ٕ َحِظُوَصا ٟٔی

ھا  ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت

 

ؼب

 ریض اہلل 

 

ة

 

س

ئ

 ںیہ ہک روسؽ اہلل امثعؿ نب اوبہبیش، ادمح نب عینم، اوباعمفہی، اشھؾ نب رعفة، فادل، اعب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہیکت سج رپ رات وک آپ وسای رکےت ےھت فہ ڑمچے اک اھت وج وجھکر یک اھچؽ ےس رھبا وہا اھت۔

 ریض اہلل اہنع :  رافی

 

ة

 

س

ئ

 امثعؿ نب اوبہبیش، ادمح نب عینم، اوباعمفہی، اشھؾ نب رعفة، فادل، اعب

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رتسبفں اک ایبؿ

     745    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوتوبہ، س٠امی٪، اب٩ حیا٪، ٫ظا٦، واٟذ، ًائظہ :  راوی

 ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو َتِوبََة َحذَّ ُة َحذَّ ٌَ َِٟت کَا٧َِت ٔؿِح ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ نٔي اب٩َِ َحیَّاَ٪  ٌِ َی

 ْٕ ٥َ ٩ِ٣ٔ أََد٦ٕ َحِظُوَصا ٟٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رتسب ڑمچے اک اھت سج ںیم وجھکر یک اوبوتہب، امیلسؿ، انب ایحؿ، اشھؾ، فادل، اعہشئ رفامیت ںیہ ہک وضحر 

 اھچؽ رھبی وہیئ یھت۔

 اوبوتہب، امیلسؿ، انب ایحؿ، اشھؾ، فادل، اعہشئ :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اک ایبؿرتسبفں 

     746    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یزیذ، زریٍ، ْاٟذ، حذا، ابوَٗل بة، زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب  ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  اُئ  َِٟحذَّ أْٟذ ا َْ ث٨ََا  ٍٕ َحذَّ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َِٟت َحذَّ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اُطَضا حَٔیا٢َ ٣َِشحٔذٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  کَاَ٪ َٔفَ

، زبنی تنب اؾ ہملس، رفامیت ںیہ ہک اؿ اک رتسب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم

 

ة
ی 
 ےک دسمد، سیدی، زرعی، اخدل، ذحا، اوبالق 

 ابلکل اقملب اھت۔

، زبنی تنب اؾ ہملس، :  رافی

 

ة
ی 
 دسمد، سیدی، زرعی، اخدل، ذحا، اوبالق 

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

  

 رپدے اکٹلےن اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رپدے اکٹلےن اک ایبؿ

     747    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ٤٧يَ، ٓـی١ ب٩ ُزواِي، ٧آٍ، ًبذاہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبذٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َُزَِواَ٪  ِی١ُ ب٩ُِ  ـَ ُٓ ث٨ََا  ٕ َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  اہللٔ َحذَّ

ا٢َ  َٗ  ١ِ ُْ ٥ِ٠َ یَِذ َٓ ا  َّ ِ ًَََّي بَابَٔضا ٔست َوَجَذ  َٓ ٨ًََِضا  َٓاك٤ََٔة َرضَٔي اہللُ  ٥َ أَتَي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ََّ بََذأَ بَٔضا َػَّ ٔ ١ُ إ ُْ ٤ََّ٠ا کَاَ٪ یَِذ َٗ  َو

آَصا ٣ُ  ٨ًَِطُ ََفَ ًََّٔيٌّ َرضَٔي اہللُ  َحاَئ  ًََّٔيٌّ َٓ أََتاُظ  َٓ  ١ِ ُْ ٥ِ٠َ یَِذ َٓ ٔلَيَّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّي اہللُ  َِٟت َجاَئ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا َٗ َٟٔک  ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ّة   ِضَت٤َّ



 

 

٠َیِ  ًَ  ١ِ ُْ ٥ِ٠َ َتِذ َٓ ََّک ٔجئَِتَضا  ٠َِیَضا أ٧َ ًَ اك٤ََٔة اِطَتذَّ  َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ ٧َِیا َو٣َا أ٧ََا  َضاَرضَٔي اہللُ  ا٢َ َو٣َا أ٧ََا َواٟذُّ َٗ

 ١ُِٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َ٘ َََصا بٔ َ َ ِْ َ أ َٓ اك٤ََٔة  َٓ ٔلَي  ََٓذَصَب إ  ٥َ ِٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواٟزَّ َّي اہللُ  َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

َٟضَ   ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ٔلَي بَنٔي ََُٓل٪ٕ ٣َا َیأ٣ُِزُِٔي بٔطٔ  ٠ِتَُِٔس١ِ بٔطٔ إ َٓ  ا 

امثعؿ نب اوبہبیش، انب ریمن، لیضف نب وزفاین، انعف، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت افہمط 

 دالخ ںیہن وہےئ افر فاسپ وہےئگ۔ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک رھگ رشتفی الےئ وت اؿ ےک درفازہ رپ اکی رپدہ اکٹلای وہا داھکی وت رھگ ںیم

ہمط انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ااسی تہب یہ مک وہات اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ ںیم اجںیئ  رگ ہی ہک رضحت اف

وت رضحت افہمط ےن اؿ وک وپےتھچ ےھت )نکیل اس رمہبت ااسی ںیہن وہا( بج رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رھگ ںیم دالخ وہےئ 

 وکنیگمغ داھکی رفامای ہک ںیہمت ایک وہا ےہ؟ فہ ےنہک  ےگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ ےھت نکیل رھگ ںیم دالخ ںیہن

 فآہل فملس وہےئ سپ رضحت یلع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع وک ڑبی اشؼ سگری ہی ابت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےئ افر اؿ ےک رھگ ںیم رشتفی ںیہن الےئ آپ 

ںیہن ےن رفامای ہک ریما افر داین اک ایک قلعت افر شقن فاگنر افر ریما ایک قلعت ےہ؟ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع افہمط ےک اپس ےئگ افر ا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفامؿ ےک ابرے ںیم التبای اوہنں ےن اہک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےیہک ہک 

آپ ےھجم ایک مکح دےتی ںیہ اس رپدہ ےک ابرے ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک افہمط ےس ہہک دے ہک اےس ینب 

 س  جیھ دف۔الفں ےک اپ

 امثعؿ نب اوبہبیش، انب ریمن، لیضف نب وزفاین، انعف، دبعاہلل نب رمع :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 رپدے اکٹلےن اک ایبؿ

     748    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 واػ١ ب٩ ًبذاًََّي اسذی، اب٩ ٓـی١، اپ٨ے واٟذ :  راوی

ا٢َ َوکَاَ٪  َٗ َِٟحٔذیٔث  ٩ًَِ أَبٔیطٔ بَٔضَذا ا ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ًََِّي اِْلََسذٔیُّ َحذَّ َ ًَِبٔذ اِْل ث٨ََا َوأػ١ُ ب٩ُِ  َّا ٣َِؤطًیاَحذَّ ِ   ٔست

 دبعاالیلع ادسی، انب لیضف، اےنپ فادل ےس یہی دحثی رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک فہ رپدہ شقنم اھت۔فالص نب 

 فالص نب دبعاالیلع ادسی، انب لیضف، اےنپ فادل :  رافی

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

  

  ینب وہ اس اک ایک مکح ےہسج ڑپکے ںیم بیلص

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 سج ڑپکے ںیم بیلص ینب وہ اس اک ایک مکح ےہ

     749    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ا ًی١، ابا٪، یحیي ، ٤ًزا٪ ب٩ حلا٪، ًائظہ، :  راوی

ث٨ََا ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َحذَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ اَ٪  ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ حٔلَّ ث٨ََا َیِحیَي َحذَّ أَبَاُ٪ َحذَّ

َبطُ  ـَ َٗ  ََّ ٔ ََ َیتَُُِک فٔي بَِیتٔطٔ َطِیّئا ٓٔیطٔ َتِؼ٠ٔیْب إ ٥َ کَاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

، رمعاؿ نب ناطؿ، اعہشئ، رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےکرھگ ںیم وکیئ ایسی زیچ ںیہن ومیس نب اامس لیع، اابؿ، ییحی

 وھچڑےت ےھت سج ںیم بیلص یک لکش فریغہ وہ  رگ اےس وتڑ ڈاےتل ےھت۔ )ات ہک اصنری ےک اسھت اشمتہب ہن وہ(۔

 ہشئ،ومیس نب اامس لیع، اابؿ، ییحی ، رمعاؿ نب ناطؿ، اع :  رافی

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

  



 

 

 اصتفری اک ایبؿ

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصتفری اک ایبؿ

     750    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٤ًز، جزیز، ًبذاہلل، ب٩ یحیي ،حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًَّي ب٩ ٣ذرک، ابي زرًہ،  :  راوی

 ًَ  ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز َة ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي ُزِر ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ٣ُِذرٕٔک   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٧َُطٓيٕ   ٩ِ

٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ  ٨ُِط  ًَ ًََّٓٔيٕ َرضَٔي اہللُ  ََ ُج٨ُْب ٩ًَِ  ََ ک٠َِْب َو َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ ُػوَرْة َو ٔ ٤َََِٟلئ ١ُ ا ُْ ََ َتِذ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   َػَّ

صفح نب رمع، ہبعش، یلع نب دمرک، ایب زرہع، انب رمع، رجری، دبع اہلل، نب ییحی، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت 

 فاےل رھگ ںیہ ہک آپ ےن 

 

 
 

رفامای? المہکئ )رتمح( اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم یوصری وہ، ہن ےتک فاےل رھگ ںیم افر ہن ج

 ںیم

 صفح نب رمع، ہبعش، یلع نب دمرک، ایب زرہع، انب رمع، رجری، دبعاہلل، نب ییحی ، :  رافی

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصتفری اک ایبؿ

     751    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یة، ْاٟذ، س٬ی١، اب٩ ابوػاٟح، سٌیذ ب٩ یشار انؼاری، زیذ ب٩ ْاٟذ، :  راوی

أْٟذ  َْ ٧َََا  َ َ ِْ َ َة أ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٩ًَِ َزیِذٔ ب٩ِٔ  َحذَّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َیَشإر اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٩ًَِ َس نٔي اب٩َِ أَبٔي َػأٟٕح  ٌِ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ َی



 

 

و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔي ك٠ََِحَة اِْلَِنَؼارٔیِّ  ِٟحَُضنٔيِّ  أٟٕذ ا َُٜة بَ َْ ٔ ٤َََِٟلئ ١ُ ا ُْ ِیّتا ٓٔیطٔ ََ َتِذ

 َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ َِٟضا  َ ًَائَٔظَة َنِشأ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٔلَي أ٦ُِّ ا ِٙ ب٨َٔا إ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َٗ ََ ت٤َِٔثا٢ْ َو ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إٔ٪َّ أَبَا ک٠َِْب َو ٨َ٠ِا یَا أ٦َُّ ا ُ٘

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ث٨ََا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِذُِکُ َذَٟٔک  ك٠ََِحَة َحذَّ ًَ َّي اہللُ  ٔت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ َض١ِ َس٤ٔ َٓ َذا  َٛ ََٜذا َو ٔ ب

 ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َب َّي اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ١َ ََخَ ٌَ َٓ ث٥ُُِٜ ب٤َٔا َرأَیُِتطُ  ٩ِٜٔ َسأَُحذِّ ََ َوَل َِٟت  ا َُّن َٗ ٨ُِت أََتَحي ُٛ ازٔیطٔ َو َِ َُٟط ٔف ٣َ ُٔو ُٗ

٠ًََِیَک یَا َر  ََل٦ُ  ٠ُِت اٟشَّ ُ٘ َٓ َب٠ُِتطُ  ِ٘ ا َجاَئ اِسَت َّ٤٠َ َٓ َزٔق  ٌَ ِٟ ًَََّي ا ََٓشتََِتُُط  ٨ََٟا  ِذُت ٤ََ٧ّلا کَاَ٪  َْ َ أ ُسو٢َ اہللٔ َوَرِح٤َُة اہللٔ َٓ

ِٟبَِیٔت  ٔلَي ا ٨ََوَز إ َٓ ٣ََک  ًَزََّک َوأَِِکَ َّٟٔذی أَ َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل ا َتَي  َوبََزکَاتُُط ا أ َٓ اصَٔیَة فٔي َوِجضٔطٔ  ًَََّيَّ َطِیّئا َوَرأَیُِت اِلَْکَ ٥ِ٠َ یَزُدَّ  َٓ أَی ا٤ََّ٨َٟم  ََفَ

ِٟحَٔحاَرَة َوا٠َََّٟٔن  ٨َا أَِ٪ ٧َُِٜشَو ا َٗ ٥َِٟ َیأ٣ُِز٧َِا ٓامَٔی َرَز ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  َٗ َُٜط ث٥َُّ  َّي َصَت ٠ُِتُط ا٤ََّ٨َٟم َحت ٌَ ُتُط َوَج ٌِ َل َ٘ َٓ َِٟت  ا ؤَساَدَتئِن َٗ

ًَََّيَّ  َٔک  ٥ِ٠َ ی٨ُِْٔکِ ذَٟ َٓ ا  ّٔ  َوَحَظِوتُُض٤َا ٟٔی

ل، انب اوباصحل، دیعس نب اسیر ااصنری، زدی نب اخدل، رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
ی 
ھ
َ

، اخدل، 

 

 قی ة
فبھ نب ب

 اتک وہ ای وکیئ ومریت وہ۔ زدی نب اخدل ان ینہ ےن دیعس نب فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم

اسیر ےس اہک ہک ریمے اسھت اؾ اوملنینم کشیب رضحت اوبب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع ااصنری ےن مہ ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےس یھبک اس اک ذترکہ انس ےہ؟ رفامای ہک ںیہن فملس یک اس رطح دحثی ایبؿ یک ےہ؟ وت ایک آپ ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

نکیل ںیم رقنعبی مت ےس اکی دحثی ایبؿ رکفں یگ وج ںیم ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک لمع داھکی ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل 

وطبر رپدہ ےک درفازہ یک وچڑایئ ںیم ہیلع فآہل فملس یسک رفس ںیم ےلکن، ںیم آپ یک فایسپ یک رظتنم یھت ںیم ےن اانپ اکی رپدہ ایل افر اےس 

اگل دایبج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت ںیم ےن آپ اک اابقتسؽ ایک ںیم ےن اہک ہک االسلؾ کیلع ای روسؽ اہلل۔ 

ای افر ںیم ےن آپ ےک رہچہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھگ رپ رظن دفڑایئ وت رپدہ داھکی سپ ریمی یسک ابت اک وجاب ںیہن د

رابرک رپ انوگاری دھکی یل۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپدہ ےک رقبی آےئ افر اےس چنیھک ڈاال، رھپ رفامای ہک اہلل اعتیل ےن 

یض اہلل اعتیل ہنع ںیمہ وج امؽ اطع ایک ےہ وت اس ںیم ںیمہ ہی مکح ںیہن دای ہک مہ رھتپفں افر اوٹنیں وک ڑپکے انہپںیئ رضحت اعہشئ ر

 یتہ ںیہ ہک ںیم ےن اےس اکٹ دای افر اس ےک دفےیکت انبےیل افر اؿ ےک درایمؿ وجھکر یک اھچؽ رھب دی وت اس لمع رپ وضحر ارکؾ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم رپ اس ےک ابرے ںیم ربا ہن امان۔

ل، انب اوباصحل، دیعس نب اسیر  :  رافی
ی 
ھ
َ

، اخدل، 

 

 قی ة
 ااصنری، زدی نب اخدل،فبھ نب ب



 

 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصتفری اک ایبؿ

     752    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، س٬ی١، :  راوی

ث٨ََا ِط إٔ٪َّ َصَذا  َحذَّ ٠ُِت یَا أ٣َُّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ ٣ِٔث٠ٔطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ بٔإِٔس٨َادٔظ ث٨ََا َجزٔیْز  َّي ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ثَنٔي أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َحذَّ

ارٔ  ٌٔیُذ ب٩ُِ َیَشإر ٣َِولَي بَنٔي ا٨َّٟحَّ ا٢َ ٓٔیطٔ َس َٗ ا٢َ َو َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ل ےس ایس رطح یک رفاتی رمفی ےہ زدی نب اخدل ےن اہک ہک ںیم ےن رعض ایک اے فادلہ، کشیب وضحر امثع
ی 
ھ
َ

ؿ نب اوبہبیش، رجری، 

 ۔ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس ہی ایبؿ ایک ےہ افر اس ںیم ہی یھب رفامای ہک دیعس نب اسیر ینب اجنر ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت

ل، امثعؿ نب :  رافی
ی 
ھ
َ

 اوبہبیش، رجری، 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصتفری اک ایبؿ

     753    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیذ ب٩ ْاٟذ، ابي ك٠حہ،ٗتیبة ب٩ سٌیذ، ٟیث، بٜيَ، برسب٩ سٌیذ ،  :  راوی

 ٩ًَِ أٟٕذ  َْ ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ  ٌٔیٕذ  ٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ َس  ٕ َٜيَِ ُ ٩ًَِ ب ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ إٔ٪َّ َحذَّ َٗ َُّط  أَبٔي ك٠ََِحَة أ٧َ

 َٜ ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ إَٔذا  َٓ ِذ٧َاُظ  ٌُ َٓ ا٢َ برُِسْ ث٥َُّ اِطَتکَي َزیِْذ  َٗ ١ُ بَِیّتا ٓٔیطٔ ُػوَرْة  ُْ ََ َتِذ َة 



 

 

َّي اہللُ ِٔيِّ َربٔیٔب ٣َِی٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ََ َِٟخِو بَِیذٔ اہللٔ ا ٌُ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ َْ ٓٔیطٔ ُػوَرْة  ِ ٥َِٟ یُخِ  بَابٔطٔ ٔست ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ًَِ ٧َََِٔا َزیِْذ 

٤ّا فٔي ثَِوٕب  ِٗ ََّ َر ٔ ا٢َ إ َٗ ُط حٔيَن  ٌِ ٥ِ َتِش٤َ َٟ ا٢َ ًُبَِیُذ اہللٔ أَ َ٘ َٓ  ٢ٔ َورٔ یَِو٦َ اِْلَوَّ  اٟؼُّ

نب دیعس، ثیل، ریکب، رسبنب دیعس ، زدی نب اخدل، ایب ب ہح، ےن رفامای ہک روسؽ اہلل ےن رفامای کشیب )رتمح ےک( رفےتش یوصری  ہبیتق

رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت۔ رسب ےتہک ںیہ ہک رھپ زدی نب اخدل امیبر وہےئ وت مہ ےن اؿ یک ایعدت یک وت اؿ ےک رھگ ےک درفازہ رپ فاےل 

 اہلل یوصری فاال رپدہ زپا وہا اپای۔ ںیم ےن دیبع اہلل اوخلالین ےس وج ہک اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتیل ہنع زفہج روسؽ اہلل یلص

ہل فملس ےک وسےلیت اھبیئ ےھت اہک ہک ایک زدی ےن ںیمہ ےلہپ رفز یوصری فایل دحثی ںیہن التبیئ یھت؟ دیبع اہلل ےن اہک ایک وساےئ اؿ ہیلع فآ

 شقن فاگنر ےک وج ڑپکے رپ وہں۔

 نب دیعس، ثیل، ریکب، رسبنب دیعس ، زدی نب اخدل، ایب ب ہح، :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 قی
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 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصتفری اک ایبؿ

     754    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ی١ ب٩ ًبذالْکی٥، ابزا ہی٥ :  راوی ٌٰ  حش٩ ب٩ ػباح اس٤

بَّأح أَ٪َّ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَ٘ٔی١ٕ  نٔي اب٩َِ  ٌِ ثَنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ َی ا٢َ َحذَّ َٗ ثَُض٥ِ  ی٥ٔ َحذَّ ِبٔذ اِلَْکٔ ًَ ٌٔی١َ ب٩َِ  إِٔس٤َ

أب َرضَٔي ا َِٟخلَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز ٤ًََُز ب٩َِ ا َّي اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ َجابٔز طٕ  ٨ًَُِط َوصِٔب ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ َِٟبِلَحأئ ہللُ  ِتٔح َوصَُو بٔا َٔ ِٟ َز٩َ٣َ ا

 َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحت َّي اہللُ  ٠َِضا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ُْ ٥ِ٠َ یَِذ َٓ َی٤ُِحَو ک١َُّ ُػوَرةٕ ٓٔیَضا  َٓ َبَة  ٌِ َٜ ِتَٔي اِل  ي ٣ُٔحَیِت ک١َُّ ُػوَرةٕ ٓٔیَضاأَِ٪ َیأ

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک زامہن ںیم رضحت رمع نسح نب ابصح اامسلیع نب دبعارکلمی، اربا میہ ےس رفاتی ےہ ہک 

 ریض اہلل اعتیل ہنع نب اطخب وک مکح دای ہک افر فہ احطبء ںیم ےھت ہک فہ ہبعک رشمہف ںیم اجںیئ افر اس ںیم وج یوصری وہ اےس اٹمدںی۔ سپ



 

 

  ںیہن دی یئگ اس ںیم دالخ ںیہن وہےئ۔وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج کت ہک اس ںیم ےس رہیوصری اٹم

ل نب دبعارکلمی، اربا میہ :  رافی
ٰی 
مع
َ

 نسح نب ابصح ا
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 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصتفری اک ایبؿ

     755    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ و٫ب، یو٧ص ، اب٩ ط٬اب، اب٩ سباٚ :  راوی

٩ًَِ ا  ٔٚ بَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ َ َحذَّ ث ا٢َ َحذَّ َٗ ًَبَّإض  ِتنٔي ب٩ِٔ 

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًََذِٔي أَِ٪ ٣َِی٤ُو٧َُة َزِوُد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ََل٦ کَاَ٪ َو ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ  ٔجََِٔی١َ 

ٔشطٔ َجزُِو  ِٔ ٍَ فٔي َن َٗ نٔي ث٥َُّ َو َ٘ ٥ِ٠َ ی٠َِ َٓ ِی٠ََة  أِي ا٠َّٟ َ٘ َح بٔطٔ َی٠ِ ـَ ٨َ َٓ ٔ ٣َاّئ  َذ بَٔیٔذظ َْ َ َد ث٥َُّ أ َٓأَُِخٔ أ٣َََز بٔطٔ  َٓ ٨ََٟا  ک٠َِٕب َتِحَت بَٔشإن 

أَِػبَ  َٓ ََ ُػوَرْة  ١ُ بَِیّتا ٓٔیطٔ ک٠َِْب َو ُْ ََ ٧َِذ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ََٟ٘ٔیُط ٔجََِٔی١ُ  ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِ ٣َََا٧َُط  َّي اہللُ  طٔ َوَس٥ََّ٠ َح ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

َِٟحائٔٔم الِ  ٔ َویَتَُُِک ک٠ََِب ا ِٔيَ َِٟحائٔٔم اٟؼَّ ِت١ٔ ک٠َِٔب ا َ٘ ََٟیأ٣ُِزُ بٔ َُّط  َّي إ٧ٔ َََِٟٔلٔب َحت ِت١ٔ ا َ٘ أ٣َََز بٔ َٓ ٔ  َٜبٔيَ

ھا ب، انب ابسؼ رفامےت ںیہ ہک ےھجم اؾ اوملنینم رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتیل ہنع

 

َ

ےن التبای  ادمح نب اصحل، انب فبھ، ویسن ، انب 

ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب ربجالیئ ےن ھجم ےس فدعہ رفامای ےہ ہک آج یک رات ھجم ےس الماقت رکںی 

ےگ نکیل اوہنں ےن ھجم ےس الماقت ںیہن یک۔ رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دؽ ںیم ایخؽ آای ہک رامرے رتسب ےک ےچین 

 اک الپ ےہ سپ اس ےک ےیل اکنےنل مکح دای انچہچن اےس اکنال ایگ رھپ آپ ےن اےنپ دتس رابرک رپ اپین ایل افر  ےل یک ہگج رپ اکی ےتک

ڑھچک دای۔ سپ بج ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الماقت رفامیئ وت اہک ہک مہ اےسی رھگ ںیم دالخ 

 وہ افر ہن یوصریفاےل رھگ ںیم حبص وک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتکں ےک لتق اک مکح ددیای اہیں ںیہن وہےت سج ںیم اتک

 کت ہک وضحرےن تیھک یک افحتظ ےک ےیل ےتک وک امرےن اک مکح دای افر ڑبے تیھک یک افحتظ فاےل ےتک وک وھچڑ دےنی اک مکح دای۔



 

 

ھا ب، انب ابسؼادمح نب اصحل، انب فبھ، ویسن ،  :  رافی

 

َ

 انب 

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

  

 ابلس اک ایبؿ :   ابب

 اصتفری اک ایبؿ

     756    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص ب٩ ابواسحاٚ، ٣حا٫ذ، ابوہزیزہابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسٰحٙ َقازی،  :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ أَبٔي إِٔسَح زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي َحذَّ ث٨ََا أَبُو َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٣َُحاصٕٔذ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ نٔي أَِ٪ صَُزیَِزَة  ٌِ ٥ِ٠َ ی٨َ٤َِ َٓ َِٟبارَٔحَة  ا٢َ لٔي أََتِیُتَک ا َ٘ َٓ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ َس٥ََّ٠ أََتأِي ٔجََِٔی١ُ 

ٕ ٓٔیطٔ َت٤َاثٔی١ُ َوکَاَ٪  ا٦ُ ٔستَِ ِٟبَِیٔت َٔقَ َِٟبأب َت٤َاثٔی١ُ َوکَاَ٪ فٔي ا ًَََّي ا َّطُ کَاَ٪  ََّ أ٧َ ٔ ٠ُِت إ َْ وَ٪ َد ُٛ َٓ  أَ ِٟبَِیٔت ک٠َِْب  ٤ُزِ بَٔزأِٔض فٔي ا

 ِ١ِ ٨٣ٔ ٌَ ٠ِیُِح َٓ  ٍِ َل ِ٘ ٠ُِی َٓ  ٔ تَِ َحَزةٔ َو٣ُزِ بٔاٟشِّ َضِیَئةٔ اٟظَّ َٛ َیٔؼيَُ  َٓ  ٍُ َل ِ٘ ِٟبَِیٔت یُ َّٟٔذی فٔي ا ٤َِثا٢ٔ ا طُ ؤَساَدَتئِن ٨ِ٣َبُوَذَتئِن تُوكَآَٔ٪ اٟتِّ

 ًَ َّي اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ َٔ َٓ ِد  ٠ُِیِْخَ َٓ ٠ََِِٟٔب  أ٣ُٔزَ َو٣ُزِ بٔا َٓ ُض٥ِ  َٟ ٕذ  ـَ ٠ََُِِٟب َٟٔحَش٩ٕ أَِو حَُشيِٕن کَاَ٪ َتِحَت َن ٥َ َوإَٔذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ یز ٔ َیاُب َطَبُط اٟرسَّ ٠ًََِیطٔ اٟثِّ  ٍُ ُذ َطِیْئ تُوَؿ ـَ ا٢َ أَبُو َداُود َوا٨َّٟ َٗ َد  أَُِخٔ َٓ  بٔطٔ 

 ،دھ، اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوب ااحسؼ رقازی، ویسن نب اوبااحسؼ، اجم

رفامای ہک اے ربجالیئ ریمے اپس آےئ افر ھجم ےس اہک ہک سگہتش رات آپ ےک اپس آای اھت سپ ےھجم دالخ وہےن ےس یسک ےن ںیہن 

ا اھت۔ افر رھگ ںیم اتکیھب اھت سپ آپ رھگ ںیم رفاک  رگ ہی ہک درفازہ رپ ومرایتں ینب یھت افر رھگ ںیم یوصریفں ےس شقنم رپدہ اک ڑپک

وموجد اصتفری ےک وت رس اکےنٹ اک مکح دےیجی وت فہ درتخ یک رطح وہاجںیئ ےگ ) ے اجؿ( افر رپدہ ےک ابرے ںیم مکح دںی ہک اےس 

اک مکح دای سپ وضحر ارکؾ یلص  اکٹ دای اجےئ سپ اس ںیم دف دنسمںی انبیل اجںیئ ےنھٹیب ےک ےیل وج رفدنی اجےئ افر ےتک وک ابرہ اکنےنل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی یہ ایک ہکبج اتک رضحت نسح ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت نیسح ریض اہلل اعتیل ہنع اک اھت وج اؿ ےک گنلپ

 ےک ےچین اھت سپ اس ےک ابرے ںیم مکح دای ایگ وت اےس اکنؽ دای ایگ۔



 

 

  رقازی، ویسن نب اوبااحسؼ، اجم ،دھ، اوبرہریہاوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوباقٰحس :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ : ابب

 یھگنک رکےن اک ایبؿ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یھگنک رکےن اک ایبؿ

     757    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ٫ظا٦ ب٩ سٌیذ، حشا٪، حش٩، ًبذاہلل ب٩ ١ِٔ٣، :  راوی

 َ ا٢َ ٧ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا اَ٪  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َحشَّ ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي اہللُ َهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػ َحذَّ َّ

ََّ ًُٔبا ٔ ١ٔ إ ََجُّ
َّ ٩ًَِ اٟت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

دسمد، ییحی، اشھؾ نب دیعس، اسحؿ، نسح، دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھگنک رکےن 

 ےس عنم رفامای ےہ اال ہی ہک اکی رفز وھچڑ رک یک اجےئ۔

 اشھؾ نب دیعس، اسحؿ، نسح، دبعاہلل نب لفغم،دسمد، ییحی ،  :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یھگنک رکےن اک ایبؿ

     758    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي، یزیذا٤ٟازِي، جزیزی، ًبذاہلل ب٩ بزیذہ،حش٩ ب٩  :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیِ   ٩ًَِ ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٧َََا ا َ َ ِْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَ ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َذَة أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرَح١َ إ ًَ َّي اہللُ  َ َػَّ ُت أ ٌِ ٜٔنِّي َس٤ٔ ٥َِٟ آتَٔک َزائّٔزا َوَل ِّي  ِٔ ا٢َ أ٣ََا إ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٔذ٦َ  َ٘ َٓ ََٟة ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ َوصَُو ب٤ِٔٔصَ  ا ـَ َٓ ٧َا لَي 

ا٢َ َو  َٗ ٥َ َرَجِوُت أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٨ًَِٔذَک ٨ِ٣ٔطُ ٥ْ٠ًِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ٣َ َوأ٧ََِت َحٔذیّثا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ا٢َ  َٗ ا صَُو 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ی٨َِ  َّي اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ٌّٔثا َوأ٧ََِت أ٣َٔيَُ اِْلَِرٔق  ٤َا لٔي أََراَک َط ا٢َ َٓ َٗ  ٔ اظ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔر ثٔيَ َٛ  ٩ًَِ َضا٧َا 

ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟ  َٗ ٠َِیَک حَٔذاّئ  ًَ ََ أََری  ٤َا لٔي  ٥َ َیأ٣ُِز٧َُا أَِ٪ ٧َِحَتفَٔي أَِحَیا٧ّآَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ٔبيُّ َػَّ

نسح نب یلع، سیدیااملزین، رجریی، دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ریض اہلل اعتیل 

اھ افر فہ رصم ںیم ےھت سپ فہ اؿ ےک اپس آےئ افر رفامای ہک ہنع ںیم ےس اکی صخش ےن اضفہل نب دیبل یک رطػ رتخ رفس ابدن

رہباحؽ ںیم آپ ےک اپس آپ یک زایرت ےک فا ےط ںیہن آای ہکلب ںیم ےن افر آپ ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایسکی 

رفامای ہک الفں الفں دحثی  دحثی ینس یھت ےھجم ہی ادیم ےیہ ہک اس ےک ابرے ںیم آپ وک ملع وہاگ اوہنں ےن اہک فہ ایک ےہ؟

)رہباحؽ اس ےک دعب( اس احصیب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اضفہل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ہک ایک وہا ہک ںیم ںیہمت رھکبے ابولں ںیم 

 ہیلع فآہل فملس دھکی راہ وہں ہکبج مت اس ہطخ زنیم ےک احمک یھب وہ اضفہل ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک کشیب وضحر رکمی یلص اہلل

ںیمہ تہب زایدہ شیعت افر وخاحشیل ےس عنم رفامےت ےھت رھپ اؿ احصیب ےن اہک ہک ےھجم ایک وہا ہک ںیم آپ )ےک ریپفں( رپ وجےت ںیہن 

 ۔دھکی راھ؟ اضفہل ےن رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ مکح رفامای اھت ہک یھبک اھبکر ےگنن ریپ یھب الچ رکف

 نسح نب یلع، سیدیااملزین، رجریی، دبعاہلل نب ربدیہ، :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یھگنک رکےن اک ایبؿ

     759    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نٔیَّي، ٣ح٤ذب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ًبذاہلل ب٩ ابوا٣ا٣ہ، ًبذاہلل ب٩ ٌٛب، حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي أ٣َُ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ًَِبذٔ َحذَّ  ٩ًَِ ٔب ب٩ِٔ  ا٣ََة  ٌِ َٛ اہللٔ ب٩ِٔ 

 ِ ٧ ٥َ َیِو٣ّا ٨ًَِٔذُظ اٟذُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َذَِکَ أَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة  َّي اہللُ ٣َأٟٕک  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َیا 

وَ٪ إٔ٪َّ  ٌُ ََ َتِش٤َ َ وَ٪ أ ٌُ ََ َتِش٤َ ا٢َ أَبُو َداُود صَُو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َٗ  ١َ حُّ َ٘ نٔي اٟتَّ ٌِ َِٟبَذاَذَة ٩ِ٣ٔ اِْلٔی٤َأ٪ َی َِٟبَذاَذَة ٩ِ٣ٔ اِْلٔی٤َأ٪ إٔ٪َّ ا ا

٠ََبَة اِْلَِنَؼارٔیُّ  ٌِ  أَبُو أ٣َُا٣ََة ب٩ُِ َث

ی، دمحمنب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، دبعاہلل نب اوباامہم، دبعاہلل نب بعک، رضحت اوباامہم ریض اہلل 

ی ل
ف

 

ب

اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک احصہب 

 ایک رکاؾ ےن اکی رفز وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم داین اک ذترکہ ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

 اامیؿ یک دلیل ےہ ینعی مت ںیہن ےتنس؟ ایک مت ںیہن ےتنس؟ ہک زبی فزتنی رتک رکان، رپادنگہ رانہ ہی اامیؿ یک دلیل ےہ رتک زتنی

 کشخ افر اسدہ زدنیگ سگاران۔

ی، دمحمنب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، دبعاہلل نب اوباامہم، دبعاہلل نب بعک، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 وخوبش اک اامعتسؽ بحتسم ےہ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وخوبش اک اامعتسؽ بحتسم ےہ

     760    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 نصب٩ ًَّي، ابو٣ح٤ذ، طیبا٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ًبذاہلل ٣ختار، ٣وسٰي ب٩ ا٧ص، :  راوی

ًََّٓٔيٕ  ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ أ٧ََٕص َحذَّ ٤ُِِٟخَتارٔ  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ َطِیَباَ٪ ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََذ  ٩ًَِ َحذَّ  

ُب ٨ِ٣َٔضا َّْٜة یََتَلیَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُس َّي اہللُ  ا٢َ کَا٧َِت ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ َٗ  أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

، ابیشؿ نب دبعارلنمح، دبعاہلل اتخمر، ومٰیس نب اسن، اسن رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رصننب یلع، اوبدمحم

 اپس ہکس )ومجمہع وخوبشایت( اھت سج ےس آپ وخوبش اگلای رکےت ےھت۔

 رصننب یلع، اوبدمحم، ابیشؿ نب دبعارلنمح، دبعاہلل اتخمر، ومٰیس نب اسن، :  رافی

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

  

 ابولں وک درتس رانھک

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ابولں وک درتس رانھک

     761    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ز٧اد، س٬ی١ ب٩ ابوػاٟح، س٠امی٪ ب٩ دواؤد ٬٣زی، اب٩ و٫ب، :  راوی

٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ   ٔ ثَنٔي اب٩ُِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ َ َ ِْ ٤َِِٟضزٔیُّ أَ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزََة َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   أَبٔي َػأٟٕح 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٣ِطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٠ُِیِْکٔ َٓ ْز  ٌِ َُٟط َط ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪  َٗ 

ل نب اوباصحل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج 
ی 
ھ
َ

رری، انب فبھ، زاند، 
ھ
م

امیلسؿ نب دفاؤد 

 صخش ےک ابؽ وہں )ڈاڑیھ ای رس ےک( اےس اچےیہ ہک اؿ اک ارکاؾ رکے۔

رری، انب ف :  رافی
ھ
م

ل نب اوباصحل،امیلسؿ نب دفاؤد 
ی 
ھ
َ

 بھ، زاند، 
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 وعروتں وک دنہمی اگلان اسیک ےہ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں وک دنہمی اگلان اسیک ےہ

     762    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز، یحیي ب٩ سٌیذ، ًَّي ب٩ ٣بارک، :  راوی

ثَِتنٔي َِکٔ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک  ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ َس ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ا٦ٕ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أََتِت َحذَّ ی٤َُة ب٨ُِٔت َص٤َّ

صُطُ کَاَ٪ َحبٔیٔبي َرُسو٢ُ اًَائَٔظَة َرضَٔي  ٩ِٜٔ أَِِکَ ََ بَأَِض بٔطٔ َوَل َِٟت  ا َ٘ َٓ ِٟح٨َّٔأئ  أب ا ـَ ْٔ ٩ًَِ ِتَضا  َٟ َ َشأ َٓ ٨ًََِضا  َّي اہللُ اہللُ  ہللٔ َػَّ

ٔ اٟزَّأِضٔ  ز ٌِ اَب َط ـَ نٔي ْٔ ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َت َٗ ُظ رٔیَحطُ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِْکَ

 نب دیعس، یلع نب رابرک ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دنہمی ےک دیبع اہلل نب رمع، ییحی

اضخب ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت رفامای ہک اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ہک نکیل ںیم اےس اندنسپ رکیت وہں ویکہکن ریمے وبحمب یلص 

 ۔اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک وب وک اندنسپ رفامےت ےھت

 دیبعاہلل نب رمع، ییحی نب دیعس، یلع نب رابرک، :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں وک دنہمی اگلان اسیک ےہ

     763    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

بلہ ب٨ت ٤ًز، ٣حاطٌیہ، ا٦ حش٩، :  راوی  ٣ش٥٠ ب٩ ابزا٫ی٥،ُ 

 ُ تٔي أ َّ٤ًَ ثَِتنٔي  َِٟت َحذَّ ا َٗ ُة  ٌٔیَّ ٤َُِٟحأط ٤ًَِزٕو ا ثَِتنٔي ُِٔبَلُة ب٨ُِٔت  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ تَٔضا  ٩ًَِ َجذَّ َِٟحَش٩ٔ  ٦ُّ ا

٨ًَِضَ  َّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  أ٧َ َٛ ِیٔک  َّٔ َٛ ٔی  َِّ ي َِ َّي ُت ٔک َحت ٌُ ٔ ََ أُبَای ا٢َ  َٗ نٔي  ٌِ ٔ َِٟت یَا ٧َٔبيَّ اہللٔ بَای ا َٗ ٍٕ ا أَ٪َّ ص٨َِٔذ ب٨َِٔت ًُتَِبَة  ا َسبُ َّٔ َٛ  ُض٤َا 

، اؾ نسح ےس رفاتی ےہ ہک دنہ تنب ہبتع ےن اہک ہک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل  

 

ہیلع فآہل فملس  ملسم نب اربامیہ ، ہطبغ تنب رمع، اجمعش

 ےھجم تعیب رکےیجیل۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےھجت تعیب ںیہن رکفں اگ اہیں کت ہک وت اینپ دفونں ویلیھتہں وک

 دبؽ دے وگای ہک فہ یسک دردنے یک ایلیھتہں ںیہ۔ )دصقم ہی ےہ ہک ابلکل وعروتں ےک اہھت ےتگل یہ ںیہن ھچک دنہمی ای زویر ےس

آراہتس رکف اتہک رمدفں ےک اہھت ےس اشمتہب متخ وہاجےئ۔ اہیں ہی یھب اید رےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تعیب ںیم 

 ( وعروتں اک اہھت اےنپ اہھت ںیم ںیہن ےتیل ےھت ہکلب اافلظ ولہکا دےتی ےھت۔

، اؾ نسح، :  رافی  

 

 ملسم نب اربامیھ، ہطبغ تنب رمع، اجمعش

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں وک دنہمی اگلان اسیک ےہ

     764    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣لیٍ ب٩ ٣ی٤و٪، ػٔیة ب٨ت ًؼ٤ہ، حرضت ًائظہ رضي  ٣ح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ اٟؼو ری، ْاٟذب٩ ًبذاہلل، ًبذاٟزح٩٤، :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

ٍُ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ث٨ََا ٣ُٔلی ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ أُٟذ ب٩ُِ  َْ ث٨ََا  ورٔیُّ َحذَّ ٕذ اٟؼُّ ُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ َة ب٨ِٔٔت ًِٔؼ٤ََة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ

 َٗ ٨ًََِضا  بَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٕ بَٔیٔذَصا َٛٔتاْب إ َِٟت أَِو٣َِت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ٔستَِ َف ا

َِٟت ب١َِ ا٣َِزأَ  ا َٗ  ٕ ا٢َ ٣َا أَِدرٔی أَیَُذ َرُج١ٕ أ٦َِ یَُذ ا٣َِزأَة َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََذُظ  ًَ َّي اہللُ  ِٔت  ةْ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ََّ ي َِ َٟ ٨ِٔت ا٣َِزأَّة  ُٛ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ



 

 

ِٟح٨َّٔائٔ  نٔي بٔا ٌِ اَرٔک َی َٔ  أَِه

دمحم نب دمحم اوصل ری، اخدلنب دبع اہلل، دبعارلنمح، عیطم نب ومیمؿ، ہیفص تنب ہمصع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک 

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک انؾ طخ اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل  اکی وعرت ےن رپدہ یک افٹ ےس ااشرہ ایک اس ےک اہھت ںیم وضحر

ھت ےہ ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اہھت ڑکپ ایل افر رفامای ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک یسک رمد اک اہھت ےہ ای وعرت اک؟ فہ ےنہک یگل ہک وعرت اک اہ

 دنہمی ےک اسھت  ریغت رکد یت۔ رفامای ہک ارگ وت وعرت وہیت وت رضفر اےنپ اہوھتں یک اویلگنں وک

 تنب ہمصع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

فی ة
 دمحم نب دمحم اوصل ری، اخدلنب دبعاہلل، دبعارلنمح، عیطم نب ومیمؿ، ط

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

  

 اےنپ رس ںیم اگلان اناجزئ ےہدفرسے ےک ابولں وک 

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے ےک ابولں وک اےنپ رس ںیم اگلان اناجزئ ےہ

     765    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، واٟذ، اب٩ ط٬اب، ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، :  راوی

ِبُذ اہللٔ  ًَ ث٨ََا  اؤیََة ب٩َِ أَبٔي ُس َحذَّ ٌَ ٣ُ ٍَ َّطُ َس٤ٔ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٩ًَِ ح٤َُِیذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  َیاَ٪ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ِٔ

٤َِٟذٔ  و٢ُ یَا أَص١َِ ا ُ٘ ٔسٓيٕ َی ٕ کَا٧َِت فٔي یَٔذ رَحَ ز ٌِ ّة ٩ِ٣ٔ َط ُٗؼَّ ٔ َوَت٨َاَو٢َ  َََ٨ِٔ٤ِٟ ًَََّي ا ُت َرُسو٢َ ًَا٦َ َحخَّ َوصَُو  ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ُٛ ی٨َةٔ أَی٩َِ ٤َ٠ًَُاُؤ

ائٔی١َ حٔيَن اتَّ  َِٜت ب٨َُو إرِٔسَ ٤ََّا َص٠َ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٔ َوَی ٩ًَِ ٣ِٔث١ٔ َصٔذظ ٥َ ی٨ََِهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔ نَٔشاُؤص٥ُِ اہللٔ َػَّ  َخَذ صَٔذظ

ھا ب،  دیم نب دبعارلنمح ےس 

 

َ

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع دبع اہلل نب ہملسم، امکل، فادل، انب 

ےس جح ےک رفز انس افر فہ ربنم رپ ےھت اوہنں ےن اکی اھچگ ابولں اک وج درابؿ ےک اہھت ںیم اھت ایل ہہک رےہ ےھت ہک اے الہ دمہنی 

 ےس عنم رفامےت ےھت۔ افر آپ رفامای اہمترے املعء اہکں ںیہ؟ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ اس ےسیج



 

 

 رکےت ےھت ہک کشیب ینب ارسالیئ اس فتق الہک وہےئ بج اؿ یک وعروتں ےن ہی انبان رشفع ےیک۔

ھا ب،  دیم نب دبعارلنمح، :  رافی

 

َ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، فادل، انب 

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے ےک ابولں وک اےنپ رس ںیم اگلان اناجزئ ےہ

     766    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ، ًبیذاہلل، ٧آٍ، اح٤ذ ب٩ حب١٨، ٣شذد، یحیي :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَنٔي ٧َآ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ث٨ََا َیِحیَي  ََ َحذَّ ا َٗ ْد  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُشذَّ ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ 

٤ُِِٟشَتِؤػ٠ََة َو  َِٟوأػ٠ََة َوا ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٤ُِِٟشَتِؤط٤َةَ َػَّ َِٟوأط٤ََة َوا  ا

ل، دسمد، ییحی، دیبع اہلل، انعف ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فگ اگلےن )دفرسے ےک ابولں 

 

 ی
حت

ادمح نب 

 وک وجڑےن فایل( ڑجفاےن فایل، مسج وگدےن فایل افر مسج دگفاےن فایل وعرت رپ تنعل رفامیئ ےہ۔

  :  رافی

ح

ل، دسمد، ییحی ، دیبعاہلل، انعف،ادمح نب 

 

 ی
ت

 

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے ےک ابولں وک اےنپ رس ںیم اگلان اناجزئ ےہ

     767    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبة، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، :  راوی

٩ًَِ إٔبِ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔذ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َزاصٔی٥َ 

 ٩َ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ َٔ اہللٔ  َؼأت ث٥َُّ اتَّ ٤ُِٟت٤٨ََِّ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َوا َٗ َِٟوأػََلٔت و  ْذ َوا ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٤ُِِٟشَتِؤط٤َأت  َِٟوأط٤َأت َوا ا اہللُ ا َ٘

ا َ٘ َّ َذَٟٔک ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ بَنٔي أََسٕذ ُی َب٠َ َٓ ًَزَّ َوَج١َّ  َٙ اہللٔ  ٠ِ َْ ََأت  ِّ ي َِ ٤ُِٟ ٠َِّحأت ٠ُِٟٔحِش٩ٔ ا َٔ ٤َُت ِٟ وَب َزاَد ًُِث٤َاُ٪  ٢ُ َوا ُ٘ ٌِ ََٟضا أ٦ُُّ َی

٤ُِِٟشَتوِ  َِٟوأط٤َأت َوا ٨َِت ا ٌَ َٟ ََّک  ٨ًََِک أ٧َ نٔي  َِ َِٟت ب٠ََ ا َ٘ َٓ أََتِتُط  َٓ ا  َ٘ َٔ آَ٪ ث٥َُّ اتَّ ُِِٟقِ أُ ا َِٟوأػََلٔت کَا٧َِت َتِِقَ ْذ َوا ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٔط٤َأت 

 َ٘ َٔ َؼأت ث٥َُّ اتَّ ٤ُِٟت٤٨ََِّ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َوا َٗ ََ و  ا٢َ َو٣َا لٔي  َ٘ َٓ الَي  ٌَ َٙ اہللٔ َت ٠ِ َْ ََأت  ِّ ي َِ ٤ُ ِٟ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ٠ُِٟٔحِش٩ٔ ا َٗ ٠َِّحأت  َٔ ٤َُِٟت ا َوا

ِذ ََقَ  َ٘ َٟ َِٟت  ا َٗ الَي  ٌَ ٥َ َوصَُو فٔي َٛٔتأب اہللٔ َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ َٟ  ٩ُ ٩ِ٣َ ٌَ ِٟ َٟ أَ ٤َا أُِت ٣َا بَيَِن  َٓ  ٕٔ ٤ُِِٟؼَح ِوحَِي ا

َُٓخُذوُظ َو  ٥ِ اٟزَُّسو٢ُ  ُٛ أَ َو٣َا آَتا ِذ َوَجِذتٔیطٔ ث٥َُّ ََقَ َ٘ َٟ أِتٔیطٔ  ٨ِٔت ََقَ ُٛ َٟئ٩ِٔ  ا٢َ َواہللٔ  َ٘ َٓ ِّي َوَجِذتُُط  ِٔ َِٟت إ ا َٗ ا٧َِتُضوا  َٓ ٨ِطُ  ًَ  ٥ِ ُٛ ٣َا ٧ََضا

 ِ ا٧ َٓ َّٔي  ُْ َٓاِد ا٢َ  َٗ ًَََّي ا٣َِزأَتَٔک  َف َصَذا  ٌِ َِٟت ٣َا َرأَیُِت أََری َب ا َ٘ َٓ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪  َٗ ا٢َ ٣َا َرأَیِٔت و  َ٘ َٓ َجِت  ٠َِت ث٥َُّ ََخَ َْ ََٓذ ُوزٔی 

٨َا ٌَ َٔک ٣َا کَا٧َِت ٣َ ِو کَاَ٪ ذَٟ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 

 ےن دمحم نب یسیع، امثعؿ نب ایب ہبیش ، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع

رفامای ہک اہلل اعتیل تنعل رفامےئ مسج وگدےن فایل افر دگفاےن فایل وعروتں رپ۔ دمحم نب ٰیسیع ےن اینپ رفاتی ںیم رس ےک ابولں ںیم 

دفرسے ابؽ وجڑےن فایل رپ یھب تنعل رکے، اک ااضہف ایک ےہ۔ افامثعؿ نب اربامیہ ےن اینپ رفاتی ںیم ابؽ اڑیھکےن فایل، یھب ایبؿ 

۔ وج اہلل یک ںیہ رھپ  آےگ دفونں قفتم ںیہ ہک رفامای ہک اہلل تنعل رفامےئ اؿ وعروتں رپ وج اےنپ داوتنں وک دیشکہ رکیت ںیہ وختروریت ےیل  

 یک قیلخت وک دبتلی رکیت ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اس رفامؿ یک االطع ینب ادس یک اکی وعرت وک چنہپ یئگ

ب اہک اجات اھت امثعؿ نب اربامیہ ےن اینپ رفاتی ںیم ہی یھب اہک ہک فہ رقآؿ رکمی زپاھ رکیت یھت رھپ آےگ دفونں قفتم ںیہ وت ےسج اؾ وقعی

فہ انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس آیئ افر ےنہک یگل ہک ےھجم آپ ےک وحاےل ےس ہی ابت یچنہپ ےہ ہک آپ مسج وگدےن فایل، 

ابولں ںیم دفرسے ےک ابؽ وک وجڑےن فایل افر ابولں وک اڑیھک ےن فایل افر داوتنں وک وختروریت ےک ےیل دیشکہ دگفاےن فایل، رس ےک 

 رکےن فایل وعرںیت، افر وج اہلل یک قیلخت ںیم دبتلی فرتمیم رکیت ںیہ تنعل یک ےہ انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ےھجم ایک

فں ےسج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ افر فہ اہلل یک اتکب ںیم یھب ےہ فہ وعرت امعن ےہ ہک ںیم اےس تنعل ہن رک

ےنہک یگل ہک کشیب ںیم ےن رقآؿ ےک دفونں وتگں ےک درایمؿ )ینعی وپرا رقآؿ( زپاھ ےہ نکیل ےھجم وت ہی ںیہک یھب ہن یلم۔ انب وعسمد 

ارگ وت حیحص ونعمں ںیم اےس زپیتھ وت رضفر اپیتیل رھپ اوہنں ےن ہی آتی زپیھ )افر وج ںیہمت ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای دخا یک مسق 



 

 

روسؽ دای رکںی فہ ےل ایل رکف افر سج ےس رفک دںی اس ےس رک اجای رکف( فہ ےنہک یگل ہک ںیم ےن اؿ ںیم ضعب ابںیت آپ یک ا ہیل 

فہ رھگ ںیم دالخ وہیئ رھپ ابرہ یلکن وت اہک ہک ںیم ےن ںیہن داھکی انب وعسمد  یک یھب دیھکی ںیہ آپ ےن رفامای ہک ااھچ اجؤ افر دوھکی سپ

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ارگ ااسی وہات وت فہ رامرے اسھت ہن وہیت۔

، رجری، وصنمر، اربامیہ، ہمقلع، :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 دمحم نب یسیع، امثعؿ نب ایب س

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے ےک ابولں وک اےنپ رس ںیم اگلان اناجزئ ےہ

     768    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ رسح، و٫ب، اسا٣ہ، ابا٪ ب٩ ػاٟح، ٣حا٫ذ ب٩ جبيَیز اب٩ ًباض، :  راوی

٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ ٣َُحاصٔٔذ ب٩ِٔ َجََِ ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٩ًَِ أَُسا٣ََة  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٔح َحذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ٨َِت َحذَّ ٌٔ ا٢َ ُٟ َٗ ًَبَّإض  ب٩ِٔ 

٤ُِِٟشَتِؤط٤َُة  َِٟوأط٤َُة َوا َؼُة َوا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٤ُِِٟشَتِؤػ٠َُة َوا٨َّٟا٣َٔؼُة َوا َِٟوأػ٠َُة َوا َِٟوأػ٠َةٔ ا ٔشيَُ ا ِٔ ا٢َ أَبُو َداُود َوَت َٗ ٔ َدإئ  َُيَِ  ٩ِ٣ٔ

َِٟحأجَب  ُع ا ُ٘ َّٟتٔي َت٨ِ ٤ُو٢ُ بَٔضا َوا٨َّٟا٣َٔؼُة ا ٌِ ٤َِٟ ٤ُِِٟشَتِؤػ٠َُة ا ٔ ا٨َِّٟشأئ َوا ز ٌِ َز بَٔظ ٌِ َّٟتٔي َتٔؼ١ُ اٟظَّ َؼُة ا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ُط َوا َّٗ ٔ َّي تُز  َحت

َِٟوأط٤َ  ٤ُو٢ُ بَٔضا َوا ٌِ ٤َ ِٟ ٤ُو٢ُ بَٔضاا ٌِ ٤َِٟ ٤ُِِٟشَتِؤط٤َُة ا ِٟخٔیََلَ٪ فٔي َوِجضَٔضا بُِٜٔح١ٕ أَِو ٣َٔذادٕ َوا ١ُ ا ٌَ َّٟتٔي َتِح  ُة ا

انب رسح، فبھ، ااسہم، اابؿ نب اصحل، اجم ،دھ نب ریبجری انب ابعس، ےن رفامای ہک دفرسے ےک ابولں وک وجڑےن فایل افر ڑجفاےن 

فایل افر مسج وک ریغب یسک امیبری ےک وگدےن فایل افر دگفاےن فایل وعرت رپ تنعل یک یئگ ےہ اامؾ  فایل، ابؽ ااھکڑےن فایل افر اڑھکفاےن

اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک فاہلص یک ریسفت ہی ےہ ہک فہ وعرت وج یسک وعرت ےک ابؽ ںیم ابؽ وجڑے افر وتسمہلص وج ہی اکؾ رکفاےئ افر 

ضہ فہ وعرت وج اربف ےک ابؽ اےس ابرکی رکےن ےک
م
ضہ فہ وعرت وج ہی اکؾ رکفاےئ افر فاہمش فہ وعرت وج  ان

م

 

ب

 

مت
ےیل ااھکڑے افر فہ 

اےنپ رہچے ںیم اشنانت اگلےئ رسہم ےس ای یسک ایسیہ ےس افر وتسمہمش فہ وعرت وج ہی اکؾ رکفاےئ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ادمح 

 ےنٹیمس ےک ےیل(۔نب لبنح رفامای رکےت ےھت ہک ابولں وک ابدنےنھ ںیم وکیئ رحج ںیہن )



 

 

 انب رسح، فبھ، ااسہم، اابؿ نب اصحل، اجم ،دھ نب ریبجری انب ابعس، :  رافی

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

  

 وخوبش وک فاسپ ہن رکے

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وخوبش وک فاسپ ہن رکے

     769    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي وہارو٪ ب٩ ًبذاہلل ا٤ٌٟني، ابوًبذاٟزح٩٤، سٌیذب٩ ابوایوب، ًبیذاہلل ب٩ جٌرف، ابوہزیزہ، :  راوی

ِبٔذ  ًَ نَي أَ٪َّ أَبَا  ٌِ ٤َِٟ ِبٔذ اہللٔ ا ًَ ًََّٓٔيٕ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ َحذَّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي أَیُّوَب  ٩ًَِ َس ثَُض٥ِ  َئ َحذَّ ٤ُِِِٟقٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا

٠ًََیِ  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ رَفٕ  ٌِ َََٓل ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َج ٠ًََِیطٔ كٔیْب  َق  ٥َ ٩ِ٣َ رُعٔ طٔ َوَس٠َّ

 َٓ ُظ  ٤َِِٟح١ٔ٤َ َیزُدَّ ُٕ ا ٔٔی َْ َّطُ كَیُِّب اٟزِّیٔح   إ٧ٔ

نسح نب یلع فاہرفؿ نب دبعاہلل اینعمل، اوبدبعارلنمح، دیعسنب اوباویب، دیبع اہلل نب رفعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

فہ اپزیکیگ فایل افر ےکلہ وبھج فایل  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش وک وخوبش شیپ یک اجےئ وت اےس فاسپ ہن رکے ویکہکن

 ےہ۔

 نسح نب یلع فاہرفؿ نب دبعاہلل اینعمل، اوبدبعارلنمح، دیعسنب اوباویب، دیبعاہلل نب رفعج، اوبرہریہ، :  رافی

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

  

 اک وخوبش اگلےن اک ایبؿابرہ ےنلکن ےک ےیل وعرت 



 

 

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ابرہ ےنلکن ےک ےیل وعرت اک وخوبش اگلےن اک ایبؿ

     770    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ثابت، ٤ًارہ، ٨ُی٥ ب٩ ٗیص، ابي ٣وسي حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ِیٕص  َٗ ثَنٔي ٨َُُِی٥ُ ب٩ُِ  ٧َََا ثَابُٔت ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة َحذَّ َ َ ِْ ث٨ََا َیِحیَي أَ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

ِو٦ٔ َٟٔیحُٔذوا رٔیَحضَ  َ٘ ِٟ ًَََّي ا ٤َزَِّت  َٓ ٤َِٟزِأَةُ  ِت ا َْطَ ٌِ ا٢َ إَٔذا اِسَت َٗ  ٥َ َّ َطٔذیّذاَوَس٠َّ ِو َٗ ا٢َ  َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ هَٔي  َٓ  ا 

دسمد، ییحی، اثتب، امعرہ، مینغ نب سیق، ایب ومیس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک 

 تہب تخس ظفل اہک۔بج وعرت وخوبش اگلےئ افر رھپ فہ یسک وقؾ رپ ذگرے اتہک فہ ایکس وخوبش اپںیل وت فہ ایسی فیسی ےہ 

 دسمد، ییحی ، اثتب، امعرہ، مینغ نب سیق، ایب ومیس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اگلےن اک ایبؿابرہ ےنلکن ےک ےیل وعرت اک وخوبش 

     771    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ ب٩ ًاػ٥، ًبیذاہلل، ًبیذاہلل ٣ولي ابي ر٥٫، ابوہزیزہ، :  راوی

 ٩ًَِ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔذ اہللٔ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحذَّ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََٟ٘ٔیِتطُ ا٣َِزأَْة َحذَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ًُبَِیٕذ ٣َِولَي أَبٔي ُرص٥ِٕ 

َِٟت  ا َٗ ٤َِِٟشحٔٔذ  َِٟحبَّارٔ ٔجئِٔت ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ یَا أ٣َََة ا َ٘ َٓ ًَِؼاْر  ٔ ُح َؤَٟذی٠َِٔضا إ َٔ یٔب ی٨َِ َٟطُ َتَلیَِّبٔت  َوَجَذ ٨ِ٣َٔضا رٔیَح اٟلِّ ا٢َ َو َٗ  ٥ِ ٌَ َن

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا ٕ َتَلیََّبِت  َٗ ٣َِزأَة َٔ َب١ُ َػََلْة  ِ٘ ََ ُت و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أس٥ٔ َػَّ َ٘ ِٟ ي أَبَا ا ُت حٔبِّ ٌِ ِّي َس٤ٔ ِٔ ٤َِِٟشحٔذٔ إ  َٟٔضَذا ا



 

 

ًَِؼاُر َُُباْر  ٔ ا٢َ أَبُو َداُود اِْل َٗ َِٟح٨َابَٔة  َتٔش١َ ُُِش٠ََضا ٩ِ٣ٔ ا ِِ َت َٓ  ٍَ َّي َتزِٔج  َحت

، ایفسؿ نب اعمص، دیبع اہلل، دیبع اہلل ومیل ایب ر ،، اوبرھریہ ےس رفاتی ےہ ہک اںیہن اکی وعرت یلم سج ںیم ےس وخوبش دمحم نب ریثک

 آریہ یھت افر اس اک دانم وہا ےس اڑ راہ اھت وت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس ےس اہک ہک اے ابجر )اہلل( یک دنبی وت دجسم ےس آیئ

 اہں۔ افر وخوبش اگلیئ وہیئ ےہ؟ ےنہک یگل یج اہں۔ رفامای ہک ںیم ےن اےنپ بیبح اوباقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ےہ فہ ےنہک یگل ہک

رفامےت وہےئ انس ہک وج وعرت ایس دجسم ےک ےیل وخوبش اگل رک ےلکن اس یک امنز وبقؽ ںیہن وہیت اہیں کت ہک فہ فاسپ ولٹ اجےئ افر 

 (۔لسغ رکے، لسغ انجتب )شیج

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ نب اعمص، دیبعاہلل، دیبعاہلل ومیل ایب ر ،، اوبرہریہ، :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ابرہ ےنلکن ےک ےیل وعرت اک وخوبش اگلےن اک ایبؿ

     772    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي وسٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ، ابو٤٘٠ًہ، یزیذ ب٩ حٔؼہ، برس ب٩ سٌیذ، :  راوی

 َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٕذ أَبُو  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ٌٔیُذ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِیَّٔيُّ َوَس َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ برُِسٔ َحذَّ َة  َٔ َؼِی ُْ ثَنٔي َیزٔیُذ ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ

ٕ أََػابَِت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَی٤َُّا ا٣َِزأَة ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٌٔیٕذ  ٨َا  ب٩ِٔ َس ٌَ َََٓل َتِظَضَذ٪َّ ٣َ بَُخوّرا 

ِی١ٕ ًَٔظاَئ اِْل  َٔ ا٢َ اب٩ُِ نُ َٗ ٌَٔظاَئ  ِٟ ٔ ا ة  َٔخَ

ی فدیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب دمحم، اوبہمقلع، سیدی نب ہصفح، رسب نب دیعس، ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ی ل
ف

 

ب

 

اشعء رفامای ہک رہ فہ وعرت وج دوھین )اکوفر، وعد فریغہ یک( ےل وت فہ رامرے اسھت اشعء یک امنز ںیم اشلم ہن وہ۔ انب لیفن ےتہک ںیہ ہک 

 آرخة۔



 

 

ی فدیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب دمحم، اوبہمقلع، سیدی نب ہصفح، رسب نب دیعس، :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

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

  

 رمدفں ےک ےیل ولخؼ اک اامعتسؽ اسیک ےہ؟

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

  ےیل ولخؼ اک اامعتسؽ اسیک ےہ؟رمدفں ےک

     773    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًلاء َخاساِي، یحیي ب٩ ی٤ٌز، ٤ًار ب٩ یارس، :  راوی

ًََلاْئ  ٧َََا  َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔذ٣ُِت َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ارٔ ب٩ِٔ یَارٔسٕ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٤ََز  ٌِ ٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ َی اَسأِيُّ  ُِْٟخَ ا

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َذِوُت  َِ َٓ إ٪  ًِرَفَ ؤِي بٔزَ ُ٘ َخ٠َّ َٓ ِت یََذاَی  َ٘ َّ٘ ِذ َتَظ َٗ ِیَّل َو َٟ ُ ًَََّي أَصَِّٔي  ٥ِ٠َ یَز َٓ ٠ًََِیطٔ  َش٤َِّ٠ُت  َٓ  ٥َ دَّ طٔ َوَس٠َّ

ًَََّيَّ  ِذ بَقَٔي  َٗ َش٠ُِتُط ث٥َُّ ٔجئُِت َو َِ َٓ ََٓذَصِبُت  ٨ًََِک  أُِش١ِ َصَذا  َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ ِب بٔي َو ٥ِ یَُزحِّ َٟ ٥ِ٠َ یَزُدَّ ًَََّيَّ َو َٓ َش٤َِّ٠ُت  َٓ  َْ  ٨ِ٣ٔطُ َرِد

 َِ َٓ ََٓذَصِبُت  ٨َِک  ًَ أُِش١ِ َصَذا  َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ ِب بٔي َو ٥َِٟ یَُزحِّ ا٢َ إٔ٪َّ ًَََّيَّ َو َٗ ًَََّيَّ َوَرحََّب بٔي َو دَّ  ٠ًََِیطٔ ََفَ َش٤َِّ٠ُت  َٓ َش٠ُِتُط ث٥َُّ ٔجئُِت 

 َّْ ا٢َ َوَر َٗ ُِٟح٨َُب  ََ ا أ٪ َو ًِرَفَ َخ بٔاٟزَّ ِّ٤ ـَ ٤َُِٟت ََ ا ٕ َو ََِٟأَفٔ بَٔخيَِ ََ َتِحرُضُ َج٨َاَزَة ا ََٜة  ٔ ٤َََِٟلئ َب َؽ ٠ُِٟٔح٨ُٔب إَٔذا ٧َا٦َ أَِو أَک١ََ أَِو رَشٔ ا

 َ أ  أَِ٪ یََتَوؿَّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اطعء رخااسین، ییحی نب رمعی، امعر نب ایرس، رفامےت ںیہ ہک اکی رات ںیم اےنپ رھگفاولں ےک اپس آای ریمے 

ہل فملس دفونں اہھت ٹھپ ےکچ ےھت، وت رھگفاولں ےن زرفعاؿ اک ولخؼ )وخوبش( ریمے اگلدای۔ حبص وک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 ےک اپس احرض وہا ںیم ےن آپ وک السؾ ایک وت آپ ےن وجاب ںیہن دای افر ہن یہ ےھجم رمةح اہک افر رفامای ہک اجؤ افر اس وخوبش وک دوھ رک

السؾ اےنپ ےس دفر رکف سپ ںیم ایگ افر ںیم ےن اےس دوھ دای رھپ فاسپ آای اس احؽ ںیم ہک ااکس اکی دہبھ ھجم رپ ابیق رہ ایگ اھت ںیم ےن 

ایک وت آپ  ایک وت ااکس وجاب ںیہن دای افر ہن یہ رمةح اہک افر رفامای ہک اجؤ افر اےس دوھڈاول ںیم ایگ افر اےس دوھ دای رھپ فاسپ آای افر السؾ

ے ےن وجاب دای افر رمةح اہک افر رفامای ہک رفےتش اکرف ےک انجزے رپ ریخ افر الھبیئ ےل رک ںیہن آےت افر ہن یہ زرفعاؿ ںیم ڑھتل



 

 

وہےئ صخش ےک اپس افر ہن یہ یبنج صخش ےک اپس ریخ ےل رک آےت ںیہ افر آپ ےن وج یبنج وک اھکےن ےنیپ افر وسےن یک ااجزت دی 

 ےہ اس ابت یک اجزت دی ہک فوض رک ےک ہی اکؾ رکاتکس ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اطعء رخااسین، ییحی نب رمعی، امعر نب ایرس، :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےیل ولخؼ اک اامعتسؽ اسیک ےہ؟

     774    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

جزیح، ٤ًز ب٩ ًلاء، ابوحوار٧ہ، یحیي ب٩ ٤ًز، حرضت ٤ًار رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ نص ب٩ ًَّي، ٣ح٤ذ ب٩ بْک، اب٩  :  راوی

 یارس

ًََلأئ ابِ  ََِٔي ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَ َ َ ِْ ُذ ب٩ُِ بَِْکٕ أَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًََّٓٔيٕ َحذَّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٍَ َیِحیَي ب٩َِ َحذَّ َُّط َس٤ٔ ُِٟخَوارٔ أ٧َ ٩ٔ أَبٔي ا

٨َٔسيَ یَ  َٓ َٔک اٟزَُّج١َ  ٥َ ٤ًَُزُ أَ٪َّ یَِحیَي َسَّمَّ ذَٟ ًَ ارٔ ب٩ِٔ یَارٔسٕ َز َّ٤ًَ  ٩ًَِ ََُظ  َ َ ِْ ٩ًَِ َرُج١ٕ أَ ٤ََز یُِخََُٔ  ا٢َ ٌِ َٗ اّرا  َّ٤ًَ  ٤ًَُزُ اِس٤َطُ أَ٪َّ 

ا٢َ  َٗ ِش١ٔ  ُِ ِٟ ٕ ٓٔیطٔ ذِِٔکُ ا َٜثٔيَ ٔ ٢ُ أََت٥ُّ ب ةٔ َواِْلَوَّ ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ُت بَٔضٔذظ ِ٘ ِو٦ُ ٣ُ٘ٔی٤ُوَ٪ َتَخ٠َّ َ٘ ِٟ ََ ا ا٢َ  َٗ ٤ََز َوص٥ُِ رُح٦ُْ  ٌُ ٔ  ٠ُُِٗت ٟ

رصن نب یلع، دمحم نب رکب، انب رجحی، رمع نب اطعء، اوبوحارہن، ییحی نب رمع، رضحت امعر ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایرس ےس یہی دحثی ذرا 

رکہ ےہ رمع نب اطعء )وجرفای ںیہ اس دحثی ےس رفؼ ےک اسھت وقنمؽ ےہ نکیل یلہپ رفاتی زایدہ لمکم ےہ اس ںیم لسغ اک ذت

ےک( ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ییحی نب رمعی ےس اہک ہک فہ ولگ وخوبش اگلےت فتق احتل ارحاؾ ںیم ےھت؟ رفامای ہک ںیہن ہکلب بس میقم 

 ےھت۔

 ہلل اعتیل ہنع نب ایرسرصن نب یلع، دمحم نب رکب، انب رجحی، رمع نب اطعء، اوبوحارہن، ییحی نب رمع، رضحت امعر ریض ا :  رافی

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

  



 

 

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےیل ولخؼ اک اامعتسؽ اسیک ےہ؟

     775    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 رحب اسذی، ابوجٌرف رازی، ربیٍ ب٩ ا٧ص، اپ٨ے دادا، اور ٧ا٧از٫يَ ب٩  :  راوی

ث٨ََ  ٔ اِْلََسذٔیُّ َحذَّ ِبٔذ اہللٔ اب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕب اِْلََسٔذیُّ َحذَّ ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ٍٔ َحذَّ ٩ًَِ اٟزَّبٔی رَفٕ اٟزَّازٔیُّ  ٌِ ا أَبُو َج

 َٗ یِطٔ  ٩ًَِ َجذَّ الَي َػََل ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٌَ َب١ُ اہللُ َت ِ٘ ََ َی  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨َا أَبَا ٣ُوَسي َی ٌِ ََ َس٤ٔ َة َرُج١ٕ ا

اُظ َزیِْذ َوزَٔیادْ  ا٢َ أَبُو َداُود َجذَّ َٗ  ٕٚ ٠ُو َْ ٔ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ   فٔي َجَشٔذظ

اسن، اےنپ دادا، افر انان ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ دفونں ےتہک ںیہ ہک مہ ےن رضحت زریھ نب رحب ادسی، اوبرفعج رازی، رعیب نب 

ےت اوب ومٰیس ارعشی وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل اس صخش یک امنز وبقؽ ںیہن رفام

 داؤد رفامےت ںیہ ہک رعیب نب اسن ےک دادا فانان ےک انؾ زدی افر زاید ےھت۔سج ےک مسج ںیم ذرا یس یھب ولخؼ یگل وہیئ وہ۔ اامؾ اوب

 زریھ نب رحب ادسی، اوبرفعج رازی، رعیب نب اسن، اےنپ دادا، افر انان :  رافی

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

  

 ایبؿیھگنک رکےن اک  :   ابب

 رمدفں ےک ےیل ولخؼ اک اامعتسؽ اسیک ےہ؟

     776    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد ب٩ زیذ، اس٤ٌی١ ب٩ ابزا٫ی٥، ًبذاٌٟزیزب٩ ػ٬یب، ا٧ص، :  راوی

ٌٔی١َ ب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ حَ  اَد ب٩َِ َزیِٕذ َوإِٔس٤َ ْد أَ٪َّ َح٤َّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔذ ا ًَ  ٩ًَِ ثَاص٥ُِ  ذَّ



 

 

ًِرَفَ اٟزَُّج١ُ  ٌٔی١َ أَِ٪ یََتزَ ٩ًَِ إِٔس٤َ ا٢َ  َٗ َجا٢ٔ َو ًِرُفٔ ٟرٔلِّ زَ ٩ًَِ اٟتَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

، اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دسمد، امحد نب زدی، اامسلیع نب اربامیہ ،  ی ب 
ھ
ض

دبعازعلسینب 

رمدفں وک زرفعاؿ اگلےن ےس عنم رفامای ےہ۔ اامسلیع نب اربامیہ ےن اینپ رفاتی ںیم ہی اہک ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن عنم رفامای اس ابت ےس ہک وکیئ رمد زرفعاؿ اگلےئ۔

، اسن، :  رافی ی ب 
ھ
ض

 دسمد، امحد نب زدی، الیعمس نب اربامیھ، دبعازعلسینب 

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےیل ولخؼ اک اامعتسؽ اسیک ےہ؟

     777    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫ارو٪ ًبذاہلل، ًبذاٌٟزیز، ًبذاہلل اویسي، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ثور ب٩ زیذ، حرضت ٤ًار رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ یارس :  راوی

ِبٔذ اہللٔ اِْلَُو  ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ِبٔذ اہللٔ َحذَّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕذ  ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ یِٔسيُّ َحذَّ

ا٢َ ثَََل  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ارٔ ب٩ِٔ یَارٔسٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َّ٤ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا ُة ا َٔ َُٜة ٔجی ٔ ٤َََِٟلئ بُُض٥ِ ا ََ َتِِقَ ثَْة 

ََِٟأَفٔ َو  َ ا أ ََّ أَِ٪ یََتَوؿَّ ٔ ُِٟح٨ُُب إ ٚٔ َوا َِٟخ٠ُو ُخ بٔا ِّ٤ ـَ ٤َُِٟت  ا

اھرفؿ دبع اہلل، دبعازعلسی، دبعاہلل افیسی، امیلسؿ نب البؽ، وثر نب زدی، رضحت امعر ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایرس ےس رفاتی ےہ ہک 

 رفےتش ںیہن اجےت۔ رمدار اکرف یک الش رپ، زرفعاؿ یلم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک نیت آدیم ںیہ نج ےک رقبی

وخوبش ںیم ڑھتلے وہےئ صخش ےک اپس افر یبنج ےک اپس۔ االہی ہک فہ یبنج فوض رکے مک ازمک۔ )لسغ ںیم ارگ دری وہ وت ریغب فوض 

 ےک یبنج وک ںیہن رانہ اچےیہ(۔

 البؽ، وثر نب زدی، رضحت امعر ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایرساھرفؿ دبعاہلل، دبعازعلسی، دبعاہلل افیسی، امیلسؿ نب  :  رافی



 

 

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےیل ولخؼ اک اامعتسؽ اسیک ےہ؟

     778    ذیثح                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایوب ب٩ ٣ح٤ذ رقي، ٤ًز ب٩ ایوب، جٌرف ب٩ بزٗا٪، ثابت ب٩ ححاد، وٟیذ، :  راوی

٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ  اَ٪  َٗ رَفٔ ب٩ِٔ بُزِ ٌِ ٩ًَِ َج ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ِّيُّ َحذَّ ٕذ اٟزَّق ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبٔذ اہللٔ  َحذَّ ًَ  ٩ًَِ أد  َِٟححَّ َِٟض٤َِذأِيِّ ا ا

 َّٜ ١َ أَص١ُِ ٣َ ٌَ ََّٜة َج ٥َ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َتَح ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َبَة  ِ٘ َِٟؤٟیٔذ ب٩ِٔ ًُ ُض٥ِ ٩ًَِ ا َٟ َیِذًُو  َٓ َة َیأِتُو٧َطُ بٔٔؼبَِیا٧ٔض٥ِٔ 

َِٟیطٔ َو  ٔ حٔیَئ بٔي إ َٓ ا٢َ  َٗ ٔة َوَی٤َِشُح ُرُؤَسُض٥ِ  َٛ ََ َ َ ِٟ ٚٔ بٔا َِٟخ٠ُو نٔي ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ا ٥ِ٠َ َی٤َشَّ َٓ  ْٙ  أ٧ََا ٣َُخ٠َّ

اویب نب دمحم ریق، رمع نب اویب، رفعج نب رباقؿ، اثتب نب اجحج، فدیل، رفامےت ںیہ ہک بج اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےک اپس الےن  ےگ، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم حتف رفامای وت الہ ہکم اےنپ وچبں وک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اؿ ےک ےیل ربتک یک داع رفامےت افر اؿ ےک رسفں رپ اہھت ریھپےت۔ فدیل ےتہک ںیہ ہک ےھجم آپ ےک اپس ےل اجای ایگ افر ھجم رپ ولخؼ 

 اگلای۔ یگل وہیئ یھت سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولخؼ یک فہج ےس ےھجم اہھت ںیہن

 اویب نب دمحم ریق، رمع نب اویب، رفعج نب رباقؿ، اثتب نب اجحج، فدیل، :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےیل ولخؼ اک اامعتسؽ اسیک ےہ؟

     779    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز، ٣یرسہ، ح٤اد، زیذ، س٥٠، ا٠ٌٟوی، ا٧ص، ٣اٟک، :  راوی

٩ًَِ أَ  ٠َؤیُّ  ٌَ ِٟ ث٨ََا َس٥ْ٠ِ ا ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ َة َحذَّ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ًَََّي ٧َٔص ب٩ِٔ َحذَّ  ١َ َْ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُجَّل َد

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ةٕ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٠َِیطٔ أَثَزُ ُػرِفَ ًَ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٤ََّ٠ا یَُوأجُط َرُجَّل فٔي َوِجضٔطٔ بَٔظِیٕئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٗ  ٥َ

ِو أ٣ََ  َٟ ا٢َ  َٗ َد  ا ََخَ َّ٤٠َ َٓ صُطُ  ٨ًَِطُ َیِْکَ ٔش١َ صََذا  ِِ  زِت٥ُِ َصَذا أَِ٪ َی

دیبع اہلل نب رمع، رسیمہ، امحد، زدی، ملس، ، اولعلی، اسن، امکل، رفامےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل ےک اپس احرض وہا اس ےک افرپ 

یئ انوگار ابت د ےتھک وت تہب مک زردی اک ارث اھت زرفعاؿ یک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک صخش ےک اسےنم وہےن رپ ارگ وک

 اس ےک اسےنم ایبؿ رکےت ےھت بج ابرہ لکن ایگ وت رفامای ہک اکش مت اس وک مکح دےتی ہک فہ اےس دوھ ڈاےل اےنپ ےس۔

 دیبعاہلل نب رمع، رسیمہ، امحد، زدی، ملس، اولعلی، اسن، امکل، :  رافی

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

  

 ابؽ رےنھک اک ایبؿ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ابؽ رےنھک اک ایبؿ

     780    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪ ا٧باری، وٛیٍ، سٔیا٪، ابواسحاٚ، بزاء :  راوی

ِبُذ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي إِٔس َحذَّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ََ َحذَّ ا َٗ َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ  ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ََأئ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َو٣َُح٤َّ َ َِٟ ٩ًَِ ا  َٙ َح

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ٕة أَِحَش٩َ فٔي ح٠َُّٕة َح٤َِزاَئ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا٢َ ٣َا َرأَیُِت ٩ِ٣ٔ ذٔی ٤َّٟٔ ْز  َٗ ٌِ ُط َط َٟ  ٪َ ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٥َ َزاَد ٣َُح٤َّ َوَس٠َّ

ا٢َ ُط  َٗ ٜٔبَِیطٔ و  ُب ٨ِ٣َ ا٢َ َیرِضٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ائٔی١ُ  َذا َرَواُظ إرِٔسَ َٛ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ٜٔبَِیطٔ  ُب ٨ِ٣َ ُّ َطِح٤ََة أُذ٧َُِیطٔ َیرِضٔ َبُة َیِب٠ُ ٌِ 



 

 

ری، فعیک، ایفسؿ، اوبااحسؼ، رباء رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یسک ےبمل ابؽ فاےل وک رسخ وجڑے دبع اہلل نب ہملسم، دمحم نب امیلسؿ اابن

ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ نیسح ںیہن داھکی، دمحم نب امیلسؿ ےن اس ںیم ااضہف ایک۔ ہک وضحر ےک ابؽ آپ یلص 

اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس رطح ارسالیئ ےن اوبااحسؼ ےس رفاتی ایک ےہ ہک اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنکوھں وک اج ےتگل ےھت اامؾ 

 دنکوھں کت ےتگل ےھت افر ہبعش ےن اہک ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ رابرک اکونں یک ولکت ےچنہپ وہےئ ےھت۔

 ؼ، رباءدبعاہلل نب ہملسم، دمحم نب امیلسؿ اابنری، فعیک، ایفسؿ، اوبااحس :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ابؽ رےنھک اک ایبؿ

     781    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، ا٧ص، :  راوی

 ٌِ ا٢َ کَاَ٪ َط َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ َ ٚٔ أ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  زُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ٔلَي َطِح٤َةٔ أُذ٧َُِیطٔ  ٥َ إ  َوَس٠َّ

ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ رابرک اؿ ےک اکونں یک ول  دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب، اسن، رفامےت ںیہ

 کت ےھت۔

 دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب، اسن، :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایبؿابؽ رےنھک اک 

     782    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، اس٤ا ًی١، ح٤یذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

زُ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٌِ ا٢َ کَاَ٪ َط َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٧َََا ح٤َُِیْذ  َ َ ِْ ٌٔی١ُ أَ ث٨ََا إِٔس٤َ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي اہللُ َحذَّ ٔلَي َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ

ٖٔ أُذ٧َُِیطٔ   أَِنَؼا

 دسمد، اامس لیع،  دیم، اسن نب امکل، رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےک ابؽ رابرک اکونں ےک فصن کت ےھت۔

 دسمد، اامس لیع،  دیم، اسن نب امکل، :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ابؽ رےنھک اک ایبؿ

     783    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًائظہاب٩ نٔی١، ًبذاٟزح٩٤، ابوز٧اد، ٫ظا٦، رعوہ، واٟذ،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٔ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ث٨ََا  ِی١ٕ َحذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ زُ َرُسو٢ٔ َحذَّ ٌِ َِٟت کَاَ٪ َط ا َٗ ائَٔظَة 

ةٔ  ُِٟح٤َّ ةٔ َودُوَ٪ ا َِٟوَِفَ َٚ ا ِو َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

، دبعارلنمح، اوبزاند، اشھؾ، رعفہ، فادل، اعہشئ رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ رابرک فرفہ ےس انب لیفن

 زایدہ افر ہمج ےس مک ےھت۔



 

 

 انب لیفن، دبعارلنمح، اوبزاند، اشھؾ، رعفہ، فادل، اعہشئ :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ابؽ رےنھک اک ایبؿ

     784    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابي اسحاٚ، بزا ء، :  راوی

 َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ُّ َحذَّ ْز یَِب٠ُ ٌِ َُٟط َط  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ََأئ  َ َِٟ ٩ًَِ ا

 َطِح٤ََة أُذ٧َُِیطٔ 

صفح نب رمع، ہبعش، ایب ااحسؼ، رباء ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ومےئ رابرک اکونں ےک رنؾ ےصح 

 کت ےھت۔

 رمع، ہبعش، ایب ااحسؼ، ربا ء،صفح نب  :  رافی

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

  

 امگن اکنےنل اک ایبؿ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 امگن اکنےنل اک ایبؿ

     785    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابزا٫ی٥، سٌذ، اب٩ ط٬اب، ًبیذاہلل ب٩ ًبیذاہلل ب٩ ًلبہ، اب٩ ًباض، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ََِٔي اب٩ُِ ٔطَضإب  َ َ ِْ َ ٕذ أ ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة 

 َٗ ُٗوَ٪ ُرُءوَسُض٥ِ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ ًَبَّإض  وَ٪ َیرِفُ ُٛ ٤ُِِْٟشٔ اَرص٥ُِ َوکَاَ٪ ا ٌَ نٔي َیِشذُٟٔوَ٪ أَِط ٌِ َٜٔتأب َی َّى اہللُ ا٢َ کَاَ٪ أَص١ُِ اِل اہللٔ َػَّ

َشَذ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ ٥ِ یُِؤ٣َزِ بٔطٔ  َٟ َٜٔتأب ٓامَٔی  ُة أَص١ِٔ اِل َ٘ َٓ حٔبُُط ٣َُوا ٌِ ٥َ ُت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٚ ٥َ ٧َأػَیَتُط ث٥َُّ ََفَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ   َػَّ

ُذ  ٌِ  َب

ی ہ، انب ابعس، رفامےت ںیہ ہک الہ اتکب اےنپ ابولں وک اکٹل
ھا ب، دیبع اہلل نب دیبع اہلل نب ؼغ

 

َ

 ومیس نب اامسلیع، اربامیہ ، دعس، انب 

 اےنپ رسفں ںیم امگن اکنال رکےت ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رک رےتھک ےھت اھگنک ںیہن رکےت ےھت ہن امگن اکنےتل ےھت افر رشمنیک

فآہل فملس وک الہ اتکب یک وماتقف اےسی اومر ںیم نج ےک ابرے ںیم اہلل اعتیل یک رطػ ےس وکیئ فاحض مکح ںیہن دای اجات اھت دنسپ یھت 

  نکیل رھپ )یسک فہج ےس( امگن اکنےنل  ےگ دعب ںیم۔انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابولں وک اکٹلان رشفع رکدای

ی ہ، انب ابعس، :  رافی
ھا ب، دیبعاہلل نب دیبعاہلل نب ؼغ

 

َ

 ومیس نب اامسلیع، اربامیھ، دعس، انب 

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 امگن اکنےنل اک ایبؿ

     786    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٠ْٕ، ًبذاًََّي، ٣ح٤ذ، اب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، اٟزبيَ، رعوہ، ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ٕذ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًََِّي  َ ِبُذ اِْل ًَ ث٨ََا  ٕٕ َحذَّ ٠َ َْ ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ  ٔ رَفٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ثَنٔي ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ  َٙ نٔي اب٩َِ إِٔسَح ٌِ َی

َّي اہللُ َٚ َرأَِض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٨ُِت إَٔذا أََرِدُت أَِ٪ أََِفُ ُٛ َِٟت  ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ َوَة  َٚ رُعِ ِٟرَفِ ًُِت ا ٥َ َػَذ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ًَِی٨َِیطٔ  ٩ِ٣ٔ  ُٓؤْطٔ َوأُِرٔس١ُ ٧َأػَیَتُط بَيَِن   َیا



 

 

ھا  رفامیت ںیہ ہک بج ںیم روسؽ اہلل یلص ا

 

ؼب

ہلل ییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دمحم، انب ااحسؼ، دمحم نب رفعج، ازلریب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل 

 رابرک ےک درایمؿ ےس اکنال رکیت یھت افر آپ یک ہیلع فآہل فملس ےک رس رابرک ںیم امگن اکنانل اچیتہ وت ںیم امگن وک وضحر ےک رس

 اشیپین ےک ابولں وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ اکٹل دای رکیت یھت۔

 ییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دمحم، انب ااحسؼ، دمحم نب رفعج، ازلریب، رعفہ، اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

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

  

 ےبمل ابؽ )زںیفل( رےنھک اک ایبؿ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےبمل ابؽ )زںیفل( رےنھک اک ایبؿ

     787    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَلء، ٣ٌاویہ ب٩ ٫ظا ٦، سٔیا٪ ب٩ ً٘بہ، اٟشواِي، ح٤یذ ب٩ ْوار، سٔیا٪ اٟثوری، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب،٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 َٗ و  ُْ َوائٔيُّ صَُو أَ َبَة اٟشُّ ِ٘ َیاُ٪ ب٩ُِ ًُ ِٔ ٕ َوُس اؤیَُة ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ َوإر  ُْ بٔیَؼَة َوح٤َُِیُذ ب٩ُِ 

 ِٔ َّي اہللُ ُس ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُِحز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ ِورٔیِّ  ْز كَؤی١ْ َیاَ٪ اٟثَّ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َولٔي َط

ا َٗ ا٢َ ذُبَاْب ذُبَاْب  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا َرآِٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َّ٤٠َ َٓ ٥َِٟ ِّي  ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٔذ  َِ ِٟ ََٓحزَِزتُُط ث٥َُّ أََتِیُتُط ٩ِ٣ٔ ا ُت  ٌِ َج ٢َ ََفَ

٨ًَِٔک َوصََذا أَِحَش٩ُ   أَ

دمحم نب العء، اعمفہی نب اشھ ؾ، ایفسؿ نب ہبقع، اوسلاین،  دیم نب وخار، ایفسؿ اوثلری، اعمص نب بیلک، رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل 

س آای اس احؽ ںیم ہک ریمے رس ےک ابؽ ےبمل ےھت بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپ

فز ںیم داھکی وت رفامای ہک دویایگن ےہ دویایگن ےہ۔ فالئ نب رجح رفامےت ںیہ ہک ںیم فاسپ ولاٹ افر اےنپ ےبمل ابولں وک اکٹ ڈاال۔ رھپ اےلگ ر

ےک اپس آای وت رفامای ہک کشیب ںیم ےن ںیہمت اؿ ابولں یک فہج ےس بیع ںیہن اگلای اھت۔ افر ہی ابؽ وج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

 اب رےھک وہےئ ںیہ زایدہ اےھچ ںیہ۔

 دمحم نب العء، اعمفہی نب اشھ ؾ، ایفسؿ نب ہبقع، اوسلاین،  دیم نب وخار، ایفسؿ اوثلری، اعمص نب بیلک، :  رافی

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

  

 رمد ےک ےیل ابولں وک وگدنھ رک وجڑا انبےن اک مکح

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمد ےک ےیل ابولں وک وگدنھ رک وجڑا انبےن اک مکح

     788    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، سٔیا٪، اب٩ ابو٧حیح، حرضت ٣حاہذ َف٣اےت ہیں ٛہ حرضت ا٦ ہاِي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٔذ٦َ ا٨َّٟ  َٗ َِٟت أ٦ُُّ َصا٧ٕٔئ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َّي اہللُ َحذَّ ٔلَي ٔبيُّ َػَّ ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ائَٔؽ  َ٘ ًَ نٔي  ٌِ ٍُ ََُذائَٔز َت َٟطُ أَِربَ ََّٜة َو ٣َ 

ی، ایفسؿ، انب اوبحیجن، رضحت اجمدہ رفامےت ںیہ ہک رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

ی ل
ف

 

ب

فملس  

 ابولں یک۔ )ینعی اچروصحں ںیم ابولں وک میسقت رک ےک رہ ہصح وک ابدنھ دای ہکم رکمہم ںیم رشتفی الےئ افر آپ یک اچر ایھچگں ںیھت

 اھت۔ نکمم ےہ رفس یک فہج ےس ااسی ایک وہ نکیل رمد وک ومعام ایٹچ ابدنانھ ای وجڑا ابدنانھ حیحص ںیہن ےہ(۔

ی، ایفسؿ، انب اوبحیجن، رضحت اجمدہ رفامےت ںیہ ہک رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعت :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 یل ہنع

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

  

 رس ڈنما ےن اک ایبؿ



 

 

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رس ڈنما ےن اک ایبؿ

     789    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ثني، و٫ب ب٩ جزیز،ً٘بہ ب٩ ٣ْک ٦، اب٩  :  راوی

ُت ٣ُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ٕ َحذَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ََ َحذَّ ا َٗ َّي  ٤َُِٟثن ٕ َواب٩ُِ ا ٦ َبُة ب٩ُِ ٣ُِْکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ُث َحذَّ وَب یَُحذِّ ُ٘ ٌِ َذ ب٩َِ أَبٔي َی َح٤َّ

رَفٕ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٌِ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َج  ٩ًَِ ٕذ  ٌِ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َس رَفٕ ثَََلثّا أَِ٪ َیأِتَٔیُض٥ِ ث٥َُّ أََتاص٥ُِ ٩ًَِ ا ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ََِض١َ آ٢َ َج َّي اہللُ  ٔبيَّ َػَّ

ا٢َ  َ٘ َٓ َّا أََِفُْخ  أ٧َ َٛ حٔیَئ ب٨َٔا  َٓ ا٢َ اِدًُوا لٔي بَنٔي أَخٔي  َٗ ٔ ث٥َُّ  َِٟیِو٦ َذ ا ٌِ ًَََّي أَخٔي َب ََ َتِبُٜوا  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٓ  َٚ َِٟحَلَّ َٙ اِدًُوا لٔي ا َح٠َ َٓ أ٣َََزُظ 

 ُرُؤَس٨َا

ہبقع نب رکم ؾ، انب ینثم، فبھ نب رجری ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفعج ریض اہلل اعتیل ہنع ےک رھگفاولں 

ےک اپس آےئ افر وک )رفعج ریض اہلل اعتیل ہنع یک تیم رپ( نیت دؿ رفےن یک تلہم رفامیئ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ 

فں رفامای ہک ریمے اھبیئ رپ آج ےک دعب تم رفان رھپ رفامای ہک ریمے اھبیئ ےک وٹیبں وک ریمے اپس البؤ وت ںیمہ الای ایگ وگای ہک مہ رپدن

ےک وھچےٹ وھچےٹ ےچب وہں رھپ رفامای ہک اجحؾ وک ریمے اپس الؤ )بج فہ آایگ( وت اےس مکح دای سپ اس ےن رامرے رسفں وک قلح 

 رکدای۔

 ہبقع نب رکم ؾ، انب ینثم، فبھ نب رجری، :  رافی

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

  

 وچبں وک دراز وسیگ رےنھک اک ایبؿ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وچبں وک دراز وسیگ رےنھک اک ایبؿ



 

 

     790    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًث٤ا٪ ب٩ ًث٤ا٪، اح٤ذ، ٤ًز ب٩ ٧آٍ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ أَِح٤َُذ کَاَ٪ َرُجَّل َػأّٟحا  َٗ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ  َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍٕ ٔ ٧َََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٧َآ َ َ ِْ أَ

َٙ َرأُِض اٟ َُ أَِ٪ یُِح٠َ زَ َ٘ ِٟ َٔ َوا َ ز َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ا٢َ ٧ََهى َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٔ اب٩ِٔ ٤ًََُز  زٔظ ٌِ ُف َط ٌِ َٞ َب ََ ِ ُیت َٓ ٔبيِّ   ؼَّ

عف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع ادمح نب لبنح، امثعؿ نب امثعؿ، ادمح، رمع نب ان

فآہل فملس ےن زقع ےس عنم رفامای ےہ افر زقع ہی ےہ ہک ہچب ےک رس ےک ھچک ہصح وک ومڈن دای اجےئ افر ضعب ابولں وک اےسی یہ وھچڑ دای 

 اجےئ۔

  نب انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب لبنح، امثعؿ نب امثعؿ، ادمح، رمع :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وچبں وک دراز وسیگ رےنھک اک ایبؿ

     791    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  ًَ َّي اہللُ  َّ

 َٔ زَ َ٘ ِٟ َٟطُ ذَُؤابَْة  ا َََک  ِ ُتت َٓ ٔبيِّ  َٙ َرأُِض اٟؼَّ  َوصَُو أَِ٪ یُِح٠َ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زقع 

  اےسی یہ رےنہ دےیئ اجںیئ۔ےس عنم رفامای ےہ افر فہ ہی ےہ ہک وچبں ےک رس وک ومڈن دای اجےئ افر وسیگ



 

 

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وچبں وک دراز وسیگ رےنھک اک ایبؿ

     792    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟزاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحذَّ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

وُظ ک٠َُّطُ أَِو  ُ٘ ٔ ا٢َ اِح٠ َٗ ٩ًَِ َذَٟٔک َو ٨ََضاص٥ُِ  َٓ ُط  ـُ ٌِ ٔ َوتُزَٔک َب زٔظ ٌِ ُف َط ٌِ َٙ َب ٔ ِذ ح٠ُ َٗ ٥َ َرأَی َػبًٔیا  وُظ ک٠َُّطُ َوَس٠َّ ُٛ   اِتزُ

یض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب لبنح، دبعازلاؼ، رمعم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ر

 ےن اےسی ےچب وک داھکی سج ےک رس اک ھچک ہصح ومڈن دای ایگ اھت افر ضعب ہصح وک وھچڑ دای وت وضحر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ا وھچڑ دف۔اںیہن اس اکؾ ےس عنم رفامای افر رفامای ہک ای وت اسرا ومڈنف ای اسر

 ادمح نب لبنح، دبعازلاؼ، رمعم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 وچبں وک ےبمل ابؽ رےنھک یک ااجزت اک ایبؿ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےبمل ابؽ رےنھک یک ااجزت اک ایبؿ وچبں وک



 

 

     793    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، زیذ ب٩ اٟحباب، ٣ی٤و٪ ب٩ ًبذاہلل، ثابت ب٨اِي، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َزیُِذ  ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِٟب٨َُأِيِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ  ُِٟحَبأب  ب٩ُِ ا

َصا  ٥َ َی٤ُذُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ََ أَُجزَُّصا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ِّي  َِٟت لٔي أُم ا َ٘ َٓ ُذ بَٔضاکَا٧َِت لٔي ذَُؤابَْة  ُْ ِ  َوَیأ

نب العء، زدی نب اابحلب، ومیمؿ نب دبع اہلل، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمے وسیگ ےبمل دمحم 

ےھت وت ریمی فادلہ  یتہ ںیھت ہک ںیم اںیہن اکوٹں یگ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس اچنیھک رکےت ےھت افر اےس ڑکپےت 

 یھب ےھت۔

 دمحم نب العء، زدی نب اابحلب، ومیمؿ نب دبعاہلل، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع :  فیرا

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وچبں وک ےبمل ابؽ رےنھک یک ااجزت اک ایبؿ

     794    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، اٟحاد ب٩ حشا٪ :  راوی

ًَََّي ٨َ٠ِا  َْ ا٢َ َد َٗ اَ٪  اُد ب٩ُِ َحشَّ َِٟححَّ ث٨ََا ا ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ َحذَّ ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ثَِتنٔي أ٧ََٔص ب٩ِٔ  َحذَّ َحذَّ َٓ ٣َأٟٕک 

٠َِیَک  ًَ ٤ََشَح َرأَِسَک َوبَزََّک  َٓ َتأ٪  ُٗؼَّ ٧َأ٪ أَِو  ََٟک ََقِ َِٟت َوأ٧ََِت یَِو٣َئٕٔذ ََُُل٦ْ َو ا َٗ ََةُ  ٤ُِِٟٔي تٔي ا ِْ ُ وا َصَذی٩ِٔ أَِو أ ُ٘ ٔ ا٢َ اِح٠ َٗ  َو

 ٔ َِٟیُضود إٔ٪َّ صََذا زٔیُّ ا َٓ وص٤َُا   ُٗؼُّ

ج نب اسحؿ ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت اسن نب امکل ےک اپس احرض وہےئ ریمی نہب ےن ھجم ےس نسح نب یلع، سیدی نب اھرفؿ، ااجل

ایبؿ ایک ہک اؿ دونں ںیم نسمک اھت افر ریمی دف ایٹچں ںیھت ای دفںیٹل ںیھت وت اوہنں ےن اہمترے رس رپ اہھت ریھپا افر داعےئ ربتک 



 

 

  ہک اےس اکٹ دف ویکہکن ہی وہید اک رطہقی ےہ۔اہمترے فا ےط رفامیئ افر رفامای ہک اےس ومڈن ڈاول ای رفامای

 نسح نب یلع، سیدی نب اھرفؿ، ااجلج نب اسحؿ :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وچبں وک ےبمل ابؽ رےنھک یک ااجزت اک ایبؿ

     795    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، زہزی، سٌیذ، ابوہزیزہ، :  راوی

 َّ ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َیِب٠ُ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٔٔ َحذَّ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ٤ِْص ي اہللُ  َْ ةُ  ِْطَ

ارٔٔب  ؽُّ اٟظَّ َٗ ارٔ َو َٔ ٠ٔی٥ُ اِْلَِه ِ٘ ُٕ اِْلٔبٔٔم َوَت ِستِٔحَذادُ َو٧َِت َٔ ِٟخَٔتاُ٪ َوا ةٔ ا ِْٔٔطَ ِٟ ٤ِْص ٩ِ٣ٔ ا َْ  أَِو 

دسمد، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرھریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رطفت اپچن زیچفں ںیم ےہ 

 اکانٹ۔ ای رفامای ہک اپچن زیچںی رطفت ااسنین ےس قلعت ریتھک ںیہ۔ اکی ہنتخ رکان، زری انػ ابؽ اکانٹ، لغب ےک ابؽ اڑیھکان، اننخ اکانٹ، ںیبل

 دسمد، ایفسؿ، زرہی، دیعس، اوبرہریہ، :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وچبں وک ےبمل ابؽ رےنھک یک ااجزت اک ایبؿ

     796    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ابوبْک، ٧آٍ، :  راوی

 ٩ًَِ ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ًَ ث٨ََا  َّي َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ ٧َآ ٣َأٟٕک 

أئ ا٠َِّٟحي َٔ ًِ ٔ َوارٔٔب َوإ أئ اٟظَّ َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز بٔإِٔح  اہللُ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومںیھچن اٹھگےن افر ڈاڑیھ  دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، اوبرکب، انعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

 ڑباھےن اک مکح دای ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، اوبرکب، انعف، :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےبمل ابؽ رےنھک یک ااجزت اک ایبؿوچبں وک 

     797    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزا٫ی٥، دٗیقي، ابو٤ًز اٟحواِي، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪  ٗٔیقٔيُّ َحذَّ ُة اٟذَّ َٗ ث٨ََا َػُذ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٨َا َرُسو٢ُ َحذَّ َٟ َت  َّٗ ا٢َ َو َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِٟحِؤِيُّ  ا

 َ َٕ اِْلٔبٔٔم أ ارٔٔب َو٧َِت ؽَّ اٟظَّ َٗ ارٔ َو َٔ ٠ٔی٥َ اِْلَِه ِ٘ ا٧َةٔ َوَت ٌَ ِٟ َٙ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َح٠ِ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو َداُود اہللٔ َػَّ َٗ ٌٔيَن َیِو٣ّا ٣َزَّّة  ِرَب

رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ٨ََٟا َو  َرَواُظ َج َت  ِّٗ ا٢َ ُو َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٥ِ یَِذُِکِ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٟ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ أَبٔي ٤ًَِٔزاَ٪   ٪َ  صََذا أََػحُّ ُس٠َامِیَ

زری انػ ملسم نب اربامیہ ، دیقیق، اوبرمع اوجلاین، اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رامرے ےیل 

ابولں ےک اکےنٹ، انونخں ےک اکےنٹ، ومںیھچن اکےنٹ افر لغب ےک ابؽ اڑیھکےن ےک ےیل فتق )اعیمد( رقمر رفام دی اچسیل دؿ ںیم 

 اکی رمہبت۔



 

 

 ملسم نب اربامیھ، دیقیق، اوبرمع اوجلاین، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وچبں وک ےبمل ابؽ رےنھک یک ااجزت اک ایبؿ

     798    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ نٔی١، ز٫يَ، ًبذا٠٤ٟک ب٩ س٠امی٪، ابي زبيَ، جابز، :  راوی

ث٨ََا  ِی١ٕ َحذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ٔ َوَرَواظُ َحذَّ ًَََّي أَبٔي اٟزُّبَيَِ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبُذ ا أَُظ  َ٪ َوََقَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ ًَِبذٔ ا ًَََّي  أُِت  َْ ََقَ ِ ٔ  ُزَصي أَبُو اٟزُّبَيَِ

ِستِٔحَذادُ حَ  َٔ ا٢َ أَبُو َداُود ا َٗ ََّ فٔي َحٓخٕ أَِو ٤ًَُِزةٕ  ٔ َبا٢َ إ فٔي اٟشِّ ٌِ ٨َّا نُ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ا٧َةٔ ٩ًَِ َجابٔز ٌَ ِٟ ُٙ ا ٠ِ 

انب لیفن، زریہ، دبعاکلمل نب امیلسؿ، ایب زریب، اجرب، رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ ہشیمہ ڈاڑویھں وک اکٹل رےنہ دےتی وساےئ جح افر رمعہ 

حدداد ےک ینعم ںیہ زری انػ ابؽ ومڈنان۔

 

شب

 ےک اوبداؤ رفامےت ںیہ ہک ا

 زریب، اجرب،انب لیفن، زریھ، دبعاکلمل نب امیلسؿ، ایب  :  رافی

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

  

 دیفس ابؽ ااھکڑےن اک ایبؿ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دیفس ابؽ ااھکڑےن اک ایبؿ

     799    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 یحیي ، ٣شذد، سٔیا٪، اب٩ ًحَل٪، ٤ًز ب٩ طٌیب، اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا٣شذد،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  نَي  ٌِ ٤َِٟ َیاُ٪ ا ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ث٨ََا َیِحیَي ح و َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٔ  ٩ًَِ َجذِّ ِیَب ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َیٔظیُب َطِیَبّة فٔي اِْلِٔسََل٦ ُٔوا اٟظَّ ٔ ََ َت٨ِت  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ  َٗ  

َُٟط بٔضَ  َتَب اہللُ  َٛ  ََّ ٔ ا٢َ فٔي َحٔذیٔث یَِحیَي إ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو َٟطُ ٧ُوّرا یَِو٦َ ا ََّ کَا٧َِت  ٔ َیاَ٪ إ ِٔ ٔلیَئّة ُس َْ ٨ًَُِط بَٔضا   ا َحَش٨َّة َوَحمَّ 

دسمد، ییحی، دسمد، ایفسؿ، انب الجعؿ، رمع نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل 

ڑاھ وہاجےئ  رگ ہی ہک )اس ےک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دیفس ابولں وک تم ااھکڑف وکیئ املسمؿ ااسی ںیہن وج احتل االسؾ ںیم وب

دیفس ابؽ ایقتم ےک دؿ اس ےک ےیل ونر نب اجںیئ ےگ افر ییحی یک رفاتی ںیم ےہ ہک اس ےک دیفس ابولں ےک ہلص ںیم اہلل اعتیل اس 

 ےک ےیل اکی یکین ھکل دےتی ںیہ افر اکی انگہ اعمػ رفام دےتی ںیہ۔

 نب بیعش، اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادادسمد، ییحی ، دسمد، ایفسؿ، انب الجعؿ، رمع  :  رافی

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

  

 اضخب اگلےن اک ایبؿ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اضخب اگلےن اک ایبؿ

     800    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، س٠امی٪ ب٩ یشار، ابوہزیزہ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وس٥٠ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزَ  َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة َوُس٠َامِیَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔبيَّ َحذَّ ٠َِیطٔ َة َیِب٠ُ ًَ َّي اہللُ  َػَّ

ُٔوص٥ُِ  ٔ َخاٟ َٓ وَ٪  ُِ ََ َیِؼبُ َِٟیُضوَد َوا٨ََّٟؼاَری  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

دسمد، ایفسؿ، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، امیلسؿ نب اسیر، اوبرہریہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص 



 

 

اصنری اےنپ ابؽ ںیہن رےتگن سپ مت اؿ یک اخمتفل ایک رکف )دنہمی ےس رانگن حیحص ایسہ رگن ےس اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  ے کش وہید ف

 (رانگن حیحص ںیہن

 دسمد، ایفسؿ، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، امیلسؿ نب اسیر، اوبرہریہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اضخب اگلےن اک ایبؿ

     801    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٤ًز، اب٩ رسح، اح٤ذ ب٩ سٌیذ ٤٫ذاِي، اب٩ و٫ب، جزیح، حرضت جابز ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ ََ َحذَّ ا َٗ َِٟض٤َِذأِيُّ  ٌٔیٕذ ا حٔ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟرسَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ٨َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ 

ََّٜة َو  ِتٔح ٣َ َٓ َة یَِو٦َ  َٓ َُٗحا ُتَٔي بٔأَبٔي  ا٢َ أ َٗ ًَِبذٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َجابٔز َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ا٣َةٔ بََیاّؿا  َِ َرأُِسُط َؤِٟحَیُتُط کَاٟثَّ

َوادَ  ُوا َصَذا بَٔظِیٕئ َواِجت٨َٔبُوا اٟشَّ َِّ َُي  ٥َ  َوَس٠َّ

مدداین، انب فبھ، رجحی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع رفام
ھ

ےت ںیہ ہک حتف ہکم ےک ادمح نب رمع، انب رسح، ادمح نب دیعس 

 ہیم یک رطح 

  

دؿ رضحت اوباحقہف ریض اہلل اعتیل ہنع )فادل دصقی اربک ریض اہلل اعتیل ہنع( وک الای ایگ اؿ ےک رس افر ڈاڑیھ ابلکل ث

 ہیم اکی ااہتنیئ دیفس اھگس وہیت ےہ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےس یسک رگن 

  

ںیم دبؽ یھت دیفسی ںیم )ث

 ڈاول نکیل ایسہ رگن ےس اانتجب رکان۔

مدداین، انب فبھ، رجحی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ھ

 ادمح نب رمع، انب رسح، ادمح نب دیعس 

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

  

 اک ایبؿ یھگنک رکےن :   ابب



 

 

 اضخب اگلےن اک ایبؿ

     802    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز سٌیذ جزیزی، ًبذاہلل ب٩ یزیذ، اسود حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٔٚ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٔ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِسَود ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِذَة  ًَ  ٩ًَِ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ َس ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ َحذَّ

ََ بٔطٔ صَ  ِّ ٥َ إٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا ُُي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ  یَِّٔيِّ  ِٟح٨َّٔااٟذِّ ِیُب ا  ُئ َواِلََٜت٥ُ َذا اٟظَّ

نسح نب یلع دبعارلزاؼ، رمعم دیعس رجریی، دبعاہلل نب سیدی، اوسد رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص 

م ےہ )وج اکی وبیٹ ےہ 

 

کب

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رتہبنی زیچ وج اس ڑباھےپ )ےک دیفس ابولں( وک دبؽ ڈاےل فہ دنہمی افر 

 دگنار(۔ر

 نسح نب یلع دبعارلزاؼ، رمعم دیعس رجریی، دبعاہلل نب سیدی، اوسد رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اضخب اگلےن اک ایبؿ

     803    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ًبیذاہلل، اب٩ ایاد، ٩ً ابور٣ثہ، :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ر٣ِٔثَ  ث٨ََا إٔیَاْد  ا٢َ َحذَّ َٗ نٔي اب٩َِ إٔیَادٕ  ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ َی ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٍَ َحذَّ ُت ٣َ ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ أَبٔي ٧َِحَو ا٨َّٟٔبيِّ َة 

ا٪ٔ  رَضَ ِْ ٠َِیطٔ بُزَِدأ٪ أَ ًَ َُ ح٨َّٔإئ َو ةٕ بَٔضا َرِد إَٔذا صَُو ذُو َوَِفَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

یک رطػ ادمح نب ویسن، دیبع اہلل، انب ااید، نع اوبر،ہث، رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ فادل ےک اسھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

 ایگ وت )داھکی ہک( فہ اکونں یک ولکت ابؽ فاےل ںیہ نج رپ دنہمی اک رگن ڑچاھ وہا ےہ۔ افر آپ ےک افرپ دفزبس اچدرںی ںیہ۔

 ادمح نب ویسن، دیبعاہلل، انب ااید، نع اوبر،ہث، :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اضخب اگلےن اک ایبؿ

     804    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابور٣ثہ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، اب٩ ادریص، اب٩ رح، ایادب٩ ٟ٘یم، حرضت  :  راوی

 ٩ًَِ َٟ٘ٔیٕم  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إٔیَاد ُت اب٩َِ أَبَِحَز  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔدرٔیَص  ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ  ٔ َِٟخَََ أَبٔي ر٣َِٔثَة فٔي َصَذا ا

ا٢َ  َٗ ِّي َرُج١ْ كَبٔیْب  إِٔ َٓ َّٟٔذی بَٔوِضزَٔک  ُط أَبٔي أَرِٔٔي َصَذا ا َٟ ا٢َ  َ٘ َضآَ َ٘ ٠َ َْ َّٟٔذی  ْٙ كَبٔیبَُضا ا بٔیُب ب١َِ أ٧ََِت َرُج١ْ َرٓٔی  اہللُ اٟلَّ

دمحم نب العء، انب ادرسی، انب رح، اایدنب طیقل، رضحت اوبر،ہث ےس ایس دحثی ںیم ہی یھب رمفی ےہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

)اغابلوضحر یلص اہلل ہیلع فملس وک وکیئ داہن ایزمخ فریغہ اھت( وچہکن ریمے فادل ےن اہک ہک آپ ےھجم اینپ تشپ رپ وج ہی زیچ ےہ داھکںیئ 

ںیم بیبط وہں وضحریلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک بیبط وت رصػ اہلل یہ ںیہ ہکلب مت وت رقیف آدیم وہ ہکبج بیبط وت فہ ےہ سج ےن 

 اےس )زمخ وک( دیپا ایک ےہ

 دنب طیقل، رضحت اوبر،ہثدمحم نب العء، انب ادرسی، انب رح، اای :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اضخب اگلےن اک ایبؿ



 

 

     805    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایاد ب٩ ٟ٘یم، ابور٣ثہاب٩ بظار، ًبذاٟزح٩٤ سٔیا٪،  :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔي ر٣َِٔثَة  َٟ٘ٔیٕم  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إَٔیاد َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ث٨ََا  إر َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ا٢َ َٟٔزُج١ٕ أَِو ْٔلَبٔیطٔ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ٥َ أ٧ََا َوأَبٔي  ِٟح٨َّٔائٔ َوَس٠َّ َخ ِٟٔحَیَتُط بٔا َٟلَّ ِذ  َٗ ٠َِیطٔ َوکَاَ٪  ًَ ََ َتِحنٔي  ا٢َ  َٗ ا٢َ ابِنٔي  َٗ  َصَذا 

 انب اشبر، دبعارلنمح ایفسؿ، ااید نب طیقل، اوبر،ہث رفامےت ںیہ ہک ںیم افر ریمے فادل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم

فملس ےن یسک آدیم ےس ای ریمے فادل ےس رفامای ہک ہی وکؿ ےہ اوہنں ےن اہک ہک ہی ریما اٹیب  احرض وہےئ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےہ رفامای ہک اس رپ انجتی ہن رکان، افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ڈاڑیھ رابرک دنہمی ںیم ڑھتیلی وہیئ یھت۔

 ر،ہثانب اشبر، دبعارلنمح ایفسؿ، ااید نب طیقل، اوب :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اضخب اگلےن اک ایبؿ

     806    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد، ثابت، حرضت ا٧ص رضي اہلل  :  راوی

َّي أب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ـَ ْٔ ٩ًَِ َُّط ُسئ١َٔ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أ٧َ ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َُّط  َحذَّ ََٓذَِکَ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اہللُ 

 ِ٨ًَ َب أَبُو بَِْکٕ َو٤ًَُزُ َرضَٔي اہللُ  ـَ َْ ِذ  َٗ  ٩ِٜٔ ِب َوَل ـٔ ٥ِ َیِخ  ُض٤َاَٟ

دمحم نب دیبع، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اؿ ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اضخب ےک 

 ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت اوہنں ےن التبای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اضخب ںیہن اگلای نکیل رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل



 

 

 رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اضخب اگلای۔ ہنع ف

 دمحم نب دیبع، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 زرد رگن ےک اضخب اک ایبؿ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اضخب اک ایبؿ زرد رگن ےک

     807    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزحی٥ ب٩ ٣ْطٖ، ابوسٔیا٪، ٤ًز ٣ح٤ذ اب٩ ابورواد، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  َیاَ٪ َحذَّ ِٔ ٖٕ أَبُو ُس ًَِبُذ اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ٣َُْطِّ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َحذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ادٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي َروَّ ٕذ َحذَّ ٣َُح٤َّ

ا٪ٔ  ًِرَفَ َِٟوِرٔض َواٟزَّ ُ ِٟٔحَیَتُط بٔا َة َویَُؼرفِّ بِتٔیَّ ا٢َ اٟشِّ ٌَ ٥َ کَاَ٪ ی٠ََِبُص ا٨ِّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ١ُ َذَٟٔک َػَّ ٌَ ِٔ   َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َی

ارلمیح نب رطمػ، اوبایفسؿ، رمع دمحم انب اوبرفاد، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع دبع

فآہل فملس دموبغ اھکؽ ےک وجےت انہپ رکےت ےھت افر اینپ ڈاڑیھ وک فرس ےس )وج اکی زبسف رسخ رگن یک اھگس ےہ افر زرفعاؿ )وج 

 ایل رکےت ےھت افر انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع یھب ااسی یہ ایک رکےت ےھت۔ زرد وہات ےہ( اس ےس رگن

 دبعارلمیح نب رطمػ، اوبایفسؿ، رمع دمحم انب اوبرفاد، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زرد رگن ےک اضخب اک ایبؿ

     808    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اسحٙ، ب٩ ٨٣ؼور، ك٠حہ، ح٤یذب٩ و٫ب، اب٩ كاوض، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض َحذَّ ٩ًَِ ح٤َُِیٔذ ب٩ِٔ َوصِٕب  ُذ ب٩ُِ ك٠ََِحَة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحذَّ ث٨ََا إِٔسَح َحذَّ

ِٟح٨َّٔ  َب بٔا َـّ َْ ِذ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُج١ْ  ًَ َّي اہللُ  ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ا٢َ ٣َزَّ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ ٣َا٩ًَِ كَاُوٕض  َ٘ َٓ أَِحَش٩َ َصَذا  أئ 

َب  َـّ َْ ِذ  َٗ ٤َزَّ آََخُ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َصَذا أَِحَش٩ُ ٩ِ٣ٔ َصَذا  َ٘ َٓ ََٜت٥ٔ  ِٟٔح٨َّأئ َواِل َب بٔا َـّ َْ ِذ  َٗ ٤َزَّ آََخُ  َٓ ا٢َ  ا٢َ َصَذا  َٗ َ٘ َٓ  ٔ ة رِفَ بٔاٟؼُّ

 أَِحَش٩ُ ٩ِ٣ٔ َصَذا ک٠ُِّطٔ 

عاؤس ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ امثعؿ نب اوبہبیش، ااحسؼ ، نب وصنمر، ب ہح،  دیمنب فبھ، انب 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش سج ےن دنہمی اک اضخب اگلای وہا اھت ذگرا وت آپ ےن ہی رفامای ہک انتک ااھچ اضخب ےہ 

م ےس راگن وہا اھت، آپ ےن رفامای ہی 

 

کب

ےلہپ ےس یھب زایدہ ااھچ ےہ رھپ اکی صخش افر ذگرا رھپ اکی افر صخش ذگرا سج ےن دنہمی افر 

 سج ےن زرد رگن اک اضخب اگلای وہا اھت وت رفامای ہک ہی بس ےس ااھچ ےہ۔

 امثعؿ نب اوبہبیش، اقحس، نب وصنمر، ب ہح،  دیمنب فبھ، انب عافس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

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

  

 ایسہ اضخب اک ایبؿ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ایسہ اضخب اک ایبؿ

     809    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابو توبة، ًبیذاہلل، ًبذالْکی٥ اٟحزَ ب٩ سٌیذ، اب٩ جََیز، اب٩ ًباض، :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس َِٟحزَرٔیِّ  ی٥ٔ ا ًَِبٔذ اِلَْکٔ  ٩ًَِ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ  ث٨ََا أَبُو َتِوبََة َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض   ٩ٔ

وَ  بُوَ٪ فٔي آَٔخٔ اٟز٣ََّأ٪ بٔاٟشَّ ـٔ ِو٦ْ یَِخ َٗ ٥َ یَُٜوُ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َِٟح٨َّةٔ َػَّ ََ َیزٔیُحوَ٪ َرائَٔحَة ا َِٟح٤َا٦ٔ  َحَوأػ١ٔ ا َٛ  ٔ  اد

، دیبع اہلل، دبعارکلمی ازجلع نب دیعس، انب ربجری، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 

ة
ی 
اوب وت

رتفں ےک ونیسں ےک فہ ولگ تنج یک وخوبش یھب ںیہن ہک آرخی زامہن ںیم اکی وقؾ وہیگ وج ہک ایسہ اضخب اگلای رکںی ےگ لثم وبک

 وسںیھگن ےگ۔

، دیبعاہلل، دبعارکلمی ازجلع نب دیعس، انب ربجری، انب ابعس، :  رافی

 

ة
ی 
 اوب وت

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

  

 اہیھت داتن ےس افدئہ ااھٹان اجزئ ےہ

 یھگنک رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہیھت داتن ےس افدئہ ااھٹان اجزئ ےہ

     810    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذواٟوارث، سٌیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ححارہ، ح٤یذطافي، س٠امی٪ ا٨ٟب٬ی، ثوبا٪ :  راوی

َِٟوارٔٔث ب٩ُِ  ًَِبُذ ا ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ  َحذَّ هٔيِّ  ٨َ٤ُِٟبِّ َ٪ ا ٩ًَِ ُس٠َامِیَ امٔيِّ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕذ اٟظَّ ٔذ ب٩ِٔ ُجَحاَدَة  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕذ  َس

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٔ ٥َ إَٔذا َساََفَ کَاَ٪ آَٔخُ ثَِوبَاَ٪ ٣َِولَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَِضذٔظ  

ِذ  َٗ ُط َو َٟ ٔذ٦َ ٩ِ٣ٔ َُزَاةٕ  َ٘ َٓ اك٤ََٔة  َٓ ٔذ٦َ  َٗ ٠َِیَضا إٔذَا  ًَ  ١ُ ُْ ٢ُ ٩ِ٣َ یَِذ اك٤ََٔة َوأَوَّ َٓ ًَََّي بٔإِٔنَشإ٪ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ  َّا  ِ ِت ٣ِٔشّحا أَِو ٔست َ٘ َّ٠ًَ  

 َ٠ َٓ ٔذ٦َ  َ٘ َٓ ٕة  َـّ ٔ ٠َُِٗبئِن ٩ِ٣ٔ ٓ ُِٟحَشيَِن  َِٟحَش٩َ َوا ََٓضَتَِٜت بَابَٔضا َوَح٠َِّت ا ١َ ٣َا َرأَی  ُْ طُ أَِ٪ یَِذ ٌَ ََٓو٨َِّت أَ٪َّ ٣َا ٨َ٣َ  ١ِ ُْ ٥ِ یَِذ

َّي ا ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا إ َ٘ َٓا٧َِل٠َ ِتُط بَِی٨َُض٤َا  ٌَ لَّ َٗ ئِن َو بٔیَّ ٩ًَِ اٟؼَّ ٠َِبئِن  ُ٘ ِٟ َِٜت ا ََّٜٓ ََ َو ِ ت َٜٔیأ٪ اٟشِّ ٥َ َوص٤َُا یَِب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 



 

 

َذظُ  َْ َ أ ٔئ أَص١ُِ بَِیتٔي َٓ ََ ٤َِٟٔذی٨َةٔ إٔ٪َّ َصُؤ ٔلَي آ٢ٔ ََُٓلٕ٪ أَص١ِٔ بَِیٕت بٔا ا٢َ یَا ثَِوبَاُ٪ اذِصَِب بَٔضَذا إ َٗ ُظ أَِ٪ َیأِک٠ُُوا  ٨ِ٣ُٔض٤َا َو أَِِکَ

ًََؼٕب َؤسوَ  اك٤ََٔة ََٗٔلَدّة ٩ِ٣ٔ  َٔ ٔ ٟ ٔ ٧َِیا َیا ثَِوبَاُ٪ اِطتََ َباتٔض٥ِٔ فٔي َحَیاتٔض٥ِٔ اٟذُّ ًَادٕ كَیِّ  اَری٩ِٔ ٩ِ٣ٔ 

ی، وثابؿ وج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ 

 ه
ب

 

لت

دسمد، دبعفاولارث، دیعس، دمحم نب اجحرہ،  دیماشیف، امیلسؿ ا

سج ےھت رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک رفس رپ رشتفی ےل اجےت وت آپ رھگ فاولں ںیم آرخی ااسنؿ 

ےس وگتفگ رفامےت فہ رضحت افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع وہںیت بج فاسپ رشتفی الےت وت فیہ یلہپ وہںیت نج ےک اپس وضحر یلص اہلل 

ہیلع فملس رشتفی ےل اجےت انچہچن اکی وزفہ ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاسپ رشتفی الےئ افر رضحت افہمط ریض 

 ےک درفازہ رپ اکی رپدہ ای وبرہی اکٹلای وہا اھت افر رضحت  نینس ریض اہلل اعتیل ہنع وک اہوھتں ںیم اچدنی ےک اہلل اعتیل ہنع ےن اےنپ رھگ

دف ڑکے انہپےئ وہےئ ےھت سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الخػ اعدت رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےئ رضحت افہمط ریض اہلل 

ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رھگ ںیم دالخ وہےن ےس رفاک ےہ وج آپ ےن دیھکی ےہ اعتیل ہنع وک ایخؽ وہا ہک اؿ زیچفں ےن وضح

سپ اوہنں ےن رپدہ ااھٹای اھپڑ ڈاال افر دفونں وچبں ےک اہوھتں ےس ڑکے ااتر رک اںیہن اکٹ رک د کنی دای فہ دفونں رفےت وہےئ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس دفونں ڑکٹے ےل ےیل افر رفامای وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ۔ وضحر ارکؾ یلص

اے وثابؿ ہی ڑکٹے الفں ےک اپس اجؤ وکیئ دمہنی ںیم رھگ فاےل ےھت کشیب ہی ریمے رھگ فاےل ںیہ ںیم اندنسپ رکات وہں ہک اس ابت 

ے وثابؿ افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ےیل اکی اہر وک ہک ہی اینپ اپزیکہ زیچںی داین یک زدنیگ یہ ںیم اھکںیل )اؿ ےس افدئہ ااھٹںیئ( ا

 وپیسں اک افر اہیھت داتن ےک دف نگنک رخدی ول۔

ی، وثابؿ :  رافی

 ه
ب

 

لت

 دسمد، دبعفاولارث، دیعس، دمحم نب اجحرہ،  دیماشیف، امیلسؿ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ : ابب

 اوگنیھٹ انبےن اک ایبؿ



 

 

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ انبےن اک ایبؿ

     811    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزحی٥ ب٩ ٣ْطٖ، ًیسي، سٌیذ ٗتادة ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ًَِبُذ اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ أََراَد َرُسو٢ُ اہللٔ  َحذَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َس ث٨ََا ًٔیَسي  ٖٕ اٟزَُّوأسيُّ َحذَّ ٣َُْطِّ

 ََّ ٔ ُؤَ٪ َٛٔتابّا إ ََ َیِِقَ َُّض٥ِ  ُط إ٧ٔ َٟ َٓ٘ٔی١َ  ًَأج٥ٔ  َ ٔف اِْل ٌِ ٔلَي َب ٥َ أَِ٪ یَُِٜتَب إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔ َػَّ ٕة  ب َـّ ٔ اَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ َْ اتََّخَذ  َٓ َخاَت٥ٕ 

ْذ َرُسو٢ُ اہللٔ َع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘  َوَن

دبعارلمیح نب رطمػ، یسیع، دیعس اتقدة اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ضعب )اشاہؿ مجع( وک 

اہؿ مجع ریغب رہم ےک اگل وہا طخ ںیہن زپےتھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطخط ےنھکل اک ارادہ رفامای وت اؿ ےس رعض ایک ایگ ہک فہ اش

 اکی اچدنی یک اوگنیھٹ ونبایئ سج رپ دمحم روسؽ اہلل شقن رکفاای۔

 دبعارلمیح نب رطمػ، یسیع، دیعس اتقدة اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ انبےن اک ایبؿ

     812    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہو٫ب ب٩ ب٘یة، ْاٟذ، سٌیذ، ٗتادة، حرضت ا٧ص رضي  :  راوی

نَي َحٔذیٔث ًٔیَسي ب٩ِٔ یُو٧َُص َز  ٌِ ٩ًَِ أ٧ََٕص ب٤َٔ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َس أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ َّي َحذَّ ٔ َحت َََٓاَ٪ فٔي یَذٔظ اَد 



 

 

ُٗبَٔف َوفٔي یَ  َّي  ُٗبَٔف َوفٔي یَٔذ ٤ًََُز َحت َّي  ٨ُزَٔحِت ُٗبَٔف َوفٔي یَٔذ أَبٔي بَِْکٕ َحت َٓ أ٣َََز بَٔضا  َٓ  ٔ ِٟبٔئِز َم فٔي ا َ٘ ٕ إٔذِ َس بَِی٤َ٨َا صَُو ٨ًَِٔذ بٔئِز َٓ ٔذ ًُِث٤َاَ٪ 

٠َِیطٔ  ًَ ٔذِر  ِ٘ ٥ِ٠َ َی َٓ 

، اخدل، دیعس، اتقدة، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہی دحثی رمفی ےہ ہک اس دنس ےک اسھت یھب نکیل اس ںیم 

 

 قی ة
فبھ نب ب

یھٹ آپ یک فافت کت آپ یہ ےک اہھت ںیم ریہ رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع یک فافت کت اؿ ےک ہی ااضہف ےہ ہک فہ اوگن

اہھت ںیم ریہ رھپ رضحت رمع ےک اہھت ںیم ریہ اہیں کت ہک اؿ اک ااقتنؽ وہایگ رھپ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اہھت ںیم ریہ 

فہ ونکںی ںیم رگ یئگ اوہنں ےن اےس اکنےنل اک مکح رفامای وت ونکاں اخیل رکاای ایگ نکیل  سپ اکی رمہبت فہ ونکںی ےک اپس ےھت ہک ااچکن

 اےس اپےن رپ اقدر ہن وہےئ۔

، اخدل، دیعس، اتقدة، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

 قی ة
 فبھ نب ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ انبےن اک ایبؿ

     813    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ط٬اب، ا٧ص، یزیذ، اب٩ ٗتیبة ب٩ سٌیذ، اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ و٫ب، یو٧ص ب٩ :  راوی

 ًَ ََِٔي یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَذ  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ََ َحذَّ ا َٗ ٌٔیٕذ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ثَنٔي َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

 ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اَت٥ُ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َْ ا٢َ کَاَ٪  َٗ ُط َحَبٔشيٌّ  أ٧ََْص  َٓؼُّ  ٕٚ  َورٔ

ھا ب، اسن، رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع  ہبیتق

 

َ

نب دیعس، ادمح نب اصحل، انب فبھ، ویسن نب سیدی، انب 

 ےن ایبؿ ایک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ اچدنی یک سج اک ہنیگن یشبح رھتپ اک اھت۔

  :  رافی

 

 ی ة
ت

 

ھا ب، اسن،قی

 

َ

 نب دیعس، ادمح نب اصحل، انب فبھ، ویسن نب سیدی، انب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ انبےن اک ایبؿ

     814    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ز٫يَ، ح٤یذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

اتَ  َْ ا٢َ کَاَ٪  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ؤی١ُ  ث٨ََا ح٤َُِیْذ اٟلَّ َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٥ُ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

َٓؼُّ  ٕة ک٠ُُّطُ  َـّ ٔ ٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ  ُط ٨ِ٣ٔطُ َوَس٠َّ

 ادمح نب ویسن، زریہ،  دیم، اسن نب امکل، رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ افر اس اک ہنیگن یھب اچدنی اک

 اھت۔

 ادمح نب ویسن، زریھ،  دیم، اسن نب امکل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ انبےن اک ایبؿ

     815    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نؼيَ ب٩ َفد، ابواسا٣ہ، ًبیذاہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، :  راوی

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ٔد َحذَّ ِٟرَفَ ث٨ََا نَُؼيَُِ ب٩ُِ ا ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ اتََّخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ 

اتََّخ  َٓ ْذ َرُسو٢ُ اہللٔ  َع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘ طٔ َوَن ِّٔ َٛ ا یََّٔي بَِل٩َ  ُط ٤٣َّٔ َٓؼَّ  ١َ ٌَ اَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوَج َْ  ٥َ َوات٥َٔ اَوَس٠َّ َْ َصٔب َذ ا٨َّٟاُض  ٟذَّ



 

 

َع ٓٔیطٔ  َ٘ ٕة َن َـّ ٔ اَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ َْ َِٟبُشُط أَبَّذا ث٥َُّ اتََّخَذ  ََ أَ ا٢َ  َٗ ِذ اتََّخُذوَصا َرمَي بٔطٔ َو َٗ ا َرآص٥ُِ  َّ٤٠َ َٟبَٔص َٓ ْذ َرُسو٢ُ اہللٔ ث٥َُّ   ٣َُح٤َّ

َذ أَبٔي بَِْکٕ ٤ًَُزُ ث٥َُّ  ٌِ َٟبَٔشطُ َب َذُظ أَبُو بَِْکٕ ث٥َُّ  ٌِ َِٟخاَت٥َ َب ٥َِٟ ا ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ ٔ أَرٔیٕص  ٍَ فٔي بٔئِز َٗ َّي َو َذُظ ًُِث٤َاُ٪ َحت ٌِ َٟبَٔشطُ َب

 ٔ َِٟخاَت٥ُ ٩ِ٣ٔ یَذٔظ َم ا َ٘ َّي َس ًَََّي ًُِث٤َاَ٪ َحت ِٕ ا٨َّٟاُض  ٔ  َیِخَت٠

ےن اکی وسےن یک اوگنیھٹ  ریصن نب رفج، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ونبایئ افر اس اک ہنیگن یلیھتہ ےک ٹیپ )ادنر( یک رطػ راھک افر اس ںیم دمحم روسؽ اہلل شقن رکفاای۔ سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ںیہن ونہپں اگ رھپ فملس وک دھکی رک ولوگں ےن یھب وسےن یک اوگنایھٹں ونباںیل وت اینپ اوگنیھٹ وک د کنی دای افر رفامای ہک اب اےس یھبک

 اکی اچدنی یک اوگنیھٹ انبیئ افر اس ںیم یھب دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس شقن رکفاای آپ ےک دعب اس اوگنیھٹ وک دصقی اربک

انہپ رکےت ےھت ریض اہلل اعتیل ہنع ےن، رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک دعب رضحت امثعؿ 

ر ارسی ںیم رگ یئگ۔

ئ

 
 اہیں کت ہک فہ ب

 ریصن نب رفج، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، انب رمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ انبےن اک ایبؿ

     816    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، سٔیا٪، ًیی٨ہ، ایوب ب٩ ٣وسي، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسي  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ ٩ٔ ٤ًَُ َحذَّ  ٔ َِٟخَََ َز فٔي صََذا ا

ٔع  ِ٘ ًَََّي َن ُع أََحْذ  ُ٘ ََ ی٨َِ ا٢َ  َٗ ْذ َرُسو٢ُ اہللٔ َو َع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ٨َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َٚ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ اَتَّٔم صََذا ث٥َُّ َسا َْ  

َِٟحٔذیَث   ا

یک ایس دحثی ںیم دفرسی دنس ےس ہی یھب وقنمؽ ےہ ہک وضحر ارکؾ امثعؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ،  ،ہنی، اویب نب ومیس، انعف، انب رمع، 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم دمحم روسؽ اہلل دنکہ رکاای افر رفامای ہک وکیئ اینپ اوگنیھٹ ںیم ریمی اوگنیھٹ شیج شقن دنکہ ہن

 رکفاےئ۔

 رمع، امثعؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ،  ،ہنی، اویب نب ومیس، انعف، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ انبےن اک ایبؿ

     817    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیاد، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ابوًاػ٥، ٣ِيَہ ب٩ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ََةٔ ب٩ِٔ زٔیَادٕ  ٤ُِِٟٔي ٩ًَِ ا ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ٔٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ  ٔ َِٟخَََ  ٤ًََُز بَٔضَذا ا

 ٔ ٥ِ٠َ َیح َٓ َِٟت٤َُشوُظ  ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ََاَ٪ َػَّ َٓ ا٢َ  َٗ ْذ َرُسو٢ُ اہللٔ  َع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘ اَت٤ّا َوَن َْ اتََّخَذ ًُِث٤َاُ٪  َٓ ُذوُظ 

٥ُ بٔطٔ   َیِخت٥ُٔ بٔطٔ أَِو یََتَختَّ

دمحم نب ییحی نب افرس، اوباعمص،  ریغہ نب زاید، انعف، انب رمع، اس دنس ےس یھب رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہی دحثی 

ر ارسی ںیم رگےن ےک دعب( رفامای ہک اےس التش رکف نکیل فہ ہن یلم  رمفی ےہ ہک

ئ

 
اس ںیم اانت ااضہف ےہ ہک رضحت امثعؿ ےن )ب

ےس انچہچن رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اکی اوگنیھٹ ونبایئ افر اس ںیم دمحم روسؽ اہلل دنکہ رکاای۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ فہ ایس 

 ےس انہپرکےت ےھت۔رہم اگلای رکےت ےھت افر ا

 دمحم نب ییحی نب افرس، اوباعمص،  ریغہ نب زاید، انعف، انب رمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اوگنیھٹ الب رضفرت ںیہن اننہپ اچےیہ

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 رضفرت ںیہن اننہپ اچےیہاوگنیھٹ الب 

     818    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪، ابزا٫ی٥، سٌذ، اب٩ ط٬اب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕذ  ٌِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس َ٪ َُٟوی٩ِْ  ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ َّطُ َرأَی فٔي یَذٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ

َّي اہللُ  َح ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٠َبُٔشوا َوََطَ َٓ ٍَ ا٨َّٟاُض  َؼ٨َ َٓ ٕٚ یَِو٣ّا َواحّٔذا  اَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ َْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َح ا٨َّٟاُض اہللُ  َْطَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

٩ًَِ اٟزُّ  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ  َٗ ٕٚ ا٢َ ٩ِ٣ٔ َورٔ َٗ ُض٥ِ  ِیْب َواب٩ُِ ٣َُشأَفٕ ک٠ُُّ ٌَ ٕذ َوُط ٌِ  صِزٔیِّ زٔیَادُ ب٩ُِ َس

ھا ب، اسن نب امکل، رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن اکی رفز وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 

َ

دمحم نب امیلسؿ، اربامیہ ، دعس، انب 

ں ےن یھب اوگنایھٹں ونبا رک نہپ ںیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دتس رابرک ںیم اکی اچدنی یک اوگنیھت دیھکی سپ ولوگ

اینپ اوگنیھٹ د کنی دی رھپ ولوگں ےن یھب د کنی دںی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک زرہی ےن زاید نب دعس افر بیعش 

 نب اسمرف ےس رفاتی ایک ےہ بس ےن یہی اہک ہک اچدنی یک اوگنیھٹ۔

ھا ب، اسن نب امکل، :  رافی

 

َ

 دمحم نب امیلسؿ، اربامیھ، دعس، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےن یک اوگنیھٹ اک ایبؿ

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک اوگنیھٹ اک ایبؿ



 

 

     819    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٣ٌت٤ز، ربیٍ، ٗاس٥ ب٩ حشا٪، ًبذاٟزح٩٤، حرضت اب٩ ٣شٌود رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ُث  ٍٔ یَُحذِّ يَِن ب٩َِ اٟزَّبٔی َٛ ُت اٟزُّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ اَ٪  َحشَّ

ًَِْشَ ََْٔل٢ٕ  ُظ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِْکَ ًَ َّي اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ ُ٘ ودٕ کَاَ٪ َی ٌُ ٠َ٣ََة أَ٪َّ اب٩َِ ٣َِش یٔيََ رَحِ ِِ َٚ َوَت َِٟخ٠ُو نٔي ا ٌِ َة َی رِفَ  اٟؼُّ

٥َ بٔاٟ َختُّ ِیٔب َوَجزَّ اِْلَٔزارٔ َواٟتَّ َذ اٟظَّ ِ٘ ًَ وَِّذأت َو ٌَ ٤ُِٟ ََّ بٔا ٔ أب َواٟزُّقَي إ ٌَ ٜٔ َب بٔاِل ِ ٔ ٣ََح٠َِّضا َواٟرضَّ يَِ َِ ٔ ََُّد بٔاٟزِّی٨َٔة ٟ َ َ َصٔب َواٟتَّ  ذَّ

ا َٗ ٣ٔطٔ  ََ ٣ََُحِّ ِ َُي ٔبيِّ  َشاَد اٟؼَّ َٓ ٩ًَِ ٣ََح٠ِّطٔ َو ََ ٣ََح٠ِّطٔ أَِو  ِ َُي ٔ أَِو  يَِ َِ ٔ ٤َِٟأئ ٟ ًَز٢َِ ا ٤َائ٥ٔٔ َو ٔ َصَذا ٢َ أَ اٟتَّ َد بٔإِٔس٨َاد بُو َداُود اِنرَفَ

 ٥ُ٠ًَِ ةٔ َواہللُ أَ َِٟبِصَ َِٟحٔذیٔث أَص١ُِ ا  ا

دسمد، رمتعم، رعیب، اقمس نب اسحؿ، دبعارلنمح، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع رفامای رکےت ےھت ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

رگن ینعی ولخؼ )وج اکی اخص مسق یک وخوبش ےہ( ڑباھےپ وک دبانل )ایسہ اضخب  فآہل فملس وک دس ابںیت )اعدںیت( اندنسپ ںیھت۔ زرد

اگلان(۔ اپاجہم ای دنبہت فریغہ ونخٹں ےس ےچین اگلان۔ وسےن یک اوگنیھٹ اننہپ۔ ریغب ومعق لحم ےک )رحاؾ ومعق ںیم( وعروتں یک زتنی 

۔ ڈنگے اکٹلان۔ یسک ریغ ےک اقمؾ ںیم رحاؾ اقمؾ ںیم ینم اک ارخاج اایتخر رکان۔ ےٹگ انلیھک۔ وعتذیرکان االہی ہک وعمذنیت ےک اسھت وہں

 رکان۔ ہچب وک )اایؾ راضتع ںیم تبحص رکےک( رخاب رکدانی۔ )تحص ےک اابتعر ےس( نکیل ہی رحاؾ ںیہن ےہ۔

 دسمد، رمتعم، رعیب، اقمس نب اسحؿ، دبعارلنمح، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولےہ یک اوگنیھٹ اننہپ

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 ولےہ یک اوگنیھٹ اننہپ

     820    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابورز٣ہ، اب٩ حباب، حرضت ًبذاہلل ب٩ بزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہحش٩ ب٩ ًَّي، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٌٟزیز،  :  راوی

نَي أَ٪َّ َزیَِذ ب٩َِ حَُبإب  ٌِ ٤َِٟ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي رِٔز٣ََة ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا ُذ ب٩ُِ  ًََّٓٔيٕ َو٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  َحذَّ  ٩ًَِ ََص٥ُِ  َ َ ِْ أَ

٤َِٟزَِوزٔ  ٠ََّٔمِّ ا ٠ًََیِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اٟشُّ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ إ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ بُزَیَِذَة   ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ یِّ أَبٔي كَِیَبَة  ٥َ َو طٔ َوَس٠َّ

٠ًََیِ  َحُط ث٥َُّ َجاَئ َو َْطَ َٓ َُٟط ٣َا لٔي أَٔجُذ ٨ِ٣َٔک رٔیَح اِْلَِػ٨َا٦ٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ اَت٥ْ ٩ِ٣ٔ َطَبطٕ  ٠َِیَک َْ ًَ ا٢َ ٣َا لٔي أََری  َ٘ َٓ اَت٥ْ ٩ِ٣ٔ َحٔذیٕذ  َْ طٔ 

ٕٚ َو  ا٢َ اتَّخِٔذُظ ٩ِ٣ٔ َورٔ َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَیِّ َطِیٕئ أَتَّخُٔذُظ  َ٘ َٓ َحُط  َْطَ َٓ ١ِ ح٠َِٔیَة أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ُ٘ ٥ِ َی َٟ َّ َو ا َ٘ ُط ٣ِٔث ََ تُت٤َّٔ

ِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ ْذ  ٤َِٟزَِوزٔیَّ  ٣َُح٤َّ ٠ََّٔمَّ ا َِٟحَش٩ُ اٟشُّ ١ِ ا ُ٘ ٥ِ َی َٟ  َو

نسح نب یلع، دمحم نب دبعازعلسی، اوبرزہم، انب ةحب، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی لتیپ یک اوگنیھٹ ےنہپ آای اکی صخش۔ وت

اس ےس رفامای ہک ےھجم ایک وہا ہک ںیم ریتے ادنر ےس وتبں یک وب وسحمس رکات وہں وت اس ےن فہ اوگنیھٹ د کنی دی رھپ اکی رمہبت فہ 

 رپ الہ دفزخ اک زویر دھکی راہ وہں اس ولےہ یک اوگنیھٹ ےنہپ آای وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےھجم ایک وہا ہک ںیم ھجت

اؤ افر ےن اےس یھب د کنی دای افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم سک زیچ یک اوگنیھٹ ونباؤ رفامای ہک اچدنی یک اوگنیھٹ ونب

 ارملفزی ںیہن اہک دبعاہلل نب ملسم ےک اقثمؽ وپرا تم رکان۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دمحم نب دبعازعلسی ےن )وجرفای ںیہ( ایملسل

 اسھت۔

 نسح نب یلع، دمحم نب دبعازعلسی، اوبرزہم، انب ةحب، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ اوگنیھٹ ےننہپ :   ابب

 ولےہ یک اوگنیھٹ اننہپ

     821    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ ٣ثني وزیاد، یحیي ، حش٩ ب٩ ًَّي، س١٬، ابوًتاب، ابو٣ٜين، ٧وح ب٩ ربیٌة، جوایاض ب٩ اٟحارث ب٩ ٣ٌ٘یب  :  راوی



 

 

 ٛے ٧ا٧ا ت٬ے ا٪ ٛے دادا ٣ٌ٘یب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

 ًَ ادٕ أَبُو  ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ َح٤َّ اُٟوا َحذَّ َٗ ًََّٓٔيٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  َّي َوزٔیَادُ ب٩ُِ َیِحیَي َوا ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا ٜٔيٕن ٧ُوُح ب٩ُِ َحذَّ ث٨ََا أَبُو ٣َ إب َحذَّ تَّ

 ُ ُظ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ أ ِی٘ٔیٔب َوَجذُّ ٌَ ٤ُِٟ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ثَنٔي إٔیَاُض ب٩ُِ ا َة َحذَّ ٌَ َّي َربٔی اَت٥ُ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َْ ا٢َ کَاَ٪  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ طٔ أَبُو ذُبَإب  ِّ٣

 ٔ ِی٘ ٌَ ٤ُِٟ ا٢َ َوکَاَ٪ ا َٗ  ٔ ا٢َ ََفُب٤ََّا کَاَ٪ فٔي یَذٔظ َٗ ْة  َـّ ٔ ٠َِیطٔ ٓ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َحٔذیٕذ ٠ِ٣َؤیٌّ  ًَ َّي اہللُ اہللُ  اَت٥ٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َْ ًَََّي  یُب 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ 

ی ب  ےک انان ےھت اؿ ےک دادا 
، وجاایس نب ااحلرث نب معق

 

 ی عة
ل، اوباتعب، اوبنیکم، ونح نب رن

ھ

َ

انب ینثم فزاید، ییحی، نسح نب یلع، 

ی ب  ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ ولےہ یک یھت سج رپ اچدنی یٹپل 
معق

ی ب  وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع وہیئ یھت۔ ر
افی ےتہک ںیہ ہک ضعب افاقت فہ اوگنیھٹ ریمے اہھت ںیم وہا رکیت یھت۔ افر ےتہک ںیہ ہک معق

 فآہل فملس یک اوگنیھٹ یک افحتظ ایک رکےت ےھت۔

، وجاایس نب ااحلرث نب  :  رافی

 

 ی عة
ل، اوباتعب، اوبنیکم، ونح نب رن

ھ

َ

ی ب  ےک انان ےھت اؿ انب ینثم فزاید، ییحی ، نسح نب یلع، 
معق

ی ب  ریض اہلل اعتیل ہنع
 ےک دادا معق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 ولےہ یک اوگنیھٹ اننہپ

     822    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، بْش ب٩ ا٤ٟٔـ١، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، ابي ٫زیزہ، ًَّي، :  راوی

ًََّٓٔيٕ َر   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ک٠َُِیٕب  ث٨ََا  ١ٔ َحذَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ضَٔي اہللُ 

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ٔ َتِش اہللٔ َػَّ َذاد ٙٔ َواذُِِکِ بٔاٟشَّ ی ٔ ِٟضَٔذایَةٔ صَٔذایََة اْٟطَّ ِدِٔي َواذُِِکِ بٔا ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ اصِذِٔٔي َوَسذِّ  ٥َ ٔذیَذَک ِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

 َ ًَأػ٥ْ َو٧ ُِٟوِسَلی َطکَّ  بَّابَةٔ َوا َِٟخاَت٥َ فٔي صَٔذظٔ أَِو فٔي َصٔذظٔ ٠ٟٔشَّ ٍَ ا ا٢َ َو٧ََضأِي أَِ٪ أََؿ َٗ ِض٥َ  ا٢َ اٟشَّ َٗ ََةٔ  َ ٤ِٟٔیث یَّةٔ َوا شِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َضأِي 

ْة ٓٔیضَ  ٌَ َّ٠ ـَ ٔ أَِو ٩ِ٣ٔ ٣ِٔصَ ٣ُ ا٦ ا٢َ ثَٔیاْب َتأِتٔی٨َا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٗ ُة  یَّ شِّ َ٘ ِٟ َّٓٔيٕ ٣َا ا ٌَ ٔ ٨َ٠ِا ٟ ُ٘ َٓ ََةُ أَبُو بُزَِدَة  َ ٤ِٟٔیث ا٢َ َوا َٗ ا أ٣ََِثا٢ُ اِْلُِتزُدِّ 

ُط ا٨َِّٟشاُئ  ٌُ َٟتٔض٩َّٔ  َطِیْئ کَا٧َِت َتِؼ٨َ و ٌُ  ٟٔبُ

دسمد، رشب نب الضفمل، اعمص نب بیلک، ایب رھریہ، یلع، رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک 

رکےن ےس ہی تین وہک اے اہلل ےھجم دہاتی اطع رفام، ےھجم دیساھ راہتس داھک، افر دہاتی ےس ہی ذرک ایک رکف ہک رصاط میقتسم رفام افر دیساھ 

ایلگن ایک رکف ہک ےھجم ریت دیساھ رکےن یک وتقیف رفام۔ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ےھجم عنم رفامای ہک ںیم اوگنیھٹ وک اس 

ر رخففایل دنسمفں ںیم ای اس ایلگن ںیم ینعی اتشگن اہشدت ںیم ای درایمین ایلگن ںیم روھکں افر ےھجم عنم رفامای ہک ریمشی ڑپکے ونہپں اف

ی ہ ایک زیچ ےہ رفامای ہک فہ ڑپکے
ص
ق
 ےس۔ اوبربدہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ ہک 

رہ ایک ےہ

 

 
رفامای  وج رامرے اپس اشؾ ای رصم ےس آےت ںیہ وچوکر کیچ فاےل نج ںیم ارتج یک اصتفری ینب وہیت ںیہ ںیم ےن وپاھچ ہک م

 ہک فہ دنسمںی ںیہ وج وعرںیت اےنپ وشرہفں ےک ےیل انبای رکیت ںیہ۔

 دسمد، رشب نب الضفمل، اعمص نب بیلک، ایب رھریہ، یلع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ای ابںیئ اہھت ںیم؟اوگنیھٹ داںیئ اہھت ںیم اننہپ رتہب ےہ 

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ داںیئ اہھت ںیم اننہپ رتہب ےہ ای ابںیئ اہھت ںیم؟

     823    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابیہ، ًَّي، حـوراِک٦ ػَّي اح٤ذب٩ ػاٟح، اب٩ و٫ب، س٤٠ا٪ ب٩ بَل٢، رشیک، ابي ٤٧يَ، ابزا٫ی٥، ًبذاہلل، ح٨ين،  :  راوی

 اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

یٔک ب٩ِٔ أَبٔي ٤َ٧َٔزةَ  ٩ًَِ رَشٔ ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ََِٔي ُس٠َامِیَ َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َحذَّ ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ   



 

 

ًََّٓٔيٕ َرضَٔي   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبٔذ اٟزَّ ح٨َُيِٕن  ََِٔي أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َ َ ِْ یْک و أَ ا٢َ رَشٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ًَِطُ  ِح٩ٔ٤َ اہللُ 

٥ُ فٔي َی٤ٔی٨ٔطٔ  ٥َ کَاَ٪ یََتَختَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

، ایب ریمن، اربامیہ ، دبع اہلل، نینح، اہیب، یلع، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمحنب اصحل، انب فبھ، املسؿ نب البؽ، رشکی

ےس رفاتی رکےت ںیہ رشکی ےتہک ںیہ ہک ےھجم اوبہملس نب دبعارلنمح ےن التبای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ داںیئ اہھت 

 ںیم اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت۔

نب فبھ، املسؿ نب البؽ، رشکی، ایب ریمن، اربامیھ، دبعاہلل، نینح، اہیب، یلع، وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع ادمحنب اصحل، ا :  رافی

 فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 رتہب ےہ ای ابںیئ اہھت ںیم؟اوگنیھٹ داںیئ اہھت ںیم اننہپ 

     824    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، واٟذ، ًبذاٌٟزیز، ابي رداد، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ اد ٔ ب٩ُِ أَبٔي َروَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ثَنٔي أَبٔي َحذَّ ًََّٓٔيٕ َحذَّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ  ٍٕ ٔ ٧َآ

نٔ  ٌِ َٙ َوأَُسا٣َُة َی ا٢َ اب٩ُِ إِٔسَح َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ طٔ  ِّٔ َٛ ُط فٔي بَاك٩ٔٔ  َٓؼُّ ٔ َوکَاَ٪  ٥ُ فٔي َیَشارٔظ ٍٕ کَاَ٪ یََتَختَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ي اب٩َِ َزیِٕذ 

 ٔ ٔ فٔي َی٤ٔی٨  طٔ بٔإِٔس٨َادٔظ

رصن نب یلع، فادل، دبعازعلسی، ایب رداد، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ابںیئ اہھت ںیم 

افر اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت افر اس اک ہنیگن یلیھتہ ےک ٹیپ یک رطػ وہات اھت۔ اامؾ اوبداؤد ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک انب ااحسؼ 

 ہم نب زدی ےن انعف ےس ایس دنس ےک اسھت رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اہھت ںیم انہپ رکےت ےھت۔ااس



 

 

 رصن نب یلع، فادل، دبعازعلسی، ایب رداد، انعف، انب رمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ داںیئ اہھت ںیم اننہپ رتہب ےہ ای ابںیئ اہھت ںیم؟

     825    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد ب٩ ًبذہ، حرضت ٧آٍ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ِبَذَة  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا َص٨َّاْد  یَحذَّ ِٟیُرِسَ ٔ ا اَت٤َطُ فٔي یَذٔظ َْ  اب٩َِ ٤ًََُز کَاَ٪ ی٠ََِبُص 

 انہد نب دبعہ، رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اینپ اوگنیھٹ اےنپ ابںیئ اہھت ںیم انہپ رکےت ےھت۔

 انہد نب دبعہ، رضحت انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنیھٹ داںیئ اہھت ںیم اننہپ رتہب ےہ ای ابںیئ اہھت ںیم؟

     826    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ، یو٧ص ب٩ بٜيَ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ،ًبذاہلل ب٩  :  راوی

ًَََّي اٟؼَّ  ا٢َ َرأَیُِت  َٗ  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ َٜيَِ ُ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ب ٌٔیٕذ َحذَّ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َس ث٨ََا  ١ٔ َحذَّ َٓ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٧َِو ٠ِٔت ب٩ِٔ 

ُِٟی٤ِ  ظٔ ا اَت٤ّا فٔي ٨َِْٔصٔ َْ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ًَِبذٔ ا ًَََّي ب٩ِٔ  ُط  َٓؼَّ  ١َ ٌَ ََٜذا َوَج اَت٤َطُ َص َْ ًَبَّإض ی٠ََِبُص  ا٢َ َرأَیُِت اب٩َِ  َٗ ٠ُِت ٣َا صََذا  ُ٘ َٓ نَي 



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ِذ کَاَ٪ یَِذُِکُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ  ََّ ٔ ًَبَّإض إ ََ یََخا٢ُ اب٩َِ  ا٢َ َو َٗ اَت٤َطُ َهِضزَٔصا  َْ َذَٟٔک  ٥َ کَاَ٪ ی٠ََِبُص  َٛ 

دبع اہلل نب دیعس، ویسن نب ریکب، دمحم نب ااحسؼ، ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن تلص نب دبعاہلل نب ونلف نب دبعابلطمل ےک داںیئ اہھت ںیم 

اوگنیھٹ اؿ یک وھچیٹ ایلگن ںیم دیھکی ںیم ےن اہک ہک ہی ایک ےہ؟ رفامای ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وک ایس رطح 

یھٹ ےتنہپ وہےئ ںیہن داھکی افر اس ےک ہنیگن وک یلیھتہ یک تشپ یک رطػ رکدای افر رفامای ہک ہی ایخؽ ہن ایک اجےئ ہک رضحت انب ابعس اوگن

 ۔ریض اہلل اعتیل ہنع ااسی رکےت ےھت کشیب فہ ذرک رکےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اینپ اوگنیھٹ ایس رطح ےتنہپ ےھت

 دبعاہلل نب دیعس، ویسن نب ریکب، دمحم نب ااحسؼ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رگنھگف ےننہپ اک ایبؿ

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 رگنھگف ےننہپ اک ایبؿ

     827    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ س١٬، ابزا٫ی٥، ب٩ حش٩، ححاد، اب٩ جزیح، ٤ًز ب٩ حٔؽ، حرضت ًا٣ز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ََِٔي ٤ًَُزُ  َ َ ِْ َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أ ث٨ََا َححَّاْد  ََ َحذَّ ا َٗ َِٟحَش٩ٔ  ًََّٔيُّ ب٩ُِ َسِض١ٕ َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَِبذٔ اہللٔ  ب٩ُِ َحذَّ ًَا٣َٔز ب٩َِ  ٕؽ أَ٪َّ  ِٔ َح

ٔلَي ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٔ إ ُض٥ِ َذصََبِت بٔاب٨َِٔة اٟزُّبَيَِ َٟ ّة  ََ ََُظ أَ٪َّ ٣َِو َ َ ِْ ٔ أَ ًََّٔيُّ ب٩ُِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ا٢َ  َضا  َٗ ٌَ َل َ٘ َٓ أب َوفٔي رِٔج٠َٔضا أَِجَزاْض  َِٟخلَّ ا

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍَ ک١ُِّ َجَزٕض َطِیَلا٧ّا٤ًَُزُ ث٥َُّ  و٢ُ إٔ٪َّ ٣َ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ    َػَّ

ل، اربامیہ ، نب نسح، اجحج، انب رجحی، رمع نب صفح، رضحت اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک یلع نب لہس 
ھ

َ

یلع نب 

ی زریب یک  یٹی ےک اسھت رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس یئگ نب ازلریب ےن اںیہن التبای ہک اؿ یک اکی آزاد رکدہ ابدن

افر اس ےک اپؤں ںیم ایٹنھگں ںیھت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اںیہن اکٹ ڈاال رھپ رفامای ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 



 

 

 فآہل فملس ےس انس ےہ ہک رہ یٹنھگ ےک اسھت اطیشؿ وہات ےہ۔

ل، اربامیھ، نب نسح، اجحج، انب رجحی، رمع نب صفح، رضحت اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل :  رافی
ھ

َ

 یلع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 رگنھگف ےننہپ اک ایبؿ

     828    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥، روح، اب٩ جزیح، ب٨ا٧ہ :  راوی

ًَِبٔذ اٟزَّ   ٔ ة ََ ٩ًَِ ب٨َُا٧ََة ٣َِو ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َرِوْح َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَّحٔی٥ٔ َحذَّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَ٪ اِْلَِنَؼارٔیِّ َحذَّ ٩ًَِ  ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحشَّ

 ََ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠َِیَضا َجََلٔج١ُ ُیَؼوِِّت٩َ  ًَ ٠َِیَضا بَٔحارٔیَٕة َو ًَ َِٟت بَِی٤َ٨َا هَٔي ٨ًَِٔذَصا إٔذِ د١َُْٔ  ا َٗ وا ًَائَٔظَة  ٌُ َل ِ٘ ََّ أَِ٪ َت ٔ ًَََّيَّ إ تُِذ٨َ٠َِْٔضا 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ َجَزْض  َجََلٔج٠ََضا َو ٔ ٤َََِٟلئ ١ُ ا ُْ ََ َتِذ و٢ُ  ُ٘  َی

 دمحم نب دبعارلمیح، رفح، انب رجحی، انبہن وج دبعارلنمح نب اسحؿ االاصنری ریض اہلل اعتیل ہنع یک آزاد رکدہ ابدنی ںیھت فہ رفامیت ںیہ

دالخ وہیئ افر اس ےک افرپ رگنھگف ےھت وج آفاز دیپا  ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ںیھت ہک اکی ڑلیک اؿ ےک اپس

ہک رک رےہ ےھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک مت رہسگ رامرے اپس دالخ ہن وہ االہی ہک اےنپ رگنھگف وک اکٹ دف افر رفامای 

 لخ ںیہن وہےت سج ںیم ایٹنھگں وہں۔ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ رفےتش رتمح ےک اس رھگ ںیم دا

 دمحم نب دبعارلمیح، رفح، انب رجحی، انبہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داوتنں وک وسےن ےس ابدنےنھ اک ایبؿ



 

 

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 ابدنےنھ اک ایبؿداوتنں وک وسےن ےس 

     829    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ٣ح٤ذ، ًبذاہلل، ْزاعي، ابواط٬ب، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ َطٓہ :  راوی

 ََ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ُِٟخزَاعٔيُّ ا ِبٔذ اہللٔ ا ًَ ُذ ب٩ُِ  ٌٔی١َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َة أَ٪َّ َحذَّ َٓ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ََطَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اِْلَِطَضٔب  َحذَّ

أ٣ََزَ  َٓ ٠ًََِیطٔ  أ٧َِتََن  َٓ  ٕٚ ا ٩ِ٣ٔ َورٔ ّٔ َٓاتََّخَذ أَِن َََُِٟلٔب  ُٔطُ یَِو٦َ ا ٍَ أَِن ُٗٔل َذ  ٌَ َحَة ب٩َِ أَِس َٓ ُظ رَعِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجذَّ َّي اہللُ  ُظ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

اتََّخَذ  ا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  َٓ ّٔ  أَِن

ح ہ ریض اہلل 
ف
، رضحت دبعارلنمح نب رطہف رفامےت ںیہ ہک اؿ ےک دادا رضحت رع ھب 

 

َ

ومیس نب اامسلیع، دمحم، دبع اہلل، زخایع، اوبا

ؾ اعتیل ہنع نب ادعس یک الکب )یک گنج( ےک دؿ انک ٹک یئگ وت اوہنں ےن اچدنی یک انک ونبایل وت اس ںیم دبوب دیپا وہیئگ وضحر ارک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن مکح دای وت اوہنں ےن وسےن یک انک ونبایل۔

، رضحت دبعارلنمح نب رطہف :  رافی ھب 

 

َ

 ومیس نب اامسلیع، دمحم، دبعاہلل، زخایع، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 داوتنں وک وسےن ےس ابدنےنھ اک ایبؿ

     830    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، ابوًاػ٥، ابواط٬ب، ًبذاٟزح٩٤، َطٗة، ٤ًز ب٩ ٓحة ب٩ اسٌذ اض س٨ذ :  راوی

ًََّٓٔيٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَ َحذَّ َة  َٓ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ََطَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اِْلَِطَضٔب  ََ َحذَّ ا َٗ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ َوأَبُو  ٩ِ َحذَّ



 

 

َة َجذَّ  َٓ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ََطَ ًَ ٠ُُِٗت ْٔلَبٔي اِْلَِطَضٔب أَِدَرَک  ا٢َ َیزٔیُذ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ َذ ب٤َٔ ٌَ َحَة ب٩ِٔ أَِس َٓ ٥ِ ُظ رَعِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َحَة  َٓ  رَعِ

 نب ادعس اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ 

 

ة
ح 
ف
، رمع نب 

 

، دبعارلنمح، رطقة ب 
ھ

 

َ

نسح نب یلع، سیدی نب اھرفؿ، اوباعمص، اوبا

ح ہ وک اپای ےہ؟اہک ہک اہں۔
ف
 ےہ۔ سیدی نب اہرفؿ ےتہک ںیہ ہک ایک دبعارلنمح نب رطہف ےن اےنپ دادا رع

 نب ادعس اس دنسنسح نب یلع، سیدی  :  رافی

 

ة
ح 
ف
، رمع نب 

 

، دبعارلنمح، رطقة ب 
ھ

 

َ

 نب اھرفؿ، اوباعمص، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 داوتنں وک وسےن ےس ابدنےنھ اک ایبؿ

     831    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣و١٣ ب٩ ٫ظا٦، اس٤اًی١، ابواط٬ب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ َطٓہ اپ٨ے واٟذ :  راوی

٩ًَِ رَعِ  َة  َٓ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ََطَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِطَضٔب  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحذَّ ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ َ َحذَّ َحَة ب٩ِٔ أ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َٓ َذ  ٌَ ِس

٨َاظُ  ٌِ َحَة ب٤َٔ َٓ  أَ٪َّ رَعِ

، دبعارلنمح نب رطہف اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی  ھب 

 

َ

وملم نب اشھؾ، اامسلیع، اوبا

 وقنمؽ ےہ۔

، دبعارلنمح نب رطہف اےنپ فادل :  رافی ھب 

 

َ

 وملم نب اشھؾ، اامسلیع، اوبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں ےک ےیل وسان اننہپ اجزئ ےہ



 

 

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےیل وسان اننہپ اجزئ ےہ

     832    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ نٔی١، ٣ح٤ذ ب٩ اسا٣ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، یحیي ب٩ ًباد، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبَّ  ثَنٔي یَِحیَي ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِی١ٕ َحذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ًَِبذٔ َحذَّ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاد ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ اد

 ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٠َِٔیْة ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔذ اہللٔ  َّي اہللُ  ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٔذ٣َِت  َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ُط ٓٔیَضا ٩ِ  َٟ ا٨ََّٟحأشيِّ أَصَِذاَصا 

 ًَ َّي اہللُ  َذُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َْ َ أ َٓ َِٟت  ا َٗ َٓؽٌّ َحَبٔشيٌّ  اَت٥ْ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ٓٔیطٔ  ٌٔطٔ َْ ٔف أََػابٔ ٌِ ٨ُِط أَِو بَٔب ًَ زّٔؿا  ٌِ ٣ُ ٕ ود ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ

َِّي بَٔضَذا یَا ب٨َُیَّةُ  ا٢َ َتَحَّ َ٘ َٓ أؾ اب٨ََِة اب٨َِتٔطٔ َزی٨ََِب  ٌَ ِٟ ًَا أ٣َُا٣ََة اب٨ََِة أَبٔي ا  ث٥َُّ َد

یل ہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل انب لیفن، دمحم نب ااسہم، دمحم نب ااحسؼ، ییحی نب ابعد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت

فملس ےک اپس اجنیش یک رطػ زویرات وج اس ےن دہہی ےیک ےھت آےئ اؿ ںیم اکی وسےن یک اوگنیھٹ یھب یھت، سج ںیم یشبح رھتپ اک 

اےس اکی زکلی ےس وھچا ای اینپ ضعب  ہنیگن اھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اویلگنں ےس وھچا اس ےس ہنم ریھپےت وہےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اامہم تنب اوبااعلص وک البای وج وضحر یک اصزبحادی 

 زبنی یک  یٹی ںیھت افر رفامای ہک اے ریمی  یٹی اس ےس زتنی اایتخر رک۔

  نب ااحسؼ، ییحی نب ابعد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنعانب لیفن، دمحم نب ااسہم، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےیل وسان اننہپ اجزئ ےہ

     833    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤ذ، اسیذ ب٩ ابوسٌیذ، اسیذ ب٩ بزاد، ٧آٍ ب٩ ًیاغ، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ أَٔسیٔذ ب٩ِٔ  ٕذ  نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ث٨ََا  إغ َحذَّ ًَیَّ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٔ ََّاد َ َِٟ أَبٔي أَٔسیٕذ ا

َٙ َحبٔیَبُط َح٠ِ  ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ یَُح٠ِّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ّة ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َ٘ ُط َح٠ِ ِ٘ ٠ُِیَح٠ِّ َٓ ّة ٩ِ٣ٔ ٧َإر  َ٘

ا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ یَُشوَِّر َحبٔیَبطُ ٔسَواّرا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ یَُل  ّٗ ُط كَِو ِٗ ٠ُِیَلوِّ َٓ ا ٩ِ٣ٔ ٧َإر  ّٗ َٚ َحبٔیَبُط كَِو ٧َارٕ وِّ

بُوا بَٔضا ٌَ ِٟ ا َٓ ةٔ  َـّ ٔٔ ِٟ ٠َِی٥ُِٜ بٔا ًَ  ٩ِٜٔ ٠ُِیَشوِِّرُظ ٔسَواّرا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َوَل َٓ 

، ادیس نب اوبدیعس، ادیس نب رباد، انعف نب ایعش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، انب دمحم

رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش وک ہی ابت دنسپ وہ ہک اےنپ وبحمب وک آگ اک اکی ہقلح انہپےئ وت 

دے افر ےسج دنسپ وہ ہک اےنپ وبحمب وک آگ اک وطؼ انہپ دے اےس اچےیہ ہک اےس اچےیہ ہک اےنپ وبحمب وک وسےن اک اکی ہقلح انہپ 

وسےن اک وطؼ انہپےئ افر ےسج ہی دنسپ وہ ہک اےس آگ ےک نگنک انہپےئ اےس اچےیہ ہک فہ وبحمب وک وسےن اک نگنک انہپ دے۔ نکیل مت 

 رپ اچدنی اک اامعتسؽ اجزئ ےہ سپ اس ےس الیھک رکف۔

 ، دبعازعلسی، انب دمحم، ادیس نب اوبدیعس، ادیس نب رباد، انعف نب ایعش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعدبعاہلل نب ہملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےیل وسان اننہپ اجزئ ےہ

     834    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ربعي، رحاغ، حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ كي بہ٩ :  راوی

 ُ ٩ًَِ أ ٩ًَِ ا٣َِزأَتٔطٔ  إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔيِّ ب٩ِٔ رٔحَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي َحذَّ َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٔ ٕت ُٟٔحَذِی ِْ

َٟیِ  َّطُ  ٔة ٣َا َتَح٠َّيَِن بٔطٔ أ٣ََا إ٧ٔ َـّ ٔٔ ِٟ َْشَ ا٨َِّٟشأئ أ٣ََا َل٩َُّٜ فٔي ا ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي َذَصّبا تُِوضٔزُُظ اہللُ  َص ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ ا٣َِزأَْة َتَحَّ



 

 

بَِت بٔطٔ  ََّ ًُذِّ ٔ  إ

اوبوعاہن، وصنمر، رہ ی، رحاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع یک نہب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، 

فملس ےن رفامای ہک اے وعروتں یک امجتع ربخدار اہمترے ےیل اچدنی ےہ سج ےس مت زویرات انب یتکس وہ نکیل اہجں کت اس ابت اک 

ایسی ںیہن وج وسےن ےس زتنی رکے افر اےس اظرہ رکے  رگ ہی ہک اےس ایس زویر ےس ذعاب دای قلعت ےہ ہک مت ںیم ےس وکیئ وعرت 

 اجےئ اگ۔

 دسمد، اوبوعاہن، وصنمر، رہ ی، رحاش، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع یک نہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےیل وسان اننہپ اجزئ ےہ

     835    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، یزیذ، اٌٟلار، یحیي ، ٣ح٤ود ب٩ ٤ًز انؼاری، حرضت اس٤اء ب٨ت یزیذ :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ثَُط أَ٪َّ أَ َحذَّ ٤ِزٕو اِْلَِنَؼارٔیَّ َحذَّ ًَ ث٨ََا یَِحیَي أَ٪َّ ٣َِح٤ُوَد ب٩َِ  اُر َحذَّ لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَذ ا ِس٤َاَئ َحذَّ

 ٔ ٠ََّذِت ٗ َ٘ ا٢َ أَی٤َُّا ا٣َِزأَةٕ َت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ثَِتُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٠َُِّٗذِت فٔي ٨ًَُُ٘ٔضا ٣ِٔث٠َطُ ب٨َِٔت یَزٔیَذ َحذَّ ََلَدّة ٩ِ٣ٔ َذَصٕب 

١ٌَٔ فٔي أُذ٧َُٔضا ٣ِٔث٠ُ  ّػا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ُج ٠َِت فٔي أُذ٧َُٔضا َُخِ ٌَ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َوأَی٤َُّا ا٣َِزأَةٕ َج َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یَِو٦َ ا  طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یَِو٦َ ا

د نب رمع ااصنری، رضحت اامسء تنب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ومیس نب اامسلیع، سیدی، ااطعلر، ییحی، ومحم

فملس ےن رفامای ہک وج وعرت یھب وسےن اک اہر ےلگ ںیم ڈاےل وت ایقتم ےک دؿ اس یک رگدؿ ایس شیج آگ اک اہر ڈاال اجےئ اگ افر وج 

ں ںیم ایس یسیج آگ یک ابایلں ایقتم ےک دؿ ڈایل اجںیئ یئگ۔ ہی وعرت یھب اےنپ اکونں ںیم وسےن یک ایکٹں ڈاےل وت اس ےک اکون

 دحثی امکح وسنمخ ےہ۔



 

 

 ومیس نب اامسلیع، سیدی، ااطعلر، ییحی ، ومحمد نب رمع ااصنری، رضحت اامسء تنب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوگنیھٹ ےننہپ اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےیل وسان اننہپ اجزئ ےہ

     836    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ح٤یذ ب٩ ٣شٌذہ، اس٤اًی١، ْاٟذ، ٣ی٤و٪، اٟ٘یاد، ابوَٗلبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ابوسٔیا٪، رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ح٤َُِیُذ ب٩ُِ  اؤیََة ب٩ِٔ أَ َحذَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة   ٔ ٨َّاد َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٣َِی٤ُوٕ٪ ا أْٟذ  َْ ث٨ََا  ٌٔی١ُ َحذَّ ث٨ََا إِٔس٤َ َذَة َحذَّ ٌَ َیاَ٪ أَ٪َّ ٣َِش ِٔ بٔي ُس

 ََّ ٔ َصٔب إ ٩ًَِ ُِٟبٔص اٟذَّ ؤب ا٤َِّ٨ٟارٔ َو ُٛ ٩ًَِ ُر ٥َ ٧ََهي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َٙ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٥ِ َی٠ِ َٟ ا٢َ أَبُو َداُود أَبُو ََٗٔلبََة  َٗ ا  ٌّ لَّ َ٘ ٣ُ

اؤیَةَ  ٌَ ٣ُ 

  دیم نب دعسمہ، اامسلیع، اخدل، ومیمؿ، اایقلد، اوبالقہب، اعمفہی نب اوبایفسؿ، ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

 ےہ افر وسان ےننہپ ےس  رگ ہی ہک ذرا اس ڑکٹا وہ )ینعی رمد وک عنم ےہ وسان ہیلع فآہل فملس ےن وتیچں یک اھکولں رپ وسار وہےن ےس عنم رفامای

 اننہپ اال ہی ہک انک ای داتن فریغہ ونباےئ وت وسےن یک ونبا اتکس ےہ(۔

  دیم نب دعسمہ، اامسلیع، اخدل، ومیمؿ، اایقلد، اوبالقہب، اعمفہی نب اوبایفسؿ، ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ : ابب

 ونتفں اک ایبؿ



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     837    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ی٤ا٪ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابووائ١،  :  راوی

 ٔ ا٦َ ٓ َٗ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِی ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َّي اہللُ َحذَّ ی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

٤َا َتَزَک َطِیّئا یَُٜوُ٪  َٓ ائ٤ّٔا  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َٔٔوُط َوَنٔشَیُط ٩ِ٣َ َنٔشَیُط  ًَ َوُط ٩ِ٣َ َح ٔٔ ثَُط َح ََّ َحذَّ ٔ ٔة إ ًَ ا ٔ اٟشَّ ٔلَي َٗٔیا٦ ا٣ٔطٔ َذَٟٔک إ َ٘ فٔي ٣َ

٤َا یَِذُِکُ اٟزَُّج١ُ َوِجَط اٟزَّجُ  َٛ ُظ  أَذُِِکُ َٓ ِیُئ  ََٟیُٜوُ٪ ٨ِ٣ٔطُ اٟظَّ َُّط  ٔئ َوإ٧ٔ ََ ٤َٔ٠ًَطُ أَِػَحابُُط َصُؤ ِذ  َٗ ِ٨ًَ َٓطُ ١ٔ إَٔذا َُاَب   ُط ث٥َُّ إَٔذا َرآُظ رَعَ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امیؿ رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت وضحر ارکؾ یلص اہلل 

پ ہیلع فآہل فملس رامرے درایمؿ ڑھکے وہےئ سپ وکیئ زیچ ںیہن وھچڑی آپ ےن اس ہگج ڑھکے وہ رک ایقتم کت  رگ ہی ہک آ

ےن اےس ایبؿ رک دای۔ سپ اےس اید رک ایل سج ےن اید رک ایل افر وھبؽ ایگ فہ وج وھبؽ ایگ افر کشیب ریمے اؿ اسںویھں ےن اےس اجؿ ایل 

افر کشیب بج یھب اؿ ںیم وکیئ ابت فوقع ذپری وہیت وت ےھجم ایس رطح اید آاجیت سج رطح اکی آدیم وک دفرسے آدیم اک رہچہ دےنھکی رپ 

 ےہ ہکبج فہ اس ےس اغبئ وہ رھپ بج فہ اےس دےھکی وت ناچہؿ ےل۔اید آاجات 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوبفالئ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امیؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     838    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ابو٣زی٥، اب٩ َفوخ، ٗبیؼہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ذویب ٛے ایک بیٹے اپ٨ے واٟذ حرضت  :  راوی



 

 

 ٗبیؼہ

ث٨ََا اب٩ُِ  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ بٔیَؼَة َحذَّ َ٘ ٔ ََِٔي اب٩ِْ ٟ َ َ ِْ ََِٔي أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕذ أَ َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ ََفُّوَخ أَ َ َ ِْ أَبٔي ٣َزَِی٥َ أَ

ٔ٪ َواہللٔ ٣َا أَِدرٔی أ٧ََٔسَي أَِػَحابٔي أ٦َِ َت٨َاَسِوا َو  ِٟامَیَ ُة ب٩ُِ ا َٔ ا٢َ حَُذِی َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َّي اہللٔ ٣َا َتَزَک َرُسوب٩ِٔ ذَُؤیِٕب  ٢ُ اہللٔ َػَّ

 ٔ ََٓؼاً ُط ثَََلَث ٣ٔائَٕة  ٌَ ٩ِ٣َ ٣َ ُّ ٧َِیا یَِب٠ُ ٔضَي اٟذُّ َ٘ ٔلَي أَِ٪ َت٨ِ ائٔذٔ ٓٔت٨َِٕة إ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ  ٨ََٟا بٔاِس٤ٔطٔ َواِس٥ٔ اہللُ  اُظ  ِذ َس٤َّ َٗ  ََّ ٔ ّذا إ

بٔی٠َتٔطٔ  َٗ  أَبٔیطٔ َواِس٥ٔ 

رففخ، ہصیبق ریض اہلل اعتیل ہنع نب ذفبی ےک اکی ےٹیب اےنپ فادل رضحت ہصیبق ےس رفاتی دمحم نب ییحی نب افرس، اوبرممی، انب 

رکےت ںیہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایؿ ےن رفامای ہک دخایک مسق ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک ریمے اسیھت وھبؽ ےئگ ای اجؿ 

وج ےنتف آےن فاےل ںیہ سج ںیم نیت وس  ہل فملس ےن داین ےک متخ وہےن کتوبھج رک الھبےکچ ںیہ دخا یک مسق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 ای اس ےس زادئ ولگ وہں اس ےنتف ےک اقدئ اک انؾ ےل رک ایبؿ ایک افر اس ےک ابپ اک انؾ یھب افر اس ےک ہلیبق اک انؾ یھب ایبؿ ایک۔

 اعتیل ہنع نب ذفبی ےک اکی ےٹیب اےنپ فادل رضحت ہصیبقدمحم نب ییحی نب افرس، اوبرممی، انب رففخ، ہصیبق ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     839    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل، ابوداؤد، جٌرفی، بذر ب٩ ًث٤ا٪، حرضت ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٫ارو٪، اب٩ :  راوی

٩ًَِ َر   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ بَِذرٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪  یُّ  َِٟحرَفٔ ث٨ََا أَبُو َداُوَد ا ِبٔذ اہللٔ َحذَّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ   ٩ًَِ ُج١ٕ 

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ٨َاُئ َػَّ َٔ ِٟ َصا ا ٍُ ٓٔتَٕن فٔي آَٔخٔ ٔة أَِربَ ٔ اِْل٣َُّ ا٢َ یَُٜوُ٪ فٔي َصٔذظ َٗ  ٥َ  ِیطٔ َوَس٠َّ

اھرفؿ، انب دبع اہلل، اوبداؤد، رفعجی، دبر نب امثعؿ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل 



 

 

 اچر )ڑبے( ےنتف وہں ےگ اؿ ےک دعب انف ےہ۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقنعبی اس اتم ںیم 

 اھرفؿ، انب دبعاہلل، اوبداؤد، رفعجی، دبر نب امثعؿ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     840    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ٠ذج

 یحیي ب٩ ًث٤ا٪، سٌیذب٩ ٤ْصي، ابو٣ِيَہ، ًبذہلل ب٩ سا٥ٟ، حرضت ٤ًيَ ب٩ ہاِي :  راوی

ًَِبُذ اہللٔ ثَنٔي  ٔ َحذَّ ََة ٤ُِِٟٔي ث٨ََا أَبُو ا ِٟح٤ِٔٔصيُّ َحذَّ ٌٔیٕذ ا ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس ََلُئ ب٩ُِ ًُتَِبَة  َحذَّ ٌَ ِٟ ثَنٔي ا ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ َحذَّ

وّدا ٨ًَِٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٌُ ُٗ ٨َّا  ُٛ و٢ُ  ُ٘ ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َی ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ِٔسيِّ  ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ َصا٧ٕٔئ ا صَا ٩ًَِ ٤ًَُيَِ ََ فٔي ذِِٔکٔ َ ث ِٛ َ أ َٓ تََن  ٔٔ ِٟ ََٓذَِکَ ا  

َّي َذَِکَ ٓٔت٨ََِة اِْلَِحََل  َْ َحت أئ َد َّ ْب ث٥َُّ ٓٔت٨َُِة اٟرسَّ ا٢َ هَٔي َصَزْب َورَحِ َٗ ائ١ْٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٣َا ٓٔت٨َُِة اِْلَِحََلٔض  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َُضا ٔض 

وَ٪  ُ٘ ٤ُِٟتَّ ٤ََّا أَِؤَٟیائٔي ا َِٟیَص ٣ٔنِّي َوإ٧ٔ َُّط ٣ٔنِّي َو َذمَِي َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِیتٔي َیز٥ًُُِ أ٧َ َٗ ًَََّي َرُج١ٕ  ٩ِ٣ٔ َتِحٔت  ث٥َُّ َیِؼَل٠ُٔح ا٨َّٟاُض 

 ٔ إ َٓ َِٟل٤َّة  ََٟل٤َِتطُ   ََّ ٔ ةٔ إ ٔ اِْل٣َُّ َُ أََحّذا ٩ِ٣ٔ َصٔذظ ََ َتَذ ٔئ  َصامِیَ ٍٕ ث٥َُّ ٓٔت٨َُِة اٟذُّ ًَََّي ٔؿ٠َ َورٕٔک  ِت َت٤َاَدِت یُِؼبُٔح َٛ ـَ َ٘ َذا ٗٔی١َ اِن

َّي ا َحت ََ إٔی٤َاَ٪  اٟزَُّج١ُ ٓٔیَضا ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا َوی٤ُِٔسي کَأَفّ  ٕٚ ا َٔ ٔ ُِٓشَلأن ن َٚ ٓٔیطٔ َو ا َٔ ٔ ََ ن ُِٓشَلأن إٔی٤َإ٪  ُِٓشَلاكَئِن  ٔلَي  ََ ا٨َّٟاُض إ َیٔؼي

 ٔ ا٢َ ٩ِ٣ٔ یَِو٣ٔطٔ أَِو ٩ِ٣ٔ َُٔذظ جَّ ا٧َِتٔوزُوا اٟذَّ َٓ  ٥ِ ُٛ إَٔذا کَاَ٪ َذا َٓ  ٓٔیطٔ 

ی، اوب ریغہ، دبعہلل نب اسمل، رضحت ریمع

مض

 

خ

نب اہین ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل  ییحی نب امثعؿ، دیعسنب 

اعتیل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

س اک ذرک ایک وت اکی ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل فملس ےن ونتفں اک ذرک ایک افر تہب رثکت ےس اؿ اک ذترکہ ایک اہیں کت ہک ہنتف االح

ہیلع فآہل فملس ہنتف االحس ایک ےہ رفامای ہک اھبانگ افر گنج ےہ رھپ اس ےک دعب رساء اک ہنتف ےہ سج اک دوھاں اکی اےسی آدیم ےک ریپ 

 ھجم ےس ںیہن وہاگ افر کشیب ریمے فیل ےک ےچین ےس ےلکن اگ وج ریمے فاولں ںیم ےس وہاگ فہ ہی امگؿ رکے اگ فہ ھجم ےس ےہ نکیل



 

 

دفتس وت فیہ ںیہ وج یقتم ںیہ رھپ ولگ اکی صخش رپ اامتعد رکںی ےسیج ہک رسنی، یلسپ ےک افرپ ینعی اکی یجک فاےل صخش رپ اافتؼ رکںی 

ے اگ بج ولگ ںیہک ےگ ہک ےگ رھپ فامیہء اک ہنتف وہاگ افر اس ںیم اتم ںیم یسک وک ںیہن وھچڑے اگ  رگ ہی ہک اےس اکی امطہچن امر

ہنتف متخ وہایگ وت فہ افر ڑبےھ اگ اس ںیم آدیم حبص وک ومنم وہاگ وت اشؾ وک اکرف وہاگ اہیں کت ہک ولگ دفومیخں یک رطػ ہن وہاجںیئ 

س دؿ ای اس اکی اامیؿ اک ہمیخ سج ںیم افنؼ ںیہن وہاگ افر دفرسا افنؼ اک ہمیخ سج ںیم اامیؿ ںیہن وہاگ سپ ارگ مت اس فتق وہ وت ا

 ےس اےلگ دؿ داجؽ اک ااظتنر رکف۔

ی، اوب ریغہ، دبعہلل نب اسمل، رضحت ریمع نب اہین :  رافی

مض

 

خ

 ییحی نب امثعؿ، دیعسنب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     841    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، حرضت سبیٍ ب٩ ْاٟذ :  راوی

ا٢َ أَتَ  َٗ أٟٕذ  َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُسبَِی ًَأػ٥ٕ  ٩ًَِ َنِصٔ ب٩ِٔ  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ُٓتَٔحِت َحذَّ َة فٔي َز٩ٔ٣َ  َٓ  ِیُت اِلُٜو

ُٖ إٔذَ  ٔ ز ٌِ َْ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ َوإَٔذا َرُج١ْ َجأْٟص َت َٓإَٔذا َػِذ ٤َِِٟشحَٔذ  ٠ُِت ا َْ َذ َٓ  َّ ا َِ َُّط ٩ِ٣ٔ رَٔجا٢ٔ ُتِشتََُ أَِج٠ُُب ٨ِ٣َٔضا بٔ ا َرأَیَِتُط أ٧َ

ُٖ َصَذ  ٔ ز ٌِ اُٟوا أ٣ََا َت َٗ ِو٦ُ َو َ٘ ِٟ ٤َنٔي ا َتَحضَّ َٓ ٠ُُِٗت ٩ِ٣َ َصَذا  ا٢َ  َٗ ِٟٔحَحازٔ  ٔ٪ َػاحُٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ أَص١ِٔ ا ِٟامَیَ ُة ب٩ُِ ا َٔ ا صََذا حَُذِی

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  ُة إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض کَا٧ُوا َیِشأَُٟوَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٔ ا٢َ حَُذِی َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ُِت أَِسأَُٟطُ َػَّ ُٛ ٔ َو َِٟخيَِ ٩ًَِ ا  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

 َٗ أَِحَذ َٓ  ِّ َِٟخ ٩ًَِ اْٟشَّ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت َصَذا ا ِّي  ِٔ َّٟٔذی ت٨ُِْٔکُوَ٪ إ ِّي أََری ا ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ِو٦ُ بٔأَبَِؼارٔص٥ِٔ  َ٘ ِٟ ًَِلا٧َا ُط ا َّٟٔذی أَ ََ ا ِ ي

 َٗ َٔک  ٌِٔؼ٤َُة ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٟ ٤َا ا َٓ ٠ُُِٗت   ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِب٠َطُ  َٗ ٤َا کَاَ٪  َٛ َذُظ رَشٌّ  ٌِ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ث٥َُّ ٣َاَذا یَُٜوُ٪ اہللُ أَیَُٜوُ٪ َب  ُٕ ِی ا٢َ اٟشَّ

ًَاقٌّ  ٤ُِت َوأ٧ََِت  َٓ  ََّ ٔ ُط َوإ ٌِ أَكٔ َٓ ََٟک  َذ ٣َا َْ َب َهِضَزَک َوأَ رَضَ َٓ ْة فٔي اِْلَِرٔق  َٔ ٠ٔی َْ ا٢َ إِٔ٪ کَاَ٪ ِهَّلِل  ٠ُُِٗت ث٥َُّ ٣َاَذا َٗ  بٔحِٔذ٢ٔ َطَحَزةٕ 

جَّ  ُد اٟذَّ ا٢َ ث٥َُّ یَِْخُ ٍَ فٔي ٧َِضزٔظٔ َوَجَب ؤِزُر َٗ َٗ ٍَ فٔي ٧َارٔظٔ َوَجَب أَِجزُُظ َوحُمَّ ؤِزُرُظ َو٩ِ٣َ َو َٗ ٩ِ٤َ َو َٓ ُط ٧َِضْز َو٧َاْر  ٌَ ُظ َوحُمَّ أَِجزُُظ ا٢ُ ٣َ



 

 

ًَةٔ  ا ا٢َ ث٥َُّ هَٔي َٗٔیا٦ُ اٟشَّ َٗ ٠ُُِٗت ث٥َُّ ٣َاَذا  ا٢َ  َٗ 

ع نب اخدل ےتہک ںیہ ہک بج 

 ی 
ست

رتست )اکی ہگج اک انؾ ےہ( حتف وہا اھت وت ںیم وکہف آای اھت اےنپ اسھت فاہں ےس رچخ دسمد، اوبوعاہن، رضحت 

ےل رک۔ سپ ںیم دجسم ںیم دالخ وہا وت ااچکن فاہں دنچ وقی اہثجل آدیم ےھت افر  کیھ اس فتق فاہں اکی آدیم اھٹیب وہا اھت ہک بج مت 

 ںیہ ہک ںیم ےن اہک ہک ہی وکؿ ےہ؟ فہ ولگ اس وساؽ رپ ربارفف ہت وہےئگ اےس دوھکی وت ناچہؿ ول ہک ہی الہ اجحز ںیم ےس ےہ عیبم ےتہک

افر ےنہک  ےگ ہک وت اؿ وک ںیہن اجاتن ہی احصیب روسؽ رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہ رضحت ذحہفی ےنہک  ےگ ہک ولگ 

 ںیم اؿ ےس رش ےک قلعتم وساؽ ایک رکات اھت۔ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریخ ےک ابرے ںیم وساؽ رکےت ےھت ہکبج

ولوگں ےن زیت رظنفں ےس اںیہن داھکی وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم فہ ابت اجاتن وہں ےسج مت انوگار وھجمس کشیب ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص 

وج ہی ریخ ںیمہ اطع رفامیئ ایک اس ےک دعب رش وہاگ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایک ایخؽ ےہ ہک اہلل ےن

 ہیلع ےسیج ہک ےلہپ اھت۔ رفامای ہک اہں۔ ںیم ےن اہک رھپ اس ےس اچبؤ اک ایک رطہقی ےہ رفامای ہک ولتار۔ ںیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

 اعتیل اک ہفیلخ وہ زنیم ںیم افر فہ ریتی پ ر رپ امرے افر ریتا فآہل فملس رھپ ایک وہاگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ وکیئ اہلل

 امؽ یھب ےل بت یھب اس یک اعاتع رکان فرہن وت لگنج ںیم درتخ یک ڑجںی اھک رک رماجان ںیم ےن اہک ہک رھپ ایک وہاگ؟ رفامای ہک رھپ داجؽ

ےئ اگ وت اس اک ارجفابج وہایگ افر اس اک فابؽ فانگہ ےلکن اگ اس ےک اسھت اکی رہن افر اکی آگ وہیئگ سپ وج اس یک آگ ںیم رگ اج

اٹمدےی اجںیئ ےگ افر وج ایکس رہن ںیم اج زپا وت اس اک فابؽ فابج وہایگ افر اس وک ارجفوثاب اضعئ وہایگ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن 

 رعض ایک رھپ ایک وہاگ؟ رفامای ہک رھپ فیہ ایقؾ ایقتم اک فتق وہاگ۔

ع نب اخدلدسمد، اوبوع :  رافی

 ی 
ست

 اہن، رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     842    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًز ب٩ ًاػ٥، حرضت ْاٟذ ب٩ ْاٟذ اٟیظْکی ےن یہی حذیث اض س٨ذ ٣ح٤ذب٩ یحیي ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتادہ، :  راوی



 

 

 ًَ ٩ًَِ َنِصٔ ب٩ِٔ  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ أٟٕذ َحذَّ َْ أٟٔذ ب٩ِٔ  َْ  ٩ًَِ أػ٥ٕ 

ا٢َ  َٗ َِٟحٔذیٔث  یِّ بَٔضَذا ا َِٟیِظُْکٔ َذائٕ ا ِٗ ًَََّي أَ ْة  ا٢َ َب٘ٔیَّ َٗ  ٕٔ ِی َذ اٟشَّ ٌِ ا٢َ  ٠ُُِٗت َب َٗ َِٟحٔذیَث  َٚ ا ٩ٕ ث٥َُّ َسا َْ ًَََّي َد َوصُِذ٧َْة 

و٢ُ  ُ٘ ّذی َوصُِذ٧َْة َی َٗ و٢ُ  ُ٘ َذإئ َی ِٗ ًَََّي أَ َّٟتٔي فٔي َز٩ٔ٣َ أَبٔي بَِْکٕ  ًَََّي اٟزِّدَّةٔ ا طُ  ٌُ ـَ َتاَدةُ َی َٗ ًَ َوکَاَ٪   ٩ٕ َْ ًَََّي َد ائ٩َٔ ُػ٠ِْح  َِ  ََّي َؿ

رری ےن یہی دحثی اس دنس ےس رفاتی یک ےہ اہتبل اانت 
ک

 

 س
لت

دمحمنب ییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، رمع نب اعمص، رضحت اخدل نب اخدل ا

ااضہف ےہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ولتار ےک دعب ایک وہاگ؟ رفامای ہک چین افر ذلیل 

گ رںیہ ےگ افر اظرہ احلص وہیگ نکیل اؿ ےک بولب ںیم اسفد وہاگ رھپ آےگ اسری دحثی ایبؿ یک رافی ےتہک ںیہ ہک ولتار ےس ول

رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک زامہن ںیم رمدتنی رماد ےتیل ںیہ۔ یلع اذقاء ےس رماد دنگیگ رپ 

 د حلص، یلع داخؿ ےس رماد دولں ںیم اسفد رھبے وہےئ۔رںیہ ےگ۔ دہہن ےس رما

رری ےن یہی دحثی اس دنس :  رافی
ک

 

 س
لت

 دمحمنب ییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، رمع نب اعمص، رضحت اخدل نب اخدل ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿونتفں  :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     843    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗبي، س٠امی٪، اب٩ ٣ِيَہ، ح٤یذ، حرضت نص ب٩ ًاػ٥ ا٠ٟیثي :  راوی

نٔي  ٌِ ُ٪ َی ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٔبيُّ َحذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ًَأػ٥ٕ ا٠َِّٟیثٔيِّ  ٩ًَِ َنِصٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕذ   ٔ ََة ٤ُِِٟٔي اب٩َِ ا

 ٩ًَِ َِٟیٕث أََتِی٨َاَک َنِشأََُٟک  ٨َ٠ُِٗا ب٨َُو  ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ َِٟیٕث  یَّ فٔي َرصِٕم ٩ِ٣ٔ بَنٔي  َِٟیِظُْکٔ ََٓذَِکَ  أََتِی٨َا ا َة  َٔ َحٔذیٔث حَُذِی

٠ُُِٗت یَ  ا٢َ  َٗ َِٟحٔذیَث  َذ َصَذاا ٌِ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ َص١ِ َب ا٢َ  َٗ ا٢َ ٓٔت٨َِْة َورَشٌّ  َٗ ٔ رَشٌّ  َِٟخيَِ َذ صََذا ا ٌِ ِّ  ا َرُسو٢َ اہللٔ َص١ِ َب اْٟشَّ

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا٢َ  َٗ ٍِ ٣َا ٓٔیطٔ ثَََلَث ٣َٔزإر  ٔ ٥َِّ٠ َٛٔتاَب اہللٔ َواتَّب ٌَ ُة َت َٔ ا٢َ یَا حَُذِی َٗ  َْ ِ ي ا٢َ َْ َٗ  َْ ِ ي َْ  ِّ َذ صََذا اْٟشَّ ٌِ  َص١ِ َب

 ٩ٔ َْ ًَََّي اٟذَّ ُِٟضِذ٧َُة  ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ا َذإئ ٓٔیَضا أَِو ٓٔیض٥ِٔ  ِٗ ًَََّي أَ ْة  ًَ ٩ٕ َوَج٤َا َْ ًَََّي َد ٠ُُٗوُب صُِذ٧َْة   ٍُ ََ َتزِٔج ا٢َ  َٗ ٣َا هَٔي 



 

 

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ َّٟٔذی کَا٧َِت  ًَََّي ا  ٕ َوا٦ ِٗ ًَََّي أَ ًَاْة  ٠َِیَضا دُ ًَ اُئ  ٤َِیاُئ َػ٤َّ ًَ ا٢َ ٓٔت٨َِْة  َٗ ٔ رَشٌّ  َِٟخيَِ َذ َصَذا ا ٌِ ُت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََب

ٍَ أََحّذا ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٔ َّب ََٟک ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتت  َْ ِ ي َْ ًَََّي ٔجِذ٢ٕ  ًَاقٌّ  ُة َوأ٧ََِت  َٔ إِٔ٪ َت٤ُِت َیا حَُذِی َٓ  أَبَِوأب ا٨َّٟارٔ 

رری ونبثیل یک اکی  دبع اہلل نب ہملسم،
ک

 

 س
ب

یبنعق، امیلسؿ، انب  ریغہ،  دیم، رضحت رصن نب اعمص ایثیلل ےتہک ںیہ ہک رامرے اپس اخدل 

امجتع ںیم آےئ افر رفامای ہک مت وکؿ ولگ وہ؟ مہ ےن اہک ہک مہ ونبثیل ںیہ وج آپ ےک اپس رضحت ذحہفی یک دحثی ےک ابرے 

ذرک رفامیئ۔ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای  ںیم وپےنھچ ےک ےیل آےئ ںیہ وت اوہنں ےن دحثی

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک اس ریخ ےک دعب یھب وکیئ ہنتف وہاگ؟ آپ ےن رفامای ہک اے ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع اتکب اہلل

 اراشد رفامای۔ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ںیم وج ھچک ےہ اےس ولعمؾ رک افر اس یک اابتع رک نیت رمہبت ہی

رعض ایک ایک اس ریخ ےک دعب وکیئ رش ےہ رفامای ہک دولں ےک اسفد رپ اظبرہ حلص وہیگ۔ افر اس ںیم افر اؿ ںیم اکی امجتع دنگیگ رپ 

رپ اظرہ رپ حلص اک ایک بلطم ےہ رفامای ہک وقؾ ےک بولب اس  وہیگ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دولں رپ اسفد

احتل ےس فاسپ ہن رھپںی ےگ سج رپ ہک فہ ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک اس ریخ ےک دعب رش وہاگ؟ 

ں ےگ سپ اے ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع ارگ رفامای ہک اکی ادناھ، رہبا ہنتف وہاگ ہک اس ںیم آگ ےک درفازہ رپ البےن فاےل ولگ وہ

وت لگنج ںیم ڑجںی اھک رک رماجےئ وت ہی ریتے ےیل رتہب ےہ ہک اس ےس ہک وت اؿ ںیم ےس یسک یک ریپفی رکے )ویکہکن بس یہ طلغ 

 وہں ےگ(۔

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امیلسؿ، انب  ریغہ،  دیم، رضحت رصن نب اعمص ایثیلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     844    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت حذیٔہ ٣شذد ًبذاٟوارث ابوتیاح، ػْخب٩ ٣ذرک اٌٟحَّي، حرضت سبیٍ ب٩ ْاٟذ، :  راوی



 

 

 َ ٩ًَِ ُسب ٌِٔحَّٔيِّ  ِٟ ٩ًَِ َػِْخٔ ب٩ِٔ بَِذرٔ ا َّیَّأح  ث٨ََا أَبُو اٟت َِٟوارٔٔث َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َِٟحٔذیٔث َحذَّ أٟٕذ بَٔضَذا ا َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ِی

٥ِ َتحِٔذ یَ  َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َة  َٔ ًَاقٌّ ٩ًَِ حَُذِی إِٔ٪ َت٤ُِت َوأ٧ََِت  َٓ َّي َت٤ُوَت  َٓاصِزُِب َحت ّة  َٔ ٠ٔی َْ ِو٣َئٕٔذ 

 ُ٘ َّي َت ٥ِ ت٨َُِتِخ َحت َٟ ّسا  ِو أَ٪َّ َرُجَّل ٧ََتَخ ََفَ َٟ ا٢َ  َٗ َذ َذَٟٔک  ٌِ ٤َا یَُٜوُ٪ َب َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ا٢َ فٔي آَٔخٔ َٗ ًَةُ َو ا  و٦َ اٟشَّ

ع نب اخدل، رضحت ذحہفی ےس یہی دحثی لقن رکےت ںیہ رفامای ہک ارگ دسمد دبعاولارث اوبایتح، رخصنب دمرک ایلجعل

 ی 
ست

، رضحت 

وت اس دؿ وکیئ ہفیلخ ہن اپےئ وت اھبگ اج اس ہنتف ےس اہیں کت ہک ےھجت ومت آاجےئ سپ ارگ ےھجت ڑجںی اکٹ رک اھکےت ومت آاجےئ 

 ایک وہاگ رفامای ہک رھپ ارگ وکیئ اینپ وھگڑی اک ہچب انجان وت ہی رتہب ےہ افر اس دحثی ےک آرخ ںیم رفامای ہک ںیم ےن رعض ایک اس ےک دعب

 اچےہ اگ وت فہ یھب ںیہن انج اپےئ اگ اہیں کت ہک ایقتم اقمئ وہاجےئ۔

ع نب اخدل، رضحت ذحہفی :  رافی

 ی 
ست

 دسمد دبعاولارث اوبایتح، رخصنب دمرک ایلجعل، رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     845    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

الٌٜبہ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٣شذد، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، زیذ ب٩ و٫ب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذرب  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ ب٩ اٌٟاؾ

ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ َوصِٕب  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ َبةٔ  ٌِ َٜ ًَِبٔذ َربِّ اِل  ٩ٔ

٤ًَِزٕو أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ُط ٣َ  ًَ ٌِ ٠ُِیٔل َٓ ٠ِبٔطٔ  َٗ ٔ َوث٤َََزَة  َة یَٔذظ َ٘ ِٔ ًَِلاُظ َػ َ أ َٓ ٍَ إ٣َٔا٣ّا  ا٢َ ٩ِ٣َ بَاَی َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا َػَّ

 َّ َت َصَذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌِ ٠ُُِٗت أ٧ََِت َس٤ٔ َبَة اِْلََخٔ  َٗ بُوا َر َٓاِْضٔ إِٔ٪ َجاَئ آََخُ ی٨َُازًُُٔط  َٓ  ََ ا٢َ اِسَتَلا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اہللُ 

ا٢َ أَكٔ  َٗ  ١َ ٌَ ِٔ ١َ َوَن ٌَ ِٔ اؤَیُة َیأ٣ُِز٧َُا أَِ٪ َن ٌَ َک ٣ُ ِّ٤ًَ ٠ُُِٗت َصَذا اب٩ُِ  ٠ِٔبي  َٗ ًَاُظ  ِتطُ أُذ٧َُاَی َوَو ٌَ ًِٔؼطٔ فٔي َس٤ٔ ًَٔة اہللٔ َوا ُط فٔي كَا ٌِ



 

 

ٔؼَیٔة اہللٔ  ٌِ ٣َ 

، دبعارلنمح نب دبعرب اہبعکل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااعلص دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، زدی نب فبھ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن اامؾ ےک اہھت رپ تعیب یک افر اس ےک اہھت ںیم اانپ اہھت 

یک اعاتع رکے سپ ارگ وکیئ دفرسا اس ےس ڑگھجا رکات وہا آےئ وت اس  ددیای افر اس ےس یبلق اعمدہہ ارقار رکایل وت یتح االاکمؿ اس

دفرسے یک رگدؿ امر ڈاول دبعارلنمح نب دبعرب اہبعکل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ایک آپ ےن وخد وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ظ ایک ےہ ںیم ےن اہک ہک ہی آپ ےک ؤاچ زاد اھبیئ ےس ہی انس ےہ؟ رفامای ہک ریمے دفونں اکونں ےن انس ےہ افر ریمے دؽ ےن اےس وفحم

 اعمفہی ںیہ وج ںیمہ مکح دےتی ںیہ ہک مہ ہی اکؾ رکںی فہ اکؾ رکںی رفامای ہک اہلل یک اعاتع ںیم اس یک اعاتع رکف افر اہلل یک انرفامین

 فاےل ومکحں ںیم اس یک انرفامین رکف۔

دبعارلنمح نب دبعرب اہبعکل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، زدی نب فبھ،  :  رافی

 ااعلص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     846    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ًبیذاہلل ب٩ ٣وسٰي، طیبا٪، ا٤ًَع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ یَِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ أَبٔي صَُزیِزََة  بٔي َػأٟٕح 

َّٕ یََذظُ  َٛ ٠ََح ٩ِ٣َ  ِٓ َََب أَ َ ت ِٗ ِذ ا َٗ  ٕ زَٔب ٩ِ٣ٔ رَشٓ ٌَ ا٢َ َوی١ِْ ٠ِٟٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

 وضحر ارکؾ دمحم نب ییحی نب افرس، دیبع اہلل نب ومیس، ابیشؿ، االشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رعوبں ےک ےیل الہتک وہ اس ہنتف ےس وج رقبی آاکچ ےہ اس ںیم سج ےن )ڑلایئ ےس( اےنپ 



 

 

 اہھت رفک ےل فیہ اکایمب وہایگ۔

 اعتیل ہنعدمحم نب ییحی نب افرس، دیبعاہلل نب ومٰیس، ابیشؿ، االشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     847    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص زہزی :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُذ  ََ َحذَّ َ ِیَ َْ یْب ٩ِ٣ٔ  ا٢َ َوَسََلٔح ََقٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٨َِبَشَة  ًَ  ٩ًَِ  ب٩ُِ َػأٟٕح 

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن زرہی رفامےت ںیہ ہک السح ربیخ ےس رقبی اکی اقمؾ ےہ۔

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     848    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ایوب، ابوَٗلبہ، ابواس٤اء، حرضت ثوبا٪ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ )جو آزاد ِکدہ َُل٦ ہیں حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ  :  راوی

 (وآٟہ وس٥٠ ٛے



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَبٔي ٗ ٩ًَِ أَیُّوَب  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي  ٕب َو٣َُح٤َّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي أَِس٤َاَئ  ََلبََة 

٥َ إٔ٪َّ اہلَل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َضا َٗ َٗ أَیُِت ٣ََظارٔ ِّي َزَوی لٔي اِْلَِرَق ََفَ ا٢َ إٔ٪َّ َرب َٗ  َزَوی لٔي اِْلَِرَق أَِو 

٨َِٜزَی٩ِٔ اِْلَِح٤ََز َواِْلَبَِیَف  ًِٔلیُت اِل ُ ُّ ٣َا ُزؤَی لٔي ٨ِ٣َٔضا َوأ تٔي َسَیِب٠ُ ارٔبََضا َوإٔ٪َّ ٠ِ٣َُک أ٣َُّ َِ تٔي أَِ٪ َو٣َ ِّي ْٔل٣َُّ ُِٟت َرب َ ِّي َسأ ِٔ ََ  َوإ

َتُض٥ِ َوإٔ٪َّ  ـَ َیِشتَبٔیَح بَِی َٓ ُٔٔشض٥ِٔ  ًَُذًوا ٩ِ٣ٔ ٔسَوی أَِن ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ََ ُیَش٠َِّم  ٕة َو ا٣َّ ٌَ ََٜضا بَٔش٨َٕة بٔ ٔ ِّي إَٔذا یُِض٠ ِٔ ُذ إ ا٢َ لٔي یَا ٣َُح٤َّ َٗ ِّي   َرب

ٕة َو  ا٣َّ ٌَ ََ أُص٠ُُِٜٔض٥ِ بَٔش٨َٕة بٔ ََ یَُزدُّ َو َُّط  إ٧ٔ َٓ اّئ  ـَ َٗ ِیُت  ـَ ِو َٗ َٟ َتُض٥ِ َو ـَ َیِشتَبٔیَح بَِی َٓ ُٔٔشض٥ِٔ  ًَُذًوا ٩ِ٣ٔ ٔسَوی أَِن ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ََ أَُس٠ُِّم 

َّي یَ  ا َوَحت ـّ ٌِ ُض٥ِ یُِض٠ُٔک َب ـُ ٌِ َّي یَُٜوَ٪ َب َلارَٔصا َحت ِٗ َ ا٢َ بٔأ َٗ َلارَٔصا أَِو  ِٗ ٠َِیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ بَئِن أَ ًَ  ٍَ ا اِجَت٤َ ـّ ٌِ ُض٥ِ َیِشٔبي َب ـُ ٌِ ُٜوَ٪ َب

 َّ ٔ َوإ٧ٔ ٔلَي یَِو٦ ٨ًََِضا إ  ٍِ َٓ ٥َِٟ یُزِ تٔي  ُٕ فٔي أ٣َُّ ِی ٍَ اٟشَّ ٠ِّيَن َوإٔذَا ُؤؿ ـٔ ٤ُِٟ َة ا تٔي اِْلَئ٤َّٔ ًَََّي أ٣َُّ  ُٖ ا َْ َّي ٤َا أَ ُة َحت ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ َت َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو  ا

َبائ١ُٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ بَُذ  ٌِ َّي َت ٛٔيَن َوَحت ٤ُِِْٟشٔ تٔي بٔا َبائ١ُٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ  َٙ ابُوَ٪ ثَََلثُوَ٪  َت٠َِح ذَّ َٛ تٔي  َُّط َسَیُٜوُ٪ فٔي أ٣َُّ تٔي اِْلَِوثَاَ٪ َوإ٧ٔ أ٣َُّ

 ًَ تٔي  ْة ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ ٔ ََ َتزَا٢ُ كَائ ٔذی َو ٌِ ََ ٧َٔبيَّ َب اَت٥ُ ا٨َّٟبٔیِّيَن  َْ َّطُ ٧َٔبيٌّ َوأ٧ََا  ُض٥ِ َیز٥ًُُِ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ًٔیَسي َهاصٔزٔی٩َ ث٥َُّ ک٠ُُّ َٗ  ِّٙ َِٟح ََّي ا

ِتَٔي أ٣َِزُ اہللٔ اتَّ  َّي َیأ ُض٥ِ َحت َٔ َٟ ا َْ ص٥ُِ ٩ِ٣َ  ََ َیرُضُّ ا  َ٘ َٔ 

 امیلسؿ نب رحب، دمحم نب یسیع، امحد نب زدی، اویب، اوبالقہب، اوباامسء، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتیل ہنع )وج آزاد رکدہ الغؾ ںیہ وضحر

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےن زنیم وک ریمے ےیل ٹیمس دای ای ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک( رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ 

ویں رفامای ہک ریمے رپفداگر ےن ریمے ےیل زنیم وک ڑیکس دای سپ ےھجم زنیم ےک اشمرؼ فاغمرب داھکےئ ےئگ افر کشیب ریمی اتم 

ےھجم دف زخاےن رسخ فدیفس دےی ےئگ افر کشیب ںیم  یک تنطلس رقنعبی فاہں کت یچنہپ یگ اہجں کت ریمے ےیل زنیم وک اٹیمس ایگ افر

ےن اینپ رپفرداگر ےس اینپ اتم ےک ےیل ہی وساؽ ایک ہک اںیہن یسک اعؾ طحق ےس الہک ہن ےیجیک افر ہن اؿ ےک افرپ اؿ ےک العفہ وکیئ ریغ 

اے دمحم۔ کشیب ںیم بج ہلصیف  دنمش طلسم رکدے ہک فہ اؿ وک ڑج ےس متخ رکدے۔ افر کشیب ریمے رپفرداگر ےن ھجم ےس رفامای ہک

ن رکفں افر ہن یہ اؿ رپ وکیئ ریغ دنمش طلسم رکفں ارگہچ 
 
 ہ
ب

 

ن

رکات وہں وت رھپ فہ رد ںیہن وہات افر ںیم اںیہن یسک اعؾ طحق ےس الہک 

ک رکدںی اسرا رکہ ارض ےس اؿ رپ دنمش عمج وہ رک ہلمح آفر وہاجںیئ اہیں کت ہک املسمونں ںیم ےس آسپ ںیم یہ ضعب ضعب وک الہ

ےگ افر ضعب ضعب وک دیق رکدںی ےگ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب ےھجم اینپ اتم رپ رمگاہ رکےن فاےل 

اامومں )ذمیبہ رامنہؤں( اک ڈر ےہ افر بج ریمی اتم ںیم ولتار رھک دی اجےئ یگ وت ایقتم کت ںیہن ااھٹیئ اجےئ یگ افر ایقتم 

ںیہن وہیگ اہیں کت ہک ریمی اتم ےک ضعب ابقلئ رشمنیک ےس اج وت ں ےگ افر اہیں کت ہک ریمی اتم ےک  اس دؿ کت اقمئ

ضعب ابقلئ وتبں یک ابعدت رکںی افر کشیب ریمی اتم ںیم سیت ذکاب وہں ےگ نج ںیم ےس رہ اکی ہی دوعی رکے اگ ہک فہ یبن 



 

 

 وہں ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن افر ریم

 

ن
 
ی ت

 

لت

ی اتم ںیم ےس اکی عاہ ہ ہشیمہ قح رپ رےہ یگ انب ٰیسیع ےتہک ںیہ ہک ےہ افر ںیم اخمت ا

 قح رپ اغبل رےہ یگ افر اؿ ےک اخمنیفل اںیہن وکیئ اصقنؿ ںیہن اچنہپ ںیکس ےگ اہیں کت ہک اہلل اک ارم آاجےئ۔

 (ر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےکاویب، اوبالقہب، اوباامسء، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتیل ہنع )وج آزاد رکدہ الغؾ ںیہ وضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     849    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اس٤اًی١، ابو اب٩ ًوٖ، ؿ٤ـ٥، رشیح، حرضت ابو٣اٟک اطٌزی ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ اٟلائي، ٣ح٤ذ :  راوی

ٖٕ َوََقَ  ِو ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ثَنٔي أَبٔي  ٌٔی١َ َحذَّ ُذ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ائٔيُّ َحذَّ ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔی١َ  أُِت فٔي أَِػ١ٔ إِٔس٤َ

٩ًَِ أَ  یِٕح  ٩ًَِ رُشَ  ٥ْ ـَ ثَنٔي َؿ٤ِ ٥ِ ٣ٔ َحذَّ ُٛ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ أََجاَر ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ زٔیَّ  ٌَ نٔي اِْلَِط ٌِ ٩ِ بٔي ٣َأٟٕک َی

ًَََّي أَ  َِٟباك١ٔٔ  ََ َیِوَضَز أَص١ُِ ا ا َوأَِ٪  ٌّ َتِض٠َُٜوا َج٤ٔی َٓ  ٥ُِٜ ٠ًََِی٥ُِٜ ٧َبٔیُّ ََ یَِذًَُو  ًَََّي صِ ثَََلٔث ََْٔل٢ٕ أَِ٪  وا  ٌُ ََ َتِحَت٤ٔ ِّٙ َوأَِ٪  َِٟح ١ٔ ا

َٟةٕ   َؿََل

م، رشحی، رضحت اوبامکل ارعشی رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

 

مض

 

ض

دمحم نب وعػ ااطلیئ، دمحم نب اامسلیع، اوب انب وعػ، 

یبن دباع ںیہن رکے اگ ہک مت بس اےھٹک فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےن ںیہمت نیت اسفدفں ےس اجنت دی ہک اکی مت رپ اہمترا 

الہک وہاجؤ۔ دفرسے ہی ہک الہ ابلط الہ قح رپ اغبل ںیہن آںیکس ےگ رسیتے ہی ہک مت ولگ الضتل ف رمگایہ رپ یھبک اےھٹک ںیہن 

 وہ وکسےگ۔

م، رشحی، رضحت اوبامکل ارعشی :  رافی

 

مض

 

ض

 دمحم نب وعػ ااطلیئ، دمحم نب اامسلیع، اوب انب وعػ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     850    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

  :  راوی

َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ  ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََأء ب٩ِٔ َحذَّ َ َِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ رٔبِعٔيِّ ب٩ِٔ رٔحَإغ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  َحذَّ

ا٢َ َتُذوُر َرحَى اِْلِٔسََل  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ود ٌُ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ٔ َٟٔخ٤ِٕص َوثَََلثٔي٧َأجَیَة  َن أَِو ٔسٓتٕ ٦

ُض٥ِ َس  َٟ  ٥ِ ُ٘ ُض٥ِ دٔی٨ُُض٥ِ َی َٟ  ٥ِ ُ٘ َٝ َوإِٔ٪ َی َشبٔی١ُ ٩ِ٣َ ص٠ََ َٓ َٓإِٔ٪ یَِض٠َُٜوا  ٍٕ َوثَََلثٔيَن  ا بَقَٔي َوثَََلثٔيَن أَِو َسِب ٠ُُِٗت أ٤٣ََّٔ ا٢َ  َٗ ًَا٣ّا  ٌٔيَن  ِب

ا ٣ََضي ا٢َ ٤٣َّٔ َٗ ا ٣ََضي   أَِو ٤٣َّٔ

ایفسؿ ، وصنمر ، ییحی نب رحاش ، رباء نب انہیج ، دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ دمحم نب امیلسؿ اابنری ، دبعارلنمح ، 

ربس کت وھگےم یگ رھپ ارگ الہک وہےئگ وت اؿ اک راہتس ےلہپ الہک وہےن  >8ربس ای سیتھچ ربس ای  :8یلص اہلل ہیلع فملس االسؾ یک یکچ 

وتہ رتس ربس کت اقمئ رےہ اگ اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ایک اس زامہن فاولں اک ےہ افر اؿ اک دنی اؿ ےک ےئل اقمئ راہ 

 ےک اابتعر ےس وج سگر ایگ ای اس ےک اابتعر وج ابیق ےہ ؟ رفامای ہک وج سگر ایگ اس ےک اابتعر ےس

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ایبؿ

     851    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، ح٤یذب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َحذَّ ثَنٔي ح٤َُِیُذ ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَنٔي یُو٧ُُص  ٨ًََِبَشُة َحذَّ

تَُن  ٔٔ ِٟ ٥ُ٠ِ َوَتِوَضزُ ا ٌٔ ِٟ ُؽ ا ُ٘ ٣ََّاُ٪ َوی٨َِ اَرُب اٟز َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََت ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َِٟضزُِد ٗٔی١َ  َوی٠ُِقَ َٗ حُّ َویَِٜثَُُ ا ي اٟظُّ

ِت١ُ  َ٘ ِٟ ِت١ُ ا َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَیَُّة صَُو 

ھا ب،  دیمنب دبعارلنٰمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 

َ

ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب 

بی وہاجےئ اگ ملع مک وہاجےئ اگ ےنتف اظرہ وہں ےگ افر  لخ فوجنکیس ڈاؽ دی اجےئ یگ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک زامہن رق

)ہک ولگ ریخات فدصاقت ںیم یمک رکےن ںیگل ےگ( افر رہج رثکت ےس وہاگ۔ احصہب ےن رعض ایک ہک رہج ایک ےہ رفامای ہک لتق۔ 

 )رقب ایقتم ںیم ہی فااعقت وہں ےگ(۔

ھا ب،  دیمنب دبعارلنٰمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن :  رافی

 

َ

 ، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسفد ہنتف ےک فتق اس ںیم وکشش رکان اجزئ ںیہن

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اجزئ ںیہناسفد ہنتف ےک فتق اس ںیم وکشش رکان 

     852    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، ًث٤ا٪ اٟظحا٦، ٣ش٥٠ ب٩ ابي بْکہ اپ٨ے واٟذ :  راوی

ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٔ ا٦ حَّ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ اٟظَّ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ أَبٔي بَِْکَ

ِٟحَ  َّا ٩ِ٣ٔ ا ِ ي َْ ٍُ ٓٔیَضا  ٔ َلح ـِ ٤ُِٟ ََّضا َسَتُٜوُ٪ ٓٔت٨َِْة یَُٜوُ٪ ا ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ِ ي َْ َِٟحأُٟص  أٟٔص َوا

٤َِٟاشٔ  َّا ٩ِ٣ٔ ا ِ ي َْ ائ٥ُٔ  َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ َوا َ٘ ِٟ ُط إٔب١ْٔ ا َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ کَا٧َِت  َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َتأ٣ُِزُِٔي  َٗ اعٔي  َّا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِ ي َْ ٤َِٟأشي  ي َوا

ِٙ بٔأَِرٔؿطٔ  ٠َِی٠َِح َٓ َٟطُ أَِرْق  ٤٨َٔطٔ َو٩ِ٣َ کَا٧َِت  َِ ِٙ بٔ ٠َِی٠َِح َٓ ُط ٥ْ٨ََُ  َٟ ِٙ بٔإٔب٠ٔٔطٔ َو٩ِ٣َ کَا٧َِت  ٠َِی٠َِح ٥ِ یَ  َٓ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ا٢َ  ُط َطِیْئ َٗ َٟ  ٩ُِٜ



 

 

ََ ا٨ََّٟحاَئ  ةٕ ث٥َُّ َٟٔی٨ُِخ ٣َا اِسَتَلا ًَََّي رَحَّ  ٔ ظ ِب بَٔحذِّ ٠َِیرِضٔ َٓ ٔٔطٔ  ٔلَي َسِی ٤ِٔذ إ ٌِ ٠َِی َٓ ا٢َ  َٗ  ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک 

حا ؾ، ملسم نب ایب رکبہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

لش

فملس ےن امثعؿ نب اوبہبیش، فعیک، امثعؿ ا

  وہا صخش ےھٹیب وہےئ ےس رتہب وہاگ افر اھٹیب وہا صخش ڑھکے وہےئ وہےئ ےس رتہب وہاگ افر 

 

 
رفامای رقنعبی اکی ہنتف وہاگ سج ںیم ل

ڑھکا وہا صخش ےنلچ فاےل ےس رتہب وہاگ افر ےنلچ فاال رتہب وہاگ اس ہنتف ںیم وکشش رکےن فاےل ےس اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 

ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےھجم ایک مکح دےتی ںیہ؟ رفامای ہک سج ےک اپس افٹن وہں وت اےس اچےیہ ہک اےنپ  رفامای

رھگفاولں ےس اجےلم افر سج ےک اپس رکبایں ومیشی وہں وت فہ اینپ رکبویں ےس اجےلم افر سج وک وکیئ )زریع( زنیم وہ وت فہ زنیم 

ؾ ےس اکؾ رےھک ہنتف ےس تہب دفر رےہ( اوہنں ےن رفامای ہک سپ سج ےک اپس اؿ ںیم ےس ھچک ہن وہ؟ فہ ایک ےس اجےلم )ینعی اےنپ اک

رکے رفامای ہک اےس اچےیہ ہک اینپ ولتار ااھٹےئ افر اس یک داھر وک ےکٹم رپ امر رک دنک رکدے۔ )ات ہک ڑلےن ےک اقلب یہ ہن رےہ( رھپ 

 اقمؾ ےس۔ یتح االاکمؿ دلجی اجنت احلص رکے ہنتف ےک

حا ؾ، ملسم نب ایب رکبہ اےنپ فادل :  رافی

 

لش

 امثعؿ نب اوبہبیش، فعیک، امثعؿ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اسفد ہنتف ےک فتق اس ںیم وکشش رکان اجزئ ںیہن

     853    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یزیذ ب٩ ْاٟذ اٟز٣َّي، ا٤ٟٔـ١، بٜيَ، برس ب٩ سٌیذ، حرضت حشين ب٩ ًبذاٟزح٩٤ اَطحعي :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ َس  ٕ َٜيَِ ُ ٩ًَِ ب إغ  ًَیَّ  ٩ًَِ  ١ْ ِـّ َٔ ث٨ََا ٣ُ أٟٕذ اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ َْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َحذَّ حَُشئِن ب٩ِٔ 

َِٟحٔذی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َصَذا ا ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ إؾ  َّٗ َذ ب٩َِ أَبٔي َو ٌِ ٍَ َس َُّط َس٤ٔ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِْلَِطَحعٔيِّ أ٧َ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔث 

ًَََّيَّ بَِیتٔي َوَبَشَم یََذُظ ٟٔیَ   ١َ َْ ٩ِ کَابِنَِي آَد٦َ َوَتََل َیزٔیُذ أََرأَیَِت إِٔ٪ َد ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُت٠َنٔي  ِ٘

ٔلَيَّ یََذَک اِْلیَةَ   َٟئ٩ِٔ َبَشِلَت إ



 

 

 نب ایب فاقص سیدی نب اخدل ارلیلم، الضفمل، ریکب، رسب نب دیعس، رضحت نیسح نب دبعارلنمح االیعجش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دعس

آہل ےس انس ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس )ذموکرہ ابال( دحثی ںیم رفامای ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

فملس آپ اک ایکایخؽ ےہ اس صخش ےک ابرے ںیم وج ریمے رھگ ںیم دالخ وہاجےئ افر ریمے لتق ےک ےیل اہھت الیھپےل وت اوہنں 

  اہک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھپ وت آدؾ ےک دفونں وٹیبں ںیم ےس رتہب ےٹیب یک رطح وہ اج ینعی اہلیب یکےن
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 رطح ےسج اقلیب ےن لتق رکدای اھت۔ رھپ سیدی نب اخدل ارلیلم ےن ہی آتی زپیھ۔ل

 ارلیلم، الضفمل، ریکب، رسب نب دیعس، رضحت نیسح نب دبعارلنمح االیعجشسیدی نب اخدل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اسفد ہنتف ےک فتق اس ںیم وکشش رکان اجزئ ںیہن

     854    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًث٤ا٪، ابوطہاب ب٩ رحاغ، اٟ٘اس٥ ب٩ وابؼة، حرضت اب٩ ٣شٌود رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َُزَِواَ٪  أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا إغ  ث٨ََا ٔطَضاُب ب٩ُِ َٔخَ ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ َِٟحزَرٔیِّ  َٙ ب٩ِٔ َرأطٕذ ا إِٔسَح

ُت َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ود ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔیطٔ َوابَٔؼَة  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َوابَٔؼَة اِْلََسذٔیُّ  ثَنٔي  ٠ًََِیطٔ َسا٥ٕٟٔ َحذَّ َّي اہللُ   َػَّ

ا٢َ  َٗ َة  َف َحٔذیٔث أَبٔي بَِْکَ ٌِ ََٓذَِکَ َب و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ا٢َ ت٠َِٔک  َوَس٠َّ َٗ ودٕ  ٌُ َٔک َیا اب٩َِ ٣َِش ٠ُُِٗت ٣َتَي ذَٟ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ ُض٥ِ فٔي ا٨َّٟارٔ  ِتََلَصا ک٠ُُّ َٗ

ا٢َ  َٗ نٔي َذَٟٔک اٟز٣ََّاُ٪  َٛ ٤َا َتأ٣ُِزُِٔي إِٔ٪ أَِدَر َٓ ٠ُُِٗت  ََ َیأ٩ُ٣َِ اٟزَُّج١ُ َج٠ٔیَشُط  َِٟضزِٔد َحِیُث  ُّٕ َٟٔشا٧ََک َویََذَک َوتَ أَیَّا٦ُ ا ُٜوُ٪ َتُٜ

٠َ٘ٔی َٓ  َٙ َّي أََتِیُت د٣َِٔظ ٠ِٔبي ٣ََلاَرُظ ََفَِٛٔبُت َحت َٗ ُٗت١َٔ ًُِث٤َاُ٪ كَاَر  ا  َّ٤٠َ َٓ اتٕٔک ح٠ِّٔشا ٩ِ٣ٔ أَِحََلٔض بَِیتَٔک  َٓ ی٥َِ ب٩َِ  ُت َُخَ

 َّ طُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌَ ََٟش٤ٔ ََّ صَُو  ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ َّٟٔذی  َٕ بٔاہللٔ ا َح٠َ َٓ ثُِتُط  َحذَّ َٓ ٕ ود ٌُ ث٨َٔیطٔ اب٩ُِ ٣َِش ٤َا َحذَّ َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ي اہللُ 

، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص 

 

 ضة
رمعفنب امثعؿ، اوباہشب نب رحاش، ااقلمس نب فاب

 ضہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رکےت ےھت آ
ب
ےگ فا



 

 

ہنع فایل دحثی یہ ںیم ےس ھچک ایبؿ ایک۔ آےگ رفامای ہک اس ہنتف ںیم رمےن فاےل بس منہج ںیم اجںیئ ےگ اس ںیم رفامای ہک ںیم ےن 

 ہک املسمونں ںیم ےس یسک وک اےنپ مہ رعض ایک اے انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع۔ ہی بک وہاگ؟ رفامای ہک فہ لتق ےک اایؾ وہں ےگ

فےک نیشن رپ یھب رھبفہس ہن وہاگ ںیم ےن اہک ہک ارگ ںیم فہ زامہن اپؤں وت آپ ےھجم ایک مکح دےتی ںیہ؟ رفامای ہک اینپ زابؿ افر اہھت وک ر

 ےیک ےئگ وت ریمے روھک افر اےنپ رھگ ںیم زپے وہےئ زنی ےک ڑپکے یک رطح وہاجؤ۔ بج رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع لتق

دؽ ںیم ہی ایخؽ دفڑا سپ ںیم وسار وہ رک دقشم آایگ افر فاہں رخمی ریض اہلل اعتیل ہنع نب افکت ےس الم افر اؿ ےس ہی دحثی ایبؿ یک وت 

نب وعسمد اوہنں ےن اہلل فدحہ الرشکی یک مسق اھکیئ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااسی یہ انس ےہ شیج ہک ا

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ھجم ےس ایبؿ ایک۔

، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

 ضة
 رمعفنب امثعؿ، اوباہشب نب رحاش، ااقلمس نب فاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک فتق اس ںیم وکشش رکان اجزئ ںیہناسفد 

     855    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ًبذاٟوارث ب٩ سٌیذ، ٣ح٤ذب٩ ححادہ، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ثزوا٪، ٫زی١، حرضت ابو٣وسٰي اطٌزی رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ًَِبُذ  ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ٩ًَِ صُزَی١ِٕ  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ثَزَِواَ٪   ٩ًَِ ٔذ ب٩ِٔ ُجَحاَدَة  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕذ  َِٟوارٔٔث ب٩ُِ َس ا

 َٛ ًَٔة ٓٔت٨َّا  ا ٥َ إٔ٪َّ بَيَِن یََذِی اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ زٔیِّ  ٌَ ٍٔ ا٠َّٟیِ ٣ُوَسي اِْلَِط ٤ُِِٟو٥ٔٔ٠ ُیِؼبُٔح َ٘ٔل ١ٔ ا

ائ٥ٔٔ  َ٘ ِٟ َْ ٩ِ٣ٔ ا ِ ي َْ أًُذ ٓٔیَضا  َ٘ ِٟ ا ا ا َوی٤ُِٔسي ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا َوُیِؼبُٔح کَأَفّ َْ ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ُ ٓٔیَضا ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا َوی٤ُِٔسي کَأَفّ ِ ي َْ ٤َِٟأشي ٓٔیَضا   َوا

بُوا ُس  ٥ِ َواِْضٔ ُٛ وا أَِوَتاَر ٌُ لِّ َٗ ٥ُِٜ َو وا ٗٔٔشیَّ ُ َٜرسِّ َٓ اعٔي  ٔ اٟشَّ َخيَِ َٛ ٠َِی٩ُِٜ  َٓ ًَََّي أََحٕذ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  نٔي  ٌِ إِٔ٪ د١َُْٔ َی َٓ  ٔ ِٟحَٔحاَرة ٥ُِٜ بٔا َٓ ُیو

 ابِنَِي آَد٦َ 



 

 

رلی، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ 

 

دسمد، دبعاولارث نب دیعس، دمحمنب اجحدہ، دبعارلنٰمح نب رثفاؿ، ھ

 ےن رفامای ایقتم ےک رقبی ےنتف ایسہ رات ےک ڑکٹفں یک رطح اظرہ وہں ےگ )سج رطح رات ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یک ایسیہ اکی دؾ اھچ اجیت ےہ اس رطح ےنتف ےکی دعب درگیے آںیئ ےگ۔( آدیم اس فتق حبص وک ومنم وہاگ افر اشؾ وک اکرف وہاگ افر 

وہےئ ےس رتہب وہاگ افر ےنلچ فاال اس ںیم وکشش رکےن فاےل ےس  اشؾ وک ومنم وہاگ وت حبص وک اکرف۔ اھٹیب وہا صخش اس ںیم ڑھکے

 مت رتہب ےہ وت مت اینپ امکونں وک وتڑ ڈاول افر اےنپ ولچ )امکونں یک اتتن( وک اکٹ ڈاول افر اینپ ولتارںی رھتپفں ےس دے امرف سپ ارگ وکیئ

ں ںیم ےس اےھچ )اہلیب( یک رطح وہاجؤ۔ )وخد ںیم ےس یسک ےک افرپ ڑچھ آےئ )آےئ ےس لتق رکےن ےک ےیل( وت مت آدؾ ےک وٹیب

 لتق وہاجؤ دفرسے املسمؿ وک لتق ہن رکف(۔

رلی، رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

 دسمد، دبعاولارث نب دیعس، دمحمنب اجحدہ، دبعارلنٰمح نب رثفاؿ، ھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اسفد ہنتف ےک فتق اس ںیم وکشش رکان اجزئ ںیہن

     856    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابواٟوٟیذ اٟلیاٟسي، ابوًوا٧ہ، رٗیہ ب٩ ٣ؼ٠٘ہ، ًو٪ اب٩ ابوجحیٔہ، حرضت ًبذاٟزح٩٤ :  راوی

ث٨ََا  ًَ َحذَّ َة  َٔ ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ُجَحِی ًَ  ٩ًَِ ٠ََة  َ٘ َبَة ب٩ِٔ ٣َِؼ َٗ ٩ًَِ َر َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ نٔي اب٩َِ أَبُو ا ٌِ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َی ًَ  ٩ِ

 َ ٤َِٟٔذی٨َٔة إٔذِ أَت ٚٔ ا ٕٙ ٩ِ٣ٔ َُطُ ی ٨ُِت آّْٔذا بَٔیٔذ اب٩ِٔ ٤ًََُز فٔي ََطٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ا َس٤َُزَة  َّ٤٠َ َٓ ات١ُٔ َصَذا  َٗ ا٢َ َطقَٔي  َ٘ َٓ ًَََّي َرإِٔض ٨ِ٣َُؼوٕب  ي 

و٢ُ ٩ِ٣َ ٣ََش  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِذ َطقَٔي َس٤ٔ َٗ  ََّ ٔ ا٢َ َو٣َا أَُری َصَذا إ َٗ تٔي ٣ََضي  ٔلَي َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ي إ

 َ٘ ِٟ ا َٓ ََٜذا  ١ِ َص ُ٘ ٠َِی َٓ ُت٠َطُ  ِ٘ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َٟٔی  ٩ًَِ ًَِوٕ٪   ٩ًَِ ِورٔیُّ  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ اٟثَّ َٗ َِٟح٨َّةٔ  ُتو٢ُ فٔي ا ِ٘ ٤َِٟ ب٩ِٔ ات١ُٔ فٔي ا٨َّٟارٔ َوا

ا٢َ أَبُو َٗ َََة  ِ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُس٤َي ًَ  ٩ًَِ ًَِوٕ٪   ٩ًَِ َِٟیُث ب٩ُِ أَبٔي ُس٠َِی٥ٕ  َََة َوَرَواُظ  ِ ٕ أَِو ُس٤َي ًََّٓٔيٕ  ُس٤َيَِ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ا٢َ لٔي ا َٗ َداُود 

اُٟو َٗ َََة َو َ ا٢َ صَُو فٔي َٛٔتابٔي اب٩ُِ َسَ َٗ ًََوا٧ََة و  ٩ًَِ أَبٔي  َِٟحٔذیٔث  نٔي بَٔضَذا ا ٌِ َِٟؤٟیذٔ َی ث٨ََا أَبُو ا ٦ُ َحذَّ َََة َصَذا لََکَ ِ اُٟوا ُس٤َي َٗ ا َس٤َُزَة َو



 

 

َِٟؤٟیذٔ   أَبٔي ا

اوبوعاہن، رہیق نب ہلقصم، وعؿ انب اوبہفیحج، رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت ںیم رضحت انب رمع ریض اوباولدیل اایطلیسل، 

رمع اہلل اعتیل ہنع اک اہھت ڑکپے دمہنی ےک راوتسں ںیم ےس یسک راہتس رپ الچ اجراہ اھت ہک ااچکن اکی ےگنٹ وہےئ رس رپ مہ لکن آےئ وت انب 

 وک دھکی رک رفامای ہک اس اک اقلت ڑبا دبتخب ےہ بج آےگ ےلچ ےئگ وت رفامای ہک ںیم وت اےس دبتخب یہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس رس

اتھجمس وہں ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک وج صخش ریمی اتم ںیم ےس یسک وک لتق رکےن ےک ےیل الچ افر 

ہک اقلت منہج ںیم اجےئ اگ افر وتقمؽ تنج ںیم۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اےس اےس لتق رکدای وت اس ےک ابرے ںیم اس رطح وہک

وثری ےن وعؿ ےس اوہنں ےن دبعارلنمح نب ریمس ای ریمسہ ےس رفاتی ایک ےہ افر اےس ثیل نب میلس ےن وعؿ ےس افر اوہنں ےن 

 نب یلع ےن اہک ہک مہ ےس اوباولدیل ےن ہی دحثی دبعارلنمح نب ریمسہ ےس رفاتی ایک ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس نسح

 ایبؿ یک اوبوعاہن ےک وحاہل ےس، افر اہک ہک فہ ریمی اتکب ںیم انب ربسہ ںیہ افر اوہنں ےن اہک رمسہ افر ھچک ولوگں ےن اہک ہک ریمسہ۔ ہی

یسک ےن ریمس، افر یسک ےن رمسہ ایبؿ  ےن ریمسہ اوباولدیل اک الکؾ ےہ )دبعارلنمح یک فدلتی ںیم االتخػ وہایگ یسک ےن ربسہ، یسک

 ایک(۔

 اوباولدیل اایطلیسل، اوبوعاہن، رہیق نب ہلقصم، وعؿ انب اوبہفیحج، رضحت دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ںیم وکشش رکان اجزئ ںیہناسفد ہنتف ےک فتق 

     857    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد، زیذ، ابو٤ًزا٪، جواِي، ٣ظٌث ب٩ َطیٕ، حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٤ًَِٔزاَ٪  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ َحذَّ ا٣ٔٔت  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٕ ی ٔث ب٩ِٔ ََطٔ ٌَّ ٤َُِٟظ ٩ًَِ ا َِٟحِؤِيِّ  ا

 ٌِ َِّیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوَس َٟب ٠ُُِٗت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أَبَا َذٓرٕ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ا٢َ ٓ َٗ َِٟحٔذیَث  ََٓذَِکَ ا یطٔ َذیَِک 



 

 

٠ُُِٗت اہللُ َوَرُسوُٟطُ   ََ ِ َ َ٘ ِٟ نٔي ا ٌِ ٕٔ َی َِٟؤػی ِٟبَِیُت ٓٔیطٔ بٔا َٕ أ٧ََِت إَٔذا أََػاَب ا٨َّٟاَض ٣َِوْت یَُٜوُ٪ ا ِی اَر اہللُ  َٛ َْ ا٢َ ٣َا  َٗ ٥ُ٠ًَِ أَِو  أَ

ا٢َ لٔي یَا أَبَ  َٗ ا٢َ َتِؼََُٔ ث٥َُّ  َٗ ٔ أَِو  ََِ ٠َِیَک بٔاٟؼَّ ًَ ا٢َ  َٗ َٕ أ٧ََِت إَٔذا َرأَیَِت أَِحَحاَر لٔي َوَرُسوُٟطُ  ِی َٛ ا٢َ  َٗ َذیَِک  ٌِ َِّیَک َوَس َٟب ٠ُُِٗت  ا َذٓرٕ 

٠ُُِٗت یَا َرُس  ٠َِیَک ب٩ِ٤َٔ أ٧ََِت ٨ِ٣ُٔط  ًَ ا٢َ  َٗ اَر اہللُ لٔي َوَرُسوُُٟط  َْ ٠ُُِٗت ٣َا   ٔ ٦ ِت بٔاٟذَّ َٗ ِذ ََغٔ َٗ ُذ َسِیفٔي اٟزَّیِٔت  ُْ َََٓل آ و٢َ اہللٔ أَ

 ًَ طُ  ٌُ ًَََّيَّ بَ َوأََؿ إِٔ٪ د١َُْٔ  َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ َت٠ِز٦َُ بَِیَتَک  َٗ ٤َا َتأ٣ُِزُِٔي  َٓ ٠ُُِٗت  ِو٦َ إَٔذِ٪  َ٘ ِٟ َت ا ِٛ ا٢َ َطاَر َٗ ًَاتٔقٔي  إِٔ٪ ََّي  َٓ ا٢َ  َٗ ِیتٔي 

ا٢َ  َٗ ًَََّي َوِجضَٔک یَبُوُئ بٔإٔث٤َِٔک َوإٔث٤ِٔطٔ  ٙٔ ثَِوبََک  ِٟ َ أ َٓ  ٕٔ ِی َُ اٟشَّ ا ٌَ ٔظیَت أَِ٪ یَِبَضزََک ُط َث فٔي َصَذا َْ ٌَّ ٤َُِٟظ ٥ِ یَِذُِکِ ا َٟ أَبُو َداُود 

ٔ ب٩ِٔ َزیِذٕ  اد ََ َح٤َّ ِ َِٟحٔذیٔث َُي  ا

 نب رطفی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل 

 

عب

 

ص
م
دسمد، امحد، زدی، اوبرمعاؿ، وجاین، 

 کیبل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرضوہں رھپ آےگ دحثی ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اوبذر ںیم ےن رعض ایک

ایبؿ یک سج ںیم رفامای ہک اہمترا اس زامہن ںیم ایک احؽ وہاگ بج ولوگں ںیم اومات اینت زایدہ وہں یگ ہک رھگ اکی الغؾ ےک دبےل ںیم 

اہلل افر اس اک روسؽ یہ رتہب اجےتن ںیہ ای اہلل افر اس اک  ےلم اگ ینعی ربق احلص رکےن ےک ےیل الغؾ دںی ےگ ولگ۔ ںیم ےن اہک ہک

روسؽ وج ریمے ےیل رتہب ںیھجمس مکح رفامںیئ۔ رفامای ہک اہمترے ےیل ربص رکانرضفری ےہ ای رفامای ہک ربص رکان۔ رھپ رفامای ہک اے 

ِ )وج اکی اقمؾ ےہ دمہنی ےک  اوبذر۔ ںیم ےن رعض ایک ںیم احرض وہں رفامای ہک اہمترا اوستق ایک احؽ وہاگ ہک بج مت

 

ْ
 
 ازلَب
َ
 ر
َ
ْح 
َ
أ

رقبی( وک دوھکی ےگ ہک وخؿ ںیم رغؼ وہایگ ےہ ںیم ےن رعض ایک ہک اہلل افر اس اک روسؽ وج رتہب ںیھجمس مکح رفامںیئ۔ رفامای ہک 

ہن ڑکپفں )اس فتق( افر اےس اہمترے ذہم رضفری ےہ ہک ایس ہگج رپ اقمئ روہ اہجں مت وہ۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ایک ںیم اینپ ولتار 

اےنپ دنکےھ رپ رھک ولں۔ رفامای ہک رھپ مت وقؾ ےک رشکی وہےئگ اوبذر ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک رھپ آپ ےھجم ایک مکح رفامےت 

ے رھگ ںیم ڑچھ ںیہ؟ رفامای ہک اےنپ رھگ وک الزؾ ڑکپف۔ اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ارگ وکیئ ھجم رپ ریم

 دفڑے )وت ایک رکفں( رفامای ہک ارگ وت ولتارفں یک کمچ ےس رموعب وہ رک ڈر ایگ وت اانپ ڑپکا اےنپ رہچے رپ ڈاؽ انیل )افرلتق وہاجان( ہک

 وک اس دحثی ںیم وساےئ امحد نب زدی ےک

 

عب

 

ص
م
یسک  اہمترا اقلت اےنپ افر اہمترے انگہ وک ٹیمس ےل اگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک 

 ےن ذرک ںیہن ایک۔

 نب رطفی، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

عب

 

ص
م
 دسمد، امحد، زدی، اوبرمعاؿ، وجاین، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اجزئ ںیہناسفد ہنتف ےک فتق اس ںیم وکشش رکان 

     858    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ٓارض، ًٔا٪، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، ًاػ٥، ابي طیبہ، حرضت ٣وسٰي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

اُ٪ ب٩ُِ  َّٔ ًَ ث٨ََا  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ًَأػ٥ْ اِْلَِحَو٢ُ  ث٨ََا  َِٟواحٔذٔ ب٩ُِ زَٔیادٕ َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحذَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبَا ٣ُوَسي َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبَظَة  ٤ُِِٟو٥ٔٔ٠  َٛ ٍٔ ا٠َِّٟی١ٔ ا َ٘ٔل َٛ  بَيَِن أَیِٔذی٥ُِٜ ٓٔت٨َّا 

 ٔ٣ َْ ِ ي َْ ائ٥ُٔ ٓٔیَضا  َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ َوا َ٘ ِٟ َْ ٩ِ٣ٔ ا ِ ي َْ أًُذ ٓٔیَضا  َ٘ ِٟ ا ا َْ ُیِؼبُٔح اٟزَُّج١ُ ٓٔیَضا ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا َوی٤ُِٔسي کَأَفّ ِ ي َْ ٤َِٟأشي ٓٔیَضا  ٤َِٟأشي َوا ٩ِ ا

و٧ُوا أَِحََلَض بُیُوت٥ُِٜٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا  َٓ اُٟوا  َٗ اعٔي   ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

افرس، افعؿ، دبعاولادح نب زاید، اعمص، ایب ہبیش، رضحت ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص  دمحم نب ییحی،

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترے اسےنم ےنتف ادنریھی رات ےک ڑکٹفں یک رطح ومندار وہں ےگ آدیم اس ںیم حبص وک ومنم 

ومنم وہاگ حبص وک اکرف ےنھٹیب فاال صخش اس ںیم ڑھکے وہےئ صخش ےس رتہب وہاگ افر ڑھکا وہا صخش اس  وہاگ افر اشؾ وک اکرف، اشؾ وک

ںیم ےنلچ فاےل ےس رتہب افر ےنلچ فاال صخش اس ںیم وکشش رکےن فاےل ےس رتہب ےہ ولوگں ےن اہک آپ ںیمہ ایک مکح دےتی ںیہ؟ رفامای 

 ہک اےنپ رھگفں ےک اٹٹ یک رطح وہاجؤ۔

 دمحم نب ییحی ، افرس، افعؿ، دبعاولادح نب زاید، اعمص، ایب ہبیش، رضحت ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اسفد ہنتف ےک فتق اس ںیم وکشش رکان اجزئ ںیہن

     859    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابزا٫ی٥ ب٩ حش٩ ٣ؼیبي، ححاد، ٟیث، سٌذ، ٣ٌاویہ، حرضت ٣٘ذاد رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ اَسود َف٣اےت :  راوی

نٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا َححَّاْد َی یٔصيُّ َحذَّ ٤ِٟٔؼِّ َِٟحَش٩ٔ ا ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا اؤیَُة ب٩ُِ َحذَّ ٌَ ثَنٔي ٣ُ ا٢َ َحذَّ َٗ ٕذ  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ٕذ َحذَّ ٣َُح٤َّ

ا٢َ ای٥ُِ اہللٔ  َٗ َذادٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَودٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَُط  ٕ َحذَّ ِبَذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ُجَبيَِ ًَ َّي اہللُ َػأٟٕح أَ٪َّ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِذ َس٤ٔ َ٘ َٟ

٠َِیطٔ  ًَ  ٩ِ٤َ َٟ ٌٔیَذ  ٔٔتَٔن إٔ٪َّ اٟشَّ ِٟ ٩ِ٤َ ُج٨َِّب ا َٟ ٌٔیَذ  ٔٔتََن إٔ٪َّ اٟشَّ ِٟ ٩ِ٤َ ُج٨َِّب ا َٟ ٌٔیَذ  و٢ُ إٔ٪َّ اٟشَّ ُ٘ ٩ِ٤َ ابُِتََّٔي  َوَس٥ََّ٠ َی َٟ ٔٔتَُن َو ِٟ ُج٨َِّب ا

َواّصا َٓ  ََ َ َؼَ َٓ 

ی، اجحج، ثیل، دعس، اعمفہی، رضحت دقماد ریض اہلل اعتیل   

ضت ب
م

ہنع نب االوسد رفامےت ںیہ ہک دخا یک مسق کشیب ںیم اربامیہ نب نسح 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک کشیب اباعسدت صخش فہ ےہ وج ونتفں ےس اچب راہ، کشیب دیعس صخش 

 وہایگ رھپ اس ےن ربص ایک وت اس ےک ایک فیہ ےہ وج ونتفں ےس اچب راہ، کشیب وخش تخب فیہ ےہ وج ونتفں ےس اچب راہ افر وج ونتفں ںیم التبم

 ےنہک )فہ وت اکایمب ےہ(۔

ی، اجحج، ثیل، دعس، اعمفہی، رضحت دقماد ریض اہلل اعتیل ہنع نب االوسد رفامےت :  رافی  

ضت ب
م

 اربامیھ نب نسح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک درفاؿ زابؿ دنب رانھکہنتف

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک درفاؿ زابؿ دنب رانھک

     860    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذا٠٤ٟک ب٩ طٌیب، ٟیث، اب٩ و٫ب، یحیي ب٩ سٌیذ، ْاٟذ، ب٩ ابو٤ًزا٪، ًبذاٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

ٌٔی ٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ َس ثَنٔي ا٠َِّٟیُث  ثَنٔي اب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحذَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  أُٟذ ب٩ُِ أَبٔي َحذَّ َْ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕذ 



 

 

 ًَ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ   ٩ًَِ ِٟبَِی٤َ٠َأِيِّ  ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ا٢َ ٤ًَِٔزاَ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 َٔ ُٗو ُو َٛ ُٖ ا٠َِّٟشأ٪ ٓٔیَضا  ا َٟطُ َوإرِٔشَ َِٓت  ََٟضا اِسَتِْشَ  َٖ ٤َِیاُئ ٩ِ٣َ أرَِشَ ًَ اُئ ب٤ََِٜاُئ  ٕٔ َسَتُٜوُ٪ ٓٔت٨َِْة َػ٤َّ ِی   اٟشَّ

نب دیعس، اخدل، نب اوبرمعاؿ، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس  دبعاکلمل نب بیعش، ثیل، انب فبھ، ییحی

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رقنعبی اکی ادناھ، رہبا، وگاگن ہنتف وہاگ سپ وج اس یک رطػ وتہج رکے 

  ااسی ےہ ےسیج ولتار ےس اس ںیم رشکی وہان۔اگ فہ اس ےک زندکی وہاجےئ اگ افر زابؿ وک اس یک رطػ وتمہج رکان

 دبعاکلمل نب بیعش، ثیل، انب فبھ، ییحی نب دیعس، اخدل، نب اوبرمعاؿ، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک درفاؿ زابؿ دنب رانھک

     861    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد ب٩ زیذ، ٟیث، كاوض، زیاد، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ث٨ََا َح٤َّ  ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزٕو َحذَّ ًَ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َٟطُ زٔیَاْد  ا٢ُ  َ٘ ٩ًَِ َرُج١ٕ ُی ٩ًَِ كَاُوٕض  َِٟیْث  ث٨ََا  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ َحذَّ

 ٔ ِتََلَصا ف َٗ َزَب  ٌَ ِٟ ُٕ ا ََّضا َسَتُٜوُ٪ ٓٔت٨َِْة َتِشت٨َِٔو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  اُ٪ ٓٔیَضا أََطذُّ ٩ِ٣ٔ ي ا٨َّٟارٔ ا٠َِّٟش َٗ

ًَِح٥ٔ  َ ٩ًَِ اِْل ٩ًَِ كَاُوٕض  َِٟیٕث   ٩ًَِ ِورٔیُّ  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ اٟثَّ َٗ  ٕٔ ِی ٍٔ اٟشَّ ِٗ  َو

 دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، ثیل، عاؤس ، زاید، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااعلص رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

فآہل فملس ےن رفامای ہک رقنعبی اکی ہنتف وہاگ وج رعب وک ریھگ ےل اگ، اس ےک وتقمنیل منہج ںیم اجںیئ ےگ افر اس ںیم زابؿ اک ہیلع 

اامعتسؽ ولتار ےک اامعتسؽ ےس زایدہ تخس وہاگ۔ اامؾ اوبدادؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک ایفسؿ وثری ےن ثیل نع عاؤس نع االمجع 

 ےس رفاتی ایک ےہ۔



 

 

 دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، ثیل، عافس، زاید، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااعلص :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک درفاؿ زابؿ دنب رانھک

     862    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ ًیسٰي ب٩ كباَ ًبذاہلل ب٩ ًبذاٟ٘ذوض :  راوی

 ُٛ ا٢َ زٔیَاْد ٔسِی٤ٔيُن  َٗ ؤض  ذُّ ُ٘ ِٟ ِبٔذ ا ًَ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  َٔ َحذَّ بَّا ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي ب٩ِٔ اٟلَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ  وَغ َحذَّ

 نب دبعادقلفس رفامےت ںیہ ہک زایدہ ومےٹ اکؿ فاےل ےھت۔دمحمنب ٰیسیع نب ابطع دبعاہلل 

 دمحمنب ٰیسیع نب ابطع دبعاہلل نب دبعادقلفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنتف ےک دفراؿ ابدرہی نیشن وہےن یک ااجزت ےہ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک دفراؿ ابدرہی نیشن وہےن یک ااجزت ےہ

     863    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ وًبذاہلل، ًبذاٟزح٩٤، ابوػٌؼہ، واٟذ حرضت ابوسٌیذْذری  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ



 

 

ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ َة  ٌَ َؼ ٌِ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي َػ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ أَبٔي ٣َِش٤َ٠ََة   

ََ ٣َا٢ٔ ا ِ ي َْ ٥َ یُؤطُک أَِ٪ یَُٜوَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا َٕ َس َِ ٍُ بَٔضا َط ٔ َّب ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ٥ْ٨ََُ یَت

ٔٔتَٔن  ِٟ ِْطٔ َیرٔفُّ بٔٔذی٨ٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ِٟحَٔبا٢ٔ َو٣ََواٗ  ا

ضہ، فادل رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 
طع
دیبع اہلل نب ہملسم، امکل نب دبعارلنمح نب فدبع اہلل، دبعارلنمح، اوب

 فآہل فملس ےن رفامای ہک رقبی ےہ ہک املسمؿ اک رتہبنی امؽ رکبایں وہں یگ نج ےک ےھچیپ فہ اہپڑفں رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 یک دنلبویں افر ابرش ربےنس یک وہگجں رپ اجےئ اگ اےنپ دنی وک ےل رک ونتفں ےس اھبےگ اگ۔

ضہ، فا :  رافی
طع
 دل رضحت اوبدیعسدخری ریض اہلل اعتیل ہنعدیبعاہلل نب ہملسم، امکل نب دبعارلنمح نب فدبعاہلل، دبعارلنمح، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفراؿ ہنتف ڑلایئ ےس اممتعن

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ ہنتف ڑلایئ ےس اممتعن

     864    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣، ح٤ادب٩ زیذ، ابوب، یو٧ص، حش٩، حرضت اح٨ٕ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٗیص :  راوی

ِیٕص  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِح٨َ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَیُّوَب َویُو٧َُص  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ ِجُت َوأ٧ََا أُرٔیُذ َحذَّ ا٢َ ََخَ َٗ

نٔي  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِّي َس٤ٔ إِٔ َٓ  ٍِ ا٢َ اِرٔج َ٘ َٓ َة  ٠ََ٘ٔینٔي أَبُو بَِْکَ َٓ َِٟ٘ٔتا٢ٔ  ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪  فٔي ا و٢ُ إَٔذا َتَواَجَط ا ُ٘ َی

 ِٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصَذا ا َٗ ُتو٢ُ فٔي ا٨َّٟارٔ  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ ا َٓ ِیض٤َٔا  َٔ ِت١َ َػاحٔبٔطٔ بَٔشِی َٗ َُّط أََراَد  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٤َا بَا٢ُ ا َٓ ات١ُٔ  َ٘ 

اوباکلم، امحدنب زدی، اوبب، ویسن، نسح، رضحت افنح ریض اہلل اعتیل ہنع نب سیق رفامےت ںیہ ہک ںیم )رضحت یلع ریض اہلل اعتیل 

 الکن وت راہتس ںیم رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےھجم ےلم وت ہنع فاعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع یک ڑلایئ ےک دفراؿ( ڑلایئ ےک ارادہ ےس



 

 

 ے ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ رفامےت ےھت ہک بج دف 
سلی
اوہنں ےن اہک ہک فاسپ ولٹ اجؤ ا

ؽ دفونں منہج ںیم اجںیئ ےگ یسک ےن اہک ای املسمؿ اینپ ولتارفں ےک اسھت اکی دفرسے ےک دم اقملب آاجںیئ وت رھپ اقلت افر وتقم

رادہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی اقلت وت  کیھ ےہ نکیل وتقمؽ ایک وہا وت رفامای ہک اس ےن یھب وت اےنپ اقملب وک لتق رکےن اک ا

 ایک اھت۔

 سیق اوباکلم، امحدنب زدی، اوبب، ویسن، نسح، رضحت افنح ریض اہلل اعتیل ہنع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ ہنتف ڑلایئ ےس اممتعن

     865    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایوب، حرضت حش٣٩ح٤ذ ب٩ ٣توک١ ًشَ٘لِي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحذَّ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََلِٔيُّ َحذَّ َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َاُظ َحذَّ ٌِ ٔ َو٣َ َِٟحَش٩ٔ بٔإِٔس٨َادٔظ ٩ِ ا

ا  ٣ُِخَتَصّ

 دنس ےک اسھت رصتخما یہی دحثی رمفی ےہ۔دمحم نب وتملک القسعین، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، رضحت نسح ےس اؿ یک 

 دمحم نب وتملک القسعین، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، رضحت نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومنمئ اک لتق میظع رتنی انگہ ےہ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 میظع رتنی انگہ ےہومنمئ اک لتق 

     866    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، ٣ح٤ذ ب٩ طٌیب، حرضت ْاٟذ ب٩ دہ٘ا٪ :  راوی

ا٢َ  َٗ اَ٪  َ٘ أٟٔذ ب٩ِٔ دٔصِ َْ  ٩ًَِ ِیٕب  ٌَ ُذ ب٩ُِ ُط ث٨ََا ٣َُح٤َّ أِيُّ َحذَّ ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ِشَل٨ِٔلی٨ٔیَّةٔ َحذَّ ُ٘ ِٟ ٔ ا َُزَِوة ٨َّا فٔي  ُٛ

َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ ُط ُی َٟ ُٓوَ٪ َذَٟٔک  ٔ ز ٌِ آٔض٥ِٔ َؤَْیارٔص٥ِٔ َی َب١َ َرُج١ُ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٠َِٔٓشٔليَن ٩ِ٣ٔ أرَِشَ ِٗ َ أ َٓ َیَة  ِ٘ یٕک بُٔذُٟ َصا٧ُٔئ ب٩ُِ ک٠ُُِثو٦ٔ ب٩ِٔ رَشٔ

 ٔ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَب ًَََّي   ٥َ َش٠َّ َٓ ٨َٜٔأِيُّ  ا٢َ اِل َٗ یَّا  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ أَبٔي َزَِکٔ ًَ ث٨ََا  َحذَّ َٓ أْٟذ  َْ ٨ََٟا  ا٢َ  َٗ طُ  َّ٘ َُٟط َح  ُٖ ٔ ز ٌِ یَّا َوکَاَ٪ َی ي َزَِکٔ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ِرَدأئ َی ُت أَبَا اٟذَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ِرَدأئ َت ُت أ٦َُّ اٟذَّ ٌِ وَس٤ٔ ُ٘ ٥َ َی ًََسي ٠َّ ٢ُ ک١ُُّ َذ٧ِٕب 

 ٕ ا٢َ َصا٧ُٔئ ب٩ُِ ک٠ُُِثو٦ َ٘ َٓ ّذا  ِّ٤ ٌَ َت١َ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا ٣َُت َٗ کّا أَِو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  ََّ ٩ِ٣َ ٣َاَت ٣ُِْشٔ ٔ ُظ إ رٔفَ ِِ ٍٔ اہللُ أَِ٪ َی ُت ٣َِح٤ُوَد ب٩َِ اٟزَّبٔی ٌِ  َس٤ٔ

 ٩ًَِ ُث  طُ یَُحذِّ ٌَ َّطُ َس٤ٔ ا٣ٔٔت أ٧َ ٩ًَِ ًَُباَدَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ُث  َت١َ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا  یَُحذِّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّي اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ثَنٔي اب٩ُِ أَبٔي َز  أْٟذ ث٥َُّ َحذَّ َْ ٨ََٟا  ا٢َ  َٗ  َّ ِذ ًَ  ََ ا َو ّٓ َب١ِ اہللُ ٨ِ٣ُٔط َُصِ ِ٘ ٥ِ َی َٟ ِت٠ٔطٔ  َ٘ ًِتََبَم بٔ ا ٩ًَِ أَبٔي َٓ ِرَدأئ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟذَّ یَّا  َِکٔ

 ٥ِ َٟ ا َػأّٟحا ٣َا  ّ٘ ٔ ٨ ٌِ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ٣ُ ََ یَزَا٢ُ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِرَدأئ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓإَٔذا أََػاَب اٟذَّ ا٣ّا   ُیٔؼِب َد٣ّا رَحَ

 ٩ًَِ  ٍٔ ٔ ب٩ِٔ اٟزَّبٔی ٩ًَِ ٣َِح٤ُود َث صَا٧ُٔئ ب٩ُِ ک٠ُُِثو٦ٕ  ا٣ّا ب٠َََّح َوَحذَّ ٠َِیطٔ  َد٣ّا رَحَ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا٣ٔٔت  ًَُباَدَة ب٩ِٔ اٟؼَّ

٥َ ٣ِٔث٠َطُ َسَواّئ   َوَس٠َّ

وملم نب لضف، دمحم نب بیعش، رضحت اخدل نب داقہؿ ےتہک ںیہ ہک مہ ولگ وزفہ ہینطنطسق ںیم ذہیقل ےک اقمؾ رپ ےھت سپ اکی آدیم 

ولوگں ںیم ےس اسےنم آای افر ولگ اس ےک رمہبت فاقمؾ وک اجےتن ےھت اےس اہین نب الہ نیطسلف ےک ارشاػ ںیم افر اؿ ےک رتہبنی 

 نب وثلکؾ نب رشکی اانکلؿ اہک اجات اھت اس ےن دبعاہلل نب ایب زرکای وک السؾ ایک افر فہ اس اک قح ناچہےتن ےھت اخدل ےن مہ ےس اہک دبعاہلل

اعتیل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ہک ںیم ےن اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل ہنع وک  ایب زرکای مہ ےس ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اؾ درداء ریض اہلل

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےتہک وہےئ انس ہک آپ ےن رفامای ہک، رہانگہ نکمم ےہ ہک اہلل اعتیل اس یک رفغمت رفام دںی 

ؿ وک دمعا لتق ایک وہ وت اؿ یک رفغمت ںیہن وہیگ اہین نب وثلکؾ ےن وساےئ اس ےک وج رشمک وہ رک رما وہ ای یسک املسمؿ ےن یسک املسم

اہک ہک ںیم ےن ومحمد نب ارلعیب ےس انس فہ رضحت ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب اصتم ےس افر فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 لتق ایک افر رھپ اس ےک لتق رپ وخش وہا وت اہلل اعتیل دحثی ایبؿ رکےت ےھت ہک اوہنں ےن رفامای سج صخش ےن یسک املسمؿ وک انقح



 

 

اس ےک یسک لفن فرفض ابعدت وک وبقؽ ںیہن رفامںیئ ےگ۔ اخدل ےتہک ںیہ ہک رھپ مہ ےس انب ایب زرکای ےن اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل 

 آزاد افر  ے ہر  راتہ ےہ بج کت ہک ہنع ےک فاہطس ےس دحثی ایبؿ یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ومنم ہشیمہ

د نب اےس وکیئ رحاؾ وخؿ ہن ےچنہپ رھپ بج فہ رحاؾ وخؿ ںیم التبم وہ اجات ےہ وت اہنتی اعزج افر گنت وہ اجات ےہ، افر اہین نب وثلکؾ ےن ومحم

فآہل فملس ےس ایس یسیج دحثی ارلعیب ےک فاہطس ےس اوہنں ےن ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتیل ہنع نع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ایبؿ یک ےہ۔

 وملم نب لضف، دمحم نب بیعش، رضحت اخدل نب داقہؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ومنمئ اک لتق میظع رتنی انگہ ےہ

     867    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٤ًز، ٣ح٤ذ ب٩ ٣بارک حرضت ْاٟذ ب٩ دہ٘ا٪ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن یحیٰي ب٩ یحیي اِٟشاِي :  راوی

أٟٕذ  َْ ُة ب٩ُِ  َٗ ث٨ََا َػَذ ٔذ ب٩ِٔ ٣ُبٔاَرٕک َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٕو  ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  اَ٪ َحذَّ َ٘ أُٟذ ب٩ُِ دٔصِ َْ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َُيَُُِظ  أَِو 

ٔٔت٨َِٔة  ِٟ ات٠ُٔوَ٪ فٔي ا َ٘ َّٟٔذی٩َ یُ ا٢َ ا َٗ ِت٠ٔطٔ  َ٘ ًِتََبَم بٔ ِؤٟطٔ ا َٗ  ٩ًَِ أِيَّ  شَّ َِ ِٟ ُِٟت َیِحیَي ب٩َِ َیِحیَي ا َ ًَََّي َسأ َُّط  ََی أ٧َ َ ي َٓ ُت١ُ أََحُذص٥ُِ  ِ٘ َی َٓ

نٔي ٌِ رٔفُ اہلَل َی ِِ ََ َیِشَت  ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  صُّذی 

دبعارلنمح نب رمع، دمحم نب رابرک رضحت اخدل نب داقہؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ییحی نب ییحی ااسغلین ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

لہ، ، اک بلطم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک اس ےس رماد فہ ولگ ںیہ وج ہنتف ےک دفراؿ لتق فاغرت رگی ایک 

 

 قی
ب
ی ط 

 

فملس ےک وقؽ، ، اغت

رکےت ںیہ آسپ ںیم۔ سپ اؿ ںیم ےس اکی لتق رکات ےہ افر ہی اتھجمس ےہ ہک فہ دہاتی رپ ےہ افر اہلل اعتیل اےس اس انگہ رپ اافغتسر 

 یھب ںیہن رکات۔



 

 

ٰی نب ییحی ااسغلین :  رافی
حب 
 
ت

 دبعارلنمح نب رمع، دمحم نب رابرک رضحت اخدل نب داقہؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ومنمئ اک لتق میظع رتنی انگہ ےہ

     868    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت ْارجہ ب٩ زیذ٣ش٥٠ ب٩ ابزا٫ی٥، ح٤اد، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ، ابوز٧اد، ٣حا٫ذ، ًوٖ،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّادٔ   َٙ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إِٔسَح ٧َََا  َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ارَٔجَة َحذَّ َْ ٖٕ أَ٪َّ  ِو ًَ ٩ًَِ ٣َُحأٟٔذ ب٩ِٔ 

٤َََِٟأ٪ یَ  ُت َزیَِذ ب٩َِ ثَابٕٔت فٔي َصَذا ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َحزَاُؤُظ َجَض٥َُّ٨ ب٩َِ َزیِٕذ  َٓ ّذا  ِّ٤ ٌَ ُت١ِ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِ٘ َِٟت َصٔذظٔ اِْلیَُة َو٩ِ٣َ َی ٔ و٢ُ أ٧ُِز ُ٘

 ِٔ ُت٠ُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘ ََ َی َّٟضا آََخَ َو ٔ ٍَ اہللٔ إ ََ یَِذًُوَ٪ ٣َ َّٟٔذی٩َ  أ٪ َوا َٗ ِٟرُفِ َّٟتٔي فٔي ا َذ ا ٌِ أّٟذا ٓٔیَضا َب َْ ٔ ََّ ب ٔ ٦َ اہللُ إ َّٟتٔي رَحَّ ِّٙ َص ا َِٟح ا

 ٕ ٔة أَِطُضز  بٔٔشتَّ

ملسم نب اربامیہ ، امحد، دبعارلنمح نب ااحسؼ، اوبزاند، اجم ،دھ، وعػ، رضحت اخرہج نب زدی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت زدی نب اثتب 

ل ومانم ہک وج صخش یسک املسمؿ

 

 قی
ب

وک اجؿ وبھج رک  ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اس ہگج رپ انس ہک فہ رفام رےہ ےھت ہک ہی آتی رکہمی، ، فنم 
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 ، امحد، دبعارلنمح نب ااحسؼ، اوبزاند، اجم ،دھ، وعػ، رضحت اخرہج نب زدیملسم نب اربامیھ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ومنمئ اک لتق میظع رتنی انگہ ےہ

     869    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یوسٕ ب٩ ٣وسي، جزیز، ٨٣ؼور، حرضت سٌیذ ب٩ جبيَ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َس   ٥َُٜ َِٟح ثَنٔي ا ٕ أَِو َحذَّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحذَّ ث٨ََا یُوُس ا٢َ  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َحذَّ َٗ  ٕ ُجَبيَِ

َّٟضا آََخَ  ٔ ٍَ اہللٔ إ ََ یَِذًُوَ٪ ٣َ َّٟٔذی٩َ  أ٪ َوا َٗ ِٟرُفِ َّٟتٔي فٔي ا َِٟت ا ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبَّإض  ُِٟت اب٩َِ  َ ٦َ  َسأ َّٟتٔي رَحَّ َص ا ِٔ ُت٠ُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘ ََ َی َو

َت٨٠َِ  َٗ ِذ  َٗ ََّٜة  و أَص١ِٔ ٣َ ُٛ ا٢َ ٣ُِْشٔ َٗ  ِّٙ َِٟح ََّ بٔا ٔ َواحَٔع اہللُ إ َٔ ِٟ َّٟضا آََخَ َوأََتِی٨َا ا ٔ ٍَ اہللٔ إ ِو٧َا ٣َ ًَ ٦َ اہللُ َوَد َّٟتٔي رَحَّ َص ا ِٔ ا ا٨َّٟ

٢ُ اہللُ َسیَِّئاتٔض٥ِٔ َحَش٨َإت  َٟئَٔک یَُبذِّ أُو َٓ ٤ًَََّل َػأّٟحا   ١َٔ٤ًَ ََّ ٩ِ٣َ َتاَب َوآ٩َ٣َ َو ٔ أ٧َِز٢ََ اہللُ إ ا٢َ َوأَ  َٓ َٗ َٟئَٔک  َضٔذظٔ ْٔلُو َّٟتٔي َٓ ا ا َّ٣

ٍَ ا ٔ ائ َٖ رَشَ ا٢َ اٟزَُّج١ُ إَٔذا رَعَ َٗ َحزَاُؤُظ َجَض٥َُّ٨ اِْلیََة  َٓ ّذا  ِّ٤ ٌَ ُت١ِ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِ٘ َت١َ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا فٔي ا٨َِّٟشأئ َو٩ِ٣َ َی َٗ ٔ ث٥َُّ  ِْلِٔسََل٦

ُت َصَذا ٤َُٟٔحاصٕٔذ  ََٓذَِکِ ُط  َٟ ََ َتِوبََة   ٥ُ َحزَاُؤُظ َجَض٨َّ َٓ ّذا  ِّ٤ ٌَ ََّ ٩ِ٣َ ٧َٔذ٦َ ٣َُت ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ 

ویفس نب ومیس، رجری، وصنمر، رضحت دیعس نب ریبج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وساؽ ایک۔ )اس 

فایل آتی ےک ابرے ںیم( وت اوہنں ےن رفامای ہک بج اہلل ےن رقآؿ رکمی یک آتی، ، فاذلنی ال دیوعؿ عم اہلل سج اک رتہمج ےھچیپ 

دحثی ںیم سگر ایگ ےہ انزؽ یک وت ہکم ےک رشمنیک ےنہک  ےگ ہک مہ ےن وت اہلل ےک رحاؾ رکدہ وخؿ وک )انقح( لتق ایک ےہ افر مہ ےن اہلل 

ےک العفہ دفرسے وبعمدفں وک یھب اکپرا ےہ افر مہ وت تہب شحف افر  ے ایحیئ ےک اکؾ یھب رک ےکچ ںیہ وت اہلل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ، ، 

 نم اتب فانم فلمع اصاحل وساےئ اس ےک سج ےن وتہب یک، اامیؿ الای افر اامعؽ اص ہح ےیک وتیہی فہ ولگ ںیہ ہک اہلل اؿ یک اال

رباویئں وک ویکینں ےس دبؽ دںی ےگ۔ وت ہی آتی وت اؿ ولوگں ےک ےیل ےہ )ینعی افکر فرشمنیک ہکم ےک ابرے ںیم( ہکبج وسرة اسنء یک 
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 ںیہ ےک ااکحامت وک اجؿ ایگ رھپ یسک املسمؿ وک اجؿ وبھج رک لتق ایک وت اس یک زجا منہج ےہ اس یک وکیئ وتہب ںیہن ےہ۔ دیعس نب ریبج ےتہک

 ہک ںیم ےن ہی ابت اجمدہ ےس ذرکیک وت اوہنں ےن رفامای ہک االہی ہک فہ دصؼ دؽ ےس اندؾ وہ۔

 ویفس نب ومیس، رجری، وصنمر، رضحت دیعس نب ریبج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ومنمئ اک لتق میظع رتنی انگہ ےہ

     870    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذب٩ ابزا٫ی٥، ححاد، جزیح، یٌَّي، حرضت سٌیذ ب٩ جبيَ )٣ظہورتابعي( ےن حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ  ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس ََّي  ٌِ ثَنٔي َی ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحذَّ ث٨ََا َححَّاْد  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ةٔ َحذَّ ِٟ٘ٔؼَّ ًَبَّإض فٔي صَٔذظٔ ا ٩ِ اب٩ِٔ 

ا٢َ َو٧َز٢ََ یَ  َٗ ٔک  ِ َّٟضا آََخَ أَص١ِٔ اْٟشِّ ٔ ٍَ اہللٔ إ ََ یَِذًُوَ٪ ٣َ َّٟٔذی٩َ  ٨َُلوا ٩ِ٣ٔ فٔي َوا ِ٘ ََ َت ُٔٔشض٥ِٔ  ًَََّي أَِن ُٓوا  َّٟٔذی٩َ أرَِسَ ا ًَٔبادَٔی ا

 َرِح٤َةٔ اہللٔ 

ادمحنب اربامیہ ، اجحج، رجحی، یلعی، رضحت دیعس نب ریبج )وہشمراتہ ی( ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اس دحثی 

ًھا  آرَخَےک ابرے ںیم یہی اہک ہک ہی ںیم یہی لقن ایک ےہ ہک انب ابعس ےن وسرہ رفاقؿ یک آتی، 

َ ل

ِ ِإ
َ
َ اَّ
َ
ُع َؿ َم

ْ
د
َ
  ي 
َ
 ل
َ

 

دِن 

 

َ
اَّّ
َ
،ف

مْ 
ِ
ِه
ش
ْفُ

 

ب

َ
 أ

َ
َ
 ا لَع
ُ

 

ق
َ
ْسر
َ
 أ
َ

 

دِن 

 

َ
 َ ِدَق اَّّ

ِ
  ع
َ
و ا نِمْ رشمنیک ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ رفامای ہک رھپ اہلل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ث  ُ

َغ

 

َْقی

 

ب

  
َ
 ل

ِ اے ریمے فہ دنب
َ
ِ اَّ

 

ة
ْمَ
خ

َ
 ف وہنجں ےن اینپ اجونں رپ دح ےس اجتفز ایک ےہ اہلل یک رتمح ےس امویس ہن وہ۔ر

 ادمحنب اربامیھ، اجحج، رجحی، یلعی، رضحت دیعس نب ریبج )وہشمراتہ ی( ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ومنمئ اک لتق میظع رتنی انگہ ےہ

     871    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

ن٤ٌا٪، حرضت سٌیذ ب٩ جبيَ حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣ِيَہ ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ ٤َأ٪  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ََة ٤ُِِٟٔي ٩ًَِ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحذَّ  ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ َس

ُت١ِ  ِ٘ ا٢َ َو٩ِ٣َ َی َٗ ا٢َ ٣َا َنَشَخَضا َطِیْئ ًَبَّإض  َٗ ّذا  ِّ٤ ٌَ  ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا ٣َُت

ادمح نب لبنح، دبعارلنمح، ایفسؿ،  ریغہ نب  نامؿ، رضحت دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس لقن رکےت ںیہ 

ا وک یسک آتی ےن وسنمخ ںیہن ایک۔ ِّددً
َم
َع

 

ی
ُ
م

  ً

 

ِ
م
ْ
 

ئ

ْل ُم
ُ

 

 َْقی
ب

نَْم 
َ
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 ادمح نب لبنح، دبعارلنمح، ایفسؿ،  ریغہ نب  نامؿ، رضحت دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومنم اک لتق میظع رتنی انگہ ےہ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 لتق میظع رتنی انگہ ےہومنم اک 

     872    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ابوط٬اب، حرضت س٠امی٪ اٟتیَّم حرضت ابو٣ح٠ز :  راوی

 ٕ ٩ًَِ أَبٔي ٣ِٔح٠َز َِّیَّٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ّذا َحذَّ ِّ٤ ٌَ ُت١ِ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِ٘ ِؤٟطٔ َو٩ِ٣َ َی َٗ فٔي 

 ١َ ٌَ َٓ ٨ُِط  ًَ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ أَِ٪ َیَتَحاَوَز  َٓ ا٢َ هَٔي َجزَاُؤُظ  َٗ َحزَاُؤُظ َجَض٥َُّ٨  َٓ 

ْل ےک ابرے ںیم لقن
ُ
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ب
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ھا ب، رضحت امیلسؿ ایمیتل رضحت اوب

 

َ

 رکےت ںیہ ادمح نب ویسن، اوب

 ہک یہی اس یک زسا ےہ نکیل اہلل ارگ اچںیہ وت اےس اس لعف ےس ربی یھب رکےتکس ںیہ۔



 

 

ر :  رافی

 

ر
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م

ھا ب، رضحت امیلسؿ ایمیتل رضحت اوب

 

َ

 ادمح نب ویسن، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادیم یک اجےئ لتق وہےن ںیم ایک

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ

     873    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابواحوؾ، سَل٦ ب٩ س٠ی٥، ٨٣ؼور، ٫َل٢ ب٩ یشاٖ، حرضت سٌیذ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ زیذ :  راوی

ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٨َّا ٨ًَِٔذ َحذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ َزیِٕذ  ٩ًَِ َس  ٕٖ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َیَشا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٦ُ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ   أَبُو اِْلَِحَؤؾ َسَلَّ

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َٗ ٨َ٠ِا أَِو  ُ٘ َٓ ٥َ أ٣ََِزصَا  وَّ ٌَ َٓ ََٓذَِکَ ٓٔت٨َِّة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٔ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ئ ا٢َ َٟ َ٘ َٓ ٨ََّٜا  ٔ َُٟتِض٠  ٔ ت٨َِا َصٔذظ َٛ ٩ِ أَِدَر

 ٔ ُٗت َوأِي  ِْ ٔ أَیُِت إ ٌٔیْذ ََفَ ا٢َ َس َٗ ِت١َ  َ٘ ِٟ ٥َ لََکَّ إٔ٪َّ بَٔحِشب٥ُِٜٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ٠ُواَرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 نب زدی رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ دسمد، اوباوحص، السؾ نب میلس، وصنمر، الھؽ نب اسیػ، رضحت دیعس ریض اہلل اعتیل ہنع

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھت ہک وت آپ ےن اکی ہنتف اک ذرک رفامای افر اس ےک ڑبے میظع افر تخس وہےن اک ذرک ایک مہ ےن 

اگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای احصہب ےن اہک ارگ ہی ہنتف مہ اپےل وت ںیمہ وت امر ڈاےل 

رفامای ہک کشیب ںیہمت لتق وہان یہ اکیف ےہ۔ دیعس نب زدی ےتہک ںیہ ہک سپ ںیم ےن اےنپ اھبویئں وک داھکی ہک )گنج لمج فنیفص( ںیم 

 لتق وہےئگ۔

 ہنع نب زدیدسمد، اوباوحص، السؾ نب میلس، وصنمر، الھؽ نب اسیػ، رضحت دیعس ریض اہلل اعتیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ

     874    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شٌودی، سٌیذ ب٩ حرضت ابوبزدہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ، حرضت ابو٣وسٰي اطٌزی ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ٛثيَ، ٫ظا٦  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

 ُ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي ب ٩ًَِ َس ودٔیُّ  ٌُ ٤َِِٟش ث٨ََا ا ثٔيَُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحذَّ َٛ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  زَِدَة 

ا٢َ  ًََذاْب فٔي اِْل  َٗ ٠َِیَضا  ًَ َِٟیَص  ْة ٣َزِحُو٣َْة  ٔ أ٣َُّ تٔي َصٔذظ ٥َ أ٣َُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٧َِیا َٗ ًََذابَُضا فٔي اٟذُّ  ٔ ة َٔخَ

ِت١ُ  َ٘ ِٟ ز٢ُٔ َوا ََ ٔٔتَُن َواٟزَّ ِٟ  ا

یض اہلل اعتیل ہنع، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع امثعؿ نب اوبہبیش، ریثک، اشھؾ وعسمدی، دیعس نب رضحت اوبربدہ ر

ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمی ہی اتم رموحہم ےہ اس رپ آرخت 

 رگی۔ ںیم وکیئ ذعاب ہن وہاگ ہکبج داین ںیم اس ےک ذعاب ہی وہں ےگ۔ ےنتف، ززلےل، لتق اغرت

امثعؿ نب اوبہبیش، ریثک، اشھؾ وعسمدی، دیعس نب رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل  :  رافی

 اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ دہمی اک ایبؿ : ابب

 دہمی اک ایبؿ اامؾ :   ابب

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ



 

 

     875    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزب٩ ًث٤ا٪، ٧ا٣ز، ٣ٌاویہ، اس٤اًی١، ابي ْاٟذ، حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ  ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ  َحذَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أٟٕذ  َْ نٔي اب٩َِ أَبٔي  ٌِ ٌٔی١َ َی ٩ًَِ إِٔس٤َ اؤیََة  ٌَ ٣ُ

٠َِیُٜ  ًَ َّي َیُٜوَ٪  ائ٤ّٔا َحت َٗ ی٩ُ  ََ یَزَا٢ُ َصَذا اٟذِّ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ّة َس٤ٔ َٔ ٠ٔی َْ ًََْشَ  ُض٥ِ  ٥ِ اث٨َِا  ک٠ُُّ

 َ ٠ُُِٗت ْٔل َض٤ُِط  ِٓ ٥َِٟ أَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٣ّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُت لََکَ ٌِ َش٤ٔ َٓ ُة  ٠ًََِیطٔ اِْل٣َُّ  ٍُ یِٕع َتِحَت٤ٔ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَ ا٢َ ک٠ُُّ َٗ و٢ُ  ُ٘  بٔي ٣َا َی

 اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رمعنب امثعؿ، انرم، اعمفہی، اامسلیع، ایب اخدل، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل

فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ہی دنی ہشیمہ اقمئ رےہ اگ اہیں کت ہک مت رپ ابرہ افلخء وہں ےگ بس ےک بس اےسی وہں ےگ ہک 

اک الکؾ انس افر اےس ھجمس ہن اکس وت ںیم ےن اےنپ اتم اک اؿ رپ اامتجع فاافتؼ وہاجےئ اگسپ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فادل ےس اہک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ہہک رےہ ےھت؟ رفامای ہک فہ بس افلخء رقشی ںیم ےس وہں ےگ۔

 رمعنب امثعؿ، انرم، اعمفہی، اامسلیع، ایب اخدل، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ دہمی اک ایبؿ :   ابب

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ

     876    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ س٤زہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، دواؤد، ًا٣ز، حرضت  :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا َداُودُ  ث٨ََا ُوَصِیْب َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي اہللُ َحذَّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ٔ ًَزٔیزّا إ ی٩ُ  ََ یَزَا٢ُ صََذا اٟذِّ و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ٠ُُِٗت ْٔلَبٔي ًَ ّة  َٔ ٔٔی َْ ا٢َ ک٤َٔ٠َّة  َٗ وا ث٥َُّ  ََ ا٨َّٟاُض َوَؿحُّ َّ ََٜ َٓ ا٢َ  َٗ ّة  َٔ ٠ٔی َْ ًََْشَ  لَي اثِنَِي 

یِٕع  ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَ ا٢َ ک٠ُُّ َٗ ا٢َ  َٗ  َیا أَبَٔت ٣َا 



 

 

، دفاؤد، اعرم، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب رمسہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن  ی ب 
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ومیس نب اامسلیع، فه

فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ہی دنی لسلسم زعمز رےہ اگ ابرہ افلخء ےک وہےن کت۔ ہی نس رک ولوگں ےن رعنہ ریبکت اگلای رھپ زفر ےس 

 رفامای ؟ اہک ہک ہی الچےئ۔ رھپ آپ ےن آہتسہ ےس ھچک رفامای۔ ںیم ےن اےنپ فادل ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک

 رفامای ہک فہ بس افلخء رقشی ںیم ےس وہں ےگ۔

، دفاؤد، اعرم، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب رمسہ :  رافی ی ب 
 ومیس نب اامسلیع، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿاامؾ دہمی اک  :   ابب

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ

     877    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ نٔی١۔ ز٫يَ، زیاد، اب٩ ْثی٤ہ، اسود ب٩ سٌیذ٤٫ذاِي، جابز، س٤زہ، :  راوی

ِیَث٤ََة  َْ ث٨ََا زٔیَادُ ب٩ُِ  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِی١ٕ َحذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة بَٔضَذا َحذَّ ٩ًَِ َجابٔز َِٟض٤َِذأِيُّ  ٌٔیٕذ ا ث٨ََا اِْلَِسَودُ ب٩ُِ َس َحذَّ

َِٟضزِ  ا٢َ ث٥َُّ یَُٜوُ٪ ا َٗ اُٟوا ث٥َُّ یَُٜوُ٪ ٣َاَذا  َ٘ َٓ یِْع  ٔلَي ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ أََتِتُط َُقَ ٍَ إ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ َِٟحٔذیٔث َزاَد   ُد ا

مدداین، اجرب، رمسہ، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اس ااجہف ےک اسھت  انب لیفن۔ زریہ، زاید، انب ہمیثخ، اوسد نب
ھ

دیعس

ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رھگ فاسپ ولےٹ وت رقشی ےک ھچک ولگ آپ ےک اپس آےئ افر ےنہک  ےگ ہک رھپ ایک وہاگ ینعی 

 اؿ افلخء ےک دعب ایک وہاگ؟ رفامای ہک لتق اعؾ وہاگ۔

مدداین، اجرب، رمسہ، انب :  رافی
ھ

 لیفن۔ زریھ، زاید، انب ہمیثخ، اوسد نب دیعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ دہمی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ

     878    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ٤ًزب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذب٩ ًَلء، ابوبْک یٌني اب٩ ًیاغ، ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، اح٤ذ ب٩ ابزا٫ی٥، ًبذاہلل  :  راوی

 ب٩ ٣وسي، زائذہ اح٤ذ ب٩ ابزا٫ی٥، ًبیذاہلل ب٩ ٣وسي، ٓت٣َِني، ًاػ٥، حرضت ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ْد أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  ث٨ََا ٣َُشذَّ ث٨ََا  َحذَّ ًَیَّإغ ح و َحذَّ نٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا أَبُو بَِْکٕ َی ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَُض٥ِ ح و َحذَّ ًُبَِیٕذ َحذَّ

ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ َیاَ٪ ح و َحذَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ِْ  ٣َُشذَّ ث٨ََا أَ ٧َََا َزائَٔذةُ ح و َحذَّ َ َ

 ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ُض٥ِ  نَي َواحْٔذ ک٠ُُّ ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ِْٓٔطٕ ا ثَنٔي ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ  أَِح٤َُذ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ًَِبذٔ اہللٔ   ٩ًَِ زٓٔرٕ 

 َٙ ٥ِ یَِب َٟ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٌَ  َػَّ َّي یَِب وا َحت ُ٘ َٔ َِٟیِو٦َ ث٥َُّ اتَّ َٔک ا ٢َ اہللُ ذَٟ ََٟلوَّ ا٢َ َزائَٔذةُ فٔي َحٔذیثٔطٔ  َٗ ََّ یَِو٦ْ  ٔ ٧َِیا إ َث ٩ِ٣ٔ اٟذُّ

٤َا ٓٔیطٔ َرُجَّل ٣ٔنِّي أَِو ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِیتٔي یَُواكُٔئ اِس٤ُُط اِسَّٔم َواِس٥ُ أَبٔیطٔ اِس٥ُ أَبٔي َزاَد فٔي َحٔذیٔث ِْٓٔطٕ یَ  َٛ  َّ ِذ ًَ ٤ََِأُ اِْلَِرَق ِٗٔشّلا َو

َزَب  ٌَ ِٟ َّي َی٠٤َِٔک ا ٧َِیا َحت ٔضي اٟذُّ َ٘ ََ َت٨ِ ََ َتِذَصُب أَِو  َیاَ٪  ِٔ ا٢َ فٔي َحٔذیٔث ُس َٗ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِیتٔي  ٠٣َُٔئِت ُه٤ّ٠ِا َوَجِوّرا َو

ُى ٤ًََُز َوأَ  ِٔ َٟ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ َیاَ٪ یَُواكُٔئ اِس٤ُُط اِسَّٔم  ِٔ نَي ُس ٌِ  بٔي بَِْکٕ ب٤َٔ

میہ ، دسمد، رمعنب دیبع، دمحمنب العء، اوبرکب ینعی انب ایعش، دسمد، ییحی، ایفسؿ، ادمح نب اربامیہ ، دبعاہلل نب ومیس، زادئہ ادمح نب اربا

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دیبع اہلل نب ومیس، رتفینغم، اعمص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

داین ےک متخ وہےن ںیم اکی دؿ یھب ابیق وہاگ۔ زادئہ ےن رفامای ہک اہلل ےن اس دؿ وک اانت ابمل رک دںی ےگ اہیں کت ہک اکی آدیم ھجم 

ےس اطمتقب ےس ای رفامای ہک الہ تیب ںیم ےس ںیجیھب ےگ سج اک انؾ ریمے انؾ ےس افر سج ےک ابپ ےک انؾ ریمے ابپ ےک انؾ 

راتھک وہاگ۔ رطف ےن اینپ دحثی ںیم رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ زنیم وک دعؽ فااصنػ ےس رھب دںی ےگ 

ےسیج فہ ملظ فوجر ےس رھبدی یئگ یھت ہکبج ایفسؿ ےن اینپ رفاتی ںیم رفامای ہک داین اجےئ یگ ںیہن ایمتخ ںیہن وہیگ اہیں کت ہک کلم 

ب اک امکل ریمے الہ تیب ںیم ےس اکی صخش وہاجےئ اگ سج اک انؾ ریمے انؾ ےک اطمقب وہاگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رع

 اوبرکب نب ایعش افر رمع نب دیبع ےک اافلظ ایفسؿ یہ یک رطح ںیہ۔

نب اربامیھ، دبعاہلل نب ومیس، زادئہ ادمح نب  دسمد، رمعنب دیبع، دمحمنب العء، اوبرکب ینعی انب ایعش، دسمد، ییحی ، ایفسؿ، ادمح :  رافی



 

 

 اربامیھ، دیبعاہلل نب ومیس، رتفینغم، اعمص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ دہمی اک ایبؿ :   ابب

 یک اجےئلتق وہےن ںیم ایک ادیم 

     879    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ٓـ١ اب٩ دٛين، ْٓط ٗاس٥، ابوبْکہ، ابوكٔی١، حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ رسو٢ اہلل  :  راوی

 ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ًََّٕٔي َرضَٔي َحذَّ  ٩ًَِ ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟلُّ أس٥ٔ ب٩ِٔ أَبٔي بَزََّة  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا ِْٓٔطْ  يِٕن َحذَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ دُ ـِ َٔ ِٟ ا

َث  ٌَ َب َٟ ََّ یَِو٦ْ  ٔ ٔ إ صِز َٙ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ٥ِ یَِب َٟ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ُِط  ًَ َّ اہللُ َرجُ  اہللُ  ًَِذ َّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِیتٔي ی٠َ٤َُِؤَصا 

٤َا ٠٣َُٔئِت َجِوّرا َٛ 

امثعؿ نب اوبہبیش، لضف انب دنیک، رطف اقمس، اوبرکبہ، اوبلیفط، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رہ اجےئ اگ وت اہلل اعتیل ریمے الہ تیب ںیم ےس ےس لقن رکےت ںیہ ہک بج زامہن ںیم ےس رصػ اکی دؿ )ابابتعر آرخت( ابیق 

 اکی آدیم وک ںیجیھب ےگ وج زنیم وک دعؽ فااصنػ ےس اس رطح رھب دںی ےگ سج رطح فہ ےلہپ ملظ ےس رھب دی یئگ یھت۔

یلص اہلل ہیلع فآہل امثعؿ نب اوبہبیش، لضف انب دنیک، رطف اقمس، اوبرکبہ، اوبلیفط، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل  :  رافی

 فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ دہمی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ

     880    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ جٌرف رٗعي، ابو٠٣یح حش٩ اب٩ ٤ًز، زیادب٩ بیا٪، ًَّي ب٩ نٔی١، سٌیذ ب٩ ٣شیب، اح٤ذ ب٩ ابزا٫ی٥،  :  راوی

 (حرضت ا٦ س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ )ا٦ ا٤ٟو٨٣ين

َِٟحَش  ٠٤َِٟٔیٔح ا ث٨ََا أَبُو ا ِّيُّ َحذَّ رَفٕ اٟزَّق ٌِ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ًََّٔيِّ  ٩ُ َحذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ زٔیَادٔ ب٩ِٔ بََیإ٪  ب٩ُِ ٤ًََُز 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ِی١ٕ  َٔ ٤َِِٟضٔذیُّ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ نُ و٢ُ ا ُ٘ ٥ََّ٠ َی

ِبُذ ا ًَ ا٢َ  َٗ اك٤ََٔة  َٓ َٟذٔ  ََتٔي ٩ِ٣ٔ َو ِ ِی١ٕ َویَِذُِکُ ٨ِ٣ٔطُ َػََلّحأًت َٔ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ نُ ًَََّي  ٠٤َِٟٔیٔح یُِثنٔي  ُت أَبَا ا ٌِ رَفٕ َوَس٤ٔ ٌِ  ہللٔ ب٩ُِ َج

ادمح نب اربامیہ ، دبعاہلل نب رفعج ریعق، اوبحیلم نسح انب رمع، زایدنب ایبؿ، یلع نب لیفن، دیعس نب بیسم، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل 

( رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک، ، دہمی ریمے اخدناؿ اعتیل ہنع )اؾ اوملنینم

ج نسح نب رمع یلع نب لیفن یک رعتفی رکےت 

ملب 
ل

ےس افر افہمط یک افالد ںیم ےس وہں ےگ۔ دبعاہلل نب رفعج ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبا

  ےہ۔افر اؿ یک یکین فحلص اک ذرک رکےت انس

ادمح نب اربامیھ، دبعاہلل نب رفعج ریعق، اوبحیلم نسح انب رمع، زایدنب ایبؿ، یلع نب لیفن، دیعس نب بیسم، رضحت اؾ ہملس  :  رافی

 (ریض اہلل اعتیل ہنع )اؾ اوملنینم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ دہمی اک ایبؿ :   ابب

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ

     881    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س١٬ ب٩ ت٤ا٦ ب٩ بزیٍ، ٤ًزا٪، ٗلا٪، ٗتادہ، ابونرضہ، حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٍٕ ٔ ب٩ِٔ بَزٔی ا٦ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ َت٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس َة  ٩ًَِ أَبٔي َنرِضَ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ا َحذَّ

ٕٔ َی٤ََِأُ اِْلَِرَق  ِ نَي اِْل٧َ ِٗ َِٟحِبَضٔة أَ ٤َِِٟضذٔیُّ ٣ٔنِّي أَِجََّي ا ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَِذ ٤َا ٠٣َُٔئِت َجِوّرا   ِٗٔشّلا َو َٛ

ٍَ ٔس٨ٔيَن   َوُه٤ّ٠ِا َی٠٤ُِٔک َسِب

ل نب امتؾ نب زبعی، رمعاؿ، اطقؿ، اتقدہ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 
ھ

َ

زنیم وک دعؽ فااصنػ ےس اس رطح رھبںی  فآہل فملس ےن رفامای دہمی ھجم ےس وہں ےگ رفنش اشیپین افر دنلب انک فاےل وہں ےگ

ےگ سج رطح فہ مظ فوجر ےس رھب دی یئگ یھت افر است اسؽ کت وکحتم رکںی ےگ، رھپ اس ےک دعب رضحت ٰیسیع انزؽ وہاجںیئ 

 ےگ نج یک ادتقاء ںیم رضحت دہمی ریض اہلل اعتیل ہنع داجؽ ےس ڑلںی ےگ۔

ل نب امتؾ نب زبعی، رمعاؿ، اطقؿ، اتقدہ :  رافی
ھ

َ

 ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ دہمی اک ایبؿ :   ابب

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ

     882    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ٌاذ ب٩ ٫ظا ٦، ابوٗتادہ، ػاٟح ابو٠ْی١ ػاحب، حرضت ا٦ ا٤ٟو٨٣ين ا٦ س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ زوجہ رسو٢ اہلل ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٩ًَِ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ثَنٔي أَبٔي  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحذَّ ُط  َٟ ٩ًَِ َػاحٕٔب  َِٟخ٠ٔی١ٔ  َػأٟٕح أَبٔي ا

ا٢َ یَُٜوُ٪  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ُد َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َیِْخُ َٓ ٕة  َٔ ٠ٔی َْ ْٖ ٨ًَِٔذ ٣َِؤت  تََٔل ِْ ا

٤َِٟٔذی٨َةٔ  ٩ٔ  َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ِٛ و٧َطُ بَيَِن اٟزُّ ٌُ ٔ َٓیَُبای ُجو٧َطُ َوصَُو کَارْٔظ  ُیِْخٔ َٓ ََّٜة  َیأِتٔیطٔ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ َٓ ََّٜة  ٔلَي ٣َ  َصارٔبّا إ

 َٓ ٤َِٟٔذی٨َٔة  ََّٜة َوا ِٟبَِیَذأئ بَيَِن ٣َ ُٕ بٔض٥ِٔ بٔا ُیِخَش َٓ  ٔ ا٦ ْث ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟظَّ ٌِ َِٟیطٔ َب ٔ ُث إ ٌَ ٔ َویُِب ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ ا َرأَی ا٨َّٟاُض َذَٟٔک أََتاُظ إٔذَ َوا

ُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َُقَ  ٔ ث٥َُّ َی٨َِظأ ا٦ َ٘ ٤َِٟ ٩ٔ َوا ِٛ و٧َُط بَيَِن اٟزُّ ٌُ ٔ َٓیَُبای  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ًََؼائُٔب أَص١ِٔ ا ٔ َو ا٦ ُث أَبَِذا٢ُ اٟظَّ ٌَ َیِب َٓ َواُُٟط ک٠َِْب  ِْ یِٕع أَ



 

 

 َ ُث ک ٌِ ٠َِیض٥ِٔ َوَذَٟٔک َب ًَ َیِوَضزُوَ٪  َٓ ّثا  ٌِ َِٟیض٥ِٔ َب ٔ ١ُ٤َ فٔي ا٨َّٟأض إ ٌِ ٤َِٟا٢َ َوَی ٔش٥ُ ا ِ٘ َی َٓ ٥َِٟ َیِظَضِذ ٨َُٔی٤ََة ک٠َِٕب  َِٟخِیَبُة ٩ِ٤َٟٔ  ٠ِٕب َوا

ٍَ سٔ  َی٠َِبُث َسِب َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوی٠ُِقٔي اِْلِٔسََل٦ُ بٔحَٔزا٧ٔطٔ فٔي اِْلَِرٔق  َّي اہللُ  َّي َویَُؼ بُٔش٨َّٔة ٧َبٔیِّض٥ِٔ َػَّ ٠ًََِیطٔ ٨ٔيَن ث٥َُّ یَُتَوف ِّي  َّ

ٍَ ٔس٨ٔيَن  ُض٥ِ َسِب ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٍَ ٔس٨ٔيَن و  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ تِٔش ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪   ا

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشھ ؾ، اوباتقدہ، اصحل اوبلیلخ اصبح، رضحت اؾ اوملنینم اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع زفہج روسؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی ہفیلخ یک ومت ےک فتق ولوگں ںیم )االگہفیلخ 

بختنم رکےن ںیم( االتخػ وہاجےئ اگ اس دفراؿ اکی آدیم دمہنی ےس لکن رک ہکم یک رطػ اھبےگ اگ ولگ اےس الختف ےک ےیل 

 رکےت وہں ےگ رھپ ولگ اؿ ےک اہھت رپ رجح اوسد افر اقمؾ اربامیہ ےک درایمؿ تعیب رکںی ےگ رھپ فہ اکنںیل ےگ نکیل فہ اےس اندنسپ

اکی رکشل اشؾ ےس ںیجیھب ےگ وت فہ رکشل، ، دیبائ، ، ےک اقمؾ رپ زنیم ںیم دسنھ اجےئ اگ وج ہکم افر دمہنی ےک درایمؿ اکی ہگج ےہ 

اؽ افر الہ رعاؼ یک امج ںیت اؿ ےک اپس آںیئ یگ اؿ ےس تعیب رکںی یگ رھپ بج ولگ اس رکشل وک دںیھکی ےگ وت الہ اشؾ ےک ادب

اکی آدیم اےھٹ اگ رقشی ںیم ےس سج یک ایھننؽ ینب بلک ںیم وہیگ فہ اؿ یک رطػ اکی رکشل ےجیھب اگ وت فہ اس رکشل رپ ہبلغ احلص 

بلک ےک اوماؽ تمینغ یک میسقت ےک ومعق رپ احرض ہن وہ، رکںیل ےگ افر فہ ونببلک اک رکشل وہاگ افر اناکیم وہ اس صخش ےک ےیل وج ونب

دہمی امؽ تمینغ میسقت رکںی ےگ افر ولوگں ںیم اےکن یبن یک تنس وک اجری رکںی ےگ افر االسؾ رپ اینپ رگدؿ زنیم رپ ڈاؽ دے اگ 

اقتنؽ وہاجےئ اگ افر املسمؿ )اسرے رکہ ارض رپ االسؾ لیھپ اجےئ اگ( رھپ اس ےک دعب است اسؽ کت فہ زدنہ رںیہ ےگ رھپ اؿ اک ا

ایکن امنز انجزہ زپںی ےگ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ضعب اشہؾ ےک وحاہل ےس ہی اہک ہک فہ وناسؽ کت زدنہ رںیہ ےگ ہکبج ضعب ےن اہک 

 ہک است اسؽ کت رںیہ ےگ۔

اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع زفہج روسؽ اہلل  دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشھ ؾ، اوباتقدہ، اصحل اوبلیلخ اصبح، رضحت اؾ اوملنینم :  رافی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ دہمی اک ایبؿ :   ابب

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ



 

 

     883    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫ارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ًبذػ٤ذ، ٤٫ا٦، ٗتادہ، ابودواؤد، ٣ٌاذ، ٫ظا٦ حرضت ٗتادہ :  راوی

ا٢َ تٔ  َٗ َِٟحٔذیٔث َو َتاَدَة بَٔضَذا ا َٗ  ٩ًَِ ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َذٔ  ًَِبُذ اٟؼَّ ث٨ََا  ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٍَ َحذَّ ا٢َ أَبُو َداُود و  ِش َٗ ٔس٨ٔيَن 

ٍَ ٔس٨ٔيَن  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ تِٔش اذٕ  ٌَ ا٢َ َُيَُِ ٣ُ َٗ 

اھرفؿ نب دبع اہلل، دبعدمص، امھؾ، اتقدہ، اوبدفاؤد، اعمذ، اشھؾ رضحت اتقدہ ےس یہی دحثی وقنمؽ ےہ اوہنں ےن اسؽ ےہک ںیہ۔ 

  اسؽ یہ ےہک ںیہ۔اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اعمذ ےک العفہ بس ےن اشہؾ ےک وحاہل ےس

 اھرفؿ نب دبعاہلل، دبعدمص، امھؾ، اتقدہ، اوبدفاؤد، اعمذ، اشھؾ رضحت اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ دہمی اک ایبؿ :   ابب

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ

     884    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

اػ٥، ابواٌٟوا٦، ٗتادہ، ابو ٠ْی١، ًبذاہلل ب٩ حارث، ا٦ س٤٠ہ، حـور ػَّي اہلل ٠ًیہ وس٥٠ :  راوی  اب٩ ٣ثني، ٤ًز ب٩ً 

 ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أَبُو ا ًَأػ٥ٕ َحذَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا َِٟحارٔٔث َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َِٟخ٠ٔی١ٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  َحذَّ

اذٕ أََت٥ُّ  ٌَ َِٟحٔذیٔث َوَحٔذیُث ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة 

احرث، اؾ ہملس، وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس یہی دحثی لقن رکیت ںیہ انب ینثم، رمع نب اعمص، اوباوعلاؾ، اتقدہ، اوب لیلخ، دبعاہلل نب 

 نکیل اعمذ نب اشہؾ یک دحثی زایدہ لمکم ےہ۔

 انب ینثم، رمع نب اعمص، اوباوعلاؾ، اتقدہ، اوب لیلخ، دبعاہلل نب احرث، اؾ ہملس، وضحر یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ دہمی اک ایبؿ :   ابب

 لتق وہےن ںیم ایک ادیم یک اجےئ

     885    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٠ًیہ وس٥٠ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، جزیز، ًبذاٌٟزیز، رٓیٍ، ًبیذاہلل، ا٦ س٤٠ة، حـور اِک٦ ػَّي اہلل  :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ اب٩ِٔ   ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔذ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٔة  ِِٟ٘ٔبٔلیَّ ا

٠ُُِٗت یَ   ٕٔ َِٟخِش ٔة َجِیٔع ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ٘ٔؼَّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َػَّ َٗ َٕ ب٩ِ٤َٔ کَاَ٪ کَارّٔصا  َِٜی َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ِٔ٤ُِٟ ٩ًَِ َصاُروَ٪ ب٩ِٔ ا ثُِت  ا٢َ أَبُو َداُود حُذِّ َٗ ًَََّي ٧ٔیَّتٔطٔ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ُث یَِو٦َ ا ٌَ ٩ِٜٔ یُِب ُٕ بٔض٥ِٔ َوَل ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔي یُِخَش ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ََةٔ  ي

َِٟحَش  ٔلَي اب٨ِٔطٔ ا ٨ُِط َو٧ََوَز إ ًَ ًََّٔيٌّ َرضَٔي اہللُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح أٟٕذ  َْ ِیٔب ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ُط ِیٕص  ا٢َ إٔ٪َّ ابِنٔي َصَذا َسیِّْذ َٗ َ٘ َٓ  ٩ٔ

ُد ٩ِ٣ٔ ُػ٠ِبٔطٔ َرُج١ْ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَسَیِْخُ َّي اہللُ  اُظ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٤َا َس٤َّ ََ ُیِظبُٔضطُ فٔي  َٛ ٙٔ َو ُِٟخ٠ُ یَُشَّمَّ بٔاِس٥ٔ ٧َبٔی٥ُِِّٜ یُِظبُٔضُط فٔي ا

 ٖٔ ٩ًَِ ٣َُْطِّ ِیٕص  َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔي  ث٨ََا  ا٢َ َصاُروُ٪ َحذَّ َٗ َّ و  ِذ ًَ ّة َی٤ََِأُ اِْلَِرَق  ٙٔ ث٥َُّ َذَِکَ ٗٔؼَّ َِٟخ٠ِ َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ أَبٔي ا  ٕٕ ی  ب٩ِٔ ََطٔ

ُد َرجُ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِْخُ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨ُِط َی ًَ ٠ًًَٔیا َرضَٔي اہللُ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ٤ًَِزٕو  ١ْ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا٨َِّٟضز

 ُ ُئ أَِو ی ُط ٨ِ٣َُؼوْر یَُوكِّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٣َتٔطٔ َرُج١ْ یُ ذِّ َ٘ ًَََّي ٣ُ إث  َِٟحارُٔث ب٩ُِ رَحَّ ُط ا َٟ ا٢ُ  َ٘ یِْع ُی ٨ََِّٜت َُقَ ٤َا ٣َ َٛ ٕذ  ٩ُِّٜ ْٔل٢ٔ ٣َُح٤َّ ٤َ

ا٢َ إَٔجابَُتطُ  َٗ ُظ أَِو  ًَََّي ک١ُِّ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ َنِصُ ٥َ َوَجَب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

رفاتی ےہ  یتہ ںیہ ہک وضحر ارکؾ امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، دبعازعلسی، رعیف، دیبع اہلل، اؾ ۃملس، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

س یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم ںیم دسنھ اجےن فاےل رکشل اک ذترکہ ایک وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

 ےگ نکیل ایقتم ےک صخش اک ایک احؽ وہاگ وج ابدؽ وخناہتس اس رکشل ںیم اشلم وہا وہ؟ رفامای ہک بس ےک بس زنیم ںیم دسنھ اجںیئ

رفز اینپ تین ےک اطمقب ااھٹےئ اجںیئ ےگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس اہرفؿ نب  ریغہ، رمعف نب ایب سیق نع بیعش نب اخدل 

نع ااحسؼ ےک فاہطس ےس ایبؿ ایک ایگ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اےنپ اصزبحادے ےس رضحت نسح یک رطػ دھکی رک 

ریما ہی اٹیب رسدار وہاگ ےسیج ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک انؾ راھک اھت افر نع رقبی اس یک لسن ںیم اکی صخش رفامای 



 

 

 دیپا وہاگ سج اک انؾ اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک انؾ ےک اطمقب وہاگ فہ االخؼ ف رکدار ںیم اہمترے یبن ےک اشمہب وہاگ نکیل

 ںیم اشمہب ںیہن وہاگ رھپ وطلی ہصق ذرک رک ےک رفامای ہک فہ زنیم وک دعؽ فااصنػ ےس رھب دے اگ ہکبج اہرفؿ ےن وصرت فتقلخ

وباہطس رمعف نب ایب سیق وباہطس رطمػ نب رطفی وباہطس نسح وباہطس الہؽ نب رمعف ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج وک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امفراء اس رہ ےس اکی آدیم ےلکن اگ ےسج احرث نب رحاث اہک اجات وہاگ ہی رفامےت وہےئ انس ہک یبن رکمی یلص

اس ےک اسےنم اکی افر آدیم وہاگ ےسج وصنمر اہک اجات وہاگ فہ دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آؽ وک طلست دے اگ ای نکمتم رکے اگ۔ 

 ہیلع فآہل فملس وک ہگج دی یھت اس یک دمد رکان رہ املسمؿ رپ فابج وہاگ ای رفامای ہک اس یک )زنیم ںیم( ےسیج رقشی ےن وضحر یلص اہلل

 دوعت وبقؽ رکان فابج وہاگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، دبعازعلسی، رعیف، دیبعاہلل، اؾ ۃملس، وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ : ابب

 رہدصی یک لیمکت رپ دجمد دنی وہےن اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 رہدصی یک لیمکت رپ دجمد دنی وہےن اک ایبؿ

     886    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٠امی٪ ب٩ داؤد ا٬٤ٟزی، اب٩ و٫ب، سٌیذ ب٩ ابي ایوب، رشجی١ ب٩ یزیذ، ابي ٤٘٠ًہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ اح ٩ًَِ رَشَ ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي أَیُّوَب  ََِٔي َس َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ ٤َِِٟضزٔیُّ أَ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔي ی١َ ب٩ِٔ َحذَّ یِّ  أَفٔ ٌَ ٤ُِٟ یَزٔیَذ ا

ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل یَ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  ٥ُ٠ًَِ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة ٓامَٔی أَ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَََّي َرأِٔض ک١ُِّ ٣ٔائَةٔ ًَ ٔة  ُث َٟٔضٔذظٔ اِْل٣َُّ ٌَ ِب



 

 

ا٢َ  َٗ ََٟضا دٔی٨ََضا  دُ  احٔی١َ  َس٨َٕة ٩ِ٣َ یَُحذِّ ٥َِٟ َیُحزِ بٔطٔ رَشَ ٨ََِٜذَرأِيُّ  یِٕح اِْلِٔس ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ رُشَ ًَ  أَبُو َداُود َرَواُظ 

رری، انب فبھ، دیعس نب ایب اویب، رشلیج نب سیدی، ایب ہمقلع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ 
ھ
م
ل

امیلسؿ نب داؤد ا

ں ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب اہلل اعتیل رہ وس اسؽ ےک وپرا وہےن رپ اس ہک ںیم اےنپ ملع ےک اطمقب اتہک وہ

اتم یک )رامنہیئ( ےک ےیل اکی آدیم ےتجیھب ںیہ وج اس اتم ےک ےیل اس ےک دنی یک دجتدی رکات ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک 

 ےک وحاہل ےس ایبؿ ایک ےہ افر اس ںیم رشا لی نب سیدی افاعمرفی ےس آےگ دنس اس دحثی وک دبعارلنمح ےن انب رشحی االدنکسراین

 ںیہن ایبؿ یک ےہ۔

رری، انب فبھ، دیعس نب ایب اویب، رشلیج نب سیدی، ایب ہمقلع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ھ
م
ل

 امیلسؿ نب داؤد ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفویمں یک ڑلاویئں افر رعمہک اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 رفویمں یک ڑلاویئں افر رعمہک اک ایبؿ

     887    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حشا٪ ب٩ ًلیہا٨ٟٔیَّي، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، اَوزاعي، حرضت  :  راوی

ا٢َ ٣َا٢َ  َٗ َة  ٔلیَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َحشَّ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ  ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٔلَي َحذَّ یَّا إ ٣َُِٜحو٢ْ َواب٩ُِ أَبٔي َزَِکٔ

 َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبيَِ ث٨ََا  َحذَّ َٓ ُض٥ِ  ٌَ َذاَ٪ َو٠ِ٣ُٔت ٣َ ٌِ أٟٔذ ب٩ِٔ ٣َ ٕ َرُج١ٕ َْ ٔلَي ذٔی ٣ِٔخَََ ِٙ ب٨َٔا إ ٔ َْ ا٧َِل٠ ِ ا٢َ ُجَبي َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟضِذ٧َةٔ  ٩ًَِ ا  ٕ يَِ

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ُِٟضِذ٧َةٔ  ٩ًَِ ا  َْ ِ ُط ُجَبي َٟ َ َشأ َٓ أََتِی٨َاُظ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

وَ٪ َوَت َوَس  َٓت٨َُِصُ ًَُذًوا ٩ِ٣ٔ َوَرائ٥ُِٜٔ  زُوَ٪ أْمُتَْن َوص٥ُِ  ِِ َت َٓ و٢ُ َسُتَؼأُٟحوَ٪ اٟزُّو٦َ ُػ٠ِّحا آ٨ّ٣ٔا  ُ٘ ٥َ َی ٤ُ٨َوَ٪ َوَتِش٤ُ٠َوَ٪ ث٥َُّ ٠َّ ِِ

ا٧ٔیَّةٔ ا ٍُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َِّٟصَ َٓ يََِ َٓ َّي َت٨ِزُٟٔوا ب٤َٔزِٕد ذٔی ت٠ُُو٢ٕ  وَ٪ َحت ٌُ ُب َرُج١ْ َتزِٔج ـَ ِِ َی َٓ ٠ٔیُب  ٠َََُب اٟؼَّ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ٠ٔیَب  ٟؼَّ



 

 

ٍُ ٠ِ٤َ٠َِٟٔح٤َةٔ  ٔذُر اٟزُّو٦ُ َوَتِح٤َ ِِ ٨ٌَِٔذ َذَٟٔک َت َٓ ُط  ُّٗ َیُذ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن   ٩ِ٣ٔ ا

ی، ٰیسیع نب ویسن، االفزایع، رضحت اسحؿ نب ہیطع ےتہک ںیہ ہک رضحت وحکمؽ افر انب ایب زرکای، رضحت اخدل نب دعم

ی ل
ف

 

لی

اؿ ےک ا

اپس ےلچ افر ںیم یھب اؿ ےک اسھت الچ وت اوہنں ےن مہ ےس رضحت ریبج نب ریفن ےک وحاہل ےس دحثی ایبؿ یک ہک مہ ریبج ےن رفامای 

ہک رامرے اسھت رضحت ذی ربخم ےک اپس ولچ وج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک مت ولگ رقنعبی الہ 

 رکف ےگ انم اک۔ رھپ مت افر فہ لم رک اےنپ ےھچیپ ےس آےن فاےل دنمش ےس گنج رکفےگ سپ اہمتری دمد یک اجےئ یگ رفؾ اعمدہہ حلص

افر ںیہمت امؽ تمینغ ےلم اگ افر مت السیتم ےک اسھت فاسپ ولٹ آؤ ےگ اہیں کت ہک مت ےلیٹ فایل رچااگہ ںیم ارتف ےگ وت اکی رصناین 

بیلص اغبل آیئگ وت املسمونں ںیم ےس اکی صخش انبضغک وہ رک اےس امرے اگ اس فتق  صخش بیلص ااھٹےئ اگ افر ےہک اگ ہک

 دغاری رکںی ےگ الہ رفؾ افر گنج ےک ےیل عمج وہاجںیئ ےگ۔

ی، ٰیسیع نب ویسن، االفزایع، رضحت اسحؿ نب ہیطع :  رافی

ی ل
ف

 

لی

 ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 رفویمں یک ڑلاویئں افر رعمہک اک ایبؿ

     888    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٤ًز، حشا٪ ب٩ ًلیہ،٣و١٣ ب٩ ٓـ١ رحاِي، وٟیذ،  :  راوی

اَ٪  ٩ًَِ َحشَّ ٤ًَِزٕو  ث٨ََا أَبُو  َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحذَّ ث٨ََا ا أِيُّ َحذَّ ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ َِٟحذٔیٔث َوَزاَد  َحذَّ َة بَٔضَذا ا ٔلیَّ ًَ ب٩ِٔ 

تَت٠ُٔوَ٪  ِ٘ َی َٓ ٔلَي أَِس٠َٔحتٔض٥ِٔ  ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ إ ٩ًَِ  ٓٔیطٔ َوَیُثوُر ا َِٟحٔذیَث  ١َ ا ٌَ َِٟؤٟیَذ َج ََّ أَ٪َّ ا ٔ ٔ إ َضاَدة ٌَٔؼابََة بٔاٟظَّ ِٟ ٦ُ اہللُ ت٠َِٔک ا ُیِْکٔ َٓ

ا٢َ أَبُو َداُود َوَرَواُظ َرِوْح َوَیِحیَي بِ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ٩ًَِ ذٔی ٣ِٔخَََ  ٕ ٩ًَِ ٩ُ َح٤ِزََة َوبِْٔشُ ب٩ُِ بَ ُجَبيَِ ِْکٕ 

ا٢َ ًٔیَسي َٗ ٤َا  َٛ  اِْلَِوَزاعٔيِّ 

وملم نب لضف رحاین، فدیل، اوبرمع، اسحؿ نب ہیطع ےس یہی دحثی رمفی ےہ اانت ااضہف ےہ ہک رھپ املسمؿ اےنپ ایھتہرفں یک رطػ 



 

 

 ہی رفؼ ےہ ہک فدیل ےن دفڑںی ےگ افر ڑلایئ رکںی ےگ وت اہلل اعتیل اہشدت اطع رفام رک زبریگ افر زعت دے اگ اہتبل اس رفاتی ںیم

 اس دحثی وک ریبج ےس وباہطس ذفربخم ریض اہلل اعتیل ہنع وباہطس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت

 ۔رشب نب رکب افزایع ےس ااسی یہ رفاتی ایک ےہ شیج ہک ٰیسیع نب ویسن ےن اہک ںیہ اےس رفح ےن افر ییحی نب زمحہ افر

 وملم نب لضف رحاین، فدیل، اوبرمع، اسحؿ نب ہیطع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااحدثی ںیم نج ڑلاویئں یک العامت ایبؿ یک یئگ ںیہ اؿ اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ڑلاویئں یک العامت ایبؿ یک یئگ ںیہ اؿ اک ایبؿااحدثی ںیم نج 

     889    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًباض ٤ًزی، ٫اط٥ اب٩ ٗاس٥، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ثابت ب٩ ثوبا٪، ٣ٜحو٢، جبيَ ب٩ نٔی١، ٣اٟک یخا٣ز، حرضت  :  راوی

 ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ٔ َحذَّ ٩ًَِ أَب ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪  ًَ ث٨ََا  أس٥ٔ َحذَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ٨َََِٔیُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ًَبَّاْض ا ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  یطٔ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ َیَخا٣َٔز   ٕ يَِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٥َ ٤ًَُِزاُ٪ بَِیٔت ُجَبيَِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّ

َٓتِ  َة َو ُِٗشَل٨ِٔلی٨ٔیَّ ِتُح  َٓ ٠ِ٤ََِٟح٤َةٔ  وُد ا ٠ِ٤ََِٟح٤َٔة َوَُخُ وُد ا اُب یَثََِٔب َُخُ اُب یَثََِٔب َوََخَ ذٔٔض ََخَ ِ٘ ٤َِٟ وُد ا ِشَل٨ِٔلی٨ٔیَّةٔ َُخُ ُ٘ ِٟ ُح ا

خٔٔذ ا َٓ ًَََّي  َب بَٔیٔذظٔ  ا٢ٔ ث٥َُّ َْضَ جَّ نٔي اٟذَّ ٌِ أًْذ َی َٗ ََّک  ٤َا أ٧َ َٛ ََّک َصاص٨َُا أَِو  ٤َا أ٧َ َٛ  ٌّٙ َح َٟ ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا  َٗ ٜٔبٔطٔ ث٥َُّ  ثَطُ أَِو ٨ِ٣َ َّٟٔذی َحذَّ

اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ  ٌَ ٣ُ 

 ابعس رمعی، اھمش انب اقمس، دبعارلنمح نب اثتب نب وثابؿ، ، وحکمؽ، ریبج نب لیفن، امکل اخیرم، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل

اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک تیب ادقملس یک آابدی دمہنی یک رختبی اک ببس ےہ افر گنج 

فدجاؽ ہینطنطسق یک حتف اک ببس ےہ افر ہینطنطسق یک حتف داجؽ ےک ےنلکن اک ببس ےہ رھپ آپ ےن اینپ دحثی ایبؿ رکےن فاےل یک راؿ ای 



 

 

 را افر رفامای ہک ہک کشیب ہی ااسی وہان ایس رطح چس افر قح ےہ شیج ہک اہمترا اہیں وہان ای اہیں اھٹیب وہان قح ےہ۔دنکےھ رپ ام

ابعس رمعی، اھمش انب اقمس، دبعارلنمح نب اثتب نب وثابؿ، وحکمؽ، ریبج نب لیفن، امکل اخیرم، رضحت اعمذ نب لبج  :  رافی

 ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےپ درےپ رعموکں اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ےپ درےپ رعموکں اک ایبؿ

     890    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ یو٧ص، ابوبْک ب٩ ابو٣زی٥، وٟیذ ب٩ سٔیا٦ ُشاِي، یزیذ ب٩ ٗلیب طٜوِي، ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، ًیسٰي  :  راوی

 ابو٣حزیہ، حرضت ٣ٌاذ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ جب١

٩ًَِ أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٣َزَِی٥َ  ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  َِٟؤٟیٔذ َحذَّ أِيِّ ٩ًَِ ا شَّ َِ ِٟ َیاَ٪ ا ِٔ ب٩ِٔ ُس

َّي ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ یََّة  ٩ًَِ أَبٔي بََِحٔ ُٜؤِيِّ  ُٗتَِیٕب اٟشَّ ٠ِ٤ََِٟح٤َُة ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

ا جَّ وُد اٟذَّ ٔة َوَُخُ ِشَل٨ِٔلی٨ٔیَّ ُ٘ ِٟ ِتُح ا َٓ ََی َو ِ ٕ اِلَُٜ ةٔ أَِطُضز ٌَ  ٢ٔ فٔي َسِب

ی، ٰیسیع نب ویسن، اوبرکب نب اوبرممی، فدیل نب ایفسؾ اسغین، سیدی نب بیطق وکشین، اوبرجمہی، رضحت اعمذ ریض 

ی ل
ف

 

ب

دبع اہلل نب دمحم 

دعب حتف ہینطنطسق افر داجؽ اہلل اعتیل ہنع نب لبج رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی میظع ہنتف افر اس ےک 

 اک انلکن است امہ ےک ادنر وہاگ۔

ی، ٰیسیع نب ویسن، اوبرکب نب اوبرممی، فدیل نب ایفسؾ اسغین، سیدی نب بیطق وکشین، اوبرجمہی، رضحت اعمذ  :  رافی

ی ل
ف

 

ب

دبعاہلل نب دمحم 

 ریض اہلل اعتیل ہنع نب لبج



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ےپ درےپ رعموکں اک ایبؿ

     891    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حیوة ب٩ رشیح، ح٤صي، ب٘یہ، بحيَ، ْاٟذ، اب٩ ابوب١، حرضت ًبذاہلل ب٩ برُس :  راوی

ث٨ََا  ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي بََٔل٢ٕ  أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ بَٔحيَ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ ِٟح٤ِٔٔصيُّ َحذَّ یِٕح ا  ب٩ِٔ برُِسٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ

٤َِٟٔذی٨َٔة ٔستُّ ٔس٨ٔي ِتٔح ا َٓ ٠ِ٤ََِٟح٤َةٔ َو ا٢َ بَيَِن ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو َداُود َػَّ َٗ ةٔ  ٌَ ابٔ ا٢ُ فٔي اٟشَّ جَّ ٤َِٟٔشیُح اٟذَّ ُد ا َن َوَیِْخُ

 َصَذا أََػحُّ ٩ِ٣ٔ َحٔذیٔث ًٔیَسي

ویحۃ نب رشحی، یصمح، ہیقب، ریحب، اخدل، انب اوبلب، رضحت دبعاہلل نب رسُب رفامےت ںیہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

حتف ھچ اسؽ ںیم وہیگ افر حیسم داجؽ اسوتںی اسؽ ےلکن اگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی ٰیسیع نب ویسن یک رفامای ، ، ہنتف، دمہنی یک 

 دحثی ےس زایدہ حیحص ےہ۔

 ویحۃ نب رشحی، یصمح، ہیقب، ریحب، اخدل، انب اوبلب، رضحت دبعاہلل نب رسُب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 املسمونں رپ اوقؾ اعمل اک ڑچھ آان

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 املسمونں رپ اوقؾ اعمل اک ڑچھ آان

     892    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 جابز، ابوًبذاٟشَل٦، حرضت ثوبا٪ رضي اہلل تٌالي ٨ًہًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥ د٣ظقي، بْش ب٩ بْک، اب٩  :  راوی

 َ ث ٕ َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َجابٔز ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ بَِْکٕ َحذَّ ٣َِظقٔيُّ َحذَّ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟذِّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪ َحذَّ  ٔ ََل٦ ِبٔذ اٟشَّ ًَ نٔي أَبُو 

َّي اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  ائ١ْٔ َٗ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ تَٔضا  ٌَ ِؼ َٗ ٔلَي  ٤َا َتَذاعَي اِْلَک٠ََُة إ َٛ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ٥َ یُؤطُک اِْل٥ُ٣َُ أَِ٪ َتَذاعَي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ   

 ًَ َی٨ِزَ َٟ ِی١ٔ َو َثأئ اٟشَّ ُِ َٛ ٥َُِّٜ٨ٜٔ َُُثاْئ  َْ َوَل ثٔي َٛ ا٢َ ب١َِ أْمُتَْن یَِو٣َئٕٔذ  َٗ ٥ِ  ٩َّ َو٩ِ٣ٔ ٠َّٕٔٗة ٧َِح٩ُ یَِو٣َئٕٔذ  ُٛ ًَُذوِّ اہللُ ٩ِ٣ٔ ُػُذورٔ 

 َٗ َِٟوص٩ُِ  ائ١ْٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٣َا ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟوص٩َِ  ٠ُُٗوب٥ُِٜٔ ا ٩ََّٓ اہللُ فٔي  ٔذ ِ٘ َی َٟ ٤ََِٟضابََة ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َو ٤َِِٟؤت ا اصَٔیُة ا ٧َِیا َوَِکَ  ا٢َ حُبُّ اٟذُّ

اوبدبعاالسلؾ، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، رشب نب رکب، انب اجرب، 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقبی ےہ ہک مت رپ داین یک اوقاؾ ڑچھ آںیئ یگ )ںیہمت اھکےن افر متخ رکےن ےک ےیل( ےسیج اھکےن فاولں 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ اس زامہن ںیم تہب مک وہں وک اھکےن ےک ایپےل رپ دوعت دی اجیت ےہ یسک ےن رعض ایک ای روس

ےگ؟ رفامای ہک ںیہن ہکلب مت اس زامہن ںیم تہب رثکت ےس وہ ےگ نکیل مت الیسب ےک افرپ اھچےئ وہےئ وکڑے ةکڑے یک رطح 

رے بولب ںیم زبدیل ڈاؽ دے وہےگ افر اعتیل اہمترے دنمش ےک ونیسں ےس اہمتری تبیہ ف ربع اکنؽ دے اگ افر اہلل اعتیل اہمت

 اگ یسک ےنہک فاےل ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فنہ )زبدیل( ایک زیچ ےہ رفامای ہک داین یک تبحم افر ومت ےس زیباری۔

 دبعارلنمح نب اربامیہ دیقشم، رشب نب رکب، انب اجرب، اوبدبعاالسلؾ، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگنجں ںیم املسمؿ اہکں وہں ےگ؟

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 وگنجں ںیم املسمؿ اہکں وہں ےگ؟

     893    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، یحیي ب٩ ح٤زہ، اب٩ جابز، زیذ ٫زكاح، جبيَ ب٩ نٔی١، حرضت ابواٟذرداء رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٗ ثَنٔي َزیُِذ ب٩ُِ أَِركَاَة  ٕ َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َجابٔز ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َح٤ِزََة َحذَّ إر َحذَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ِ َحذَّ ي َٔ ََ ب٩َِ نُ ِ ُت ُجَبي ٌِ ٕ ا٢َ َس٤ٔ َ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ُِٓشَلاَن ا ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِرَدأئ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي اٟذَّ ُث  ٔلَي یَُحذِّ وكَٔة إ ُِ ِٟ ٠ِ٤ََِٟح٤َٔة بٔا  یَِو٦َ ا

ا٢َ أَبُو دَ  َٗ  ٔ ا٦ ٔ ٣ََذائ٩ٔٔ اٟظَّ يَِ َْ  ٩ِ٣ٔ ُٙ ََٟضا د٣َِٔظ ا٢ُ  َ٘ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َجا٧ٔٔب ٣َٔذی٨َٕة یُ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب  ثُِت  اُود حُذِّ

٠َِیطٔ  ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ أَِ٪ َحاز٦ٔ ُٝ ا ٥َ یُؤط َوَس٠َّ

٤َِٟٔذی٨َةٔ  ٔلَى ا وا إ َذ ٣ََشأٟٔحض٥ِٔ َسََلحٔ  یَُحاَُصُ ٌَ َّي یَُٜوَ٪ أَبِ  َحت

اشہؾ نب امعر، ییحی نب زمحہ، انب اجرب، زدی رھعاح، ریبج نب لیفن، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر 

ےہ( ںیم وہاگ دمہنی یک رطػ ےسج  ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمونں اک ہمیخ گنج ےک رفز وغہط )اکی ہگج اک انؾ

دقشم اہک اجات وہاگ وج دمانئ اشؾ ےک رتہب العوقں ںیم ےس اکی ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک انب فبہ ےک فاہطس ےس ھجم ےس ایبؿ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک ایگ وباہطس انب احزؾ وباہطس دبعاہلل نب رمع وباہطس انعف وباہطس انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک روسؽ اہلل 

رفامای رقبی ےہ ہک املسمونں دمہنی ںیم احمرصہ ےیک اجںیئ اہیں کت ہک زایدہ ےس زایدہ دفراؿ یک دحفد السح )وجربیخ ےک رقبی 

 اکی اقمؾ ےہ( کت وہیگ۔

 ہلل اعتیل ہنعاشہؾ نب امعر، ییحی نب زمحہ، انب اجرب، زدی رھعاح، ریبج نب لیفن، رضحت اوبادلرداء ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 وگنجں ںیم املسمؿ اہکں وہں ےگ؟

     894    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص ه٬ز ی، اب٩ طہاب زہزی اح٤ذب٩ ػاٟح ٨ًبشہ، :  راوی

 ََ َ ِیَ َْ یْب ٩ِ٣ٔ  ا٢َ َوَسََلٔح ََقٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٨َِبَشَة  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح   َحذَّ



 

 

رر ی، انب اہشب زرہی ےس یہی دحثی رمفی ےہ اوہنں ےن اہک ہک السح، ربیخ ےس رقبی ےہ۔
ھ

 

ط

 ادمحنب اصحل ہسبنع، ویسن 

رر ی، انب اہشب زرہی :  رافی
ھ

 

ط

 ادمحنب اصحل ہسبنع، ویسن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگنجں ےس ونتفں ےک ارھبےن اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 وگنجں ےس ونتفں ےک ارھبےن اک ایبؿ

     895    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٟو٫اب ب٩ ٧حذہ، اس٤اًی١، ٫ارو٪ ب٩ ًبیذاہلل، حش٩ ب٩ سواد، اس٤اًی١، س٠امی٪ اب٩ س٠ی٥، یحیي ب٩  :  راوی

 جٌرفكائي، حرضت ًوٖ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک

ث٨ََا  َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَذَة َحذَّ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َحذَّ إر َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َسوَّ ث٨ََا ا ِبٔذ اہللٔ َحذَّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٌٔی١ُ ح و َحذَّ إِٔس٤َ

ًَوِ   ٩ًَِ ا٢َ َصاُروُ٪ فٔي َحٔذیثٔطٔ  َٗ ائٔيِّ  ٕ اٟلَّ ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َجابٔز ُ٪ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٌٔی١ُ َحذَّ ا٢َ إِٔس٤َ َٗ ا٢َ  َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

ا ٨ِ٣َٔضا َوَس َر  ّٔ ئِن َسِی َٔ ٔة َسِی ٔ اِْل٣َُّ ًَََّي صَٔذظ ٍَ اہللُ  ٩َِٟ یَِح٤َ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  صَاُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَُذوِّ ا ٩ِ٣ٔ  ّٔ  ِی

ت وعػ دبعاولاھب نب دجنہ، اامسلیع، اھرفؿ نب دیبع اہلل، نسح نب وساد، اامسلیع، امیلسؿ انب میلس، ییحی نب رفعجعایئ، رضح

ںی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل اس اتم رپ دفولتارںی عمج رک

 ےگ اکی ولتار اؿ یک آسپ یک ڑلایئ ںیم وہیگ افر اکی ولتار اؿ ےک دنمش یک وہیگ۔

اہلل، نسح نب وساد، اامسلیع، امیلسؿ انب میلس، ییحی نب رفعجعایئ، رضحت دبعاولاھب نب دجنہ، اامسلیع، اھرفؿ نب دیبع :  رافی

 وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رتوکں افر الہ ہشبح وک البفہج ڑھباکےن یک اممتعن

 گنج فدجؽ اک ایبؿڑلایئ افر  :   ابب

 رتوکں افر الہ ہشبح وک البفہج ڑھباکےن یک اممتعن

     896    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًیسي اب٩ ٣ح٤ذ ر٣َّي، ؿ٤زہ، طیباِي، ابوسٜی٨ہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َؿ٤َِزةُ  ٕذ اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َحذَّ رٔی٩َ  ٤ََُِٟحَّ َِٜی٨ََة َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ أَبٔي ُس ِیَبأِيِّ  اٟشَّ

ا٢َ َدًُوا َٗ َُّط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِ  أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َُّ وا اٟت ُٛ ٥ِ َواِتزُ ُٛ َِٟحَبَظَة ٣َا َوَدًُو َک ا

 ٥ِ ُٛ و ُٛ  ٣َا َتَز

یسیع انب دمحم ریلم، رمضہ، ابیشین، اوبہنیکس ےن آزاد رکدہ ولوگں ںیم ےس افر اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی 

 احصیب ےس لقن ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج کت رتک افر الہ ہشبح ںیہمت وھچڑے رںیہ )ںیہمت

 گنت ہن رکںی( مت یھب اںیہن وھچڑے روہ۔

 یسیع انب دمحم ریلم، رمضہ، ابیشین، اوبہنیکس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتک افکر ےس ڑلایئ اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 یئ اک ایبؿرتک افکر ےس ڑلا



 

 

     897    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتبیہ ب٩ رسح، سٔیا٪، زہزی، حرضت سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب َف٣اےت ہیں ٛہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٨ََِٜذَرأِيَّ  نٔي اِْلِٔس ٌِ وُب َی ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ُٗتَِیَبُة َحذَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  نٔي اب٩َِ أَبٔي َػأٟٕح  ٌِ ُسَضِی١ٕ َی

ِو٣ّا ُوُجوصُُض٥ِ  َٗ َِک  َُّ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ اٟت ات١َٔ ا َ٘ َّي یُ ًَُة َحت ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ َت ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ةٔ َی٠َِبُشوَػَّ َٗ ٤ُِِْٟطَ ٤ََِٟحا٪ِّ ا َ٪ کَا

زَ  ٌِ  اٟظَّ

 ی ہ نب رسح، ایفسؿ، زرہی، رضحت دیعس نب ابیسمل رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفاتی ایک ہک انب 
ت

 

قی

رسح ےک اافلظ ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم اس فتق کت اقمئ ںیہن وہیگ بج کت ہک املسمؿ ایسی 

  رکںیل وج وھچیٹ آوھکنں فاےل،  یٹپ انوکں فاےل وہں ےگ وگای ہک اؿ ےک رہچے  ہہ در ہہ ڈاھولں یک رطح ںیہ۔وقؾ ےس اتقؽ ہن

 ی ہ نب رسح، ایفسؿ، زرہی، رضحت دیعس نب ابیسمل رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ت

 

 قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 رتک افکر ےس ڑلایئ اک ایبؿ

     898    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہٗتییبہ، یٌ٘وب س٨ٜذراِي، سہی١، اب٩  :  راوی

٤َُِٟش  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحذَّ َٗ َُيَُِص٤َُا  ٔح َو ِ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ اٟرسَّ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة رَٔواَیّة  یِّٔب 

َّي اہللُ حٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ِ ًَُة  اب٩ُِ اٟرسَّ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ َت زُ َو ٌَ
اُُٟض٥ِ اٟظَّ ٌَ ٔ ِو٣ّا ن َٗ ات٠ُٔوا  َ٘ َّي ُت ًَُة َحت ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ َت ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ةُ  َٗ ٤ُِِْٟطَ ٤ََِٟحا٪ُّ ا أَ٪َّ ُوُجوَصُض٥ِ ا َٛ  ٕٔ ُ َٕ اِْل٧ ِٟ ًِئُن ذُ َ اَر اِْل َِ ِو٣ّا ٔػ َٗ ات٠ُٔوا  َ٘ َّي ُت  َحت

 ی ہ، وقعیب دنکسراین، 
ی ت

 

قت
لیہس، انب اصحل، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

فملس ےن رفامای ہک ایقتم اس فتق کت اقمئ ںیہن وہیگ بج کت ہک املسمؿ رتک افکر ےس ڑلایئ ہن رکںیل رتک وقؾ ایسی ےہ ہک اؿ 

  افر ابلس ےک ےیل( ابؽ ےک ابلس افر وجےت ےتنہپ ںیہ۔ےک رہچے  ہہ در ہہ ڈاھولں یک رطح ںیہ فہ ولگ )وجےت

 ی ہ، وقعیب دنکسراین، لیہس، انب اصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ی ت

 

 قت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 رتک افکر ےس ڑلایئ اک ایبؿ

     899    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

جٌرف ب٩ ٣شاَف ت٨سي، َْلد ب٩ یحیي ، بظيَ ب٩ ٬٣اجز، حرضت ًبذاہلل ب٩ بزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اپ٨ے واٟذ  :  راوی

 حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا َج ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َحذَّ ًَ ث٨ََا  ٔ َحذَّ ٤َُِٟضأجز ث٨ََا َبٔظيَُ ب٩ُِ ا دُ ب٩ُِ یَِحیَي َحذَّ َلَّ َْ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٣َُشأَفٕ اٟت٨ِِّّیٔسيُّ َحذَّ بَُزیَِذَة 

 ٌِ ًِئُن َی َ اُر اِْل َِ ِو٦ْ ٔػ َٗ ات٥ُُِٜ٠ٔ  َ٘ ٥َ فٔي َحٔذیٔث ُی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّي ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُٗو٧َُض٥ِ ثَََلَث ٣َٔزإر َحت ا٢َ َتُشو َٗ َِک  َُّ نٔي اٟت

ا٧ٔیَ  ا فٔي اٟثَّ َی٨ُِحو ٩ِ٣َ َصزََب ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوأ٣ََّ َٓ ةٔ اِْلُولَي  َٗ َیا ا فٔي اٟشِّ َٓأ٣ََّ زَٔب  ٌَ ِٟ ٔ ا وص٥ُِ بَٔحزٔیَزة ُ٘ ْف ت٠ُِٔح ٌِ ْف َویَِض٠َُک َب ٌِ َی٨ُِحو َب َٓ ةٔ 

ُیِؼَل  َٓ أَٟثٔة  ا فٔي اٟثَّ ا٢َ َوأ٣ََّ َٗ ٤َا  َٛ  ٤ُ٠َوَ٪ أَِو 

ھا رج، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل

م

، الخد نب ییحی، س ری نب 

  

 رفعج نب اسمرف نت

ؾ ےس وج وھچیٹ ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس دحثی ںیم رفامای ہک مت ولگ اتقؽ رکف ےگ ایسی وق

آوھکنں فایل وہیگ ینعی رتوکں ےس۔ مت اںیہن نیت رمہبت اہوکن ےگ اہیں کت ہک اںیہن زجریة ارعلب ےس اجالمؤ ےگ سپ یلہپ رمہبت 

اہےنکن ںیم وج اؿ ںیم ےس اھبگ اجےئ اگ فہ اجنت اپ اجےئ اگ۔ دفرسی رمہبت ںیم یھب ضعب اجنت اپاجںیئ ےگ افر ضعب الہک 

 رسیتی رمہبت یھب بس ےک بس ڑج ےس ااھکڑ دےیئ اجںیئ ےگ۔ وہاجںیئ ےگ ہکبج

ھا رج، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض  :  رافی

م

، الخد نب ییحی ، س ری نب 

  

رفعج نب اسمرف نت



 

 

 اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رصبہ اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 رصبہ اک ایبؿ

     900    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ًبذػ٤ذ ب٩ ًبذاٟوراث، سٌیذ ب٩ ج٬٤ا٪، حرضت ٣ش٥٠ ب٩ ابي بْکہ ٛہتے ہیں ٛہ  :  راوی

 اپ٨ے واٟذ ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣یں ےن 

ث٨ََا ثَنٔي أَبٔي َحذَّ َِٟوارٔٔث َحذَّ ًَِبذٔ ا ٤َٔذ ب٩ُِ  ًَِبُذ اٟؼَّ ث٨ََا  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َحذَّ ٌٔیُذ ب٩ُِ ُج٤َِضاَ٪ َحذَّ َس

ُث  ُت أَبٔي یَُحذِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  ائٕٔم  ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ أَبٔي بَِْکَ َِ تٔي بٔ ا٢َ َی٨ِز٢ُٔ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

٠َِیطٔ ٔجرِسْ یَِٜثَُُ أَص٠َُِضا َوَتُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣ََِؼ  ًَ َٟطُ دِٔج٠َُة یَُٜوُ٪  ا٢ُ  َ٘ ٕ یُ َة ٨ًَِٔذ ٧َِضز َِٟبِصَ و٧َطُ ا ا٢َ ابِ ُیَش٤ُّ َٗ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  ٩ُ َیِحیَي ارٔ ا

٨ُِلوَراَئ رٔعَ  َٗ إٔذَا کَاَ٪ فٔي آَٔخٔ اٟز٣ََّأ٪ َجاَئ ب٨َُو  َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٕ َوَتُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣ََِؼارٔ ا ٤َز ٌِ ا٢َ أَبُو ٣َ ًِئُن َٗ َ اُر اِْل َِ ٔ ٔػ ُِٟوُجوظ اُق ا

 َٗ ٕٚ َٔفِ ُٚ أَص٠َُِضا ثَََلَث َٔفَ َیَترَفَّ َٓ  ٔ ًَََّي َطمِّ ا٨َِّٟضز َّي َی٨ِزُٟٔوا  ُذوَ٪ َحت ُْ ِ ْة َیأ َٗ َِّیَّةٔ َوَص٠َُٜوا َؤَفِ َ َِٟ َِٟبَِقٔ َوا ُذوَ٪ أَذ٧َِاَب ا ُْ ِ ْة َیأ

َضَذاُئ  ات٠ُٔو٧َُض٥ِ َوص٥ُِ اٟظُّ َ٘ َٕ ُهُضورٔص٥ِٔ َویُ ٠ِ َْ ٠ُوَ٪ َذَرارٔیَُّض٥ِ  ٌَ ْة یَِح َٗ وا َؤَفِ رَفُ َٛ ُٔٔشض٥ِٔ َو  ْٔلَِن

ھا ؿ، رضحت ملسم نب ایب رکبہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل اوبرکبہ ریض  دمحم نب ییحی نب افرس، دبعدمص نب دبعاولراث، ، دیعس

 م
خ

نب 

 اہلل اعتیل ہنع ےس انس فہ ایبؿ رکےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمی اتم ےک ھچک ولگ، ، اغطئ، ، ںیم ےسج

، دہلج، ، اہک اجات ےہ اس رپ اکی لپ وہاگ اس یک آابدی زایدہ وہیگ افر فہ  فہ ولگ رصبہ اک انؾ دںی ےگ اکی رہن ےک اپس ارتںی ےگ ےسج،

املسمؿ اہمرجنی ےک رہشفں ےک وہں ےگ دمحم نب ییحی ےتہک ںیہ ہک اوبرمعم ےن رفامای ہک املسمونں ےک رہشفں ےک اہمرجنی وہں ےگ 

ر وھچیٹ آوھکنں فاےل وہں ےگ اہیں کت ہک فہ بج آرخی زامہن آےئ اگ وت ونبوطنقرا )رتک( آںیئ ےگ وج وچڑے رہچفں فاےل اف



 

 

رہن ےک انکرے ارتںی ےگ وت اس ےک ابدنشے نیت رگفوہں ںیم رشتنم وہاجںیئ ےگ اکی رگفہ وت ولیبں یک دومں افر کشخ دیماین 

 ںین اچبےن العوقں وک ڑکپ ےل اگ۔ )زراتع ںیم گل اجںیئ ےگ( افر الہک وہاجےئ اگ دفرسارگفہ اینپ اجونں ےک ےل ےل اگ )اینپ اج

 ےک ےیل( رفک اایتخر رکے اگ افر رسیتا ارگ فہ اینپ افالدفں وک ھٹیپ ےھچیپ وھچڑ دے اگ افر اؿ ےس اتقؽ رکے اگ افر فہ دہشاء وہں ےگ۔

ھا ؿ، رضحت ملسم نب ایب رکبہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل  :  رافی

 م
خ

دمحم نب ییحی نب افرس، دبعدمص نب دبعاولراث، دیعس نب 

 ہ ریض اہلل اعتیل ہنعاوبرکب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 رصبہ اک ایبؿ

     901    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاٟؼ٤ذ، ٣وسٰي ْیان، ٣وسٰي ب٩ حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک ًبذاہلل ب٩ ػباح، ًبذاٌٟزیز :  راوی

 ََ َِٟح٨َّاُن  ث٨ََا ٣ُوَسي ا ٤َٔذ َحذَّ ًَِبٔذ اٟؼَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  بَّأح َحذَّ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ َحذَّ ُظ  ََّ َذَِکَ ٔ ٤ُ٠ًَُِط إ  أَ

 َ ٩ًَِ أ وَ٪ أَ أ٧ََٕص  ُ ُط یَا أ٧ََُص إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض ی٤َُصِّ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٣َِؼاّرا َوإٔ٪َّ ٣ِٔصّ

إٔیَّ  َٓ ٠َِتَضا  َْ إِٔ٪ أ٧ََِت ٣ََزِرَت بَٔضا أَِو َد َٓ ََةُ  ِ ِٟبَُؼي ةُ أَِو ا َِٟبِصَ ُط ا َٟ ا٢ُ  َ٘ َضا َوبَاَب أ٣ََُزائَٔضا ٨ِ٣َٔضا ُی َٗ ئََضا َوُسو َضا َولَٔکَ َْ اَک َؤسَبا

٨َازٔی َْ َدّة َو ِو٦ْ َیبٔیُتوَ٪ ُیِؼبُٔحوَ٪ َٔقَ َٗ ْٕ َو ْٖ َوَرِج ِذ َٗ ْٕ َو ِش َْ َّطُ یَُٜوُ٪ بَٔضا  إ٧ٔ َٓ َواحٔیَضا  ـَ ٠َِیَک بٔ ًَ  زَ َو

ت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل دبع اہلل نب ابصح، دبعازعلسی نب دبعادمصل، ومٰیس ایخط، ومٰیس نب رضح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اسن کشیب ولگ رہشفں وک آابد رکںی ےگ افر کشیب اؿ رہشفں ںیم اکی رہش ااسی ےہ ےسج 

فایل زنیم ےس چب رک رانہ افر اس یک الک  رصبہ ای ریصبہ اہک اجےئ اگسپ ارگ وت اس ےک اپس ذگرے ای اس ںیم دالخ وہ وت اس یک روطتب

)ہگج اک انؾ ےہ( ےس افر اس ےک ابزارفں ےس افر اس ےک ارماء ےک درفازفں ےس ےتچب رانہ۔ افر اہمترے افرپ الزؾ ےہ ہک اس ےک 

افر اکی وقؾ الگنجت فاضمافت اک رخ رکان اس ےیل ہک فاہں زنیم ںیم دےنسنھ، رھتپ ربےنس، ززلےل فاعق وہےن ذعاب انزؽ وہں ےگ 



 

 

 رات ذگرے یگ افر بج حبص وہیگ وت فہ دنبر افر زنخری وہاجںیئ ےگ۔

 دبعاہلل نب ابصح، دبعازعلسی نب دبعادمصل، ومٰیس ایخط، ومٰیس نب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 رصبہ اک ایبؿ

     902    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہیں ٛہ ٣یں ےن اپ٨ے واٟذ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، حرضت ابزاہی٥ ب٩ ػاٟح ب٩ درہ٥ ٛہتے  :  راوی

و٢ُ ا٧َِل٠َ  ُ٘ ُت أَبٔي َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َػأٟٔح ب٩ِٔ دِٔرَص٥ٕ  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َ٘ َٓ إَٔذا َرُج١ْ  َٓ يَن  ٨َا َحاجِّ ِ٘

٨َ٠ُِٗا نَ  ُة  ََٟضا اِْلُب٠َُّ ا٢ُ  َ٘ یَْة ُی ٔلَي َج٨ِب٥ُِٜٔ ََقِ ٨َا إ َتئِن أَِو َٟ ٌَ ِٛ ارٔ َر ظَّ ٌَ ِٟ َِّي لٔي فٔي ٣َِشحٔٔذ ا ٩ُ٤َ لٔي ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ ُیَؼَّ ـِ ا٢َ ٩ِ٣َ َی َٗ  ٥ِ ٌَ

و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠ٔیَّٔي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َْ ُت  ٌِ ٔ ْٔلَبٔي صَُزیَِزَة َس٤ٔ و٢َ َصٔذظ ُ٘ ا َوَی ٌّ ٔ أَِرَب ُث ٩ِ٣ٔ ٣َِشح ٌَ ارٔ  اہلَل یَِب ظَّ ٌَ ِٟ ٔذ ا

ا یََّٔي  ٤َِِٟشحُٔذ ٤٣َّٔ ا٢َ أَبُو َداُود َصَذا ا َٗ ٍَ ُطَضَذأئ بَِذٕر َُيَُِص٥ُِ  و٦ُ ٣َ ُ٘ ََ َی َِٟ٘ٔیا٣َٔة ُطَضَذاَئ   ا٨َِّٟضزَ َیِو٦َ ا

ےک ےیل ےلچ  دمحم نب ینثم، رضحت اربامیہ نب اصحل نب درمہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک مہ ولگ جح

ااچکن اکی صخش فاہں ںیمہ الم افر مہ ےس ےنہک اگل ہک اہمترے اکی رطػ اکی اگؤں ےہ ےسج اہلب ےتہک ںیہ مہ ےن اہک ہک اہں۔ فہ 

ےنہک  ےگ ہک مت ںیم ےس وکؿ ریمے ےیل اس ابت یک امضتن داتی ےہ ہک فہ دجسم اشعء ںیم دف ای اچر راعکت زپےھ افر ویں ےہک ہک ہی 

یض اہلل اعتیل ہنع ےک ےیل ںیہ )ینعی اؿ اک وثاب اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وک شخب دے ہی ےنہک فاےل وخد اوبرہریہ ریض اوبرہریہ ر

اہلل اعتیل ہنع ںیہ۔( ویکہکن ںیم ےن اےنپ وبحمب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک کشیب اہلل اعتیل دجسم اشعء ےس ایقتم ےک دؿ 

ر دہشاء دبر ےک اسھت اؿ ےک العفہ وکیئ افر ڑھکا ںیہن وہاگ، ، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دجسم رہن ےس یلم وہیئ دہشاء ںیجیھب ےگ اف

 ےہ۔



 

 

 دمحم نب ینثم، رضحت اربامیہ نب اصحل نب درمہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہشبح ےک ایبؿ ںیم

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ہشبح ےک ایبؿ ںیم

     903    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوًا٣ز، ز٫زب٩ ٣ح٤ذ، ٣وسٰي ب٩ جبيَ، ابوًا٣ہ ب٩ س١٬ ب٩ ح٨یٕ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٗاس٥ ب٩ اح٤ذ بِذادی،  :  راوی

 ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ  ٕذ  ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ُزَصيَِ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  َذادٔیُّ َحذَّ ِِ َِٟب أس٥ُ ب٩ُِ أَِح٤ََذ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ َحذَّ  ٕ ُجَبيَِ

َِٟحَبَظَة ٣َ  وا ا ُٛ ا٢َ اِتزُ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٤ًَِزٕو  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕٕ ٨ِزَ ب٩ِٔ َح٨ٔی َٛ ُد  ََ َیِشَتِْخٔ َّطُ  َٓإ٧ٔ  ٥ِ ُٛ و ُٛ ا َتَز

َتئِن  َ٘ َوِی ََّ ذُو اٟشُّ ٔ َبةٔ إ ٌِ َٜ َِٟحَبَظةٔ  اِل  ٩ِ٣ٔ ا

ل نب فینح، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع 
ھ

َ

اقمس نب ادمح دغبادی، اوباعرم، زرھنب دمحم، ومٰیس نب ریبج، اوباعہم نب 

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک بج کت الہ ہشبح ںیہمت وھچڑے رںیھک )ھچک ںیہک 

وت مت یھب اںیہن وھچڑ دف )اؿ ےک احؽ رپ( اس ےیل ہک ہبعک ےک ادنر )دموفؿ( زخاےن وک ںیہن اکنےل اگ وکیئ وساےئ وھچیٹ ڈنپویلں ہن( 

 فاےل یشبح ےک۔

ل نب فینح، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل  :  رافی
ھ

َ

اقمس نب ادمح دغبادی، اوباعرم، زرھنب دمحم، ومٰیس نب ریبج، اوباعہم نب 

 ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملساعتیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ہشبح ےک ایبؿ ںیم

     904    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦، اس٤اًی١، ابوحیا٪ تیَّم، حرضت ابوزرًہ ٣و١٣ ب٩ :  راوی

ا٢َ َجاَئ َنرَفْ  َٗ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔي ُزِر َِّیَّٔمِّ  اَ٪ اٟت ٩ًَِ أَبٔي َحیَّ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕ َحذَّ ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ٤َِٟٔذی٨َةٔ َحذَّ ٔلَي ٣َزَِواَ٪ بٔا  إ

ََٟضا  ُث فٔي اِْلَیأت أَ٪َّ أَوَّ وُظ یَُحذِّ ٌُ َش٤ٔ َٓ ١ِ ُ٘ ٥َِٟ َی ِبُذ اہللٔ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ثُِتُط  َحذَّ َٓ ٤ًَِزٕو  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٔلَي  ُِٓت إ َٓاِنَصَ ا٢َ  َٗ ا٢ُ  جَّ اٟذَّ

٤ِٔص  َُ اٟظَّ وّجا ك٠ُُو ٢َ اِْلیَأت َُخُ و٢ُ إٔ٪َّ أَوَّ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ زٔبٔضَ  َطِیّئا َس٤ٔ ِِ ًَََّي ٩ِ٣ٔ ٣َ ابَُّة  ا أَِو اٟذَّ

أُ  ًَِبُذ اہللٔ َوکَاَ٪ َیِِقَ ا٢َ  َٗ ًَََّي أَثَزَٔصا  ی  اِْلَُِخَ َٓ ِب١َ َػاحٔبَتَٔضا  َٗ أَیَُّتُض٤َا کَا٧َِت  َٓ وّجا ا٨َّٟأض ُؿّحي  َُٟض٤َا َُخُ اِلُُٜتَب َوأَُه٩ُّ أَوَّ

زٔبَٔضا ِِ ٤ِٔص ٩ِ٣ٔ ٣َ َُ اٟظَّ  ك٠ُُو

ؿ یمیت، رضحت اوبزرہع رفامےت ںیہ ہک دنچ ارفاد دمہنی ہبیط ںیم رمفاؿ ےک اپس آےئ وت اوہنں ےن وملم نب اشہؾ، اامسلیع، اوبایح

اےس انس ہک فہ العامت ایقتم ےک ابرے ںیم دحثی ایبؿ رک راہ ےہ ہک کشیب یلہپ العامت دراج ےہ۔ رافی )اوبزرہع( ےتہک ںیہ ہک ںیم 

 افر اؿ ےس ہی ایبؿ ایک وت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای اس ےن فہ ھچک رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع نب رمعف ےک اپس الچ

 ںیہن اہک ہک وج ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک کشیب ایقتم یک العامت

 اال

 

ة
ی 
رض اکانلکن ولوگں رپ اچتش ےک فتق۔ وت دفونں ںیم ےس وج یھب ےلہپ وہیگ ںیم ےس یلہپ وسرج اک رغمب ےس ولطع وہان ےہ ای دا

اےنپ اسیھت ےس وت دفرسی وفرا اس ےک دعب وہیگ۔ دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ افر فہ بتک )امسفہی وترات فالیجن فریغہ( زپاھ 

  ولطع وہان ےہ۔رکےت ےھت ریما ایخؽ ہی ےہ ہک دفونں ںیم ےس یلہپ اشنین وسرج اک رغمب ےس

 وملم نب اشہؾ، اامسلیع، اوبایحؿ یمیت، رضحت اوبزرہع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہشبح ےک ایبؿ ںیم

     905    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ٨٫اد٣ٌنٰي، ٣شذد، ابواحوؾ، َفات ٓزاز، ًا٣ز ب٩ واث٠ہ، ٨٫اد، ابوكی١ٔ، حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ ب٩ اسیذ أِٟاری

ث٨ََا أَبُو اِْلَحِ  ْد َحذَّ ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ْد َوَص٨َّاْد ا ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ ا٢َ َص٨َّاْد  َٗ ٔ ب٩ِٔ َواث٠ََٔة َو ًَا٣ٔز  ٩ًَِ زَّاُز  َ٘ ِٟ اْت ا ث٨ََا َُفَ َؤؾ َحذَّ

ٕة َٟٔزُسو٢ٔ ا َٓ ُث فٔي ه١ِّٔ َُغِ وّدا ٧ََتَحذَّ ٌُ ُٗ ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ ارٔیِّ  َٔ ِِٟٔ َة ب٩ِٔ أَٔسیٕذ ا َٔ ٩ًَِ حَُذِی ِی١ٔ  َٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبٔي اٟلُّ ًَ َّي اہللُ  ہللٔ َػَّ

٩َِٟ ََٓذ  ٩َِٟ َتُٜوَ٪ أَِو   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ِت أَِػَوات٨َُا  ٌَ َٔ اِرَت َٓ ًََة  ا ٧َا اٟشَّ َّي یَُٜوَ٪ َِکِ ُة َحت ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘  َت

 ِ وُد َیأ ابَّٔة َوَُخُ وُد اٟذَّ زٔبَٔضا َوَُخُ ِِ ٤ِٔص ٩ِ٣ٔ ٣َ َُ اٟظَّ ًَِْشُ آَیإت ك٠ُُو ِب٠ََضا  ا٢ُ َؤًیَسي اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ َٗ جَّ ُجوَد َو٣َأُِجوَد َواٟذَّ

َزٔب َوآَٔخُ َذَٟٔک تَ  ٌَ ِٟ ٔ ا ْٕ بَٔحزٔیَزة ِش َْ ٚٔ َو ٤َِِْٟشٔ ْٕ بٔا ِش َْ زٔٔب َو ِِ ٤َ ِٟ ْٕ بٔا ِش َْ  ٕٖ ُشو ُْ اُ٪ َوثَََلثَُة  َْ ُد ٧َاْر ٩ِ٣ٔ َواٟذُّ ِْخُ

 َ٤ِٟ ٔلَي ا ُٚ ا٨َّٟاَض إ ًََذٕ٪ َتُشو  ٔ ز ٌِ َٗ َِٟی٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ   ِحَْشٔ ا

ل، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب ادیس اافغلری ےتہک 
ی ف
ط

دسمد، انھد، دسمد، اوباوحص، رفات زفاز، اعرم نب فاہلث، انھد، اوب

ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رجحہ رابرک ےک اسہی ںیم ےھٹیب وگتفگ رک رےہ ےھت وت مہ ےن ایقتم اک ذرک ایک 

 رامری آفازںی دنلب وہ ںیئگ انچہچن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہسگ ایقتم ںیہن وہیگ ای رفامای اقمئ ںیہن وہیگسب 

 االرض اک انلکن۔ ایوجج فاموجج اک انلکن۔ 

 

ة
ی 
اہیں کت ہک اس ےس ےلہپ دس العامت اظرہ وہں یگ۔ وسرج اک رغمب ےس ولطع وہان۔ دا

اک زنفؽ۔ دوھاں۔ نیت ہگج زنیم اک دانسنھ۔ اکی رغمب ںیم۔ اکی رشمؼ ںیم۔ اکی زجریہ رعب ںیم۔ افر اؿ ےک ٰیسیع نب رممی 

 بس ےک آرخ ںیم نمی ںیم دعؿ یک رہگایئ ےس۔ اکی آگ ےلکن یگ وج ولوگں وک رشحم یک رطػ اہےکن یگ۔

ی، دسمد، اوباوحص، رفات زفاز، اعرم نب فاہلث، انھد :  رافی
ٰ

 

معب

ل، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیلدسمد، انھد
ی ف
ط

ہنع نب  ، اوب

 ادیس اافغلری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ہشبح ےک ایبؿ ںیم

     906    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ابوطٌیب رحاِي، ٣ح٤ذ ب٩ ٓـی١، ٤ًارہ، ابوزًہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔي ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ِی١ٔ  ـَ ُٔ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ أِيُّ َحذَّ ََِٟحَّ ِیٕب ا ٌَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ أَبٔي ُط َٗ َحذَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ا٢َ َرُسو٢ُ َة 

ِت  ٌَ َٓإَٔذا ك٠ََ زٔبَٔضا  ِِ ٤ُِص ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍَ اٟظَّ َّي َتِل٠ُ ًَُة َحت ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ َت  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َوَرآَصا ا٨َّٟاُض آ٩َ٣َ ٩ِ٣َ اہللٔ َػَّ

ِب١ُ أَ  َٗ ٥ِ َت٩ُِٜ آ٨َ٣َِت ٩ِ٣ٔ  َٟ ّشا إٔی٤َا٧َُضا  ِٔ ٍُ َن َٔ ََ ی٨َِ ََٓذاَک حٔيَن  ٠َِیَضا  َّا اِْلیَةَ ًَ ِ ي َْ َشَبِت فٔي إٔی٤َا٧َٔضا  َٛ  ِو 

ادمح نب اوببیعش رحاین، دمحم نب لیضف، امعرہ، اوبزہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےئ سپ بج فہ )رغمب فآہل فملس ےن رفامای ہک ایقتم اقمئ ںیہن وہیگ اس فتق کت بج کت ہک وسرج رغمب ےس ولطع ہن وہاج

ےس( ولطع وہاجےئ اگ افر ولگ اےس دھکی ںیل ےگ وت زنیم رپ رےنہ فاےل اس رپ اامیؿ الںیئ ےگ۔ فہ ااسی فتق وہاگ ہک یسک سفن وک 

 اس اک اامیؿ عفن ںیہن دے اگ وج ہک ےلہپ ےس اامیؿ ہن الای اھت اس ےن اامیؿ یک احتل ںیم وکیئ یکین ںیہن امکیئ یھت۔

 ادمح نب اوببیعش رحاین، دمحم نب لیضف، امعرہ، اوبزہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درایےئ رفات اک زخاہن اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 زخاہن اک ایبؿدرایےئ رفات اک 

     907    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ سٌیذ ٨ٛذی، ً٘بہ ب٩ ْاٟذ طٜوِي، ًبیذاہلل، ْبیب ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ْٔؽ ب٩ ًاػ٥، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی



 

 

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

٨ِٜٔٔذیُّ  ٌٔیٕذ اِل ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  بَِیٔب ب٩ِٔ  ُْ  ٩ًَِ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ  ُٜؤِيُّ َحذَّ أٟٕذ اٟشَّ َْ َبُة ب٩ُِ  ِ٘ ثَنٔي ًُ َحذَّ

اُت أَ  ِٟرُفَ ٥َ یُؤطُک ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ًَأػ٥ٕ  ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ًَ َح ٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ِ٪ یَِحرٔسَ  ٨ِز َٛ  ٩ِ

ِذ ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا ُْ ِ ََل َیأ َٓ ُظ  ٩ِ٤َ َحرَضَ َٓ 

ص نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع 

ف

 

د

دبع اہلل نب دیعس دنکی، ہبقع نب اخدل وکشین، دیبع اہلل، بیبخ نب دبعارلنمح، 

 ہک درایےئ رفات وسےن ےک زخاونں ےس رھب اجےئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقبی ےہ

 سپ وج فاہں احرض وہ فہ اس زخاہن ںیم ےس ھچک ہن ےل۔

ص نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

ف

 

د

دبعاہلل نب دیعس دنکی، ہبقع نب اخدل وکشین، دیبعاہلل، بیبخ نب دبعارلنمح، 

 اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 درایےئ رفات اک زخاہن اک ایبؿ

     908    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ حـور ًبذاہلل ب٩ سٌیذ ٨ٛذی، ً٘بہ اب٩ ْاٟذ، ًبیذاہلل، ابوز٧اد، ارعد، حرضت  :  راوی

 اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٩ًَِ ثَنٔي ًُبَِیُذ اہللٔ  أٟٕذ َحذَّ َْ نٔي اب٩َِ  ٌِ َبُة َی ِ٘ ثَنٔي ًُ ٨ِٜٔٔذیُّ َحذَّ ٌٔیٕذ اِل ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  أَبٔي اٟز٧َِّادٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ٩ًَِ َجَب١ٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب صَُزیَِزَة  ا٢َ یَِحرٔسُ  َٗ َّطُ  ََّ أ٧َ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َُط إ َّي اہللُ   يِّ َػَّ

 دبع اہلل نب دیعس دنکی، ہبقع انب اخدل، دیبع اہلل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

  اس رفؼ ےک اسھت ہک رفات وسےن ےک اہپڑ ےس رھب اجےئ اگ۔فملس ےس یہی دحثی لقن رکےت ںیہ

دبعاہلل نب دیعس دنکی، ہبقع انب اخدل، دیبعاہلل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل  :  رافی

 ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داجؽ ےک ےنلکن اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک ےنلکن اک ایبؿ

     909    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ٤ًزو، جزیز، ٨٣ؼور، حرضت ربعي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ رحاغ :  راوی

َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا ا َحذَّ َ٘ َٓ ودٕ  ٌُ ُة َوأَبُو ٣َِش َٔ ٍَ حَُذِی ا٢َ اِجَت٤َ َٗ إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔيِّ ب٩ِٔ رٔحَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ٤ِزٕو َحذَّ ًَ ُة ب٩ُِ  َٔ ٢َ حَُذِی

َّٟٔذی َتزَِو  ا َٓ ا ٩ِ٣ٔ ٣َإئ َو٧َِضّزا ٩ِ٣ٔ ٧َإر  طُ بََِحّ ٌَ ٥ُ٠ًَِ ٨ِ٣ٔطُ إٔ٪َّ ٣َ ا٢ٔ أَ جَّ ٍَ اٟذَّ َّطُ ٣َاْئ َْل٧ََا ب٤َٔا ٣َ َّٟٔذی َتزَِوَ٪ أ٧َ َّطُ ٧َاْر ٣َاْئ َوا َ٪ أ٧َ

َُّط َسَیحُٔذُظ ٣َ  إ٧ٔ َٓ َّطُ ٧َاْر  َّٟٔذی َیَزی أ٧َ ِب ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیِْشَ َٓ ٤َِٟاَئ  أََراَد ا َٓ َٔک ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٩ِ٤َ أَِدَرَک ذَٟ َٓ َِٟبِذرٔیُّ ٧َاْر  ٕ ا ود ٌُ ا٢َ أَبُو ٣َِش َٗ اّئ 

ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ٌِ ََٜذا َس٤ٔ و٢ُ َص ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ  َّ 

نسح نب رمعف، رجری، وصنمر، رضحت رہ ی ریض اہلل اعتیل ہنع نب رحاش ےتہک ںیہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت 

ےک اسیھت وک اس ےس انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع دفونں ںیہک اےھٹک وہےئگ وت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم داجؽ 

زایدہ اجاتن وہں ہک اس ےک اسھت درای وہاگ اپین اک افر اکی آگ یک رہن وہیگ۔ سپ سج وک مت دوھکی ےگ ہک فہ آگ ےہ اےس رقنعبی 

 اپین اپؤ ےگ اوبوعسمد دبری ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح انس ےہ۔

 نسح نب رمعف، رجری، وصنمر، رضحت رہ ی ریض اہلل اعتیل ہنع نب رحاش :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک ےنلکن اک ایبؿ

     910    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابووٟیذكیاٟسي، طٌبہ، ٗتادہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رسو٢ اہلل ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

 ًَ ُث  ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک یَُحذِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا َّي اہللَُحذَّ ٠َِیطٔ  ٩ِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًَ

َّطُ  ََ َوإ٧ٔ اَب أَ ًَِوَر اِلَٜذَّ َ ا٢َ اِْل جَّ َتطُ اٟذَّ ِذ أ٧ََِذَر أ٣َُّ َٗ  ََّ ٔ ٌَٔث ٧َٔبيٌّ إ ا٢َ ٣َا بُ َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ًَِوَر َوإٔ٪َّ بَيَِن  َوَس٠َّ َ َِٟیَص بٔأ  ٥ُِ َوُر َوإٔ٪َّ َربَّٜ ًِ أَ

 ًَِی٨َِیطٔ ٣َُِٜتوبّا کَأَفْ 

ت اسن نب امکل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحثی ایبؿ رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک اوبفدیلایطیسل، ہبعش، اتقدہ، رضح

 وکیئ یبن ںیہن وعبمث ںیہن ایک ایگ  رگ ہی ہک اس ےن اینپ اتم وک داجؽ ےس ڈراای وج ہک اکان ےہ افر وھجاٹ ےہ ربخدار  ے کش فہ اکان ےہ

 فر کشیب اس یک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ اکرف اھکل وہا ےہ۔افر کشیب اہمترا رپفرداگر اکان ںیہن ےہ ا

 اوبفدیلایطیسل، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فدجؽ اک ایبؿڑلایئ افر گنج  :   ابب

 داجؽ ےک ےنلکن اک ایبؿ

     911    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، طٌبہ :  راوی



 

 

َبَة ک ٖ ر ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ٔذ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َّي  ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ  َحذَّ

 ہبعش ےس یہی دحثی رمفی ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک داجؽ یک آوھکنں ےک درایمؿ، ک، ػ، ر، اھکل وہاگ۔دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک ےنلکن اک ایبؿ

     912    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟوارث، طٌیب ب٩ حبحاب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِٟحِبَحأب  ِیٔب ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ ُط َِٟوارٔٔث  ًَِبُذ ا ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٥َ فٔي َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

ُؤُظ ک١ُُّ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٢َ َیِِقَ َٗ َِٟحٔذیٔث   َصَذا ا

 ب، رضحت اسن نب امکل ےس اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ 
 
دسمد، دبعاولارث، بیعش نب بح

 ہک آپ ےن رفامای ہک اےس )رفک وک( رہ املسمؿ زپھ ےکس اگ۔

 ب، رضحت اسن نب امکل :  رافی
 
 دسمد، دبعاولارث، بیعش نب بح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک ےنلکن اک ایبؿ



 

 

     913    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، جزیز، ح٤یذ ب٩ ١٫، ابود٤٫اء، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ص٤َِأئ  ٩ًَِ أَبٔي اٟذَّ ث٨ََا ح٤َُِیُذ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ُث ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ حَُؼيِٕن  َحذَّ یَُحذِّ

َواہللٔ إٔ٪َّ ا َٓ ٨ًَِطُ   َ ٠َِی٨ِأ َٓ ا٢ٔ  جَّ ٍَ بٔاٟذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َس٤ٔ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َّطُ َٗ ََٟیأِتٔیطٔ َوصَُو یَِحٔشُب أ٧َ ٟزَُّج١َ 

بَُضأت أَِو ٤َٟٔا یَبِ  ُث بٔطٔ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ ٌَ ا یَِب ُط ٤٣َّٔ ٌُ ٔ َّب َیت َٓ ا٢َ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  َٗ بَُضأت َصََٜذا  ُث بٔطٔ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ ٌَ 

ومیس نب اامسلیع، رجری،  دیم نب الھؽ، اوبدامھء، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

اکی آدیم اس ےک )داجؽ ہیلع فآہل فملس وج صخش یھب داجؽ یک آفاز ےنس وت اےس اچےیہ اس ےس دفر وہ اجےئ وت دخا یک مسق کشیب 

ےک( اپس آےئ اگ افر فہ ہی امگؿ رکے اگ ہک فہ ومنم ےہ وت اس یک اابتع رکے اگ اس فہج ےس ہک اس ےک اپس اہبشت الیھپےن فایل 

 ھا ت الیھپےئ اگ۔

ب

 

ش

 زیچںی وہں یگ رفامای ہک اس فہج ےس ہک فہ 

 ؿ نب نیصح ریض اہلل اعتیل ہنعومٰیس نب اامسلیع، رجری،  دیم نب لھ، اوبدامھء، رضحت رمعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک ےنلکن اک ایبؿ

     914    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

رشیح، ب٘یہ، بحيَ، ْاٟذ ب٩ ٣ٌذا٪، ٤ًزوب٩ اسود، ج٨ازہ ب٩ ابوا٣یہ، حرضت ًبادہ ب٩ ػا٣ت رضي حیوة ب٩  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

 َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اِْل ًَ  ٩ًَِ َذاَ٪  ٌِ أٟٔذ ب٩ِٔ ٣َ َْ  ٩ًَِ  َْ ثَنٔي بَٔحي ُة َحذَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ یِٕح َحذَّ ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ ٩ًَِ ُج٨َاَدَة ب٩ِٔ َحذَّ  ٔ َة ِسَود أَبٔي أ٣َُیَّ

ِذ  َٗ ِّي  ِٔ ا٢َ إ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ثَُض٥ِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َُّط َحذَّ ا٣ٔٔت أ٧َ ٔظیُت ٩ًَِ ًَُباَدَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َْ َّي  ا٢ٔ َحت جَّ ٩ًَِ اٟذَّ ثُِت٥ُِٜ  َحذَّ



 

 

َِٓحُخ  َْ أَ ٔؼي َٗ ا٢ٔ َرُج١ْ  جَّ ٠ُٔ٘وا إٔ٪َّ ٣َٔشیَح اٟذَّ ٌِ ََ َت ِٟبَٔص  أَِ٪  ُ َٓإِٔ٪ أ ََ َحِحَزاَئ  َِٟیَص ب٨َٔاتَٔئٕة َو ئِن  ٌَ ِٟ ًَِوُر ٣َِل٤ُوُض ا ْذ أَ ٌِ َج

اَئ  ـَ َ٘ ِٟ ٔ َولٔي ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ اِْلَِسَود ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ًَِوَر  َ َِٟیَص بٔأ  ٥ُِ ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ َربَّٜ ا َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ 

اوسد، انجزہ نب اوباہیم، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ایبؿ ایک ویحۃ نب رشحی، ہیقب، ریحب، اخدل نب دعماؿ، رمعفنب 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب ںیم ںیہمت داجؽ ےک ابرے ںیم ربخ دے اکچ وہں اہیں کت ہک ےھجم ہی وخػ 

تسپ دق، رگنھگایےل ابؽ فاال اکان ےہ سج یک اکی آھکن یٹم وہیئ ےہ ہن وت  وہا ہک ںیہک مت ہی ہن ھجمس وھٹیب ہک حیسم داجؽ یئک ولگ ںیہ فہ وت

ر تہب افیچن افر ہن ابلکل ادنر یسھگ ےہ رھپ یھب ارگ ںیہمت )اس وک اچنہپےنن ںیم( اابتشہ وہاجےئ وت ہی اجؿ روھک ہک کشیب اہمترا رپفرداگ

 اضقء ےھت۔اکان ںیہن ےہ۔ اامؾ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رمعف نب االوسد فایل 

 ویحۃ نب رشحی، ہیقب، ریحب، اخدل نب دعماؿ، رمعفنب اوسد، انجزہ نب اوباہیم، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےنلکن اک ایبؿ داجؽ

     915    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ػٔوا٪ ب٩ ػاٟح د٣ظقي ٣ؤذ٪، وٟیذاب٩ جابز، یحیي ب٩ جابز كائي، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جبيَ ب٩ نٔيَ، حرضت ٧واض  :  راوی

 ب٩ س٤ٌا٪ اََٟلِي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

َواُ٪ ب٩ُِ َػأٟٕح  ِٔ ث٨ََا َػ ًَ َحذَّ  ٩ًَِ ائٔيُّ  ٕ اٟلَّ ثَنٔي َیِحیَي ب٩ُِ َجابٔز ٕ َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َجابٔز َِٟؤٟیُذ َحذَّ ث٨ََا ا ٤َُِٟؤذُِّ٪ َحذَّ ٣َِظقٔيُّ ا ِبذٔ اٟذِّ

ا٢َ َذَِکَ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ َََِٟٔلبٔيِّ  اَ٪ ا ٌَ أض ب٩ِٔ َس٤ِ ٩ًَِ ا٨َّٟوَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ يَِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٥َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ   َػَّ

 ٔ َٓا٣ِزُْؤ َحح َِٟشُت ٓٔی٥ُِٜ  ِد َو أ٧ََا َححٔیُحطُ دُو٥َُِٜ٧ َوإِٔ٪ یَِْخُ َٓ ِد َوأ٧ََا ٓٔی٥ُِٜ  ا٢َ إِٔ٪ یَِْخُ َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ ًَََّي اٟذَّ تٔي  َٔ ٠ٔی َْ ٔشطٔ َواہللُ  ِٔ یُخ َن

 ِ أ ٠َِیِِقَ َٓ ُط ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٛ ٩ِ٤َ أَِدَر َٓ َِٟبُثطُ فٔي اِْلَِرٔق  ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٨َ٠ُِٗا َو٣َا  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِتٔطٔ  ُٛ ََّضا ٔجَواُر إ٧ٔ َٓ  ٕٔ َِٜض ٔ اِل َواتَٔح ُسوَرة َٓ ٠َِیطٔ  ًَ

٨َ٠ِا ُ٘ َٓ أَیَّا٥ُِٜ٣ٔ  َٛ ٕة َوَسائٔزُ أَیَّا٣ٔطٔ  ٌَ ُح٤ُ َٛ ٕ َویَِو٦ْ  َظِضز َٛ َش٨َٕة َویَِو٦ْ  َٛ وَ٪ یَِو٣ّا یَِو٦ْ  ٌُ ا٢َ أَِرَب َّٟٔذی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َِٟیِو٦ُ ا  َصَذا ا



 

 

ِذَرُظ ث٥َُّ َی٨ِز٢ُٔ ًٔیَسي اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ  َٗ َُٟط  ُذُروا  ِٗ ََ ا ا٢َ  َٗ ِی٠َٕة  َٟ ٕ َو ٔٔی٨َا ٓٔیطٔ َػََلةُ یَِو٦ َش٨َٕة أََتِٜ قٔيَّ َٛ أئ رَشِ ـَ ِٟبَِی ٔ ا ٨َ٤َِٟاَرة ٨ًَِٔذ ا

ُت٠ُطُ  ِ٘ َی َٓ ُط ٨ًَِٔذ بَأب ُٟٓذٕ  ُٛ ُیِذرٔ َٓ  َٙ  د٣َِٔظ

نب اصحل دیقشم ؤمذؿ، فدیلانب اجرب، ییحی نب اجرب عایئ، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، ، رضحت وناس نب اعمسؿ االکلین ریض وفصاؿ 

 تجح اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داجؽ اک ذرک رکےت وہےئ رفامای ہک ارگ فہ الکن وت رھپ ںیم اس اک

ں اگ اہمترے العفہ )اہمتری رطػ ےس( افر ارگ ریمے دعب الکن وت رہ صخش وخد یہ اس اک تجح رکےن فاال وہاگ افر اہلل رکےن فاال وہ

اعتیل رہ املسمؿ ےک افرپ ریمے ہفیلخ ںیہ سپ مت ںیم ےس وج اےس اپےئ وت اس ےک افرپ وسرة فہک یک ادتبایئ آایت زپںی اس ےیل 

انپہ اگہ ںیہ مہ ےن رعض ایک ہک فہ زنیم رپ بک کت رےہ اگ؟ رفامای ہک اچسیل دؿ کت اکی دؿ  ہک فہ آایت داجؽ ےک ہنتف ےس اہمتری

اکی اسؽ ےک ربارب وہاگ ہک افر اکی دؿ اکی امہ ےک ربارب افر اکی دؿ ہعمج )وپرے ہتفہ( ےک ربارب افر ہیقب امتؾ دؿ اہمترے اایؾ یک 

ہیلع فآہل فملس ہی وج اکی اسؽ اک اکی دؿ وہاگ ایک اس ںیم رامرے ےیل اکی  رطح وہں ےگ مہ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

یہ دؿ رات یک امنزںی اکیف وہں یگ رفامای ہک ںیہن ہکلب اس دؿ ےک اابتعر ےس ادنازہ رکانیل رھپ ٰیسیع نب رممی انزؽ وہں ےگ اجعم دجسم 

 بی اپںیئ ےگ وت اےس لتق رکدںی ےگ۔دقشم ےک رشمیق دیفس انمرہ رپ افر فہ اےس )داجؽ وک( ابب دل ےک رق

وفصاؿ نب اصحل دیقشم ؤمذؿ، فدیلانب اجرب، ییحی نب اجرب عایئ، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وناس نب اعمسؿ  :  رافی

 االکلین ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک ےنلکن اک ایبؿ

     916    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل، حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہًیسي ب٩ ٣ح٤ذ، ؿ٤زہ، طیباِي، ٤ًز ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣َ  ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِیَبأِيِّ  ٩ًَِ اٟشَّ ث٨ََا َؿ٤َِزةُ  ٕذ َحذَّ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َة 



 

 

٠ََوأت ٣ِٔث١َ  ٥َ ٧َِحَوُظ َوَذَِکَ اٟؼَّ ٨َاظُ  َوَس٠َّ ٌِ ٣َ 

یسیع نب دمحم، رمضہ، ابیشین، رمع نب دبع اہلل، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس رطح رمفی ےہ افر امنزفں اک ذرک یھب ایس 

 رطح ےہ۔

 یسیع نب دمحم، رمضہ، ابیشین، رمع نب دبعاہلل، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک ےنلکن اک ایبؿ

     917    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حذیثحٔؽ ب٩ ٤ًز، ٤٫ا٦، ٗتادہ، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌذ، ٣ٌذا٪، حرضت ابواٟذرداء كي  :  راوی

ث٨ََا ا٦ْ َحذَّ ث٨ََا َص٤َّ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٩ًَِ َحٔذیٔث أَبٔي  َحذَّ َذاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٔذ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا َتاَدةُ  َٗ

 ًَ َى  ٔٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َح َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِرَدأئ َیزِؤیطٔ  ٕٔ ًُٔؼ٥َ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟذَّ َِٜض ٔ اِل ٢ٔ ُسوَرة ِْشَ آَیإت ٩ِ٣ٔ أَوَّ

 َْ َى ٩ِ٣ٔ  ٔٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َح َٗ َُّط  ََّ أ٧َ ٔ َتاَدَة إ َٗ  ٩ًَِ ِسُتَوائٔيُّ  ا٢َ صَٔظا٦ْ اٟذَّ َٗ َذا  َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ ا٢ٔ  جَّ ا٢َ اٟذَّ َٗ ٕٔ و  َِٜض َواتٔی٥ٔ ُسوَرةٔ اِل

َتاَدَة ٩ِ٣ٔ آ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٕٔ ُط َِٜض  َٔخٔ اِل

صفح نب رمع، امھؾ، اتقدہ، اسمل نب اوبدعج، دعماؿ، رضحت اوبادلرداء یک دحثی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن وسرہ فہک یک ادتبایئ دس آایت ظفح ںیک وت فہ داجؽ ےک ہنتف ےس وفحمظ رکدای اجےئ اگ اامؾ اوبداؤد 

ےت ںیہ ہک ایس رطح اشہؾ ادلوتسایئ ےن اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ وساےئ اوہنں ےن اہک ہک سج ےن وسرة رفام

 فہک یک آرخی آایت اید ںیک ہکبج ہبعش ےن اینپ رفاتی ںیم وسرة فہک ےک آرخ اک ذرک ایک ےہ۔

 اوبادلرداء یک دحثیصفح نب رمع، امھؾ، اتقدہ، اسمل نب اوبدعج، دعماؿ، رضحت  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک ےنلکن اک ایبؿ

     918    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یحیي ، ٗتادہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ آد٦، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ رسو٢ اہلل ػَّي  ٫ذبہ ب٩ ْاٟذ، ٤٫ا٦ ب٩ :  راوی

 اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٔ ٩ًَِ أَب ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ آَد٦َ   ٩ًَِ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ُ ب٩ُِ یَِحیَي  ث٨ََا َص٤َّ أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا صُِذبَُة ب٩ُِ  َّي اہللُ ي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػ َحذَّ َّ

ُٓوظُ  ارِعٔ َٓ إَٔذا َرأَیُِت٤ُوُظ  َٓ َُّط ٧َاز٢ْٔ  نٔي ًٔیَسي َوإ٧ٔ ٌِ َِٟیَص بَِینٔي َوبَِی٨َُط ٧َٔبيٌّ َی ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔ ُِٟح٤َِزة ٔلَي ا َْ إ  َرُج١ْ ٣َزِبُو

٥َِٟ یُٔؼبِ  ُْطُ َوإِٔ٪  ِ٘ أَ٪َّ َرأَِسطُ َی َٛ َتئِن  َ ِٟبََیأق بَيَِن ٤َ٣ُصَّ ُت١ُ َوا ِ٘ ٠ٔیَب َوَی ُّٚ اٟؼَّ َیُذ َٓ  ٔ ًَََّي اِْلِٔسََل٦ ات١ُٔ ا٨َّٟاَض  َ٘ ُی َٓ ُط ب١ْ٠ََ 

٤َِٟٔشی ََّ اِْلِٔسََل٦َ َویُِض٠ُٔک ا ٔ َضا إ ١َ٠َٔ٤ِٟ ک٠َُّ ِٟحٔزِیََة َویُِض٠ُٔک اہللُ فٔي َز٣َا٧ٔطٔ ا ٍُ ا ـَ ِٟخ٨ِٔزٔیَز َوَی َی٤ُُِٜث فٔي اِْلَِرٔق ا َٓ ا٢َ  جَّ َح اٟذَّ

ٌٔي ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ أَِرَب ٠َِیطٔ ا ًَ ِّي  ُیَؼَّ َٓ َّي   َن َس٨َّة ث٥َُّ یَُتَوف

 ،دھہب نب اخدل، امھؾ نب ییحی، اتقدہ، دبعارلنمح نب آدؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ہیلع االسلؾ ےک درایمؿ وکیئ یبن ںیہن وہاگ افر کشیب فہ لقن رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمے افر ٰیسیع 

ارتںی ےگ سپ بج مت اںیہن دوھکی وت اںیہن ناچہؿ ول ہک فہ رسخ فدیفس رگن ےک درایمین رگن ےک رمد ںیہ درایمےن دقفاقتم ےک 

ؽ رکںی ےگ۔ بیلص وک وتڑ دںی ےگ افر ںیہ وگای ہک اؿ اک رسکپٹ راہ وہاگ اپین ےس ارگہچ فہ رت ںیہن وہاگ سپ فہ ولوگں ےس االسؾ رپ اتق

زنخری وک لتق رکںی ےگ افر زجہی وموقػ رکدںی ےگ افر اہلل اعتیل اؿ ےک زامہن ںیم امتؾ اوقاؾ ذمابہ وک الہک رکدںی ےگ وساےئ 

 اجںیئ ےگ افر االسؾ ) افر املسمونں( ےک افر حیسم داجؽ وک یھب الہک رکدںی ےگ رھپ داین ںیم اچسیل ربس کت رںیہ ےگ رھپ ااقتنؽ رک

 املسمؿ اؿ رپ امنز انجزہ زپںی ےگ۔

 ،دھہب نب اخدل، امھؾ نب ییحی ، اتقدہ، دبعارلنمح نب آدؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  :  رافی



 

 

 فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسجہس ےک ایبؿ ںیم

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 اسجہس ےک ایبؿ ںیم

     919    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نٔیَّي، ًث٤ا٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوذئب، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت ٓاك٤ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٨ت ٗیص رسو٢ اہلل  :  راوی

 اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ػَّي 

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ِیٕص َحذَّ َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ  ٩ًَِ بٔي َس٤َ٠ََة 

 َ
٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََخَّ َّي اہللُ  ث٨ُٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َّطُ َحَبَشنٔي َحٔذیْث کَاَ٪ یَُحذِّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َد  ِی٠َٕة ث٥َُّ ََخَ َٟ َة َذاَت  ٌَٔظاَئ اِْلَٔخَ ِٟ ا

ا٢َ  َٗ َزَصا  ٌِ ٕ َتُحزُّ َط إَٔذا أ٧ََا بٔا٣َِزأَة َٓ َِٟبَِحٔ  ٔ ا ٕ ٩ِ٣ٔ َجزَائٔز ٩ًَِ َرُج١ٕ کَاَ٪ فٔي َجزٔیَزة ارٔیُّ  َِٟت أ٧ََاَت٤ٔی٥ْ اٟذَّ ا َٗ اَسُة   ٣َا أ٧َِٔت  َِٟحشَّ ا

َزُظ ٣َُش٠َِش١ْ فٔي اِْلَََُِل٢ٔ َی٨ِزُو ٓامَٔی بَيَِن  ٌِ إَٔذا َرُج١ْ َیُحزُّ َط َٓ أََتِیُتُط  َٓ ِصٔ  َ٘ ِٟ ٔلَي َذَٟٔک ا ٠ُِت ٩ِ٣َ  اذَِصِب إ ُ٘ َٓ ٤َأئ َواِْلَِرٔق  اٟشَّ

 ٌَ ٠ُُِٗت َن ُذ  ٌِ یِّيَن َب َد ٧َٔبيُّ اِْل٣ُِّ ا٢ُ ََخَ جَّ ا٢َ أ٧ََا اٟذَّ َٗ ُض٥ِ أ٧ََِت  َٟ  َْ ِ ي َْ ا٢َ َذاَک  َٗ ٠ُُِٗت ب١َِ أَكَاًُوُظ  ًََؼِوُظ  ا٢َ أَكَاًُوُظ أ٦َِ  َٗ  ٥ِ 

ی، امثعؿ نب دبعارلنمح، اوبذبئ، زرہی، اوبہملس، رضحت افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع تنب سیق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ی ل
ف

 

ب

ملس اکی رات اشعء یک امنز اتریخ یک رھپ رھگ ےس ابرہ ےلکن وت رفامای ہک ےھجم اکی ابت ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ےن وج میمت داری اکی صخش ےک ابرے ںیم ھجم ےس رک رےہ ےھت رفک ایل۔ فہ صخش دنمسرفں ےک زجریفں ںیم ےس یسک زجریہ ںیم 

 ریہ یھت فہ ےنہک اگل ہک وت وکؿ ےہ؟ اس وعرت ےن اہک ںیم اھت فہ اتہک ےہ ہک ااچکن ںیم اکی وعرت ےک اسےنم ایگ وج اےنپ ابؽ ٹیسھگ

اسجہس )داجؽ یک اجوسس وہں( وت اس لحم یک اجبن لچ سپ ںیم فاہں آای وت داھکی ہک اکی آدیم اےنپ ابؽ چنیھک راہ ےہ افر زریجنفں 

 اگل ہک ںیم داجؽ وہں ایک اویمں ےک یبن ںیم ڑکجا وہا ےہ زنیم ف آامسؿ ےک درایمؿ الھچ وکد راہ ےہ ںیم ےن اہک ہک وت وکؿ ےہ؟فہ ےنہک



 

 

اظرہ وہےئگ ںیہ؟ ںیم ےن اہک ہک اہں وت ےنہک اگل ہک اوہنں ےن اس یک اعاتع یک ےہ ای انرفامین یک؟ ںیم ےن اہک ہک ںیہن ہکلب اس یک 

 اعاتع یک ےہ ےنہک اگل ہک فیہ اؿ ےک ےیل رتہب ےہ۔

ی، امثعؿ نب دبعارلنمح، اوبذبئ، زرہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

ی، اوبہملس، رضحت افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع تنب سیق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 اسجہس ےک ایبؿ ںیم

     920    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ححاد ب٩ یٌ٘وب، ًبذاٟؼ٤ذ، حشين ٥٠ٌ٣، ًبذاہلل ب٩ بزیذہ، ًا٣زب٩ رشحی١، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص :  راوی

 ِٟ ُت حَُشِی٨ّا ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ٤َذٔ َحذَّ ًَِبُذ اٟؼَّ ث٨ََا  وَب َحذَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔي َی ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِذَة َحذَّ ث٨ََا  ٥َِّ٠ َحذَّ ٌَ ٤ُ

 َّ ُت ٨َ٣ُادَٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ِیٕص  َٗ َٓاك٤ََٔة ب٨ِٔٔت   ٩ًَِ ٔبيُّ  ٌِ احٔی١َ اٟظَّ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ رَشَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ ي اہللُ 

ََٓؼ  ِجُت  َْخَ َٓ ْة  ٌَ ََلةُ َجا٣ٔ ٠ًََِیطٔ ی٨َُادٔی أَِ٪ اٟؼَّ َّي اہللُ  َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٠َِّیُت ٣َ

ا٢َ َص١ِ َتِذ  َٗ ُظ ث٥َُّ  ا٢َ َٟٔی٠ِز٦َِ ک١ُُّ إِٔنَشإ٪ ٣َُؼَلَّ َٗ َحُک  ـِ ٔ َوصَُو َی َََ٨ِٔ٤ِٟ ًَََّي ا ٥َ َػََلَتُط َج٠ََص  اُٟوا اہللُ ُروَ٪ ٥َٟٔ جَ َوَس٠َّ َٗ ُت٥ُِٜ  ٌِ ٤َ

ارٔیَّ  ُت٥ُِٜ أَ٪َّ َت٤امّٔی اٟذَّ ٌِ ٩ِٜٔ َج٤َ ََ َرَُِبٕة َوَل ُت٥ُِٜ َٟٔزصَِبٕة َو ٌِ ِّي ٣َا َج٤َ ِٔ ا٢َ إ َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٍَ  َوَرُسوُٟطُ أَ َباَی َٓ ََٓحاَئ  ا٧ًٔیا  کَاَ٪ َرُجَّل َنِصَ

 ِ ث َّٟٔذی َحذَّ َٙ ا َٓ ثَنٔي َحٔذیّثا َوا ٍَ ثَََلثٔيَن َرُجَّل ٩ِ٣ٔ َوأَِس٥َ٠َ َوَحذَّ یَّٕة ٣َ ٔٔی٨َٕة بََِحٔ َّطُ َرَٛٔب فٔي َس ثَنٔي أ٧َ ا٢ٔ َحذَّ جَّ ٩ًَِ اٟذَّ ُت٥ُِٜ 

َح٠َ  َٓ ٤ِٔص  زٔٔب اٟظَّ ِِ ٕ حٔيَن ٣َ ٔلَي َجزٔیَزة َٓئُوا إ َِٟبَِحٔ َوأَِر ٤َِِٟوُد َطِضّزا فٔي ا ٌَٔب بٔض٥ِٔ ا ٠َ َٓ  ٕ ٔٔیَِٟخ٥ٕ َوُجَذا٦ ٨َةٔ ُشوا فٔي أََِقُِب اٟشَّ

َِٟحشَّ  َِٟت أ٧ََا ا ا َٗ اُٟوا َوی٠َِٔک ٣َا أ٧َِٔت  َٗ  ٔ ز ٌِ ََةُ اٟظَّ ثٔي َٛ ٠ََ٘ٔیِتُض٥ِ َدابَّْة أَص٠َُِب  َٓ َِٟحزٔیَزَة  ٠ُوا ا َْ َذ ٔلَي صََذا اٟزَُّج١ٔ فٔي َٓ وا إ ُ٘ ٔ اَسُة ا٧َِل٠

 َٟ ِت  ا َس٤َّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٔٚ ٥ِ بٔاِْلَِطَوا ُٛ ٔ َََ َْ ٔلَي  َُّط إ إ٧ٔ َٓ یَِز  ٨َ٠ِا َصَذا اٟذَّ َْ َّي َد ا َحت ًّ ا ٨َا رٔسَ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ٨َا ٨ِ٣َٔضا أَِ٪ َتُٜوَ٪ َطِیَلا٧َّة  ِٗ ٨َا َرُجَّل ََفٔ

ٔلَي ٨ًُُ٘ٔطٔ  ًَْة یََذاُظ إ ا ٣َِح٤ُو ّٗ ُظ َوثَا ا َوأََطذُّ ّ٘ ٠ِ َْ مُّ  َٗ ًَِو٥ُ إِٔنَشإ٪ َرأَی٨َِاُظ  إَٔذا ٓٔیطٔ أَ َٓ یَِز  ًَ اٟذَّ َُٟض٥ِ  َ َِٟحٔذیَث َوَسأ ٩ِ ٧َِخ١ٔ ََٓذَِکَ ا



 

 

 ٔ َُّط یُوَطُک أَِ٪ یُِؤَذَ٪ ل ٤َِٟٔشیُح َوإ٧ٔ ِّي أ٧ََا ا ِٔ ا٢َ إ َٗ ِّيِّ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ اِْلُم ًَئِن ُزََغَ َو  ٩ًَِ َّي اہللُ بَِیَشاَ٪ َو ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ؤد  ُِْٟخُ ي فٔي ا

َِٟی٩ٔ٤َ  ٔ أَِو بََِحٔ ا ا٦ َُّط فٔي بََِحٔ اٟظَّ ٥َ َوإ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َِٟت ًَ ا َٗ  ٔٚ ٤َِِْٟشٔ ٔ َٗٔب١َ ا َ بَٔیٔذظ ٚٔ ٣َا صَُو ٣َزََّتئِن َوأَِو٣َأ ٤َِِْٟشٔ ََ ب١َِ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ ا

َِٟحٔذیَث  َٚ ا ٥َ َوَسا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِٔٔوُت َصَذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  َح

، رضحت افہمط تنب سیق  یتہ ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل اجحج نب وقعیب، دبعادمصل، نیسح ملعم، دبعاہلل نب ربدیہ، اعرمنب رش لی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک انمدی یک آفاز ینس ہک اکپرات اھت ہک امنز عمج رکےن فایل ےہ )بج امجتع اک فتق وہات وت وضحر ارکؾ یلص اہلل

۔ اتہک بس اےھٹک

 

 وہاجںیئ انچہچن ںیم یلکن افر ںیم ےن روسؽ اہلل ہیلع فآہل فملس ہک دفر ںیم اکی انمدی ہی آفاز اگلات ہک اولصلاة اجمعة

ےئگ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسیکھت امنز زپیھ سپ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز وپری رکیل وت ےتسنہ وہےئ ربنم رپ ھٹیب

 ہک ایک ںیہمت ولعمؾ ےہ ہک ںیم ےن ںیہمت ویکں عمج ایک افر رفامای ہک رہ صخش اینپ اجےئ امنز وک الزؾ ڑکپ ےل )فںیہ اھٹیب رےہ( رھپ رفامای

 ےہ؟ احصہب ےن رعض ایک ہک اہلل افر ااکس روسؽ یہ زایدہ رتہب اجےتن ںیہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب ںیم ںیہمت

نکیل ںیم ےن ںیہمت اس ےیل عمج ایک ےہ ہک میمت  )دفزخ ےس( ڈراےن ےئلیک ای )تنج یک وتمعنں یک( رتبیغ دالےن ےک ےیل عمج ںیہن ایک

داری اکی رصناین صخش ےھت فہ آےئ افر تعیب یک افر االسؾ ےل آےئ افر ھجم ےس اکی ابت ایبؿ یک ہک فہ یسک دنمسری یتشک ںیم 

فہ اکی دؿ وسرج وسار ےھت سیت یمخل فذجایم ارفاد ےک اسھت۔ دنمسر یک ومںیج اؿ ےس اکی ہنیہم کت اایلیھکٹں رکیت رںیہ رھپ 

رغفب وہےت فتق اکی زجریہ رپ اج  ےگ رھپ فاہں ےس وھچیٹ ویتشکں ںیم ھٹیب رک زجریہ ںیم دالخ وہےئگ وت فاہں اںیہن اکی اجونر 

وھگڑے ےسیج اھبری دامفر ےبمل ابولں فاالالم وت اوہنں ےن اہک ہک ریتے ےیل الہتک وہ وت وکؿ ےہ؟فہ ےنہک یگل ہک ںیم اسجہس )اجوسس( 

مت بس اس آدیم ےک اپس اس دری )فہ ہگج اہجں رابہ راہ رکےت ںیہ( ںیم ولچ ویکہکن فہ اہمتری ربخفں ےک ابرے ںیم اجےنن اک  وہں

ڑبا اش ق ےہ میمت داری ےتہک ںیہ ہک بج اس ےن مہ ےس اس آدیم اک انؾ ایل وت ںیمہ وخػ وہا اس وعرت امن اجونر ےس ہک ںیہک اطیشؿ 

اہیں کت ہک دری ںیم دالخ وہےئگ وت ااچکن اس ںیم اکی تہب ڑبا آدیم داھکی مہ ےن ولخمؼ ںیم اس  ہن وہ سپ مہ زیتی ےس دفڑے

ایبؿ یک  شیج افر اس ےس تخس یھبک وکیئ ںیہن داھکی اھت اس ےک دفونں اہھت اس یک رگدؿ رپ دنبےھ وہےئ ےھت آےگ وپری دحثی

تف ےیک( اس ےن اؿ ےس شیبؿ )وج اکی ہگج ےہ( افر  نی زرغ )اکی )ہک اس ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اوحاؽ درای

اقمؾ ےہ( یک وجھکرفں ےک ابرے ںیم وپاھچ افر یبن ایم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابرے ںیم وساؽ ایک۔ ےنہک اگل ہک کشیب ںیم حیسم 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب فہ اشؾ ےک داجؽ وہں افر رقبی ےہ ہک ےھجم ےنلکن یک ااجزت دی اجےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

دنمسرفں ںیم ےہ ای نمی ےک دنمسر ںیم ےہ ںیہن ہکلب فہ رشمؼ یک رطػ ےس ےہ ںیہن ںیہن دف رمہبت رفامای افر اےنپ اہھت رشمؼ یک 

 فآہل فملس ےس اید رکیل رطػ ااشرہ یھب رفامای دف رمہبت۔ افہمط تنب سیق  یتہ ںیہ ہک ںیم ےن ہی اسری دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

 افر آےگ وپری دحثی ایبؿ یک۔

 اجحج نب وقعیب، دبعادمصل، نیسح ملعم، دبعاہلل نب ربدیہ، اعرمنب رش لی، رضحت افہمط تنب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فدجؽ اک ایبؿ ڑلایئ افر گنج :   ابب

 اسجہس ےک ایبؿ ںیم

     921    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ػذرا٪، ٣ٌت٤ز، اس٤اًی١ ب٩ ابوْاٟذ، ٣حا٫ذ ب٩ ٣ٌیذ، ًا٣ز :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ َت٤ٔزُ َحذَّ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ُذ ب٩ُِ ُػِذَراَ٪ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ ٣َُحأٟٔذ ب٩ِٔ َس أٟٕذ  َْ أَبٔي 

 ِ٨ٔ٤ِٟ ٌَٔذ ا ِضَز ث٥َُّ َػ َّي اٟوُّ ٥َ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِیٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ اك٤َُٔة ب٨ُِٔت  َٓ ثَِتنٔي  ََّ َیِو٦َ َحذَّ ٔ ٠َِیطٔ إ ًَ ُذ  ٌَ ََ َیِؼ ََ َوکَاَ٪  َ َ

ِب١َ یَِو٣َ  َٗ ٕة  ٌَ َٟ ُج٤ُ ٍَ اب٩ِٔ ٣ِٔشَوٕر  َِٟبَِحٔ ٣َ َٚ فٔي ا یٌّ ََغٔ ا٢َ أَبُو َداُود َواب٩ُِ ُػِذَراَ٪ َبِصٔ َٗ َة  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٥ِ َیِش٥ِ٠َ ئٕٔذ ث٥َُّ َذَِکَ َصٔذظ

 ٨ِ٣ُٔض٥ِ َُيَُِظُ 

ی دد، اعرم ےتہک ںیہ ہک ےھجم افہمط تنب سیق ےن التب
مع
ای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب دصراؿ، رمتعم، اامسلیع نب اوباخدل، اجم ،دھ نب 

ی فآہل فملس ےن رہظ یک امنز ادا یک رھپ ربنم رپ ڑچےھ رھپ اس ےس ےلہپ یہی ہصق ایبؿ ایک اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دمحم نب دصراؿ رصب

 ںیہ اےنپ ےٹیب وسمر اسیکھت دنمسر ںیم رغؼ وہ ےئگ ےھت اؿ ںیم ےس وساےئ اؿ ےک وکیئ االسؾ ںیہن الای اھت۔

ی دد، اعرم :  رافی
مع
 دمحم نب دصراؿ، رمتعم، اامسلیع نب اوباخدل، اجم ،دھ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسجہس ےک ایبؿ ںیم

     922    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 واػ١ ب٩ ًبذاٌَّٟي، اب٩ ٓـی١، وٟیذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ج٤یٍ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، جابز، :  راوی

 ٍٕ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ُج٤َِی َِٟؤٟیٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٧َََا اب٩ُِ  َ َ ِْ ًََِّي أَ َ ًَِبذٔ اِْل ث٨ََا َوأػ١ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

َّطُ بَِی٤َ٨َا أ٧َُاْض  ٔ إ٧ٔ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًَََّي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذاَت َیِو٦ٕ  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ا٣ُُض٥ِ َجابٔز ٌَ َ َٔٔذ ك ٨َ َٓ َِٟبَِحٔ   َیٔشيَُوَ٪ فٔي ا

َْخَ  َٓ ُض٥ِ َجزٔیَزْة  َٟ ِت  ٌَ ٔ ا٢َ ا٣َِزأَْة َتُحزُّ َط ََفُٓ َٗ اَسُة  َِٟحشَّ ٠ُُِٗت ْٔلَبٔي َس٤َ٠ََة َو٣َا ا اَسُة  َِٟحشَّ ٠ََ٘ٔیِتُض٥ِ ا َٓ  َ ُِٟخِبز زَ ُجوا یُزٔیُذوَ٪ ا ٌِ

ا َٗ ًَئِن ُزََغَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٧َِخ١ٔ بَِیَشاَ٪ َو َِٟحٔذیَث َوَسأ٢ََ  ََٓذَِکَ ا ِصٔ  َ٘ ِٟ َِٟت فٔي صََذا ا ا َٗ ا٢َ لٔي  ٢َ ٔج٠ِٔذَصا َوَرأِٔسَضا  َ٘ َٓ ٤َِٟٔشیُح  صَُو ا

٠ُُِٗت  َُّط صَُو اب٩ُِ َػیَّادٕ  ا٢َ َطضَٔذ َجابْٔز أ٧َ َٗ ِٔٔوُتُط  َِٟحٔذیٔث َطِیّئا ٣َا َح ا٢َ َوإِٔ٪ ٣َاَت اب٩ُِ أَبٔي َس٤َ٠ََة إٔ٪َّ فٔي َصَذا ا َٗ ِذ ٣َاَت  َٗ َُّط  إ٧ٔ َٓ  

 ٔ إ َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ َوإِٔ٪ أَِس٥َ٠َ  َٗ َّطُ أَِس٥َ٠َ  إ٧ٔ َٓ ٤َِٟذٔی٨َةَ ٠ُُِٗت  ١َ ا َْ ا٢َ َوإِٔ٪ َد َٗ ٤َِٟٔذی٨ََة  ١َ ا َْ ِذ َد َٗ َّطُ  ٧ 

فالص نب دبعایلعل، انب لیضف، فدیل نب دبعاہلل نب عیمج، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجرب، رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رک رےہ ےھت اؿ اک اھکان متخ وہایگ وت اںیہن زجریہ امنایں رظن فملس ےن اکی رفز ربنم رپ ڑچھ رک رفامای۔ دنچ ارفاد ےھت وج دنمسر ںیم رفس

ہک  آای وت فہ اس ںیم رفیٹ یک التش ںیم لکن ےئگ وت فاہں اںیہن اسجہس یلم فدیل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبہملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وپاھچ

 ریہ
ی
ج

ب 

 

ھت

ک

یھت افر اےنپ رس ےک ےنہک یگل ہک اس لحم ںیم رھپ آےگ  اسجہس ایک ےہ؟ رفامای ہک اکی وعرت یھت وج اینپ اھکؽ ےک ابؽ 

دحثی ذرکیک وت اس ےن داجؽ ےن شیبؿ افر  نی زعر یک وجھکرفں ےک ابرے ںیم درایتف ایک ےنہک اگل ہک فہ حیسم )داجؽ( ےہ۔ فدیل 

اید ہن رکاکس۔ اجرب ےن وگایہ دی  ےتہک ںیہ ہک اوبہملس ےک ےٹیب ےن ھجم ےس اہک ہک اس دحثی ںیم ھچک افر یھب ابںیت ںیھت ںیہنج ںیم

ہک یھت ہک فہ انب اصدئ ےہ ںیم ےن اہک ہک فہ وت رماکچ ےہ؟ ےنہک  ےگ ہک ارگہچ رماکچ وہ ںیم ےن اہک ہک فہ وت االسؾ الاکچ اھت؟ ےنہک  ےگ 

 ںیم یھب دالخ وہ ایگ وہ۔ وخاہ االسؾ یھب الاکچ وہں ںیم ےن اہک فہ وت دمہنی ںیم یھب دالخ وہایگ اھت ےنہک اگل ہک وخاہ فہ دمہنی

 فالص نب دبعایلعل، انب لیضف، فدیل نب دبعاہلل نب عیمج، اوبہملس نب دبعارلنمح، اجرب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انب ایصد اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     923    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوًاػ٥، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٦َ َحذَّ َظِیُع ب٩ُِ أَُِصَ ُْ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  َّي َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  اٟزُّصِزٔیِّ 

ُب  ٌَ أب َوصَُو َی٠ِ َِٟخلَّ ٥َ ٣َزَّ بٔاب٩ِٔ َػائٕٔذ فٔي َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ ٓٔیض٥ِٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪ ٨ًَِٔذ أُك٥ُٔ بَنٔي اہللُ  ٍَ ا ٣َ

َة َوصَُو ََُُل٦ْ  َٟ ا َِ ٣َ ِّ ا٢َ أََتِظَضُذ أَِ َٗ ٔ ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َهِضزَُظ بَٔیٔذظ َّي اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َّي َْضَ زِ َحت ٌُ ٥ِ٠َ َیِظ ا٢َ َٓ َٗ ي َرُسو٢ُ اہللٔ 

 ٕ ا٢َ اب٩ُِ َػیَّاد َٗ یِّيَن ث٥َُّ  ََّک َرُسو٢ُ اِْل٣ُِّ ا٢َ أَِطَضُذ أ٧َ َ٘ َٓ  ٕ َِٟیطٔ اب٩ُِ َػیَّاد ٔ ٨ََوَز إ ِّي  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََتِظَضُذ أَِ ًَ َّي اہللُ  ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ

ُط ا٨َّٟ  َٟ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آ٨ِ٣َُت بٔاہللٔ َوُرُس٠ٔطٔ ث٥َُّ  ًَ َّي اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َیأِتٔیَک َرُسو٢ُ اہللٔ  ًَ َّي اہللُ  ٔبيُّ َػَّ

 ٔ ا٢َ َیأِت ا٢َ َرُسو٢ُ َٗ َٗ ٠َِیَک اِْل٣َِزُ ث٥َُّ  ًَ ٠َٔم  ُْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ْٚ َوکَاذْٔب  ٔ ٠ًََِیطٔ ینٔي َػاد َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

إ٪  َْ ٤َاُئ بُٔذ ِتٔي اٟشَّ ُط َیِو٦َ َتأ َٟ بَّأَ  َْ بٔیَئّة َو َْ ََٟک  بَّأُِت  َْ ِذ  َٗ ِّي  ِٔ ٥َ إ َّي  َوَس٠َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ خُّ  ٕ صَُو اٟذُّ اد ا٢َ اب٩ُِ َػیَّ َٗ ٣ُبٔيٕن 

طُ  َ٘ َب ٨ًُُ َٓأَِْضٔ ا٢َ ٤ًَُزُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ائَِذِ٪ لٔي  َ٘ َٓ ِذَرَک  َٗ ُذَو  ٌِ ٩ِ٠َ َت َٓ  ِ َشأ ِْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّي اہللُ اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  

ِت٠ٔطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َٗ ََ فٔي  ِ ي َْ ََل  َٓ ََّ َی٩ُِٜ صَُو  ٔ ا٢َ َوإ جَّ نٔي اٟذَّ ٌِ ٠َِیطٔ َی ًَ َم  ٩ِ٠َ ُتَش٠َّ َٓ  ٥َ إِٔ٪ ی٩َُِٜ 

اوباعمص، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ احصہب 

 اکی امجتع ےک اسھت سج ںیم رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل اعتیل ہنع یھب ےھت انب ایصد ےک اپس ےس رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع یک

ذگرے افر فہ ڑلوکں ےک اسھت ینب اغمہل ےک رھتپ ےک ہعلق ےک اپس لیھک راہ اھت اےس ااسحس ںیہن وہا اہیں کت ہک یبن رکمی یلص اہلل 

 رفامای ہک ایک وت وگایہ داتی ےہ ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں؟ رافی ےتہک ںیہ ہک انب ایصد ےن ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اہھت ایکس ھٹیپ رپ امرا رھپ

اکی رظن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ داھکی افر اہک ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اویمں ےک 

 فملس ےس اہک ایک آپ وگایہ دےتی ںیہ ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں آپ یلص اہلل ہیلع روسؽ ںیہ رھپ انب ایصد ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم اہلل افر اس ےک روسؽ رپ اامیؿ ال اکچ وہں رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک ہک ریتے اپس ایک

 سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریتے افرپ اعمہلم  ہبتش وہ ایگ رھپ زیچ آیت ےہ ےنہک اگل ہک ریمے اپس اچس افر وھجاٹ آات ےہ

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ہک ںیم ےن ریتے ےیل ہک اکی زیچ اپھچ ریھک ےہ افر آپ ےن اےنپ دؽ ںیم رقآؿ رکمی 

۔ اپھچ
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یل انب ایصد ےن اہک ہک فہ یپھچ وہیئ زیچ دخ ےہ۔ )داخؿ ہن ہہک اکس( وت روسؽ اہلل یلص اہلل یک آتی، ، ویََؾ ث

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رپے ٹہ وت رہسگ اےنپ ادنازہ ےس اجتفز ںیہن رکےکس اگ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ےھجم 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ہی داجؽ ےہ وت ںیہمت اس ےک افرپ طلسم ںیہن ااجزت دںی ںیم اس یک رگدؿ اڑادفں روسؽ اہلل یلص 

 ایک ایگ۔ )ہک اس ےک ےیل وت رضحت ٰیسیع ےہ( افر ارگ ہی فہ )داجؽ( ںیہن وت اس ےک لتق رکےن ںیم وکیئ ریخ ںیہن۔

 اوباعمص، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     924    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ، یٌ٘وب اب٩ ًبذاٟزح٩٤، ٣وسٰي، ً٘بہ، ٧آٍ،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  نٔي اب٩َِ  ٌِ وُب َی ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  و٢ُ َحذَّ ُ٘ ا٢َ کَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َی َٗ  ٍٕ

ا ا٢َ اب٩ُِ َػیَّ جَّ ٤َِٟٔشیَح اٟذَّ ٕ َواہللٔ ٣َا أَُطکُّ أَ٪َّ ا  د

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح، ومیس، ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامای رکےت ےھت ہک دخایک مسق ےھجم وکیئ 

 کش ںیہن ہک حیسم داجؽ یہی انب ایصد ےہ۔

 ہنع ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح، ومٰیس، ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     925    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذراب٩ ٣ٌاذ، ٣ٌاذ، طٌبہ، سٌذ ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

َٜٔذرٔ ٨ِ٤ُِٟ ٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔذ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔي َحذَّ اذٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ ِبٔذ اہللٔ  َحذَّ ًَ ا٢َ َرأَیُِت َجابَٔز ب٩َِ  َٗ

ُٕ بٔاہللٔ ٔ ٠ُِت َتِح٠ ُ٘ َٓ ا٢ُ  جَّ ُٕ بٔاہللٔ أَ٪َّ اب٩َِ َػائٕٔذ اٟذَّ ٔ َّي َیِح٠ ًَََّي َذَٟٔک ٨ًَِٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  ُٕ ٔ ُت ٤ًََُز یَِح٠ ٌِ ِّي َس٤ٔ ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ  

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٥ِ٠َ ی٨ُِْٔکِ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع وک داھکی ہک فہ  انب اعمذ، اعمذ، ہبعش، دعس نب اربامیہ، دمحم نب دکنمر رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن

اہلل یک مسق اھک رےہ ےھت اس ابت رپ ہک انب ایصد یہ داجؽ ےہ سپ ںیم ےن اہک ہک آپ )اس ابت رپ( اہلل یک مسق اھک رےہ وہ؟ وت اوہنں 

 داھکی اس ابت رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ےن رفامای ہک  ے کش ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک اہلل یک مسق اھکےت وہےئ

 فملس ےک اسےنم وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ ریکن ںیہن رفامیئ۔

 انب اعمذ، اعمذ، ہبعش، دعس نب اربامیہ، دمحم نب دکنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     926    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ا٤ًع، سا٥ٟ، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، ًبیذاہلل اب٩ ٣وسي، طیبا٪،  :  راوی



 

 

٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َطِیَباُ٪  نٔي اب٩َِ ٣ُوَسي َحذَّ ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ َی ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ِذ٧َا َحذَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ 

 ٔ ة ََِٟحَّ ٕ َیِو٦َ ا  اب٩َِ َػیَّاد

، دیبع اہلل انب ومیس، ابیشؿ، اشمع، اسمل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن انب ایصد وک رحہ ےک ادمح نب اربامیہ

 رفز مگ رکدای۔

 ادمح نب اربامیہ، دیبعاہلل انب ومیس، ابیشؿ، اشمع، اسمل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     927    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ  ًبیذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز اب٩ ٣ح٤ذ، ًَلء، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٧بي ِکی٥ :  راوی

 وس٥٠

 ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٕذ  نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔي صَُزیَِزَة 

ًَُة  ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ََ َت  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َُّط َرُسو٢ُ اہللٔ اہللٔ َػَّ ُض٥ِ َیز٥ًُُِ أ٧َ اُٟوَ٪ ک٠ُُّ َد ثَََلثُوَ٪ َدجَّ َّي یَِْخُ  َحت

ںیہ  دیبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی انب دمحم، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت

 ہک ایقتم اس فتق کت اقمئ ںیہن وہیگ اہیں کت ہک سیت داجؽ لکن اجںیئ رماد ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 ذکاب ںیہ فہ بس ےک بس )اؿ ںیم ےس رہ اکی( دوعی رکںی ےگ فہ اہلل اک روسؽ ےہ۔

  فملسدیبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی انب دمحم، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     928    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ًَِزٕو  نٔي اب٩َِ  ٌِ ْذ َی ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔي صَُزیَِزَة 

و ُ٘ ََ َت  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَََّي َرُسؤٟطٔ َػَّ ًَََّي اہللٔ َو ُض٥ِ َیِٜٔذُب  َّ ک٠ُُّ ا ابّا َدجَّ ذَّ َٛ َد ثَََلثُوَ٪  َّي یَِْخُ ُة َحت ًَ ا  ٦ُ اٟشَّ

رفامای دیبع اہلل نب اعمذ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اقمئ ںیہن وہیگ ٰیتح ہک سیت ذکاب فداجؽ لکن آںیئ بس ےک بس اہلل افر اس ےک روسؽ رپ ارتفاء رکںی ےگ۔ہک ایقتم 

 دیبعاہلل نب اعمذ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     929    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ جزاح، جزیز، ٣ِيَہ، ابزاہی٥، حرضت ًبیذہ اٟش٤٠اِي :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َِٟحزَّأح  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ََٓذَِکَ ٧َِحَوُظ َحذَّ ا٢َ  َٗ  ٔ َِٟخَََ ٤َ٠ِأِيُّ بَٔضَذا ا ا٢َ ًُبَِیَذةُ اٟشَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َََة  ٣ُِٔي

َُّط ٩ِ٣ٔ اٟزُُّؤضٔ  ا٢َ ًُبَِیَذةُ أ٣ََا إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤ُِِٟخَتاَر  نٔي ا ٌِ َٟطُ أََتَزی َصَذا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َی ٠ُِت  ُ٘ َٓ 



 

 

رضحت دیبعہ ااملسلین ےس اس رطح یک رفاتی وقنمؽ ےہ )اس رفؼ ےک اسھت ہک( ںیم ےن دبع اہلل نب رجاح، رجری،  ریغہ، اربامیہ، 

 اؿ ےس اہک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینعی اتخمر انب ایب دیبع یفقث وک اںیہن سیت ںیم ےس ایخؽ رکےت ںیہ؟ وت دیبعہ ےن اہک

 ہک فہ وت اؿ ےک رسدارفں ںیم ےس ےہ۔

 رجاح، رجری،  ریغہ، اربامیہ، رضحت دیبعہ ااملسلیندبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     930    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، یو٧ص ب٩ راطذ، ًَّي ب٩ حزی٤ہ، ابوًبیذہ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٣شٌود رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ َرأطٕذ  ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٕ َحذَّ ود ٌُ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیَذَة  ًََّٔيِّ ب٩ِٔ بَٔذی٤ََة 

ائٔی١َ کَا ًَََّي بَنٔي إرِٔسَ ُؽ  ِ٘ ١َ ا٨َّٟ َْ ٢َ ٣َا َد ٥َ إٔ٪َّ أَوَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  و٢ُ َٗ ُ٘ َی َٓ َ٪ اٟزَُّج١ُ َی٠َِقي اٟزَُّج١َ 

ُط َذَٟٔک أَِ٪ یَُٜوَیا َصَذا  ٌُ ََل ی٨َ٤َِ َٓ ٔذ  َِ ِٟ اُظ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ََٟک ث٥َُّ ی٠َِ ََ َیٔح١ُّ  َُّط  إ٧ٔ َٓ  ٍُ َِ ٣َا َتِؼ٨َ ٙٔ اہلَل َوَد ٌٔیَذُظ اتَّ َٗ یَبُط َو َ٪ أَٛٔی٠َُط َورَشٔ

َّٟٔذی  ٩ٌَٔ ا ا٢َ ُٟ َٗ ٕف ث٥َُّ  ٌِ ض٥ِٔ بَٔب ـٔ ٌِ ٠ُُٗوَب َب َب اہللُ  ٠ُوا َذَٟٔک َْضَ ٌَ َٓ ا  َّ٤٠َ ًَََّي َٟٔشأ٪ َداُوَد َؤًیَسي َٓ ائٔی١َ  وا ٩ِ٣ٔ بَنٔي إرِٔسَ رَفُ َٛ  ٩َ

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ ا َٟت٨ََِضُو٪َّ  ٖٔ َو زُو ٌِ ٤َ ِٟ َتأ٣ُِزُ٪َّ بٔا َٟ ا٢َ لََکَّ َواہللٔ  َٗ وَ٪ ث٥َُّ  ُ٘ أس َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَي  ا٥ٟٔٔ اب٩ِٔ ٣َزَِی٥َ إ ًَََّي یََذِی اٟوَّ ُذ٪َّ  ُْ ِ ََٟتأ ٨َِْکٔ َو

َّطُ  ٧ َتأَُِطُ َٟ ا َو ِصّ َٗ  ِّٙ َِٟح ًَََّي ا َّطُ  ٧ ُصُ ِ٘ َت َٟ ا َو ِّٙ أََِطّ َِٟح  ًَََّي ا

ی، ویسن نب رادش، یلع نب زحہمی، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

ی ل
ف

 

ب

 دبع اہلل نب دمحم 



 

 

 دالخ وہیئ فہ ہی یھت ہک اکی آدیم دفرسے ےس اتلم وت اتہک ہک اے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یلہپ رخایب وج ینب ارسالیئ ںیم

صخش اہلل ےس ڈر افر وج ھچک وت رکات ےہ اس وک وھچڑ دے اس ےیل ہک فہ ریتے ےیل الحؽ ںیہن ےہ رھپ بج اس ےس دفرسے رفز اتلم 

اجات بج اوہنں ےن اس رطح ایک وت اہلل ےن یھب  وت اےس عنم ںیہن رکات اھت ویکہکن فہ اس اک مہ معطم فمہ رشمب وہاجات افر مہ سلجم وہ

ضعب ےک بولب وک ضعب ےس المدای رھپ رفامای ہک ینب ارسالیئ ںیم ےس نج ولوگں ےن رفک یک راہ اایتخر یک وت فہ رضحت داؤد افر رضحت 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ٰیسیع امہیلع االسلؾ یک زابؿ ےس تنعل ےیک ےئگ آرخ آتی افوقسؿ کت التفت یک۔ رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل

دخایک مسق مت ولگ رضفر ارم ابرعملفػ افر یہن نع ارکنمل رکےت روہ ےگ افر مت رضفر اظمل ےک دفونں اہوھتں وک ڑکپ ولےگ۔ افر اےس 

 قح یک رطػ املئ رکف ےگ افر مت اےس قح رپ رفےک روھک ےگ۔ شیج ہک قح رپ رفےنک اک قح ےہ۔

ی، ویسن نب رادش، یلع نب زحہمی، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع دبعاہلل نب دمحم :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     931    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ح٠ٕ ب٩ ہظا٦، ابوطہاب، ح٨ان، ًَلء ب٩ ٣شیب، ٤ًزوب٩ ٣زہ، سا٥ٟ، ابوًبیذہ، حرضت اب٩ ٣شٌود رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحذَّ ٠َ َْ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیَذَة َحذَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ ٤َُِٟشیِّٔب  ََلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َِٟح٨َّاُن  ا

٠ُؤب  ُ٘ ب٩ََّ اہللُ بٔ ََٟیرِضٔ ٔ َزاَد أَِو  ٥َ ب٨َِٔحؤظ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ود ٌُ ٕف ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٌِ ًَََّي َب  ٥ُِٜ ـٔ ٌِ ٥َُِّٜ٨٨َ َب ٌَ َی٠ِ َٟ ث٥َُّ 

 ٔ ٤ِز ًَ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤َُِٟشیِّٔب  ََلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٤َُِٟحارٔبٔيُّ  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ ا َٗ ٨َُض٥ِ  ٌَ َٟ ٤َا  َٛ ٩ًَِ َِٓلٔص  َ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ اِْل و ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

حَّ  أْٟذ اٟلَّ َْ ًَِبٔذ اہللٔ َوَرَواُظ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیَذةَ أَبٔي ًُبَِیَذَة  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  اُ٪ 

فلح نب اشہؾ، اوباہشب، انحط، العء نب بیسم، رمعفنب رمہ، اسمل، اوبدیبعہ، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص 



 

 

ہف ایک ےہ ہک اہلل اعتیل اؿ ںیم ےس ضعب ےک بولب وک اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس یسیج دحثی رفاتی لقن رکےت ںیہ اس ںیم ہی ااض

ضعب ےس المدے اگ۔ رھپ فہ مت رپ یھب تنعل رکے اگ ےسیج ہک اؿ رپ تنعل یک یھت۔ )ارگمت ارمابرعملفػ فیہن نع ارکنمل وھچڑ دف ےگ( 

ےک افر اس دحثی وک اخدل ااحطلؿ ریض  اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک احمریب ےن العء نب ابیسمل ےس وباہطس اوبدیبعہ ےک وباہطس دبعاہلل

 اہلل اعتیل ہنع ےن رضحت العء ےس اوہنں ےن رمعف نب رمة ےس افر اوہنں ےن اوبدیبعہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس لقن ایک ےہ۔

 وضحر فلح نب اشہؾ، اوباہشب، انحط، العء نب بیسم، رمعفنب رمہ، اسمل، اوبدیبعہ، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     932    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ٤ًزوب٩ ًو٪، بظيَا٤ٌٟني، اس٤اًی١ ب٩ ٗیص :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ إِٔس٤َ نَي  ٌِ ٤َِٟ ٧َََا صَُظِی٥ْ ا َ َ ِْ ِوٕ٪ أَ ًَ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  أٟٕذ ح و َحذَّ َْ  ٩ًَِ َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ا٢َ أَبُو َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ی١َ 

َذ أَِ٪ َح٤َٔذ اہللَ  ٌِ ٌَٔضابَِْکٕ َب ٔ ٣ََوأؿ ًَََّي َُيَِ و٧ََضا  ٌُ ـَ ٔ اِْلیََة َوَت ُؤَ٪ َصٔذظ ٥ُِ َتِِقَ َّٜ ٠َِیطٔ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ٧ٔ ًَ َُٔش٥ُِٜ   َوأَثِنَي  ٠َِی٥ُِٜ أَِن ًَ

َّي اہللُ ٨َا ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ َّا َس٤ٔ أٟٕذ َوإ٧ٔ َْ  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ٥ِ ٩ِ٣َ َؿ١َّ إَٔذا اصَِتَذیُِت٥ِ  ُٛ
ا٥َٟٔ ََ َیرُضُّ و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض إَٔذا َرأَِوا اٟوَّ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ُت  ٌِ ِّي َس٤ٔ ِٔ ٩ًَِ صَُظِی٥ٕ َوإ ٤ًَِْزو  ا٢َ  َٗ إب و  َ٘ ٌٔ ُض٥ِ اہللُ بٔ َّ٤ ٌُ ًَََّي یََذیِطٔ أَِوَطَک أَِ٪ َی ُذوا  ُْ ِ ٥ِ٠َ َیأ ٠ًََِیطٔ َٓ َّي اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٥َ َی ََّ یُؤطُک أَ َوَس٠َّ ٔ ُوا إ َِّ ي َِ ََ ُی ُوا ث٥َُّ  َِّ ي َِ ًَََّي أَِ٪ ُی ٔذُروَ٪  ِ٘ اصٔي ث٥َُّ َی ٌَ ٤َ ِٟ ١ُ٤َ ٓٔیض٥ِٔ بٔا ٌِ ِو٦ٕ یُ َٗ ُض٥ِ اہللُ ٨ِ٣ٔطُ ا ٩ِ٣ٔ  َّ٤ ٌُ ِ٪ َی

بَ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ًَْة َو أْٟذ أَبُو أَُسا٣ََة َوَج٤َا َْ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َوَرَواُظ  َٗ إب  َ٘ ٌٔ اصٔي بٔ ٌَ ٤َ ِٟ ١ُ٤َ ٓٔیض٥ِٔ بٔا ٌِ ٕ یُ ِو٦ َٗ ُة ٓٔیطٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ 

٠٤َُطُ  ٌِ ٩ِ َی ثََُ ٤٣َّٔ ِٛ  ص٥ُِ أَ

فبھ نب ہیقب، اخدل، رمعفنب وعؿ، س ریاینعمل، اامسلیع نب سیق ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرکب دصقی ےن اہلل یک دمح فنان ےک دعب رفامای ہک 



 

 

ْ افر اس وک  ے لحم ہگج رپ رےتھک وہ اس اک  اے ولوگ مت رقآؿ رکمی یک ہی آتی زپےتھ وہ، ،
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طلغ بلطم اذخ رکےت وہ افر اہجں اس اک اامعتسؽ ںیہن ےہ فاہں یھب اپسچں رکےت وہ۔ اخدل ےتہک ںیہ ہک اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک کشیب وج ولگ اظمل وک دںیھکی افر اس ےک اہھت وک ہن رفںیک وت رقبی رفامای ہک ںیم ےن روسؽ ا

ےہ ہک اہلل اعتیل اؿ بس وک ذعاب ںیم التبمرکڈاےل اگ۔ رمعف نب وعؿ ےن میشہ ےس اینپ رفاتی ںیم رفامای ہک دصقی اربک ےن رفامای ہک 

ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت ہک وکیئ وقؾ ایسی ںیہن ہک اس وقؾ ںیم اعمیص اک اراکتب ایک کشیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

اجات وہ رھپ فہ اؿ اعمیص وک اگبڑےن رپ اقدر وہےن ےک ابفوجد ہن اگبڑںی۔ نکیل ہی ہک اہلل رقبی ےہ ہک اؿ بس وک ذعاب ںیم التبم 

اسہم ےس شیج اہک افر اکی امجتع ےن ہبعش ےس اہک ہک وکیئ امجتع ایسی ںیہن نج رکدے۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اخدل ےن اوبا

 ںیم انگوہں اک اراکتب وہ افر فہ انگہ رکےن فاولں ےس زایدہ وہں )ہن رکےن فاےل( وت رھپ اہلل اک ذعاب بس رپ آات ےہ۔

 فبھ نب ہیقب، اخدل، رمعفنب وعؿ، س ریاینعمل، اامسلیع نب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     933    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جزیز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد، ابوحوؾ، ابواسحاٚ، حرضت اب٩  :  راوی

ا٢َ َس  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ َجزٔیز ُط  َٙ أَُه٨ُّ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحذَّ َذْد َحذَّ ث٨ََا ٣ُشَّ َّي اہللُ َحذَّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ٔ٤

 َ٤ ٌِ ٕ ُی ِو٦ َٗ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ یَُٜوُ٪ فٔي  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ََّ ٔ ُوا إ َِّ ي َِ ََل یُ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ُوا  َِّ ي َِ ًَََّي أَِ٪ ُی ذُٔروَ٪  ِ٘ اصٔي َی ٌَ ٤َ ِٟ ١ُ ٓٔیض٥ِٔ بٔا

ِب١ٔ أَِ٪ ی٤َُوتُوا َٗ َذإب ٩ِ٣ٔ  ٌَ  أََػابَُض٥ِ اہللُ بٔ

 فملس وک انس ہک دسمد، اوبوحص، اوبااحسؼ، رضحت انب رجری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

وقؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای رکےت ےھت وکیئ آدیم ااسی ںیہن ہک یسک وقؾ ںیم رہ رک انگہ افر رحاومں اک اراکتب رکات وہ افر فہ 



 

 

 اگ۔اس انگہ وک اگبڑےن رپ اقدر وہےن ےک ابفوجد اےس دبتلی ہن رکںی  رگ ہی ہک اہلل اؿ یک ومت ےس لبق اؿ وک ذعاب اچنہپدے 

 دسمد، اوبوحص، اوبااحسؼ، رضحت انب رجری ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     934    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذب٩ ًَلء، ٨٫ادب٩ رسی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، اس٤اًی١ ب٩ رجاء، ابوسٌیذ، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩  :  راوی

 ط٬اب، حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

یِّ  ٔ ََلٔئ َوَص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ َرَجإئ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََ َحذَّ ا َٗ

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس ٚٔ ب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ كَارٔ ِیٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ َو ٠َِیطٔ أَبٔي َس ًَ َّي اہللُ   َػَّ

 ٔ ٍَ َص٨َّاْد َب٘ َل َٗ ٔ َو ُِظ بَٔیٔذظ َِّ ي َِ ٠ُِی َٓ  ٔ ََُظ بَٔیٔذظ ِّ ي َِ ََ أَِ٪ ُی َٓاِسَتَلا ا  و٢ُ ٩ِ٣َ َرأَی ٨ِ٣َُْکّ ُ٘ ٥َ َی ََلٔئ َوَس٠َّ ٌَ ِٟ َّٓاُظ اب٩ُِ ا َِٟحٔذیٔث َو َة ا یَّ

٠ِبٔطٔ َوذَ  َ٘ ٔ ب َٓ ٍِ ب٠َٔٔشا٧ٔطٔ  ٥ِ َیِشَتٔل َٟ َٓإِٔ٪  َٓب٠َٔٔشا٧ٔطٔ   ٍِ ٥ِ َیِشَتٔل َٟ إِٔ٪  ُٕ اِْلٔی٤َا٪ٔ َٓ ٌَ  َٟٔک أَِؿ

ھا ب، رضحت اوبدیعس دخری 

 

َ

دمحمنب العء، انھدنب رسی، اوباعمفہی، اشمع، اامسلیع نب راجء، ، اوبدیعس، سیق نب ملسم، عارؼ نب 

 ےس وج ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ رفامای رکےت ےھت ہک مت ںیم

صخش یسک رکنم )ربایئ فتیصعم( وک وہات دےھکی افر رھپ فہ اےنپ اہھت ےس اےس دبےنل یک دقرت راتھک وہ وت اےس اچےیہ ہک اےس دبؽ 

ڈاےل اےنپ اہھت ےس۔ انہد ےن ہیقب دحثی اک ڑکٹا ایبؿ ایک ےہ افر اس ںیم انب االعلء ذگرا ےہ۔ رھپ ارگ اہھت ےس دبےنل یک عاتق ہن 

  اینپ زابؿ ےس دبےل افر ارگ اس یک یھب عاتق ہن راتھک وہں وت دؽ ےس ربا ےھجمس افر ہی اامیؿ اک آرخی درہج ےہ۔رےھک وت اےس

ھا ب، رضحت اوبدیعس  :  رافی

 

َ

دمحمنب العء، انھدنب رسی، اوباعمفہی، اشمع، اامسلیع نب راجء، اوبدیعس، سیق نب ملسم، عارؼ نب 



 

 

 دخری ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     935    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ا٤ٟبارک، ً٘بہ ب٩ ابوحٜی٥، ٤ًزوب٩ اٟحاریہ، ٟخَّم، ابوا٣یہ طٌباِيابوربیٍ، س٠امی٪ ب٩ داؤد ًتکي، اب٩  :  راوی

 ٜٔ ٩ًَِ ًُتَِبَة ب٩ِٔ أَبٔي َح ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا َتکٔيُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ٍٔ ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٤ًَِزُو ب٩ُِ َجارٔیَةَ َحذَّ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ  ی٥ٕ 

ثَنٔي  و٢ُ فٔيا٠َِّٟخَّٔمُّ َحذَّ ُ٘ َٕ َت ِی َٛ ٠ََبَة  ٌِ ٠ُِت َیا أَبَا َث ُ٘ َٓ ُِٟخَظنٔيَّ  ٠ََبَة ا ٌِ ُِٟت أَبَا َث َ ا٢َ َسأ َٗ َبأِيُّ  ٌِ َة اٟظَّ ٠َِی٥ُِٜ  أَبُو أ٣َُیَّ ًَ ٔ اِْلَیٔة  صَٔذظ

٨ًََِضا َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ُِٟت  َ َّا َسأ بٔي َْ ٨ًََِضا  َِٟت  َ ِذ َسأ َ٘ َٟ ا٢َ أ٣ََا َواہللٔ  َٗ َُٔش٥ُِٜ  ا٢َ ب١َِ ائَِت٤ٔزُوا أَِن َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َّ

ا َود٧َُِیا ٣ُِؤثََزّة َو  ٌّ ََّب ا َوَصّوی ٣ُت ًّ َّي إَٔذا َرأَیَِت ُطًحا ٣َُلا ٨ِ٤َُِْٟکٔ َحت ٩ًَِ ا ٖٔ َوَت٨َاَصِوا  زُو ٌِ ٤َ ِٟ ًَِحاَب ک١ُِّ ذٔی َرإِٔی بَٔزأِیٔطٔ بٔا ٔ إ

 َِ ٔشَک َوَد ِٔ نٔي ب٨َٔ ٌِ ٠َِیَک َی ٌَ َٓ  ٔ ا١ٔ٣ٔ ٓٔیض ٌَ ٠ِٟٔ ٔ َِٟح٤ِز ًَََّي ا ِبٕف  َٗ ََُِ ٓٔیطٔ ٣ِٔث١ُ  ٔ اٟؼَّ ََِ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َوَرائ٥ُِٜٔ أَیَّا٦َ اٟؼَّ َٓ َوا٦َّ  ٌَ ِٟ ٨َِک ا ًَ ٥ِ

٤ِٔشيَن ٣ٔ  َْ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِجزُ  َٗ ٠٤َٔطٔ َوَزاَدِٔي َُيَُُِظ  ًَ ٠٤َُوَ٪ ٣ِٔث١َ  ٌِ ٤ِٔشيَن َرُجَّل َی َْ  ٔ ٤ِٔشيَن ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٨ِ ٣ِٔث١ُ أَِجز َْ ا٢َ أَِجزُ  َٗ  ُض٥ِ 

ی، انب اابملرک، ہبقع نب اوبمیکح، رمعفنب ااجلرہی، یمخل، اوباہیم ةعشین ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت 

ک

 

ؼی

اوبرعیب، امیلسؿ نب داؤد 
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ْم ، ، ےک ابرے ںیم ایک ےتہک اوب ہبلع یشخ ےس رعض ایک ہک اے اوب ہبلع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آتی رکہمی، ، 

ُک
َ
س
فُ

وہا؟ اوہنں ےن رفامای ہک دخایک مسق مت ےن اکی اجےنن فاےل ےس اس ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اھت وت آپ ےن رفامای ہک ہکلب یکین اک مکح 

یت ےہ افر وخاشہ رکےت روہ افر اکی دفرسے وک ربایئ ےس رفےتک روہ اہیں کت ہک مت ہی دوھکی ہک یسک وجنکس آدیم یک اعاتع یک اج

رے اسفنین یک اابتع یک اجیت ےہ افر داین ےک ےھچیپ اھباگ اجات ےہ افر رہاصبح راےئ اینپ راےئ وک دنسپ رک ےک اس رپ اھٹیب ےہ وت رھپ اہمت

ربص رکان ذہم اےنپ سفن وک الزؾ ڑکپان ےہ افر وعاؾ وک اینپ اجبن ےس وھچڑ دف ویکہکن اہمترے دعب اےسی دؿ آےن فاےل ںیہ ہک نج ںیم 

)دنی رپ( ااسی ےہ ہک ےسیج ااگنرہ وک ڑکپان۔ اؿ دونں ںیم دنی رپ لمع رکےن فاےل وک اچپس اعلم ارفاد اک ارجےلم اگ وج اس شیج لمع 



 

 

رکےت ںیہ رفافی ےتہک ںیہ ہک اؿ ےک العفہ دفرسے رفاة ےن ہی یھب ااضہف ایک ےہ ہک یسک احصیب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی اچپس اک 

 اؿ ںیم ےک اچپس اک وہاگ؟ رفامای ہک ںیہن مت ںیم ےس اچپس اک۔ارج 

ی، انب اابملرک، ہبقع نب اوبمیکح، رمعفنب ااجلرہی، یمخل، اوباہیم ةعشین :  رافی

ک

 

ؼی

 اوبرعیب، امیلسؿ نب داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     936    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ًبذاٌٟزیز ب٩ حاز٪، ٤ًارہ اب٩ ٤ًزو، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ اٌٟاؾ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٨َٔبيُّ أَ٪َّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٤ِزٔو بِ َحذَّ ًَ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ًَِزٕو  ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَُض٥ِ  ٔ ب٩َِ أَبٔي َحاز٦ٕٔ َحذَّ زٔیز ٌَ ِٟ أؾ أَ٪َّ ًَِبَذ ا ٌَ ِٟ ٩ٔ ا

ِتَٔي َز٣َ  َٕ ب٥ُِٜٔ َوبٔز٣ََإ٪ أَِو یُؤطُک أَِ٪ َیأ ِی َٛ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ب٠ََّة َتِبَقي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ زِب١َُ ا٨َّٟاُض ٓٔیطٔ ََغِ َِ اْ٪ ُی

 ٌٔ ََٜذا َوَطبََّک بَيَِن أََػابٔ ََا٧ُوا َص َٓ ُٔوا  َت٠َ ِْ ِذ ٣َزَٔجِت ًُُضودُص٥ُِ َوأ٣ََا٧َاتُُض٥ِ َوا َٗ ْة ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  َٟ َٕ ب٨َٔا یَا حَُثا ِی َٛ اُٟوا َو َ٘ َٓ طٔ 

ُٓوَ٪  ٔ ز ٌِ ُذوَ٪ ٣َا َت ُْ ِ ا٢َ َتأ َٗ ت٥ُِٜٔ َرُسو٢َ اہللٔ  ًَا٣َّ ت٥ُِٜٔ َوَتَذُروَ٪ أ٣ََِز  اػَّ َْ  ٔ ًَََّي أ٣َِز ب٠ُٔوَ٪  ِ٘  َوَتَذُروَ٪ ٣َا ت٨ُِْٔکُوَ٪ َوُت

یبنعق، دبعازعلسی نب احزؿ، امعرہ انب رمعف، رضحت دبعاہلل نب رمع نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

زامہن ںیم ایک احؽ وہاگ ہک رفامای ہک رقبی ےہ ااسی زامہن آاجےئ ہک ولگ اس ںیم اھچےن اجںیئ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترا اس 

ےگ افر اؿ ںیم وج دنگے ںیہ وھبےس فہ رہ اجںیئ ےگ اےھچ ولگ اھٹ اجںیئ ےگ نج ےک دہع وٹٹ اجںیئ ےگ افر اؿ یک ااموتنں ںیم 

ں وک اکی دفرسے ںیم المدای ہک اس رطح آسپ ںیم االتخػ رکںی ایخوتنں وہیگ۔ افر االتخػ ایک رکںی ےگ افر آپ ےن اینپ اویلگن

 ےگ۔ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ےسیک رںیہ اس فتق۔ رفامای ہک سج وک مت

اخص ولوگں ےک اعمالمت یک رطػ وتمہج وہ۔ افر اےنپ ااھچ ےتھجمس وہ اےس ڑکپے روہ افر ےسج ربا ےتھجمس وہ اےس وھچڑ دف اےنپ اخص 

 وعاؾ وک وھچڑ دف۔



 

 

 یبنعق، دبعازعلسی نب احزؿ، امعرہ انب رمعف، رضحت دبعاہلل نب رمع نب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿڑلا :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     937    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ٓـ١ ب٩ دٛين، یو٧ص ب٩ ابواسحاٚ، ١٫ ب٩ ْباب، ابواٌَٟلء، ًْک٣ہ، حرضت ًبذاہلل ب٩  :  راوی

 ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ اٌٟاؾ

٩ًَِ صََٔل٢ٔ   َٙ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ أَبٔي إِٔسَح يِٕن َحذَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ دُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ بَّإب أَبٔي ا َْ  ب٩ِٔ 

ا٢َ بَِی٤َ٨َا  َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ثَنٔي  ٣َُة َحذَّ ثَنٔي ًِْٔکٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذِ َذَِکَ َحذَّ ًَ َّي اہللُ  ٧َِح٩ُ َحِو٢َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ََٜذا َوَطبََّک  ِت أ٣ََا٧َاتُُض٥ِ َوکَا٧ُوا َص َّٔ َْ ِذ ٣َزَٔجِت ًُُضودُص٥ُِ َو َٗ ا٢َ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا٨َّٟاَض  َ٘ َٓ ٔٔت٨ََِة  ِٟ َِٟیطٔ ا ٔ ٤ُِت إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔطٔ  بَيَِن أََػابٔ

یِ  َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُٖ ٔ ز ٌِ ِذ ب٤َٔا َت ُْ ٠ًََِیَک َٟٔشا٧ََک َو ِٟز٦َِ بَِیَتَک َوا٠٣ِِٔک  ا٢َ ا َٗ ٠َنٔي اہللُ َٓٔذاَک  ٌَ َٔک َج ١ُ ٨ًَِٔذ ذَٟ ٌَ ِٓ َِ ٣َا ت٨ُِْٔکُ  َٕ أَ َوَد

ةٔ  ا٣َّ ٌَ ِٟ ٨ًََِک أ٣ََِز ا  َِ ٔشَک َوَد ِٔ ةٔ َن اػَّ َْ  ٔ ٠َِیَک بٔأ٣َِز ًَ  َو

 اوبااحسؼ، لھ نب ابخب، اوباالعلء، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اہرفؿ نب دبع اہلل، لضف نب دنیک، ویسن نب

نب ااعلص ےتہک ںیہ ہک مہ اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اردرگد ےھت بج آپ ےن ہنتف اک ذرک رکےت وہےئ رفامای 

ر اینپ اامدتناری وک وھچڑ دںی افر فہ اےسی وہاجںیئ )االتخػ رکےت ہک بج مت ولوگں وک دوھکی ہک اےنپ دہعفں وک وتڑ رےہ ںیہ اف

وہےئ( آپ ےن اینپ اویلگنں وک اکی دفرسے ںیم المدںی۔ دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ڑھکا وہا افر ںیم ےن رعض ایک ہک اہلل ےھجم آپ رپ 

ؿ وک اقوب ںیم رھک۔ وج ابت )رشیع اابتعر ےس( ایھچ وہ دفا رکدے ںیم اس فتق ایک رکفں؟ رفامای ہک اےنپ رھگ وک الزؾ ڑکپف افر اینپ زاب

 اےس ےل ول افر ےسج طلغ وھجمس اےس وھچڑ دف۔ افر مت رپ اخص اےنپ سفن یک االصح رضفری ےہ افر وعاؾ ےک اعمالمت وک وھچڑ دف۔

رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اہرفؿ نب دبعاہلل، لضف نب دنیک، ویسن نب اوبااحسؼ، لھ نب ابخب، اوباالعلء، رکعہم،  :  رافی



 

 

 اعتیل ہنع نب ااعلص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     938    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذب٩ ًبادہ واسلی، یزیذاب٩ ہارو٪، ارسائی١، ٣ح٤ذ ب٩ جحادہ، ًلیہ ًوفي، حرضت ابوسٌیذْذری رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََ  ائٔی١ُ َحذَّ ٧َََا إرِٔسَ َ َ ِْ نٔي اب٩َِ َصاُروَ٪ أَ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُذ َی َِٟوأسٔلیُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ًَُباَدَة ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َة َحذَّ ٔلیَّ ًَ  ٩ًَِ ُذ ب٩ُِ ُجَحاَدَة  ا ٣َُح٤َّ

 ٔ ِٟحَٔضاد ١ُ ا ـَ ِٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس ِوفٔيِّ  ٌَ ِٟ ٕ ا ًَِذ٢ٕ ٨ًَِٔذ ُس٠َِلإ٪ َجائٔز  ک٤َٔ٠َُة 

 ٕ ٕ َجائٔز  أَِو أ٣َٔيَ

نب اہرفؿ، ارسالیئ، دمحم نب احجدہ، ہیطع وعیف، رضحت اوبدیعسدخری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن دمحمنب ابعدہ فایطس، سیدیا

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رتہبنی اہجد ااصنػ فقح یک ابت اظمل ابداشہ ای اظمل احمک ےک اسےنم انہک ےہ۔

 ارسالیئ، دمحم نب احجدہ، ہیطع وعیف، رضحت اوبدیعسدخری ریض اہلل اعتیل ہنعدمحمنب ابعدہ فایطس، سیدیانب اہرفؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     939    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ اٌَٟلء، ابوبْک، ٣ِيَہ ب٩ زیاد٣وػَّي، ًذی ب٩ ًذی، حرضت رعض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ُِٟؤػَّٔيُّ  ََةُ ب٩ُِ زٔیَادٕ ا ث٨ََا ٣ُِٔي ٧َََا أَبُو بَِْکٕ َحذَّ َ َ ِْ َ ََلٔئ أ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َََة َحذَّ ٤ًَٔي زِٔض اب٩ِٔ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ًَٔذٓیٕ  ًَٔذیِّ ب٩ِٔ 

 ٔ َِٟخٔلیَئُة فٔي اِْلَِرٔق کَاَ٪ ٩ِ٣َ َطض ا٢َ إَٔذا ٠َٔ٤ًُِت ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ِٜٔٔذیِّ  ا٢َ ٣َزَّّة اِل َٗ َصَضا َو ََْٓکٔ َذَصا 

٨ًََِضا َو٩ِ٣َ  ٩ِ٤َ َُاَب  َٛ َصا کَاَ٪  ٩ِ٤َ َطضَٔذصَا أ٧ََِْکَ َٛ ٔؿَیَضا کَاَ٪  ٨ًََِضا ََفَ  َُاَب 

دمحم نب االعلء، اوبرکب،  ریغہ نب زایدومیلص، دعی نب دعی، رضحت رعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

اےس ربا اھجمس۔ وت فہ اس صخش یک رطح  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج زنیم ںیم وکیئ انگہ ایک اجات ےہ وت سج صخش ےن اےس داھکی افر

 ےہ وج اس ےس اغبئ وہ افر اس انگہ ےک رکےن رپ رایض وہ وت فہ ااسی ےہ شیج ہک اس ےن انگہ وک وہےت داھکی۔

 دمحم نب االعلء، اوبرکب،  ریغہ نب زایدومیلص، دعی نب دعی، رضحت رعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     940    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ِيَہ ب٩ زیاد، ًذی ب٩ ًذی،اح٤ذب٩ یو٧ص، ابوط٬اب،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ًَٔذٓیٕ  ًَذٔیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ َََة اب٩ِٔ زٔیَاد ٩ًَِ ٣ُِٔي ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  يِّ َػَّ

٨ًَِضَ  ٩ِ٤َ َُاَب  َٛ َصَضا کَاَ٪  ََْٓکٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َطضَٔذَصا  َٗ  ا٧َِحَوُظ 

ھا ب،  ریغہ نب زاید، دعی نب دعی، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی رصتخما افر ذرا ےس رفؼ ےس وقنمؽ ےہ۔

 

َ

 ادمحنب ویسن، اوب

ھا ب،  ریغہ نب زاید، دعی نب دعی، :  رافی

 

َ

 ادمحنب ویسن، اوب



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ارم ابرعملفػ فیہن نع ارکنمل اک ایبؿ

     941    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٤ًزوب٩ ٣زہ، ابواٟبختَی :  راوی

ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز  ِٔ ٕب َوَح ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ََِٔي َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ َِٟبِختََٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔي ا ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ُوطُ  ِٔ َٟ َبُة َوصََذا  ٌِ ث٨ََا ُط ََ َحذَّ ا َٗ

ثَنٔي َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟبٔ  ُ٪ َحذَّ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ و٢ُ و  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َّي اہلل٩ِ٣َُ َس٤ٔ ٥َ أَ٪َّ  يِّ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ُٔٔشض٥ِٔ  ٔذُروا ٩ِ٣ٔ أَِن ٌِ ٔذُروا أَِو ُی ٌِ َّي َی ٩َِٟ یَِض٠ََک ا٨َّٟاُض َحت ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

یلص اہلل ہیلع فآہل امیلسؿ نب رحب، صفح نب رمع، ہبعش، رمعفنب رمہ، اوبارتخبلی ےتہک ںیہ ےھجم اس صخش ےن التبای سج ےن روسؽ اہلل 

فملس ےس انس ہک آپ رفامےت ےھت ہکبج امیلسؿ نب رحب ےن رفامای ہک ھجم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس 

اکی ےن ایبؿ ایک ہک آپ ےن رفامای ولگ رہسگ الہک ںیہن وہں ےگ اہیں کت ہک اےنپ آپ ےس ذعر رکںی ای رفامای ہک اےنپ آپ ےس 

  اجںیئ۔ذعر ےیک

 امیلسؿ نب رحب، صفح نب رمع، ہبعش، رمعفنب رمہ، اوبارتخبلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایقتم اقمئ وہےن اک ایبؿ

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم اقمئ وہےن اک ایبؿ



 

 

     942    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبذاہلل، ابوبْک ب٩ س٠امی٪، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

 ًَ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ َوأَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ َحذَّ ََِٔي َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ٩ِ اٟزُّصِزٔیِّ 

َِٟی٠َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذاَت  َّي اہللُ  َّي ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ َػَّ َٗ ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  َ٪ أَ٪َّ  ٌَٔظأئ فٔي آَٔخٔ َحَیاتٔطٔ ُس٠َامِیَ ِٟ ٕة َػََلَة ا

 َّ٤٠َ ٩ِ صُ َٓ ََ َیِبَقي ٤٣َّٔ ًَََّي َرأِٔض ٣ٔائَةٔ َس٨َٕة ٨ِ٣َٔضا  إٔ٪َّ  َٓ ِی٠ََت٥ُِٜ َصٔذظٔ  َٟ ا٢َ أََرأَیُِت٥ُِٜ  َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ ا٢َ ا َس٥ََّ٠  َٗ ٔ اِْلَِرٔق أََحْذ  ًَََّي َهِضز َو 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ٔة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٟ ا َ٘ َوص١َٔ ا٨َّٟاُض فٔي ٣َ َٓ ٩ًَِ ٣ٔائَٔة َس٨َٕة اب٩ُِ ٤ًََُز  ٔ اِْلََحادٔیٔث  ٩ًَِ َصٔذظ ثُوَ٪  ٥َ ت٠َِٔک ٓامَٔی یََتَحذَّ

ٔ اِْلَِرٔق  ًَََّي َهِضز َِٟیِو٦َ  ٩ِ صَُو ا ََ َیِبَقي ٤٣َّٔ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٤ََّا  ُ٪ َوإ٧ٔ َِِٟقِ ٦َ َذَٟٔک ا  یُزٔیُذ بٔأَِ٪ ی٨ََِْخٔ

لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل نب دبع اہلل، اوبرکب نب امیلسؿ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ادمح نب 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ آرخی ایحت ںیم اکی رات ںیمہ اشعء یک امنز زپاھیئ۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ے وہےئگ افر رفامای ہک ایک مت ےن ہی رات دیھکی؟ اس ےیل ہک وج ولگ آج یک رات رفےئ زنیم رپ وموجد فملس ےن السؾ ریھپا وت ڑھک

ہیلع ںیہ اؿ ںیم ےس وکیئ ابیق ںیہن رےہ اگ انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک سپ ولوگں ںیم اغمہطل دیپا وہایگ روسؽ اہلل یلص اہلل 

فہ اؿ ااحدثی ےس ایبؿ رکےت ںیہ ہک وس اسؽ ےک ابرے ںیم وس اسؽ ےک دعب ایقتم اقمئ وہ فآہل فملس ےک اس وقؽ ےک ابرے ںیم 

اجےئ یگ )احالہکن ہی طلغ ےہ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وت ہی رفامای ہک وج آج یک رات رفےئ زنیم رپ وموجد ںیہ اؿ ںیم 

اک دصقم اھت ہک ہی دصی ذگر اجےئ یگ افر ا یل دصی رشفع وہیگ سج ںیم ےئن ےس وکیئ ابیق ںیہن رےہ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 دیپا وہےن فایل لسن وہیگ )ہن ہی ہک ایقتم اقمئ وہاجےئ یگ(۔

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل نب دبعاہلل، اوبرکب نب امیلسؿ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایقتم اقمئ وہےن اک ایبؿ

     943    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جبيَ، حرضت ابوث٠ٌبہ ْظني  ٣وسي ب٩ س١٬، ححاد ب٩ ابزاہی٥، اب٩ وہب، :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

 ٔ اؤیَُة ب٩ُِ َػاٟ ٌَ ثَنٔي ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ َسِض١ٕ َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحذَّ  ٩ًَِ ٕح 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ُ  ُجَبيَِ حٔزَ اہللُ َصٔذظٔ اِْل ٌِ ٩َِٟ ُی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟخَظنٔيِّ  ٠ََبَة ا ٌِ ٕٔ أَبٔي َث َة ٩ِ٣ٔ نِٔؼ َّ٣

 ٕ  َیِو٦

ل، اجحج نب اربامیہ، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج، ، رضحت اوب ہبلع ینشخ ریض اہلل
ھ

َ

اعتیل ہنع  ومیس نب 

رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اس اتم وک آدےھ دؿ ےس مک ںیم ہن متخ رکے اگ آدےھ دؿ ےس رماد 

 ایقتم اک دؿ ےس ینعی اا ربس ےس مک ںیم ہی اتم متخ ہن وہیگ افر ایقتم ںیہن آےئ یگ۔

ل، اجحج نب اربامیہ، انب فبہ، :  رافی
ھ

َ

اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج، رضحت اوب ہبلع ینشخ ریض اہلل اعتیل  ومیس نب 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ افر گنج فدجؽ اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم اقمئ وہےن اک ایبؿ

     944    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًث٤ا٪، ٣ِيَہ، ػٔوا٪، رشیح ب٩ ًبیذ، حرضت سٌذ ب٩ ابي وٗاؾ :  راوی

ٔذ  ٌِ ٩ًَِ َس یِٔح ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ  ٩ًَِ رُشَ َواُ٪  ِٔ ثَنٔي َػ ََةٔ َحذَّ ٤ُِِٟٔي ث٨ََا أَبُو ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ ث٨ََا  َّي ب٩ِٔ أَبٔي َحذَّ إؾ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َّٗ َو



 

 

 ٕ َٕ یَِو٦ ص٥ُِ نِٔؼ َ تٔي ٨ًَِٔذ َربَِّضا أَِ٪ یَُؤَخِّ حٔزَ أ٣َُّ ٌِ ََ َت ِّي َْلَِرُجو أَِ٪  ِٔ ا٢َ إ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َِٟیِو٦ٔ  اہللُ  َٔک ا ُٕ ذَٟ ٥ِ نِٔؼ َٛ ٕذ َو ٌِ ٗٔی١َ َٟٔش

٤ُِص ٣ٔائَٔة َس٨َةٕ  َْ ا٢َ  َٗ 

اؿ، رشحی نب دیبع، رضحت دعس نب ایب فاقص رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمعفنب امثعؿ،  ریغہ، وفص

ہک کشیب ںیم ادیم رکات وہں ہک ہی اتم اےنپ رپفرداگر ےک زندکی اینت اعزج وت ںیہن وہیگ ہک فہ اےس آدےھ دؿ یک یھب تلہم ہن 

ربس۔ )ویکہکن رقآؿ رکمی ےک اطمقب  66::ہک فصن ویؾ انتک ےہ؟ رفامای ہک دے، رضحت دعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ایگ 

 (ربس اک وہاگ666آرخت اک اکی دؿ 

 رمعفنب امثعؿ،  ریغہ، وفصاؿ، رشحی نب دیبع، رضحت دعس نب ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ : ابب

 رمدتنی اک مکح

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمدتنی اک مکح

     945    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 (اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ح٨ب١، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ )ب٩ ابي جہ١ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُذ  ٠ًََ َحذَّ ٠ًًَٔیا  ٣ََة أَ٪َّ  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٧َََا أَیُّوُب  َ َ ِْ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَ ث٨ََا إِٔس٤َ ذٔ ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ َحذَّ َٚ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ََل٦ أرَِحَ ِیطٔ اٟشَّ

ُض٥ِ بٔاٟ َٗ ٩ِ ْٔلرُِحٔ ُٛ ٥َِٟ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبَّإض  َّ َذَٟٔک اب٩َِ  َب٠َ َٓ  ٔ ٩ًَِ اِْلِٔسََل٦ وا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َاّسا اِرَتذُّ َّي اہللُ  ٨َّارٔ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

إٔ٪َّ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َ٘ ات٠َُٔض٥ِ بٔ َٗ ٨ُِت  ُٛ َذأب اہللٔ َو ٌَ بُوا بٔ ذِّ ٌَ ََ ُت ا٢َ  ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّي اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ



 

 

ا٢َ ٩ِ٣َ بَذَّ  َٗ  ٥َ ًَبَّإض َوَس٠َّ ا٢َ َویَِح اب٩ِٔ  َ٘ َٓ ََل٦  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ٠ًًَٔیا  َّ َذَٟٔک  َب٠َ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ  ٢َ دٔی٨َُط 

ادمح نب دمحم نب لبنح، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع )نب ایب لہج( رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض 

 دنچ ولوگں وک ولبا دای اھت بج اس یک االطع رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وک یچنہپ وت اہلل اعتیل ہنع ےن االسؾ ےس رھپ اجےن فاےل

رفامای ہک ںیم اںیہن آگ ںیم ںیہن الجات )ویکہکن( کشیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ ہک اہلل ےک ذعاب )آگ( 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ ےک اطمقب ویکہکن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ےس یسک وک ذعاب ہن دف افر ںیم وت اںیہن لتق رکات ر

فآہل فملس ےن رفامای ہک وج اانپ دنی دبتلی رکے وت اےس لتق رکدف۔ انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اس اراشد یک االطع بج 

دردی ےک ےیل وبال رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع وک یچنہپ وت رفامای ہک فحی انب ابعس 
 
)اؿ یک رعتفی رفامیئ( فحی اکظفل یھبک رتمح افر ہ

 اجات ےہ افر یھبک ااہظر اتفس فالیملع ےک ےیل وبال اجات ےہ افر یھبک رعتفی ےک ےیل وبال اجات ےہ۔

 (ادمح نب دمحم نب لبنح، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع )نب ایب لہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمدتنی اک مکح

     946    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل٤ًزوب٩ ًو٪، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًبذاہلل ب٩ ٣زہ، ٣رسوٚ، حرضت  :  راوی

 ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ٧َََََا أَبُو ٣ُ ِْ ِوٕ٪ أَ ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ  َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ

ََ َیٔح١ُّ َد٦ُ َرُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  یُِّب اٟزَّأِي اہللٔ َػَّ ََّ بٔإِٔحَذی ثَََلٕث اٟثَّ ٔ ِّي َرُسو٢ُ اہللٔ إ ََّ اہللُ َوأَِ ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ َیِظَضُذ أَِ٪ 

ًَةٔ  ُٚ ٠َِٟٔح٤َا ارٔ َٔ ٤ُ ِٟ ارُٔک ٟٔٔذی٨ٔطٔ ا ٔص َواٟتَّ ِٔ ُص بٔا٨َّٟ ِٔ  َوا٨َّٟ

تی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعفنب وعؿ، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ےس رفا

رفامای یسک املسمؿ اک وخؿ الحؽ ںیہن ےہ وج ہک وگایہ داتی وہ اہلل یک فدحاتین یک افر اس ابت یک ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں وساےئ نیت 



 

 

وج اےنپ دنی االسؾ وک وھچڑ فہج ےک۔ اکی ہی اشدی دشہ وہ رک زانرکے۔ یسک وک انقح لتق رکے وت اجؿ ےک دبےل اجؿ۔ فہ صخش 

 دے افر )املسمونں یک( امجتع ےس دحیلعہ وہاجےئ۔

 رمعفنب وعؿ، اوباعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمدتنی اک مکح

     947    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٨ا٪ با٫َّي، ابزاہی٥ ب٩ ه٤٬ا٪، ًبذاٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ًبیذ ب٩ ٤ًيَ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ  َِٟباصَّٔٔيُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة  َحذَّ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا  ٩ًَِ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪ 

ََ َیٔح١ُّ َد٦ُ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َیِظ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ََّ اہللَُرضَٔي اہللُ  ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ّذا  َضُذ أَِ٪  َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ

َد ٣َُحارٔبّا ِهَّلِل  َّطُ یُزَِج٥ُ َوَرُج١ْ ََخَ َٓإ٧ٔ َذ إِٔحَؼإ٪  ٌِ ََّ بٔإِٔحَذی ثَََلٕث َرُج١ْ َزَِي َب ٔ َت١ُ أَِو ُیِؼ٠َُب َرُسو٢ُ اہللٔ إ ِ٘ َّطُ یُ إ٧ٔ َٓ َوَرُسؤٟطٔ 

َت١ُ بَٔضا ِ٘ ُی َٓ ّشا  ِٔ ُت١ُ َن ِ٘  أَِو ی٨ُِفَي ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق أَِو َی

ما ؿ، دبعازعلسی نب رعیف، دیبع نب ریمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل 
ه

 

ط

دمحم نب انسؿ ابیلھ، اربامیہ نب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یسک املسمؿ اک وخؿ الحؽ ںیہن ےہ وج ہک اہلل فدحہ الرشکی یک فادحاتین یک افر دمحم یلص اہلل ہیلع

آہل فملس یک راستل یک وگایہ داتیوہ  رگ نیت ابوتں ںیم ےس یسک اکی یک فہج ےس۔ اکی ہی ہک اشدی دشہ وہ رک زان رکے وت اےس رمج ف

ایک اجےئ اگ۔ دفرسے ہی ہک اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس گنج رکےت وہےئ ابیغ وہاجےئ وت اےس لتق رکدای 

 رکدای اجےئ ۔ رسیتے ہی ہک یسک سفن وک لتق رکے انقح وت اس ےک وعض ںیم اےس لتق ایک اجےئ اگ۔اجےئ ای وسیل ای الجفنط 

ما ؿ، دبعازعلسی نب رعیف، دیبع نب ریمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ه

 

ط

 دمحم نب انسؿ ابیلھ، اربامیہ نب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمدتنی اک مکح

     948    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

١٫، ابوبزدہ، حرضت ابو٣وسٰي اطٌزی  اح٤ذب٩ ح٨ب١، ٣شذد، یحیي ب٩ سٌیذ، ٣شذد، ٧اَقہ ب٩ ْاٟذ، ٤ًيَ ب٩ :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ةُ ب٩ُِ  ث٨ََا َُقَّ ْد َحذَّ ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ٌٔیٕذ  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َس ََ َحذَّ ا َٗ ْد  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُشذَّ ث٨ََا ح٤َُِیُذ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ َحذَّ أٟٕذ َحذَّ َْ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أَبُو بُزَِدَة  زٔیِّيَن أََحُذص٤َُ  َحذَّ ٌَ ٥َ َو٣َعٔي َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلَِط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َب٠ُِت إ ِٗ ٩ًَِ أَبُو ٣ُوَسي أَ ا 

 َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َساْٛٔت  َّي اہللُ  ١َ٤َ َوا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٌَ ِٟ َََٔلص٤َُا َسأ٢ََ ا َٓ ٩ًَِ َیَشارٔی  و٢ُ یَا أَبَا ٣ُوَسي أَِو یَا َی٤ٔینٔي َواِْلََخُ  ُ٘ ا٢َ ٣َا َت

زُِت أَ  ٌَ ُٔٔشض٤َٔا َو٣َا َط ًَََّي ٣َا فٔي أَِن أِي  ٌَ ِّٙ ٣َا أَك٠َِ َِٟح َثَک بٔا ٌَ َّٟٔذی َب ٠ُُِٗت َوا ِیٕص  َٗ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ  ِّي ًَ َِ أ َٛ ١َ٤َ َو ٌَ ِٟ َُّض٤َا یَِل٠َُبأ٪ ا ٧

 َ٠ َٗ تٔطٔ  َٔ ٔلَي ٔسَواٛٔطٔ َتِحَت َط ٩ِٜٔ اذَِصِب أ٧ََِت یَا أَبَا أ٧َُِوزُ إ ٨َٔ٠٤َا ٩ِ٣َ أََراَدُظ َوَل ًَ ًَََّي   ١ُٔ٤ ٌِ ََ َنِشَت ١َٔ٤ أَِو  ٌِ ٩َِٟ َنِشَت ا٢َ  َٗ َؼِت 

ذٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ  ٌَ طُ ٣ُ ٌَ َِٟی٩ٔ٤َ ث٥َُّ أَِتَب ًَََّي ا َثطُ  ٌَ َب َٓ ِیٕص  َٗ ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ  ٠ًََِیطٔ ٣ُ ٣ُوَسي أَِو یَا  َِٟقي ٦َ  ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ َوأَ َٗ اْذ  ٌَ

ٍَ دٔی٨َطُ  أَِس٥َ٠َ ث٥َُّ َراَج َٓ ا٢َ صََذا کَاَ٪ یَُضودٔیًا  َٗ ا٢َ ٣َا َصَذا  َٗ  ْٙ َ ُط ؤَساَدّة َوإَٔذا َرُج١ْ ٨ًَِٔذُظ ٣ُوث ََ أَِج٠ُٔص  َٟ ا٢َ  َٗ ؤئ  دٔی٩َ اٟشُّ

 َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ اِج٠ِٔص َن َٗ اُئ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ـَ َٗ َت١َ  ِ٘ َّي یُ أ٣َََز بٔطٔ َحت َٓ اُئ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ ثَََلَث ٣َزَّإت  ـَ َٗ َت١َ  ِ٘ َّي یُ ََ أَِج٠ُٔص َحت ا٢َ 

 ُٗ ُٗو٦ُ أَِو أَ َٓأ٧ََا٦ُ َوأَ ا أ٧ََا  اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ أ٣ََّ ٌَ ا٢َ أََحُذص٤َُا ٣ُ َ٘ َٓ ا َٗٔیا٦َ ا٠َِّٟی١ٔ  ت١َٔ ث٥َُّ َتَذاَِکَ ُ٘ ٣َا  و٦ُ َوأ٧ََا٦ُ َوأَِرُجو فٔي ٧َِو٣َتٔيَٓ

ِو٣َتٔي َٗ  أَِرُجو فٔي 

ادمحنب لبنح، دسمد، ییحی نب دیعس، دسمد، انرقہ نب اخدل، ریمع نب لھ، اوبربدہ، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت 

افر دفرسا  ںیہ ہک ںیم دفارعشی آدویمں ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہا اکی ریمے داںیئ اجبن اھت

ریمے ابںیئ اجبن اھت اؿ دفونں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اعلم )وگررن( اک دہعہ بلط ایک نکیل روسؽ اہلل یلص اہلل 



 

 

ہیلع فآہل فملس )اؿ ےک اس وساؽ ےک وجاب ںیم( اخومش ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اوب ومٰیس ای رفامای 

ے دبعارلنمح نب سیق )رضحت اوب ومٰیس یک تینک( اہمتری ایک راےئ ےہ؟ ںیم ےن اہک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ وک ہک ا

قح ےک اسھت )یبن انبرک( اجیھب ےہ اوہنں ےن ےھجم اےنپ دولں یک ابت ےس علطم ںیہن ایک افر ےھجم ہی ااسحس یھب ہن وہا ہک ہی دفونں 

ان اچ ےت ںیہ اوب ومٰیس ےتہک ںیہ ہک افر وگای ہک ںیم آپ یک وسماک وک آپ ےک وہٹن ےک ےچین دھکی اعلم )وگررنی( اک دہعہ بلط رک

وگررن  راہوہں ہک وہٹن افرپ وک ااھٹ وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مہ رہسگ اےس وگررن ںیہن انبںیئ ای رفامای ہک مہ اےس

 اچےہ نکیل اوبومیس ای رفامای اے دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتیل ہنع مت اجؤ وت اںیہن نمی اک ںیہن انبںیئ ےگ اےنپ اکومں رپ وج اےس

وگررن انب رک  جیھ دای رھپ اؿ ےک دعب رضحت اعمذ نب لبج وک )وگررن( انبای۔ رافی ےتہک ںیہ ہک بج رضحت اعمذ اوبومیس ےک اپس آےئ 

ہیکت راھک وت اوہنں ےن داھکی ہک اکی صخش دنباھ وہا زپا ےہ وپاھچ ہک ہی ایک اعمہلم ےہ  وت اوب ومٰیس ےن رفامای ہک ارتےیئ افر اؿ ےک ےیل

اوب ومٰیس ےن رفامای ہک ہی ےلہپ وہیدی اھت رھپ االسؾ ےل آای رھپ دفابرہ اےنپ دنی یک رطػ ولٹ ایگ ےہ وج ربا دنی ےہ۔ اعمذ نب لبج 

وھٹیبں اک بج کت اہلل افر اس ےک روسؽ ےک ہلصیف ےک اطمقب اےس لتق ہن  ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم اس فتق کت ںیہن

وہا وت ایک اجےئ ۔ نیت رمہبت ہی رفامای انچہچن اس ےک لتق اک مکح دای ایگ وت اےس لتق رکدای ایگ رھپ دفونں ےک درایمؿ رات ےک ایقؾ اک ذترکہ 

یہ رفامای ہک اہجں کت ریما قلعت ےہ ںیم وت وسات وہں افر ایقؾ یھب دفونں ںیم ےس اکی ےن اغابل رضحت اعمذ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 

رکات وہں رفامای ہک ایقؾ الیلل یھب رکات وہں افر وسات یھب وہں افر ںیم اینپ دنین ےک ابرے ںیم یھب ایس )ارجفوثاب یک( ادیم راتھک 

ل ںیم راتھک وہں۔
ی 
ل
َ
ّ ل

 وہں سج یک اےنپ ایقُؾ ا

ییحی نب دیعس، دسمد، انرقہ نب اخدل، ریمع نب لھ، اوبربدہ، رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل  ادمحنب لبنح، دسمد، :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 حش٩ ب٩ ًَّي ح٤اِي یٌني ًبذاٟح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حرضت ابو٣وسٰي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َِٟح٤ٔیٔذ اب٩َِ  ِبَذ ا ًَ نٔي  ٌِ أِيُّ َی ِٟٔح٤َّ ث٨ََا ا ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ َیِحیَي َوبَُزیِذٔ ب٩ِٔ 

َِٟی٩ٔ٤َ َوَرُج١ْ کَاَ٪ یَضُ  اْذ َوأ٧ََا بٔا ٌَ ًَََّيَّ ٣ُ ٔذ٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة  ٩ًَِ اِْلِٔسََل٦ٔ ب٩ِٔ أَبٔي بُزَِدَة  اِرَتذَّ  َٓ أَِس٥َ٠َ  َٓ ودٔیًا 

ا٢َ  َٗ اْذ  ٌَ ٔذ٦َ ٣ُ َٗ ا  َّ٤٠َ َٔک  َٓ ِب١َ ذَٟ َٗ ِذ اِستُتٔیَب  َٗ ا٢َ أََحُذص٤َُا َوکَاَ٪  َٗ ت١َٔ  ُ٘ َٓ َت١َ  ِ٘ َّي یُ ٩ًَِ َدابَّتٔي َحت  ََ أ٧َِز٢ُٔ 

نسح نب یلع امحین ینعی دبعادیمحل نب دبعارلنمح، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اعمذ ریمے 

اھت افر اکی آدیم وج ےلہپ وہیدی اھت رھپ االسؾ ےل آای وت اس ےک دعب فہ االسؾ ےس رمدت وہایگ۔  اپس آےئ افر ںیم نمی ںیم )وگررن(

بج رضحت اعمذ رشتفی الےئ وت اہک ہک ںیم اینپ وساری ےس اس فتق کت ںیہن ارتفں اگ بج کت ہک اےس لتق ہن رک دای اجےئ 

 اہک ہک اس ےس اس ےس ےلہپ وتہب بلط یک اج یکچ یھت۔انچہچن اےس لتق ایک ایگ دعب ںیم اؿ دفونں ںیم ےس یسک اکی ےن 

 نسح نب یلع امحین ینعی دبعادیمحل نب دبعارلنمح، رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمدتنی اک مکح

     950    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، حٔؽ ب٩ طیباِي، ابوبزدہ، :  راوی

ا َٗ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة بَٔضٔذظ ِیَبأِيُّ  ث٨ََا اٟظَّ ْؽ َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِذ اِرَتذَّ ٢َ َحذَّ َٗ ُتَٔي أَبُو ٣ُوَسي بَٔزُج١ٕ  أ َٓ

ا٢َ  َٗ ُط  َ٘ َب ٨ًُُ َٓرَضَ َبَي  أ َٓ ًَاُظ  َذ َٓ اْذ  ٌَ َحاَئ ٣ُ َٓ یّبا ٨ِ٣َٔضا  ِی٠َّة أَِو ََقٔ َٟ ی٩َ  ًَاُظ ًِْٔشٔ َذ َٓ ٠٤َِٟٔٔک ٩ًَِ اِْلِٔسََل٦ٔ  ِبُذ ا ًَ  أَبُو َداُود َوَرَواُظ 

٥ِ یَِذُِکِ  َٟ ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة   ٕ ٩ًَِ أَبٔي ب٩ُِ ٤ًَُيَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي بُزَِدَة  ٩ًَِ َس ِیَبأِيِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ِستَٔتابََة َوَرَواُظ اب٩ُِ  َٔ  ا

ِستَٔتابَةَ  َٔ ٥َِٟ یَِذُِکِ ٓٔیطٔ ا  ٣ُوَسي 



 

 

ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک دمحم نب العء، صفح نب ابیشین، اوبربدہ ےس یہی ہصق رمفی ےہ اوہنں ےن رفامای ہک رضحت اوب ومٰیس 

اپس اکی صخش الای ایگ وج االسؾ ےس رھپ ایگ اھت اوہنں ےن اس صخش وک رقتةی گل گھب سیب راوتں کت االسؾ وبقؽ رکےن یک دوعت 

دی۔ رھپ رضحت اعمذ رشتفی الےئ وت اوہنں ےن یھب اےس االسؾ یک دوعت دی وت اس ےن ااکنر رکدای وت اوہنں ےن اس یک رگدؿ 

دی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک دبعااملکل نب ریمع ےن اوبربدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم اس امر

ابت اک ذرک ںیہن ےہ اس ےس وتہب بلط یک یئگ یھت ہکبج انب لیضف ےن ابیشین ےس اوہنں ےن دیعس نب ایب ربدہ ےس اوہنں ےن اےنپ 

 ےس یہی دحثی رفاتی یک ےہ افر اس ںیم یھب بلط وتہب اک ذترکہ ںیہن ےہ۔ فادل ےس اوہنں ےن اوب ومٰیس

 دمحم نب العء، صفح نب ابیشین، اوبربدہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمدتنی اک مکح

     951    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ٌاذ، ابي، ٣شٌود، ٗاس٥، :  راوی

٥ِ٠َ َی٨ِز٢ِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا أس٥ٔ بَٔضٔذظ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ودٔیُّ  ٌُ ٤َِِٟش ث٨ََا ا ث٨ََا أَبٔي َحذَّ اذٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ ُط َو٣َا اِستََتابَطُ َحذَّ ُ٘ َب ٨ًُُ َّي ُْضٔ   َحت

اعمذ، ایب، وعسمد، اقمس ےس یہی دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک رضحت اعمذ اینپ وساری ےس ںیہن ارتے یتح ہک اس یک انب 

 رگدؿ امر دی یئگ افر اس ےس وتہب ںیہن بلط یک یئگ۔

 انب اعمذ، ایب، وعسمد، اقمس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمدتنی اک مکح

     952    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ٣زوزی، ًَّي ب٩ حش٩، ب٩ واٗذ، یزیذ٧خَّي، ًْک٣ہ،  :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَذ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔذ  ًََّٔيُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحذَّ ٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ا٨َِّٟحؤیِّ 

ٔذ ب٩ِٔ أَبٔي ٌِ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ا٢َ کَاَ٪  َٗ َٙ  ًَبَّإض  ٠َٔح َٓ ِیَلاُ٪  ُط اٟظَّ َّٟ أََز َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٕح یَُِٜتُب َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ رَسِ

َٟطُ  اِسَتَحاَر  َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ َت١َ َیِو٦َ ا ِ٘ ٥َ أَِ٪ ُی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ارٔ  َّٔ َٓ بٔاِلُٜ اَ٪  َّٔ ًَ أََجاَرُظ َرُسو٢ُ  ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل 

 
 

ادمح نب دمحم رمفزی، یلع نب نسح، نب فادق، ، سیدیخن

ؿ ےن  السھ دای افر فہ افکر ےس اج ےلم روسؽ اہلل نب دعس نب ایب ارسلح، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکبت ےھت اںیہن اطیش

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک رفز اؿ ےک لتق اک مکح دے دای رضحت امثعؿ نب افعؿ ےن اؿ ےک ےیل اامؿ امیگن وت روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن اامؿ دے دی۔

، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب دمحم رمفزی، یلع نب نسح،  :  رافی

 
 

 نب فادق، سیدیخن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمدتنی اک مکح

     953    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اح٤ذ ب٩ ٓـ١، اسبان ب٩ نص، ز٥ً سذی، حرضت ٣ؼٌب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ سٌذ اپ٨ے  :  راوی

 واٟذ حرضت سٌذ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ



 

 

 ٥َ ًَ ا٢َ َز َٗ ث٨ََا أَِسَباُن ب٩ُِ َنِصٕ  ١ٔ َحذَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٕذ اٟشُّ َحذَّ ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ یُّ  ذِّ

ٕح ٨ًَِٔذ ًُِث٤َاَ٪  ٔذ ب٩ِٔ أَبٔي رَسِ ٌِ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َس تََبأَ  ِْ ِتٔح ٣َََّٜة ا َٓ ا کَاَ٪ یَِو٦ُ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٕذ  ٌِ طُ ٩ًَِ َس َٔ َٗ َّي أَِو َحاَئ بٔطٔ َحت َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ب٩ِٔ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٌَ ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َباَی َٓ ِبَي  َٔک یَأ َِٟیطٔ ثَََلثّا ک١ُُّ ذَٟ ٔ ٨ََوَز إ َٓ ٍَ َرأَِسُط  َٓ ًَِبَذ اہللٔ ََفَ  ٍِ ٔ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ بَای َ٘ ُط َٓ

ٔلَي صََذا َحِیُث َرآِٔي  و٦ُ إ ُ٘ ا٢َ أ٣ََا کَاَ٪ ٓٔی٥ُِٜ َرُج١ْ َرٔطیْذ َی َ٘ َٓ ًَََّي أَِػَحابٔطٔ  َب١َ  ِٗ َذ ثَََلٕث ث٥َُّ أَ ٌِ تٔطٔ َٛ َب ٌَ ٩ًَِ بَِی ُت یَذٔی  ِٔ َٔ

َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِی٨َٔک  ٌَ َِٟی٨َا بٔ ٔ ََّ أَِو٣َأَِت إ ٔشَک أَ ِٔ اُٟوا ٣َا ٧َِذرٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا فٔي َن َ٘ َٓ ُت٠ُُط  ِ٘ َی ائ٨َُٔة َٓ َْ َُٟط  ََ ی٨ََِبِٔي ٨َٟٔٔبٓيٕ أَِ٪ َتُٜوَ٪ 

ًِئُن  َ  اِْل

 رصن، ز م دسی، رضحت بعصم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دعس اےنپ فادل رضحت دعس ریض امثعؿ نب اوبہبیش، ادمح نب لضف، اابسط نب

اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک حتف ہکم ےک رفز دبعاہلل نب دعس نب ایب رسح، رضحت امثعؿ نب افعؿ ےک 

ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ڑھکا رکدای افر رفامای ہک ای روسؽ اہلل اپس پھچ رک ھٹیب ےئگ فہ اںیہن ےل رک آےئ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاہلل وک تعیب رکںیل وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ رس رابرک ااھٹای افر اؿ یک رطػ نیت 

ایل رھپ اےنپ احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع یک رطػ وتمہج وہےئ افر رمہبت داھکی افر رہ رمہبت ااکنر ایک رھپ نیت رمہبت ےک دعب اؿ وک تعیب رک

رفامای ہک مت ںیم وکیئ رلج ردیش ںیہن اھت ہک وج اس یک رطػ ڑھکا وہ رک اےس لتق رکداتی۔ بج اس ےن ےھجم داھکی ہک ںیم ےن اس وک 

فملس ںیمہ ںیہن ولعمؾ اھت ہک آپ ےک دؽ ںیم  تعیب رکےن ےس اہھت رفک ایل ےہ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ایک ےہ آپ ےن اینپ آھکن ےس رامری رطػ ااشرہ ویکں ںیہن رفامای ؟ رفامای ہک یسک یبن ےک ےیل انمبس ںیہن ہک فہ آوھکنں یک ایختن 

 رکے۔

نب دعس اےنپ فادل رضحت  امثعؿ نب اوبہبیش، ادمح نب لضف، اابسط نب رصن، ز م دسی، رضحت بعصم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 دعس ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمدتنی اک مکح



 

 

     954    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌبي، جزیز رضي اہلل تٌالي ٨ًہٗتبیہ ب٩ سٌیذ،  :  راوی

بٔ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا ح٤َُِیُذ ب٩ُِ  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُت َحذَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز يِّ 

 َٙ و٢ُ إَٔذا أَبَ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ  ٔلَيا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ِبُذ إ ٌَ ِٟ ِذ َح١َّ َد٣ُطُ  ا َ٘ َٓ ٔک  ِ  اْٟشِّ

 ی ہ نب دیعس، یبعش، زجری ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک بج
ت

 

قی
 

 الغؾ )املسمؿ دنبہ( رشک یک رطػ اھبگ اجےئ وت  ے کش اس اک وخؿ الحؽ وہایگ۔

 ی ہ :  رافی
ت

 

قی
 نب دیعس، یبعش، زجری ریض اہلل اعتیل ہنع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتسگخ روسؽ یک زسا

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اتسگخ روسؽ یک زسا

     955    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًباد ب٩ ٣وسٰي ْتَّي، اس٤اًی١ ب٩ جٌرف ٣ذِي، ارسائی١، ًث٤ا٪ اطحا٦، ًْک٣ہ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ًباض رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ ًُِث٤َ  ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ٤ََِٟذِٔيُّ  رَفٕ ا ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َج ٧َََا إِٔس٤َ َ َ ِْ َّٔيُّ أَ ُِٟختَّ ًَبَّادُ ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ث٨ََا  ًَ َحذَّ  ٔ ا٦ حَّ ا٢َ اَ٪ اٟظَّ َٗ ٣ََة  ٩ِ ًِْٔکٔ

 َ٘ ٥َ َوَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َٟٕذ َتِظُت٥ُ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ُط أ٦ُُّ َو َٟ ًََِّم کَا٧َِت  ًَبَّإض أَ٪َّ أَ ث٨ََا اب٩ُِ  ََل َت٨َِتهٔي َوَیزُِجزُصَا َحذَّ َٓ َی٨َِضاَصا  َٓ ٍُ ٓٔیطٔ 

 ٌَ ِی٠َٕة َج َٟ ا کَا٧َِت َذاَت  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ََل َت٨ِزَٔجزُ  طُ فٔي َٓ ٌَ َوَؿ َٓ َو٢َ  ِِ ٔ٤ِٟ َذ ا َْ َ أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَتِظُت٤ُُط  ًَ َّي اہللُ  ٍُ فٔي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َ٘ ٠َِت َت



 

 

ا أَِػ  َّ٤٠َ َٓ  ٔ٦ َخِت ٣َا ص٨َُاَک بٔاٟذَّ ٠ََٓلَّ  ١ْ ِٔ ٍَ بَيَِن رِٔج٠َِیَضا كٔ َٗ َو َٓ َت٠ََضا  َ٘ َٓ ٠ًََِیَضا  َٜأَ  ٔ بَِل٨َٔضا َواتَّ َٔک ٟ َّي َبَح ذُِٔکَ ذَٟ َزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ا َٗ  ََّ ٔ ٌّٙ إ ٠َِیطٔ َح ًَ ١َ لٔي  ٌَ َٓ ١َ ٣َا  ٌَ َٓ ا٢َ أَِنُظُذ اہللَ َرُجَّل  َ٘ َٓ ٍَ ا٨َّٟاَض  َح٤َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی ا٨َّٟاَض َوصَُو اہللُ  ًََِّم َیَتَخلَّ َ ا٦َ اِْل َ٘ َٓ  ٦َ

َّي َذ بَيَِن یََذِی ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٌَ َٗ َّي  ِٟز٢َُ َحت ٍُ ٓٔیَک  َیَتزَ َ٘ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧ََا َػاحٔبَُضا کَا٧َِت َتِظُت٤َُک َوَت َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ٔ ِؤَُٟؤَتئِن َوکَا٧َِت بٔي َرٓ ََل َت٨ِزَٔجزُ َولٔي ٨ِ٣َٔضا اب٨َِأ٪ ٣ِٔث١ُ ا٠ُّٟ َٓ ََل َت٨َِتهٔي َوأَِزُجزَُصا  َٓ أ٧ََِضاَصا  َٓ ِٟ ا کَاَ٪ ا َّ٤٠َ َٓ ّة  َ٘ ٠َِت ی ٌَ َبارَٔحَة َج

ا٢َ  َ٘ َٓ َت٠ُِتَضا  َٗ َّي  ٠َِیَضا َحت ًَ َٜأُِت  ُتُط فٔي بَِل٨َٔضا َواتَّ ٌِ َوَؿ َٓ َو٢َ  ِِ ٔ٤ِٟ ِذُت ا َْ َ أ َٓ ٍُ ٓٔیَک  َ٘ ٠َِیطٔ  َتِظُت٤َُک َوَت ًَ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

ََ اِطَضُذوا أَ٪َّ َد٣ََضا َصَذْر  ٥َ أَ  َوَس٠َّ

ی، اامسلیع 

ل

 

ی

 

د

نب رفعج دمین، ارسالیئ، امثعؿ ااحشؾ، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ابعد نب ومٰیس 

آپ ےہ ہک اکی ادنےھ یک اؾ فدل )فہ ابدنی سج ےن امکل اک ہچب انج وہ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربا الھب اہک رکیت یھت افر 

 ہلل( وغشمؽ ریتہ
ِ
ُو ُذ ث 
َع

 

ب
 یھت۔ فہ ادناھ اےس اس ےس عنم رکات اھت وت فہ ابز ہن آیت یھت افر فہ اےس ڈات ات اھت نکیل فہ اس یک یک ربایئ ںیم 

ڈاٹن ںیہن یتنس یھت۔ رافی ےتہک ںیہ ہک اکی رات بج فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وجہ ںیم زپی یھت افر آپ وک ربا 

 ایل افر اس ےک ٹیپ رپ رھک دای افر اس رپ ہیکت اگل ایل۔ افر اےس لتق رکدای۔ اس وعرت الھبہہک ریہ یھت وت اس ےک ادنےھ امکل ےن رجنخ

یک اٹوگنں ےک درایمؿ ہچب زپا وہا اھت وت فہ فاہں رپ وخؿ ےس ڑھتل ایگ حبص وک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اس اک 

 اس صخش وک سج ےن اےنپ افرپ ریماقح رےتھک وہےئ ہی لعف ایک ےہ اہلل یک مسق داتی ذترکہ وہا وت آپ ےن ولوگں وک عمج ایک افر اہک ہک ںیم

آہل فملس وہں ہک فہ ڑھکا وہاجےئ وت فہ ادناھ ڑھکا وہایگ افر ولوگں یک رگد ںین الھپاتگن رلزات اکاتپن وہا آای، افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس وعرت اک اسیھت وہں فہ آپ وک ربا الھب  یتہ یھت افر آپ یک ےک اسےنم ھٹیب ایگ، افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص

ر اس ےس ربایئ ںیم زپی راہ رکیت یھت ںیم اےس عنم یھب رکات اھت وت فہ ابز ہن آیئ یھت افر اےس ڈااٹن ڈاٹپ وت اس رپ اس اک وکیئ ارث ہن وہا اف

ی ڑبی ایھچ اسیھت یھت ذگہتش رات فہ آپ وک ربا الھب ےنہک یگل افر آپ ےک ابرے ںیم ایسی ریمے دف ومویتں ےسیج ےٹیب ںیہ افر فہ ریم

فیسی ابت ےنہک یگل وت ںیم ےن رجنخ ےل رک اس ےک ٹیپ رپ راھک افر اس رپ ہیکت اگل دای۔ )زفر اگلای( اہیں کت ہک ںیم ےن اےس لتق رکدای 

 دار وگاہ روہ اس اک وخؿ  ،دھراکیبر ہ و ےہ )اضعئ( ےہ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ربخ

ی، اامسلیع نب رفعج دمین، ارسالیئ، امثعؿ ااحشؾ، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ل

 

ی

 

د

 ابعد نب ومٰیس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اتسگخ روسؽ یک زسا

     956    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ًبذاہلل ب٩ جزاح، جزیز، ٣ِيَہ، طٌبي، حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِبُذ اہللٔ  ًَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َو ٨ًَِطُ أَ٪َّ یَُضودٔیَّّة َحذَّ ًََّٓٔيٕ َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َََة  ٩ًَِ ٣ُِٔي  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َِٟحزَّأح  ب٩ُِ ا

َٓأَبَِل١َ َرُس  َّي ٣َاَتِت  َضا َرُج١ْ َحت َ٘ َخ٨َ َٓ ٍُ ٓٔیطٔ  َ٘ ٥َ َوَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ و٢ُ اہللٔ َػ کَا٧َِت َتِظُت٥ُ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َّي اہللُ  َّ

 َد٣ََضا

امثعؿ نب اوبہبیش، دبعاہلل نب رجاح، رجری،  ریغہ، یبعش، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی وہید وعرت روسؽ اہلل 

الگ وھگٹن دای یتح ہک فہ رم یئگ افر  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربا الھب  یتہ یھت افر آپ یک ربایئ ںیم زپی ریتہ یھت اکی آدیم ےن اس اک

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک وخؿ دہر )اضعئ رقار( دے دای۔

 امثعؿ نب اوبہبیش، دبعاہلل نب رجاح، رجری،  ریغہ، یبعش، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اتسگخ روسؽ یک زسا

     957    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل، نؼيَ ب٩ َفد، ابواسا٣ہ، یزیذ ب٩ زریح، ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، یو٧ص، ح٤یذ ب٩ ١٫، ٫ارو٪ ب٩  :  راوی

 یو٧ص ب٩ ًبیذ، ح٤یذ ب٩ ٫َل٢، ًبذاہلل ب٩ ٣ْطٖ، حرضت ابوبززہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اَس٠َّم رضي اہلل تٌالي ٨ًہ



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔذ ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  ٩ًَِ یُو٧َُص  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحذَّ ًَ َّي اہللُ  يِّ َػَّ

 ُ ٩ًَِ یُو٧  ٍٕ ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ ُزَریِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََ َحذَّ ا َٗ ٔد  ِٟرَفَ ًَِبٔذ اہللٔ َونَُؼيَُِ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ح٤َُِیٔذ ب٩ِٔ َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َص ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ 

ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َُْطِّ   ٩ًَِ َٓ صََٔل٢ٕ  ٠َِیطٔ  ًَ اِطَتذَّ  َٓ ًَََّي َرُج١ٕ  َى  یَّ َِ َت َٓ ٨ِطُ  ًَ ٨ُِت ٨ًَِٔذ أَبٔي بَِْکٕ َرضَٔي اہللُ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي بَزَِزَة  ٠ُِت ٖٕ  ُ٘

أَذَِصَبِت ک٤َٔ٠َتٔي  َٓ ا٢َ  َٗ ُط  َ٘ ُب ٨ًُُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِْضٔ ًَ َّي اہللُ  َة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٔ ٠ٔی َْ ٔلَيَّ َتأَِذُ٪ لٔي یَا  أَِرَس١َ إ َٓ  ١َ َْ َذ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ َبطُ  ـَ َُ

 ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ِو أ٣ََزِتَُک  َٟ أًَّل  َٓ ٨َِت  ُٛ ا٢َ أَ َٗ ُط  َ٘ ُب ٨ًُُ ٠ُُِٗت ائَِذِ٪ لٔي أَِْضٔ ا  ّٔ ٔ ٠َُِٗت آن َّٟٔذی  ا٢َ ٣َا ا َ٘ ََ َواہللٔ ٣َا کَا٧َِت َٟٔبَْشٕ َٓ ا٢َ  َٗ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اہللُ  ٕذ َػَّ َذ ٣َُح٤َّ ٌِ ُى َیزٔیَذ َب ِٔ َٟ  ٥َ َّ٠ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، ویسن،  دیم نب لھ، اھرفؿ نب دبع اہلل، ریصن نب رفج، اوبااسہم، سیدی نب زرحی، ویسن نب دیبع،  دیم نب 

الھؽ، دبعاہلل نب رطمػ، رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتیل ہنع االیملس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت رضحت 

وبرکب دصقی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اؿ ےک زامہن الختف ںیم اھٹیب وہا اھت سپ فہ یسک آدیم رپ انبضغک وہ ےئگ افر اےس تخس تسس ا

اہک ںیم ےن رعض ایک اے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہیفلخ آپ ےھجم ااجزت دےتی ںیہ ہک ںیم اس یک رگدؿ امردفں؟ 

ے اس س ہل ےس اؿ اک ہصغ اجات راہ افر فہ ڑھکے وہ رک رھگ ےک ادنر دالخ وہےئگ افر ےھجم الباجیھب افر رفامای ہک مت اوبربزہ ےتہک ںیہ ہک ریم

رک دےتی؟ ےن ایھب ایک اہک اھت ںیم ےن اہک ہک ےھجم ااجزت دںی وت اس یک رگدؿ امردفں؟ رفامای ہک ارگ ںیم ںیہمت اس اک مکح داتی وت ایک مت ااسی 

 اہں۔ رفامای ہک دخا یک مسق دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب یسک رفد رشب ےک ےیل یسک وک لتق ںیہن ایک اجاتکس )رباالھب ںیم ےن اہک یج

 ےنہک رپ( اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی اافلظ سیدی نب زرعی ےک ںیہ۔

نب رفج، اوبااسہم، سیدی نب زرحی، ویسن نب دیبع،  ومیس نب اامسلیع، امحد، ویسن،  دیم نب لھ، اھرفؿ نب دبعاہلل، ریصن :  رافی

  دیم نب الھؽ، دبعاہلل نب رطمػ، رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتیل ہنع االیملس ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿاہلل افر روسؽ ےس گنج رکےن اک 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل افر روسؽ ےس گنج رکےن اک ایبؿ

     958    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤اد، ابوایوب، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا  ٕب َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ ٩ِ٣ٔ َحذَّ َٗ ِو٣ّا ٩ِ٣ٔ ١ًَُِٕ أَِو  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  اْد  َح٤َّ

َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ  أ٣َََز  َٓ ٤َِٟٔذی٨ََة  اِجَتَوِوا ا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٔذ٣ُوا  َٗ ی٨ََِة  َّي اہللُ رُعَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ َػَّ  

َت٠ُوا َراعَٔي َرُسو َٗ وا  ا َػحُّ َّ٤٠ََٓ وا  ُ٘ َٓا٧َِل٠َ َِٟبا٧َٔضا  بُوا ٩ِ٣ٔ أَبَِوأَٟضا َوأَ إح َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َیِْشَ َ٘ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٠ٔ َّي اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػَّ

٠ًََیِ  َّي اہللُ  َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َب٠َ َٓ  ٥َ ٌَ ُٗوا ا٨َّٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َواِسَتا ًَ َّي اہللُ  أَِرَس١َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ ٢ٔ ا٨ََّٟضارٔ  َََُص٥ُِ ٩ِ٣ٔ أَوَّ َْ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ًِ ِت أَیِٔذیض٥ِٔ َوأَِرُج٠ُُض٥ِ َوُس٤َٔز أَ ٌَ ٔل ُ٘ َٓ أ٣َََز بٔض٥ِٔ  َٓ َّي ٔجیَئ بٔض٥ِٔ  ٍَ ا٨ََّٟضاُر َحت َٔ ٤َا اِرَت َٓ ٔ آثَارٔص٥ِٔ  وا ف ُ٘ ِٟ ُ ٔ ی٨ُُُض٥ِ َوأ ة ََِٟحَّ ي ا

َذ إٔی٤َا٧ٔض٥ِٔ َو  ٌِ وا َب رَفُ َٛ َت٠ُوا َو َٗ ُٗوا َو ِو٦ْ رَسَ َٗ ٔئ  ََ َضُؤ َٓ ا٢َ أَبُو ََٗٔلبََة  َٗ ِوَ٪  َ٘ َََٓل یُِش وَ٪  ُ٘ َٟطُ َیِشَتِش  َحاَربُوا اہللَ َوَرُسو

ل، ، ای رعہنی ےک ھچک امیلسؿ نب رحب، امحد، اوباویب، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل رفامےت ںیہ ہک
ؼک
 ہلیبق، ، 

ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آےئ سپ اںیہن دمہنی یک آب ف وہا راس ہن آیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

دفدھ وک ںیئپ انچہچن فہ ےلچ  فملس ےن مکح رفامای ہک اؿ ےک ےیل دفدھ دےنی فایل افوینٹنں اک افر اںیہن مکح دای ہک فہ اؿ ےک اشیپب افر

ےئگ )العج ےک دعب( بج فہ دنترتس وہےئگ وت اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رچفاےہ وک لتق رکدای افر اجونرفں 

وک اجیھب ہک سپ وک اکنہ رکےل ےئگ حبص وک اس یک االطع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یچنہپ وت آپ ےن اؿ ےک اعتبق ںیم ولوگں 

بج دؿ ڑچےھ فہ اںیہن ڑکپ رکالےئ وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای اؿ ےک ےیل ہک اؿ ےک اہھت اپؤں اکٹ دےیئ ےئگ 

افر اؿ یک آوھکنں ںیم رگؾ السایئں ریھپ دی ںیئگ افر اںیہن رحہ ںیم )وجدمہنی ےک دفونں انکرفں ےک اپس اکی تہب ڑبا ہعطق زنیم 

اہجں ایسہ رھتپ زپے وہےئ ںیہ( ڈاؽ دای ایگ افر اؿ یک ہی احتل وہیئگ ہک فہ ایپس ےس زتپ رک اپین امےتگن ےھت نکیل اںیہن اپین ہن ےہ 

ہلل افر الپای اجات ۔ اوبالقہب ےتہک ںیہ ہک ہی فہ ولگ ےھت اوہنں ےن وچری یک، لتق ایک افر اامیؿ الےن ےک دعب رھپرفک یک راہ اایتخر یک افر ا

 ےک روسؽ ےس گنج یک۔ اس

 امیلسؿ نب رحب، امحد، اوباویب، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل افر روسؽ ےس گنج رکےن اک ایبؿ

     959    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، ایوب :  راوی

 ٔ أ٣َََز ب َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ َِٟحٔذیٔث  ٔ بَٔضَذا ا ٩ًَِ أَیُّوَب بٔإِٔس٨َادٔظ ث٨ََا ُوَصِیْب  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ََٜح٠َُض٥ِ َحذَّ َٓ أُِح٤َٔیِت  َٓ  ََ ٤ََشا٣ٔي

ٍَ أَیِٔذیَُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َو٣َا َحَش٤َُض٥ِ  لَّ َٗ  َو

، اویب ےن ایہن ےس اس دحثی وک ایبؿ ایک ےہ اس ںیم رفامای ہک آپ ےن مکح دای ہک السایئں رگؾ رکےن اک  ی ب 
ومیس نب اامسلیع، فه

ہ یہ انچہچن فہ رگؾ یک ںیئگ افر اؿ یک آوھکنں ںیم وطبر رسہم ےک ریھپی ںیئگ افر اؿ ےک اہھت اپؤ

 

عی
ف
ں اکٹ دےی ےئگ افر اںیہن د

 ںیہن لتق ایک ایگ۔

، اویب :  رافی ی ب 
 ومیس نب اامسلیع، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل افر روسؽ ےس گنج رکےن اک ایبؿ

     960    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، وٟیذ، اوزاعي، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُثِ  ث٨ََا  ٧َََا ح و َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ َیاَ٪  ِٔ بَّأح ب٩ِٔ ُس ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیِحیَي َحذَّ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا ٤َاَ٪ َحذَّ



 

 

َث َرُسو٢ُ اہللٔ  ٌَ َب َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ َِٟحٔذیٔث  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک بَٔضَذا ا ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة   ٕ ثٔيَ َٛ نٔي اب٩َِ أَبٔي  ٌِ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ُتٔيَ  أ َٓ ّة  َٓ ا َٗ َٟطُ َو  فٔي ك٠ََبٔض٥ِٔ  َّٟٔذی٩َ یَُحارٔبُوَ٪ اہللَ َوَرُسو ٤ََّا َجزَاُئ ا الَي فٔي َذَٟٔک إ٧ٔ ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َتَباَرَک َوَت َٓ ا٢َ  َٗ ِوَ٪ فٔي بٔض٥ِٔ  ٌَ َیِش

َشاّدا اِْلیَةَ  َٓ  اِْلَِرٔق 

اہلل اعتیل ہنع ےن یہی دحثی رفاتی یک دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، رمعف نب امثعؿ، فدیل، افزایع، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض 

ےہ اس ںیم رفامای ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں یک التش ںیم ایقہف انشوسں یک امجتع یجیھب سپ اںیہن ڑکپ 
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 کشیب یہی دبہل ےہ اؿ  رکالای ایگ وت اہلل ےن ہی آتی انزؽ یک۔ ِإب
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فر ولوگں اک وج اہلل افر اس ےک روسؽ ہیلع االسلؾ ےک اسھت گنج رکےت ںیہ ہک اںیہن لتق ایک اجےئ ای وسیل رپ اکٹلای اجےئ ای اؿ ےک اہھت ا

 اپؤں اضتمد اکےٹ اجںیئ۔

 ؿ، فدیل، افزایع، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنعدمحم نب ابصح نب ایفسؿ، رمعف نب امثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل افر روسؽ ےس گنج رکےن اک ایبؿ

     961    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت، ٗتادہ، ح٤یذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ثابت ٗتادہ اور ح٤یذ ےن حرضت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ذَ  َتاَدةُ َوح٤َُِیْذ  َٗ ٧َََا ثَابْٔت َو َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َِکَ صَ َحذَّ َٗ َِٟحٔذیَث  َذا ا

َّي ٣َاتُوا ًََلّظا َحت ٔٔیطٔ  ِذ َرأَیُِت أََحَذص٥ُِ یَِٜٔذ٦ُ اِْلَِرَق بٔ َ٘ ٠َ َٓ  أ٧ََْص 

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، اتقدہ،  دیم، اسن نب امکل، رضحت اثتب اتقدہ افر  دیم ےن رضحت اسن نب امکل ےس اس دحثی وک 

ل ای رعہنی ےک زسا ایہتف ولوگں ںیم رفاتی ایک ےہ رضحت اسن ریض اہلل 
ؼک
اعتیل ہنع ےن رفامای ہک سپ کشیب ںیم ےن اؿ ںیم ےس )



 

 

 ےس( اکی اکی وک داھکی ہک فہ ایپس یک دشت ےس زنیم رکدی راہ اھت اہیں کت ہک فہ رم ےئگ۔

 ےن رضحت اسن نب امکلومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، اتقدہ،  دیم، اسن نب امکل، رضحت اثتب اتقدہ افر  دیم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل افر روسؽ ےس گنج رکےن اک ایبؿ

     962    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٫ادی، ہظا٦، ٗتادہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ بظار، اب٩  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک بَٔضَذ  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَٔذٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحٔذیٔث ٧َِحَوُظ َزاَد ث٥َُّ َحذَّ ا ا

٤ُِِٟث٠َةٔ  ٩ًَِ ا  ٧ََهي 

ی، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس یک رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رھپ دمحم نب اشبر، انب اوباھد

 وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ہلثم رکےن ےس عنم رفامای۔

 دمحم نب اشبر، انب اوباھدی، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل افر روسؽ ےس گنج رکےن اک ایبؿ

     963    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ْلاب، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي ابوبَل٢، ابوز٧اد، ًبذاہلل ب٩ ًبیذاہلل، اح٤ز، ًبذاہلل ب٩  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

 ًَ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي صََٔل٢ٕ  ٩ًَِ َس ٤ًَِْزو  ََِٔي  َ َ ِْ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ًَبِٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َحذَّ  ٩ًَِ  ٔ ٩ِ أَبٔي اٟز٧َِّاد

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٧َاّسا أََُاُر  ًُبَِیٔذ اہللٔ  أب  َِٟخلَّ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ًَ نٔي  ٌِ ًَََّي إٔب١ٔٔ ا٨َّٟٔبيِّ أَِح٤َُذ صَُو َی وا 

َت٠ُوا َراعَٔي َرُس  َٗ ٩ًَِ اِْلِٔسََل٦ٔ َو وا  ُٗوَصا َواِرَتذُّ َٓاِسَتا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َث َػَّ ٌَ َب َٓ ٥َ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  و٢ٔ اہللٔ َػَّ

٤َُِٟحا َِٟت ٓٔیض٥ِٔ آیَُة ا ا٢َ َو٧َزَ َٗ ًِی٨َُُض٥ِ  ٍَ أَیِٔذَیُض٥ِ َوأَِرُج٠َُض٥ِ َوَس١َ٤َ أَ لَّ َ٘ َٓ أُُْٔذوا  َٓ ٨ُِض٥ِ فٔي آثَارٔص٥ِٔ  ًَ  ََ َ َ ِْ َ َّٟٔذی٩َ أ َربَٔة َوص٥ُِ ا

 ِٟ َٟطُ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک ا َ  َححَّاَد حٔيَن َسأ

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبھ، رمعف، دیعس، اوبالبؽ، اوبزاند، دبعاہلل نب دیبع اہلل، ارمح، دبعاہلل نب دیبع اہلل نب رمع نب اطخب، 

ں رپ اغرت رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افوٹن

رگی یک افر اںیہن ولٹ رک اکنہےل ےئگ افر االسؾ ےس رھپ ےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رچافےہ وک لتق رکدای وج 

 املسمؿ اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اعتبق ںیم ھچک ولوگں وک اجیھب وت اںیہن رگاتفر رکایل افر اؿ ےک اہھت اپؤں

اکےٹ ےئگ افر اؿ یک آوھکنں ںیم رگؾ السایئں ریھپی ںیئگ رفامای ہک اؿ ولوگں ےک ابرے ںیم یہ آتی احمرہب یھب انزؽ وہیئ افر 

 یہی فہ ولگ ےھت ہک اجحج نب ویفس ےن بج رضحت اسن نب امکل ےس وساؽ ایک وت اوہنں ےن اؿ ولوگں ےک ابرے ںیم اےس التبای۔

 اہلل نب دیبعاہلل، ارمح، دبعاہلل نب دیبعاہلل نب رمع نب اطخب، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنعاوبالبؽ، اوبزاند، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل افر روسؽ ےس گنج رکےن اک ایبؿ

     964    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ٟیث ب٩ سٌذ، ٣ح٤ذ ب٩ ًحَل٪، حرضت ابواٟز٧اد رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ذٕ  ٌِ ََِٔي ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس َ َ ِْ َ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أ َ َ ِْ حٔ أَ ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ٔ أَ٪َّ  َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ًَِحََلَ٪  ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

ًِی٨َُُض٥ِ بٔا٨َّٟارٔ  اَحُط َوَس١َ٤َ أَ َ٘ ٔ ُٗوا ٟ َّٟٔذی٩َ رَسَ ٍَ ا لَّ َٗ ا  َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  أ٧َِز٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ َٔک  الَي فٔي ذَٟ ٌَ ًَاَتَبُط اہللُ َت  

 َّ الَي إ٧ٔ ٌَ ٠ُوا أَِو ُیَؼ٠َّبُوا اہللُ َت تَّ َ٘ َشاّدا أَِ٪ ُی َٓ ِوَ٪ فٔي اِْلَِرٔق  ٌَ َُٟط َوَیِش َّٟٔذی٩َ یَُحارٔبُوَ٪ اہلَل َوَرُسو  اِْلیَةَ ٤َا َجزَاُئ ا

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ثیل نب دعس، دمحم نب الجعؿ، رضحت اوبازلاند ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں وک وہنجں ےن آپ یک افوینٹنں وک رچاای اھت اہھت اپؤں اکےٹ افر اؿ یک آوھکنں ںیم آگ یک  یلص
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 السایئں ریھپںی وت اہلل ےن آپ رپ اتعب رفامای اس ابرے ںیم افر ہی آتی انزؽ رفامیئ ِإب
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 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ثیل نب دعس، دمحم نب الجعؿ، رضحت اوبازلاند ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل افر روسؽ ےس گنج رکےن اک ایبؿ

     965    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ٤٫ا٦، ٗتادہ، حرضت ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٩ َف٣اےت ہیں ٛہ یہ حذیث ا٧ص رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

ُذ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ذٔ ب٩ِٔ  َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٧َََا ح و َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ثٔيَ َٛ ا٢َ ب٩ُِ  َٗ ٔسئَی٩َ 

نٔي َحذٔیَث أ٧ََٕص  ٌِ ُِٟحُذودُ َی ِب١َ أَِ٪ َت٨ِز٢َٔ ا َٗ  کَاَ٪ صََذا 

ت دمحم نب ریسنی رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی اسن ریض اہلل اعتیل ہنع )سج ںیم الیصفت دمحم نب ریثک، ومٰیس نب اامسلیع، امھؾ، اتقدہ، رضح

 اؿ ولوگں یک زسا اک ذرک ےہ دحفد یک آتی ےک انزؽ ےس لبق یک ےہ۔



 

 

 دمحم نب ریثک، ومٰیس نب اامسلیع، امھؾ، اتقدہ، رضحت دمحم نب ریسنی رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہلل افر روسؽ ےس گنج رکےن اک ایبؿ

     966    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ثابت، ًَّي ب٩ حشين، ًْک٣ہ، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَذ ا٨َِّٟحؤیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًََّٔيُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ث٨ََا  ٔذ ب٩ِٔ ثَابٕٔت َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ًِْٔکٔ

َٟطُ  َّٟٔذی٩َ یَُحارٔبُوَ٪ اہللَ َوَرُسو ٤ََّا َجزَاُئ ا ٍَ أَیِٔذیض٥ِٔ َوأَِرُج٠ُُض٥ِ إ٧ٔ لَّ َ٘ ٠ُوا أَِو ُیَؼ٠َّبُوا أَِو ُت تَّ َ٘ َشاّدا أَِ٪ یُ َٓ ِوَ٪ فٔي اِْلَِرٔق  ٌَ َوَیِش

 ٩ِ٤َ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ ٔ اِْلیَُة فٔي ا َِٟت َصٔذظ َ ُٔوْر َرحٔی٥ْ ٧َز َُ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَي  ِوا ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق إ َٔ ٖٕ أَِو ی٨ُِ بِ ٩ِ٣ٔ ََْٔل َٗ ٠ًََِیطٔ َتاَب ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َذَر  ِ٘ ١َ أَِ٪ ُی

َّٟٔذی أََػابَطُ  َِٟحذُّ ا ا٦َ ٓٔیطٔ ا َ٘ َٔک أَِ٪ ُی طُ ذَٟ ٌِ ٥ِ ی٨َ٤َِ َٟ 
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ر
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ادمح نب دمحم نب اثتب، یلع نب نیسح، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رقآؿ رکمی یک آتی۔ ِإب
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۔ ہی رشمنیک ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ۔ سپ سج ےن رگاتفری ےس لبق وتہب رکیل وت اس یک وتہب اس رپ دح

 

ة
ی 
 اقمئ وہےن ےس امعن اال

 ںیہن وہیگ وج دح اس رپ الزؾ وہیئگ۔

 ادمح نب دمحم نب اثتب، یلع نب نیسح، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکحدحرشیع ےک دعف ےک ےیل افسرش اک 



 

 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 دحرشیع ےک دعف ےک ےیل افسرش اک مکح

     967    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یزیذ ب٩ ْاٟذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ٣و٫ب ٤٫ذاِي، ٗتییہ ب٩ سٌیذ ث٘في، ٟیث، اب٩ ط٬اب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ٌٔیذٕ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ثَنٔي ح و َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ َِٟض٤َِذأِيُّ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب ا ًَ أٟٔذ ب٩ِٔ  َْ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َیزٔیُذ ب٩ُِ  فٔيُّ َحذَّ َ٘  اٟثَّ

ضُ  ِیّظا أََص٤َّ ٨ًََِضا أَ٪َّ َُقَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ اُٟوا ٩ِ٣َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َ٘ َٓ ِت  َٗ َّٟتٔي رَسَ ٔة ا ٤َِِٟخزُو٣ٔیَّ ٤َِٟزِأَةٔ ا ٥ِ َطأُِ٪ ا

ََّ أَُسا٣َُة ب٩ُِ َز  ٔ اُٟوا َو٩ِ٣َ َیِحتََُٔئ إ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  نٔي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ٠َِیطٔ ی٥ُِّ٠ََُ ٓٔیَضا َی ًَ َّي اہللُ  یِٕذ حٔبُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ٍُ فٔي َحٓذٕ ٩ِ٣ٔ حُ َوَس٠َّ  َٔ ٥َ یَا أَُسا٣َُة أََتِظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٤ََّ٠ََطُ أَُسا٣َُة  َٓ َتَلَب ٥َ  ِْ ا َٓ ا٦َ  َٗ ُذودٔ اہللٔ ث٥َُّ 

 ٔ َٚ ٓٔیض٥ِٔ اْٟشَّ َُّض٥ِ کَا٧ُوا إَٔذا رَسَ ِب٥ُِٜٔ٠ أ٧َ َٗ َّٟٔذی٩َ ٩ِ٣ٔ  ٤ََّا َص٠ََک ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ ٠َِیطٔ َٓ ًَ ا٣ُوا  َٗ ُٕ أَ ی ٌٔ َـّ َٚ ٓٔیض٥ِٔ اٟ وُظ َوإَٔذا رَسَ ُٛ ُٕ َتَز ی

ُت یََذَصا ٌِ َل َ٘ َٟ ِت  َٗ ٕذ رَسَ اك٤ََٔة ب٨َِٔت ٣َُح٤َّ َٓ ِو أَ٪َّ  َٟ َِٟحذَّ َوای٥ُِ اہللٔ   ا

ھا ب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض

 

َ

 ی ہ نب دیعس یفقث، ثیل، انب 
ت

 

قی
مدداین، 
ھ

اہلل اعتیل ہنع رفامیت  سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبھ 

ںیہ ہک ینب زخمفؾ یک اکی وعرت ےک اعمےلم ںیم سج ےن وچری یک یھت رقشی وک ردیجنہ رکدای وت اوہنں ےن اہک ہک اس وعرت ےک 

ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکؿ وگتفگ رکے اگ؟ ولگ ےنہک  ےگ ہک اس یک رجاءت وساےئ رضحت ااسہم ےک 

 ےہ انچہچن ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس یک راہیئ ےک ابرے ںیم وگتفگ وکؿ رکاتکس

یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے ااسہم ایک مت اہلل یک دحفد ںیم ےس اکی دح ےک ابرے ںیم افسرش رک رےہ 

 فآہل فملس ڑھکے وہےئگ افر ہبطخ دےتی وہےئ رفامای ہک مت ےس ےلہپ ولگ اس فہج ےس الہک وہےئگ ہک بج وہ؟ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

اؿ ںیم ےس وکیئ زعمز آدیم وچری رکات وت اےس وھچڑ دےتی افر بج اؿ ںیم وکیئ زمکفر آدیم وچری رکات وت اس رپ دح الزؾ رکدےتی ےھت 

 ہلل اعتیل ہنع یھب وچری رکے یگ وت ںیم اس اک اہھت اکٹ دفں اگ۔افر دخا یک مسق ارگ ریمی  یٹی افہمط ریض ا

ھا ب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 ی ہ نب دیعس یفقث، ثیل، انب 
ت

 

قی
مدداین، 
ھ

 سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبھ 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 دحرشیع ےک دعف ےک ےیل افسرش اک مکح

     968    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض ب٩ ًبذاٌٟوی٥، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ز٫زی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبَّاُض ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ رُعِ َحذَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ُذ ب٩ُِ یَِحیَي  ٔوی٥ٔ و٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ًَِبذٔ ا َوَة 

أ٣َََز  َٓ ََ َوَتِحَحُذُظ  ٤ََِٟتا ٌٔيَُ ا ْة َتِشَت َِٟت کَا٧َِت ا٣َِزأَْة ٣َِخزُو٣ٔیَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ٍٔ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ِل َ٘ ٥َ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

ا٢َ أَبُو َداُو  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََذَصا  َّي اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ؽَّ ٧َِحَو َحٔذیٔث ا٠َِّٟیٔث  َٗ َِٟحٔذیَث یَٔذَصا َو د َرَوی اب٩ُِ َوصِٕب صََذا ا

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو ِٟ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٔ ا ٥َ فٔي َُزَِوة ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِضٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًَ ِت فٔي  َٗ ا٢َ ا٠َِّٟیُث إٔ٪َّ ا٣َِزأَّة رَسَ َٗ ٤َا  َٛ ِتٔح ٓٔیطٔ  َٔ

 َ ودُ ب٩ُِ اِْل ٌُ اَرِت ا٣َِزأَْة َوَرَوی ٣َِش ٌَ ا٢َ اِسَت َ٘ َٓ  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بٔإِٔس٨َادٔظ ٩ًَِ یُو٧َُص  َّي َوَرَواُظ ا٠َِّٟیُث  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٔ ِسَود

٠ًََِیطٔ  َّي اہللُ  ّة ٩ِ٣ٔ بَِیٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٔ ٔلی َٗ ِت  َٗ ا٢َ رَسَ َٗ  ٔ َِٟخَََ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَو َصَذا ا ٕ اہللُ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٥َ َوَرَواُظ أَبُو اٟزُّبَيَِ  َوَس٠َّ

اَذِت بٔزَی٨ََِب  ٌَ َٓ ِت  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة رَسَ َّي اہللُ   ب٨ِٔٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ابعس نب دبعامیظعل، دمحم نب ییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرھی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اکی زخمفیم 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اہھت اکےنٹ اک وعرت ولوگں اک اسامؿ وطبر اعرتی یتیل یھت دعب ںیم اس ےس رکم اجیت یھت روسؽ اہلل یلص 

مکح دای۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک انب فبہ ےن اس دحثی وک ویسن نع زرہی ےس رفاتی ایک ےہ افر اس ںیم اوہنں ےن ثیل یہ 

ثیل ےن ویسن نع انب  رطح اہک ےہ اکی وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم وزفہ حتف ہکم ںیم وچری یک ہکبج

اہشب ےس اینپ دنس ےس اس دحثی وک رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن رفامای ہک اکی وعرت ےن وکیئ زیچ اعتسمر یل ہکبج اےس وعسمد نب 

االوسد ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن رفامای ہک اس وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہل فملس ےک رھگ ےس وکیئ زیچ رچایئ یھت۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک اوبازلریب ےن رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس فآ



 

 

 اس رطح رفاتی ایک ےہ ہک اکی وعرت ےن وچری یک رھپ زبنی تنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس انپہ یل۔

  نب ییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرھی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنعابعس نب دبعامیظعل، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 دحرشیع ےک دعف ےک ےیل افسرش اک مکح

     969    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

جٌرف ب٩ ٣شاَف، ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪ ا٧باری، اب٩ ابوٓذیک، ًبذا٠٤ٟک ب٩ زیذ، جٌرف ب٩ سٌیذ ب٩ زیذ ب٩ ٤ًزو ب٩  :  راوی

 نٔی١، ٣ح٤ذ ب٩ ابوبْک، ٤ًزہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

رَفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ َو٣َُح٤َّ  ٌِ ث٨ََا َج ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ َزیِٕذ َنَشَبطُ َحذَّ ًَِبذٔ ا  ٩ًَِ ٧َََا اب٩ُِ أَبٔي َُٓذیِٕک  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ  ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ

ًَائَٔظَة َر   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٔذ ب٩ِٔ أَبٔي بَِْکٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِی١ٕ  َٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ نُ ًَ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َزیِذٔ ب٩ِٔ  ٔلَي َس رَفْ إ ٌِ ا٢َ  ضَٔي اہللَُج َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا 

ُِٟحُذودَ  ََّ ا ٔ ََاتٔض٥ِٔ إ َ ث ًَ َِٟضِیَئأت  ٥َ أَٗٔی٠ُوا َذؤی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

رفعج نب اسمرف، دمحم نب امیلسؿ اابنری، انب اوبدفکی، دبعاکلمل نب زدی، رفعج نب دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن، دمحم نب اوبرکب، 

رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اصبح رمفت ولوگں یک زغلوشں وک 

اعمػ رکےت روہ وساےئ دحفد ےک۔ )اصبح رمفت ےس رماد فہ ولگ ںیہ وج ہشیمہ کین انؾ وہےت ںیہ افر اعؾ وطر رپ انگوہں ںیم 

 گ ارگ وکیئ رجؾ رکںی سج رپ دح اجری وہیت وہ وت اںیہن اعمػ رکان حیحص ںیہن۔التبم ںیہن وہےت اےسی ول

رفعج نب اسمرف، دمحم نب امیلسؿ اابنری، انب اوبدفکی، دبعاکلمل نب زدی، رفعج نب دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن، دمحم نب  :  رافی

 اوبرکب، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 احمک کت رجؾ اک دقمہم ےنچنہپ ےس ےلہپ ےلہپ اےس اعمػ رکدای اجےئ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 احمک کت رجؾ اک دقمہم ےنچنہپ ےس ےلہپ ےلہپ اےس اعمػ رکدای اجےئ

     970    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٠امی٪ ب٩ ابودواؤد ٬٣ز ی، اب٩ وہب، اب٩ جزیز، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ًبذاہلل ب٩ حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ

٤َِِٟضزٔیُّ  ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ُث  ُت اب٩َِ ُجَزیِٕخ یَُحذِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ أَ

ُِٟحُذودَ  وا ا ُّٓ ا ٌَ ا٢َ َت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  َٓ نٔي ٩ِ٣ٔ َحٓذٕ ٓامَٔی بَِی٥ُِٜ٨َ  َِ ٤َا ب٠ََ

ِذ َوَجَب  َ٘ َٓ 

رر ی، انب فبہ، انب رجری، رمعف نب بیعش، ، دبعاہلل نب رضحت رمعف نب بیعش ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل 
ھ
م

امیلسؿ نب اوبدفاؤد 

ہک مت آسپ ںیم دحفد وک  ےس افر فہ دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 اعمػ رکدای رکف سپ وج دح ھجم کت یچنہپ وت کشیب فہ فابج وہیئگ۔

رر ی، انب فبہ، انب رجری، رمعف نب بیعش، دبعاہلل نب رضحت رمعف نب بیعش ریض اہلل اعتیل ہنع  :  رافی
ھ
م

امیلسؿ نب اوبدفاؤد 

 اےنپ فادل ےس افر فہ دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج ولوگں رپ دح فابج وہ اؿ ےک رجؾ وک اپھچان اچےیہ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 نج ولوگں رپ دح فابج وہ اؿ ےک رجؾ وک اپھچان اچےیہ

     971    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، زیذ ب٩ اس٥٠، یزیذ ب٩ نٌی٥، ٣اًز، حرضت نٌی٥ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ  ِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ یَزٔیَذ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ َزیِذٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي اہللُ َحذَّ  ٣َأًزّا أَتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّ ِ ي َْ ِو َستَََِتُط بَٔثِوبَٔک کَاَ٪  َٟ ا٢َ َٟٔضزَّا٢ٕ  َٗ أ٣َََز بَٔزِج٤ٔطٔ َو َٓ ٍَ ٣َزَّإت  أَََقَّ ٨ًَِٔذُظ أَِربَ َٓ ََٟک َوَس٥ََّ٠   ا 

دسمد، ییحی، ایفسؿ، زدی نب املس، سیدی نب میعن، ، امزع، رضحت میعن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امزع ایملس، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےک اپس رشتفی الےئ افر اچر رمہبت آپ ےک اسےنم زان اک ارقار ایک افر اشدی دشہ ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  فملس

اؿ وک رمج رکےن اک مکح دای افر زہاؽ ےس )وہنجں ےن امزع وک ارقار رکےن اک اہک اھت( ےس رفامای ہک اکش وت اس ےک رجؾ وک اےنپ ڑپکے 

  ریتے ےیل رتہب وہات۔ںیم اپھچ ا ات وت ہی

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، زدی نب املس، سیدی نب میعن، امزع، رضحت میعن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 نج ولوگں رپ دح فابج وہ اؿ ےک رجؾ وک اپھچان اچےیہ

     972    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد ب٩ زیذ، یحیي اب٩ ا٨٤ٟٜذر :  راوی

 َّ َٜٔذرٔ أَِ٪ َصزَّا ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا یَِحیَي  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي اہللُ  أ٣َََز ٣َأًزّا أَِ٪  َحذَّ ِتَٔي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َیأ

ََظُ  ٔ ُیِخَ َٓ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اپس آںیئ دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، ییحی انب ادکنملر رفامےت ںیہ ہک زہاؽ ےن امزع وک مکح دای ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 



 

 

 افر اںیہن )زان ےک ابرے ںیم( التبںیئ۔

 دیبع، امحد نب زدی، ییحی انب ادکنملردمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 نج ولوگں رپ دح فابج وہ اؿ ےک رجؾ وک اپھچان اچےیہ

     973    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، َفیادی، ارسائی١، س٤اک ب٩ رحب، ًْک٣ہ ب٩ حرضت وائ١ ب٩ ححز :  راوی

ث٨ََا ٔس٤َاُک ب٩ُِ رَحِ  ائٔی١ُ َحذَّ ث٨ََا إرِٔسَ یَابٔيُّ َحذَّ ِ ِٟرفِّ ث٨ََا ا ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٕب 

 ٔ اَصا َرُج١ْ أَب َّ٘ َت٠َ َٓ ََلَة  ٥َ تُزٔیُذ اٟؼَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِضٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًَ ًَََّي  َجِت  َضي َحاَجَتطُ ٨ِ٣َٔضا یطٔ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ََخَ َ٘ َٓ َتَح٠ََّ٠َضا  َٓ  

َذا َو  َٛ ١َ بٔي  ٌَ َٓ َِٟت إٔ٪َّ َذاَک  ا َ٘ َٓ ٠َِیَضا َرُج١ْ  ًَ ٤َزَّ  َٓ  َٙ َِٟت إٔ٪َّ َذَٟٔک ََٓؼاَحِت َوا٧َِل٠َ ا َ٘ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  َذا َو٣َزَِّت ًَٔؼابَْة ٩ِ٣ٔ ا َٛ

 ٔ َٓأََتِوَصا ب ٠َِیَضا  ًَ  ٍَ َٗ َّطُ َو َّٟٔذی َه٨َِّت أ٧َ ُذوا اٟزَُّج١َ ا َْ َ أ َٓ وا  ُ٘ ا٧َِل٠َ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ١َ بٔي  ٌَ َٓ أََتِوا بٔطٔ اٟزَُّج١َ  َٓ ٥ِ صَُو صََذا  ٌَ َِٟت َن ا َ٘ َٓ طٔ 

 َّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧ََاا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َ٘ َٓ ٠َِیَضا  ًَ  ٍَ َٗ َّٟٔذی َو ا٦َ َػاحٔبَُضا ا َٗ ا أ٣َََز بٔطٔ  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ََٟضا  ي اہللُ  ا٢َ  َ٘ َٓ َػاحٔبَُضا 

نٔي اٟزَّجُ  ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َی َٗ َّ َحَش٨ّا  ِو َٗ ُج١ٔ  ا٢َ ٟرٔلَّ َٗ َٟٔک َو ِذ ُرََفَ اہللُ  َ٘ َٓ ٠َِیَضا اذَِصٔبي  ًَ  ٍَ َٗ َّٟٔذی َو ُج١ٔ ا ا٢َ ٟرٔلَّ َٗ وَذ َو ُْ ِ ٤َِٟأ ١َ ا

ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ أَِسبَ  َٗ ب١َٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ُ٘ َٟ ٤َِٟٔذی٨َٔة  ِو َتابََضا أَص١ُِ ا َٟ ِذ َتاَب َتِوبَّة  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ٔس٤َإک اِرُج٤ُوُظ  ا  ـّ  اُن ب٩ُِ َنِصٕ أَِی

الیئ، امسک نب رحب، رکعہم نب رضحت فالئ نب رجح رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ییحی نب افرس، رفایدی، ارس

فملس ےک زامہن ںیم اکی وعرت امنز ےئلیک یلکن راہتس ںیم اےس اکی آدیم الم فہ اس رپ ڑچھ دفڑا۔ افر اس ےس اینپ احتج )امجع( وپری 

 افر آدیم اس ےک اپس ےس ذگرا وت اس وعرت ےن اس ےس اہک ہک کشیب الفں صخش رکیل فہ وعرت یخیچ الچیئ نکیل فہ رمد الچ ایگ اکی

ےن ریمے اسھت اس اس رطح ایک ےہ اس دفراؿ فاہں ےس اکی امجتع اہمرجنی یک ذگری وت وعرت ےن اؿ ےس اہک ہک الفں صخش 

رے ںیم اس وعرت ےن دوعی ایک ےن ریمے اسھت اس اس رطح ایک ےہ فہ ولگ ہی نس رک ےلچ افر اس رمد وک ڑکپ الےئ سج ےک اب



 

 

اھت ہک اس ےن اس ےس امجع ایک ےہ افر اس وعرت ےک اپس الےئ وت اس ےن اہک ہک ہی فیہ ےہ وت اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

وعرت  فملس ےک اپس ےل آےئ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک ےیل رمج اک مکح دےنی  ےگ وت فہ ڑھکا وہایگ سج ےن اس

 ےس امجع ایک اھت افر ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اس وعرت ےس امجع ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن اس وعرت ےس رفامای ہک وت یلچ اج کشیب اہلل ےن ریتا انگہ اعمػ رفام دای )اس ےیل ہک ہی زان ابربجل اھت( افر اس صخش ےس وکیئ ایھچ

ابت رفامیئ۔ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن دباکری رکےن فاےل ےک ابرے ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اےس رمج ایک اجےئ آپ ےن رفامای ہک کشیب اس ےن ایسی وتہب یک ےہ ارگ فہ وتہب امتؾ الہ دمہنی رکےت وت اؿ بس یک رطػ ےس وبقؽ یک 

 رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک اابسط نب رصن ےن یھب امسک ےس رفاتی ایک ےہ۔ اجیت اامؾ اوبداؤد

 دمحم نب ییحی نب افرس، رفایدی، ارسالیئ، امسک نب رحب، رکعہم نب رضحت فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہےن ےک ےیل احمک یک نیقلتدح ےک اسطق 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 دح ےک اسطق وہےن ےک ےیل احمک یک نیقلت

     974    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، اسحاٚ ًبذاہلل، اب٩ ابوك٠حہ، ٨٣ذر، ٣ولي ابوذر، حرضت ابوا٣یہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ  :  راوی

 ٣خزومي

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َة َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُیَّ ٨ِٔذرٔ ٣َِولَي أَبٔي َذٓرٕ 

 ٔ ُتَٔي ب ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٤َِِٟخزُومٔيِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َّي اہللُ ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  َْ ُط ٣ََتا ٌَ ٥ِ یُوَجِذ ٣َ َٟ ا َو ّٓ ََا
ٔ

ًِت َٖ ا ََ َ ت ًِ ِذ ا َٗ ٠ٓٔؽٕ 

ٍَ َوجٔ  ٔل ُ٘ َٓ أ٣َََز بٔطٔ  َٓ ٠َِیطٔ ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا  ًَ ًَاَد  َ أ َٓ ا٢َ بَََّي  َٗ َت  ِٗ اَُٟک رَسَ َْ ٔ ٥َ ٣َا إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ رٔفِ ًَ ِِ ا٢َ اِسَت َ٘ َٓ اہلَل َوتُِب  یَئ بٔطٔ 

ا٢َ أَبُو َداُود َرَواظُ  َٗ ٠ًََِیطٔ ثَََلثّا  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ تُِب  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ رٔفُ اہلَل َوأَتُوُب إ ِِ ا٢َ أَِسَت َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َٙ  إ ٩ًَِ إِٔسَح ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ ًَأػ٥ٕ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ



 

 

َة َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَنِ  ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُیَّ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ِٔ  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  َؼارٔ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، ااحسؼ دبع اہلل، انب اوبب ہح، ذنمر، ومیل اوبذر، رضحت اوباہیم ریض اہلل اعتیل ہنع زخمفیم ےس رفاتی ےہ ہک 

ارتعاػ یھب ایک نکیل اس ےک اپس ھچک اسامؿ ربآدم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وچر وک الای ایگ سج ےن وچری اک 

 ںیہن وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ھجت ےس ہی امگؿ ںیہن رکات ہک وت ےن وچری یک وہیگ ےنہک اگل ہک ویکں ںیہن

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اہھت اکےنٹ اک  )ںیم ےن وچری یک ےہ( اس ےن دف رمہبت ای نیت رمہبت اینپ ابت اک ااعدہ ایک وت یبن رکمی

 اہلل ےس مکح دای انچہچن اس اک اہھت اکاٹ ایگ افر آپ ےک اسےنم الای ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اہلل ےس اافغتسر رک افر وتہب رک اس ےن اہک ہک ںیم

 نیت رمہبت ہی رفامای ہک اے اہلل اس یک وتہب وبقؽ رفام۔ اامؾ اافغتسر رکات وہں افر وتہب رکات وہں وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی یک رمعف نب اعمص ےن رامؾ ےس افر اوہنں ےن ااحسؼ نب دبعاہلل ےس افر اوہنں ےن رضحت اوباہیم 

  ےہ۔ااصنری ےس رفاتی ایک ےہ افر اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک

 ومیس نب اامسلیع، امحد، ااحسؼ دبعاہلل، انب اوبب ہح، ذنمر، ومیل اوبذر، رضحت اوباہیم ریض اہلل اعتیل ہنع زخمفیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتبےئوکیئ دح اک ارتعاػ رکے نکیل اس اک انؾ ہن 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ دح اک ارتعاػ رکے نکیل اس اک انؾ ہن اتبےئ

     975    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، ٤ًزب٩ ًبذاٟواحذ َخاعي، ابو٤ًار، حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  ثَنٔي أَبُو أ٣َُا٣َ َحذَّ إر َحذَّ َّ٤ًَ ثَنٔي أَبُو  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟواحٔٔذ  ًَِبٔذ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  أٟٕذ َحذَّ َة أَ٪َّ َرُجَّل أَتَي َْ

أ٤َِٔٗطُ  َٓ ِّي أََػِبُت َحًذا  ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َص١ِ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َب٠َِت  ِٗ أَِت حٔيَن أَ ا٢َ َتَوؿَّ َٗ ًَََّيَّ 



 

 

٨ًََِک  ا  َٔ ًَ ِذ  َٗ الَي  ٌَ إٔ٪َّ اہلَل َت َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨َا حٔيَن َػ٠َِّی٨َا  ٌَ  َػ٠َِّیَت ٣َ

ےت ںیہ ہک اکی آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ومحمد نب اخدل، رمعنب دبعاولادح رخایع، اوبامعر، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع رفام

 فآہل فملس ےک اپس احرض وہا افر ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دح رشیع ھجم رپ القح وہیکچ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع

بج وت اسےنم ےس آای اھت وت ےن فوض ایک اھت رفامای ہک فآہل فملس دح وک ھجم رپ اجری رفامںیئ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

اہں۔ آپ ےن رفامای ہک ایک رامرے اسھت امنز زپیھ بج مہ ےن امنز زپیھ اہک ہک یج اہں۔ رفامای ہک اج ےلچ اجؤ کشیب اہلل ےن )فوض افر 

 امنز ےک لیفط( ریتے انگہ اعمػ رفام دےی۔

 ، اوبامعر، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنعومحمد نب اخدل، رمعنب دبعاولادح رخایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شیتفت یک رغض ےس رجمؾ وک امران انٹیپ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 شیتفت یک رغض ےس رجمؾ وک امران انٹیپ

     976    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذ اٟو٫اب ٧حذی، ب٘یہ، ػٔوا٪، حرضت ازہز ب٩ ًبذاہلل اَٟحاری :  راوی

ًَِبذٔ اہللٔ ث٨ََا أَِزَصزُ ب٩ُِ  َواُ٪ َحذَّ ِٔ ث٨ََا َػ ُة َحذَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَذَة َحذَّ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ازٔیُّ  َحذَّ ََِٟحَ ََََِٟلًٔیِّيَن ا ِو٣ّا ٩ِ٣ٔ ا َٗ أَ٪َّ 

َّي اہللُ ٕ َػاحَٔب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظيَ ٌِ أََتِوا ا٨ُّٟ َٓ ةٔ  َٛ َِٟحا اتََّض٤ُوا أ٧َُاّسا ٩ِ٣ٔ ا َٓ  َْ ُض٥ِ ٣ََتا َٟ  َٚ َحَبَشُض٥ِ رُسٔ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   

٤َاَ٪  ٌِ أََتِوا ا٨ُّٟ َٓ َّي َسبٔی٠َُض٥ِ  َّ َْ ٤َاُ٪ ٣َا ٔطئُِت٥ِ إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ أَیَّا٣ّا ث٥َُّ  ٌِ ا٢َ ا٨ُّٟ َ٘ َٓ ََ ا٣ِتَٔحإ٪  ٕب َو ٔ َْضِ يَِ َِ ٠َِّیَت َسبٔی٠َُض٥ِ بٔ َْ اُٟوا  َ٘ َٓ

 َٓ ِذُت ٩ِ٣ٔ ُهُضورٔص٥ِٔ  َْ ٥ِ ٣ِٔث١َ ٣َا أَ ُٛ ِذُت ٩ِ٣ٔ ُهُضورٔ َْ ََّ أَ ٔ ََٓذاَک َوإ َد ٣ََتا٥ًُُِٜ  إِٔ٪ ََخَ َٓ بَُض٥ِ  اُٟوا َصَذا حُِٜ أَِ٪ أَِْضٔ ا٢َ َ٘ َ٘ َٓ ٤َُک 

 ِٟ ٤ََّا أَِرَصَبُض٥ِ بَٔضَذا ا ا٢َ أَبُو َداُود إ٧ٔ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َذ َصَذا ح٥ُُِٜ اہللٔ َوح٥ُُِٜ َرُسؤٟطٔ َػَّ ٌِ ََّ َب ٔ ُب إ ِ ََ یَحُٔب اٟرضَّ ِو٢ٔ أَِی  َ٘



 

 

 ٖٔ ََا
ٔ

ت ًِ َٔ  ا

اری ےتہک ںیہ ہک الکع ہلیبق ےک ھچک ولوگں ےن نج اک ھچک اسامؿ رچا ایل دبع اولاھب دجنی، ہیقب، وفصاؿ، رضحت ازرہ نب دبعاہلل ارحل

ایگ اھت دنچ وجالوہں رپ )وچری یک( تمہت اگلیئ افر رضحت  نامؿ نب س ری وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصیب ںیہ ےک اپس 

اوہنں ےن ارقار ںیہن ایک( وت اؿ اک راہتس وھچڑ دای وت الکع ےک آےئ وت اوہنں ےن اؿ وجالوہں وک رگاتفر رکایل دنچ دؿ ےک ےیل )رھپ بج 

ولگ رضحت  نامؿ ےک اپس آےئ افر اہک ہک آپ ےن اؿ ولوگں وک وھچڑ دای ریغب امرے ےٹیپ افر ریغب ااحتمؿ ےیل؟ وت  نامؿ نب س ری ےن 

 اسھت ہک اؿ ےک اپس ےس اہمترا اسامؿ ےلکن بت وت رفامای ہک مت ایک اچ ےت وہ؟ ارگ مت ہی اچ ےت وہ ہک ںیم اؿ وک امرفں وت اس رشط ےک

  کیھ ےہ فرہن ںیم اہمتری وتشپں وک یھب ےل ولں اگ اوہنں ےن اہک ہک ایک ہی اہمترا ہلصیف ےہ رفامای ہک ہی اہلل افر اس ےک روسؽ اک ہلصیف

 ےہ۔

 دبع اولاھب دجنی، ہیقب، وفصاؿ، رضحت ازرہ نب دبعاہلل ارحلاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنتک امؽ یک وچری رپ وچر اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک امؽ یک وچری رپ وچر اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     977    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ز٫زی، ٤ًز، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤َِزةَ  ًَ  ٩ًَِ ُتُط ٨ِ٣ُٔط  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٔذ ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٨ًََِضا أَ٪َّ  َحذَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ

ََٓؼأًّذا ٍٔ دٔی٨َإر  ُ ٍُ فٔي ُرب َل ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َی َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ادمح نب دمحم نب لبنح، ایفسؿ، زرھی، رمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی 



 

 

 ںیم اہھت اکاٹ رکےت ےھت۔دانیر ےک وچاھتیئ ہصح ای اس ےس زادئ یک وچری 

 ادمح نب دمحم نب لبنح، ایفسؿ، زرھی، رمع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک امؽ یک وچری رپ وچر اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     978    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، و٫ب ب٩ بیا٪، اب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، رعوہ، ٤ًزة، حرضت ًائظہ رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ح و  ََ َحذَّ ا َٗ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َوَوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪  ٩ًَِ َحذَّ ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٔح  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ َحذَّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ َوّة َو ٩ًَِ رُعِ ٍٔ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ُ ٚٔ فٔي ُرب ارٔ ٍُ یَُذ اٟشَّ َل ِ٘ ا٢َ ُت َٗ  

ََٓؼأًّذادٔی٨َ  ٍٔ دٔی٨َإر  ٍُ فٔي ُربِ ِل َ٘ ِٟ ا٢َ أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح ا َٗ ََٓؼأًّذا   إر 

ھا ب، رعفہ، رمعۃ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک 

 

َ

ادمح نب اصحل، فبھ نب ایبؿ، انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب 

اہھت اکی دانیر ےک وچاھتیئ ہصح ای اس ےس زادئ یک وچری رپ اکاٹ اجےئ اگ۔ ادمح نب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وچر اک 

 اصحل ےتہک ںیہ ہک وچاھتیئ دانیر ای اس ےس زادئ رپ یہ اکاٹ اجےئ اگ۔

ھا ب، رعفہ، رمعۃ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 ادمح نب اصحل، فبھ نب ایبؿ، انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےنتک امؽ یک وچری رپ وچر اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     979    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٣اٟک،  :  راوی

َّي اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ٣َأْٟک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ًَ ث٨ََا  ٍَ فٔي ٣َٔح٩ٕٓ َحذَّ َل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ث٨٤ََُطُ ثَََلثَُة َدَراص٥َٔ 

کل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڈاھؽ یک دبع اہلل نب ہملسم نب ام

 وچری رپ اہھت اکاٹ ےہ سج یک تمیق نیت درمہ یھت۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک امؽ یک وچری رپ وچر اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     980    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اہلل تٌالي ٨ًہ جو حرضت اب٩ ٤ًز رضي اح٤ذ ب٩ ح٨ب١ ًبذاٟززاٚ، اب٩ جزیح، اس٤اًی١ ب٩ ا٣یہ، حرضت ٧آٍ رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ ٛے آزاد ِکدہ َُل٦ ت٬ے

ٌٔی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ  ََِٔي إِٔس٤َ َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ َحذَّ ا ٣َِولَي  ٌّ ٔ َة أَ٪َّ ٧َآ

َٚ َحذَّ  ٍَ یََذ َرُج١ٕ رَسَ َل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ثَُض٥ِ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َحذَّ ًَ ٔة ا٨َِّٟشأئ ث٨٤ََُطُ ثَُط أَ٪َّ  َّٔ  تُزِّسا ٩ِ٣ٔ ُػ

 ثَََلثَُة َدَراص٥َٔ 



 

 

 اعتیل ہنع وج رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ادمح نب لبنح دبعارلزاؼ، انب رجحی، اامسلیع نب اہیم، رضحت انعف ریض اہلل

 آزاد رکدہ الغؾ ےھت اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک اؿ ےس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ااسنلء وکیئ ہگج ےہ ےس اس

 

 یک تمیق نیت درمہ یھت۔ ےن اکی صخش اک اہھت اکاٹ سج ےن اکی ڈاھؽ وچری یک یھت طفة

ادمح نب لبنح دبعارلزاؼ، انب رجحی، اامسلیع نب اہیم، رضحت انعف ریض اہلل اعتیل ہنع وج رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل  :  رافی

 ہنع ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک امؽ یک وچری رپ وچر اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ

     981    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ابورسی ًشَ٘لِي، اب٩ ٤٧يَ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ایوب ب٩ ٣وسي، ًلاء، حرضت اب٩  :  راوی

 ٨ًہًباض رضي اہلل تٌالي 

ُوُط َوصَُو أََت٥ُّ  ِٔ َٟ ََلِٔيُّ َوصََذا  َ٘ ِش ٌَ ِٟ یِّ ا ٔ ُذ ب٩ُِ أَبٔي اٟرسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ََ َحذَّ ا َٗ

ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسي   َٙ ٥َ یََذ َرُج١ٕ فٔي ٣َٔح٩ٕٓ إِٔسَح ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َل َٗ

٩ًَِ ا َذاُ٪ ب٩ُِ یَِحیَي  ٌِ ُذ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َوَس ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ ٣َُح٤َّ َٗ ةُ َدَراص٥َٔ  ًََْشَ ٔ ٗٔی٤َُتطُ دٔی٨َاْر أَِو  َٙ بٔإِٔس٨َادٔظ  ب٩ِٔ إِٔسَح

نب اوبرسی القسعین، انب ریمن، دمحم نب ااحسؼ، اویب نب ومیس، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع  امثعؿ نب اوبہبیش، دمحم

رفامےت ںیہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم اک اہھت اکاٹ ڈاھؽ یک وچری رکےن یک فہج ےس سج یک تمیق اکی 

اامؾ اوبہفینح یک اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک دمحم نب ہملس افر دعساؿ  دانیر ای دس درمہ یھت )ہی دحثی دلیل ےہ رضحت

 نب ییحی ےن انب ااحسؼ ےس اینپ دنس ےک اسھت رفاتی ایک ےہ(۔

امثعؿ نب اوبہبیش، دمحم نب اوبرسی القسعین، انب ریمن، دمحم نب ااحسؼ، اویب نب ومیس، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی



 

 

 یل ہنعاعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج اایشء ےک رچاےن رپ اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 نج اایشء ےک رچاےن رپ اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ

     982    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یحیي ، سٌیذ، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ حبا٪ :  راوی

ٔذ ب٩ِٔ َیِحیَي ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  َٚ  َحذَّ ًَِبّذا رَسَ َحبَّاَ٪ أَ٪َّ 

ًَََّي َودٔیًا ٩ِ٣ٔ حَ  َذی  ٌِ اِسَت َٓ َوَجَذُظ  َٓ َِٟودٔیِّ َی٠َِت٤ُٔص َودٔیَّطُ  َد َػاحُٔب ا َْخَ َٓ  ٔ َزَسُط فٔي َحائٔٔم َسیِّٔذظ َِ َٓ ِبذٔ ائٔٔم َرُج١ٕ  ٌَ ِٟ ا

َٓا  ٔ ٍَ یَٔذظ ِل َٗ ِبَذ َوأََراَد  ٌَ ِٟ َشَح٩َ ٣َزَِواُ٪ ا َٓ ٤َِٟٔذی٨َةٔ یَِو٣َئٕٔذ  ٥َٜٔ َوصَُو أ٣َٔيَُ ا َِٟح ٍٔ ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا ٔ ٔلَي َرآ ِبٔذ إ ٌَ ِٟ َٙ َسیُِّذ ا ٧َِل٠َ

ِل  َٗ  ََ و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َُّط َس٤ٔ ََُظ أ٧َ َ َ ِْ َ أ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُط  َٟ َ َشأ َٓ ٔذیٕخ  ا٢َ اٟزَُّج١ُ إٔ٪َّ َْ َ٘ َٓ  ٕ ثََ َٛ  ََ ٕ َو ٍَ فٔي ث٤ََز

َذ ََُُلمٔي َوصَُو یُ  َْ َّي ٣َزَِواَ٪ أَ َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌِ َّٟٔذی َس٤ٔ ََُظ بٔا ٔ ُتِخَ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٔ َوأ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ َت٤ِٔشَي ٣َعٔي إ ٍَ یَٔذظ ِل َٗ اہللُ زٔیُذ 

ُت  ٌِ ٍْ َس٤ٔ ٔ ُط َرآ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َٜٔ َِٟح َّي أَتَي ٣َزَِواَ٪ ب٩َِ ا ٔذیٕخ َحت َْ ٍُ ب٩ُِ  ٔ طُ َرآ ٌَ ٤َََٓشي ٣َ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ  ًَ ًَ َّي اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

َٜثََُ ا ا٢َ أَبُو َداُود اِل َٗ أُِرٔس١َ  َٓ ِبٔذ  ٌَ ِٟ أ٣َََز ٣َزَِواُ٪ بٔا َٓ  ٕ ثََ َٛ  ََ ٕ َو ٍَ فٔي ث٤ََز ِل َٗ  ََ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی اُر َوَس٠َّ  ُِٟح٤َّ

 الغؾ ےن اکی آدیم ےک ابغ ںیم ےس وجھکر اک وپدا دبع اہلل نب ہملسم، امکل نب اسن، ییحی، دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ ےتہک ںیہ ہک اکی

رچا ایل افر اےس اےنپ آاق ےک ابغ ںیم وبدای افر فہ ابغ فاال اےنپ وپدے وک التش رکات وہا الکن وت اےس اس ےک ابغ ںیم اپای۔ اس ےن 

ایل افر اس اک اہھت اکےنٹ اک ارادہ ایک وت الغؾ رمفاؿ نب مکح وج دمہنی ےک اریم ےھت ےس اس اعمہلم ںیم دمد اچیہ وت رمفاؿ ےن الغؾ وک دیق رک

اک امکل رضحت راعف نب دخجی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس الچ ایگ افر اؿ ےس اس ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن اےس التبای ہک 

ھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ وت اس اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک یسک لھپ ای وھپؽ ےک وخہش یک وچری ںیم اہ



 

 

آدیم ےن اہک ہک رمفاؿ ےن ریمے الغؾ وک رگاتفر رکایل ےہ افر فہ اس اکاہھت اکانٹ اچاتہ ےہ افر ںیم اچاتہ وہں ہک آپ ریمے اسھت 

 اس ےک رمفاؿ ےک اپس ںیلچ افر اےس التبںیئ ہک وج آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ وت رضحت راعف نب دخجی

اسھت ےلچ ےئگ اہیں کت ہک رمفاؿ ےک اپس آےئگ افر اس ےس راعف ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےس انس ےہ ہک یسک لھپ ای ولھپں ےک ےھچگ یک وچری رپ اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ۔ وت رمفاؿ ےن الغؾ ےک ابرے ںیم مکح دای وت 

 ڑ دای ایگ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رثک ےک ینعم ںیہ وخہش ےک۔اےس وھچ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل نب اسن، ییحی ، دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےک رچاےن رپ اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ نج اایشء

     983    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد، یحیي ، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ حبا٪ :  راوی

ٔذ ب٩ِٔ َیِحیَي  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحیَي  اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َح٠ََذُظ ٣َزَِواُ٪ َحذَّ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحٔذیٔث  ب٩ِٔ َحبَّاَ٪ بَٔضَذا ا

َّي َسبٔی٠َطُ  َّ َْ  َج٠ََذإت َو

دمحم نب دیبع، امحد، ییحی، دمحم نب ییحی نب ةحؿ ےن یہی دحثی رفاتی یک ےہ افر اس ںیم اہک ےہ ہک رمفاؿ ےن الغؾ وک دنچ وکڑے اگلےئ 

 افر اےس وھچڑ دای

 ، ییحی ، دمحم نب ییحی نب ةحؿدمحم نب دیبع، امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 نج اایشء ےک رچاےن رپ اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ

     984    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، اب٩ ًحَل٪ ٤ًز ب٩ طٌیب، جذہ، ًبذاہلل اب٩ ٤ًزو حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ :  راوی

٩ًَِ َجذِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحذَّ ًَ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ظٔ 

ا٢َ ٩ِ٣َ أََػا َ٘ َٓ  ٔٙ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٔ ا ٤َز ٩ًَِ اٟثَّ َُّط ُسئ١َٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ أؾ  ٌَ ِٟ َُيََِ ا ٔٔیطٔ ٩ِ٣ٔ ذٔی َحاَجٕة  َب بٔ

ا٣َُة ٣ٔثِ  ٠َِیطٔ ََغَ ٌَ َٓ َد بَٔظِیٕئ ٨ِ٣ُٔط  ٠َِیطٔ َو٩ِ٣َ ََخَ ًَ َََٓل َطِیَئ  ب٨َِّة  ُْ خٕٔذ  َذ أَِ٪ ٣ُتَّ ٌِ َٚ ٨ِ٣ُٔط َطِیّئا َب وبَُة َو٩ِ٣َ رَسَ ُ٘ ٌُ ِٟ ٠َِیطٔ َوا

ا٣َُة ٣ِٔث٠َیِ  ٠َِیطٔ ََغَ ٌَ َٓ َٚ دُوَ٪ َذَٟٔک  ٍُ َو٩ِ٣َ رَسَ ِل َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ ا ٌَ َٓ ٤َِٟٔح٩ِّ  َّ ث٩َ٤ََ ا َب٠َ َٓ َِٟحزٔی٩ُ  ا٢َ أَبُو َداُود یُِؤؤیَطُ ا َٗ وبَُة  ُ٘ ٌُ ِٟ طٔ َوا

اُ٪  َْ ِٟحُو َِٟحزٔی٩ُ ا  ا

 دیعس، ثیل، انب الجعؿ رمع نب بیعش، ، دجہ، دبعاہلل انب رمعف رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک افر ہبیتق نب

فہ اؿ ےک دادا رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ےک قلعتم وساؽ ایک ایگ )ہک اےس وتڑا اجاتکس ےہ ہک ںیہن ریغب ااجزت ےک( وت رفامای ہک سج احتج دنم  )درتخ رپ( ےکٹل وہےئ لھپ

ےن اےس )وتڑ رک( اھکایل افر دانم ںیم اںیہن عمج ںیہن ایک وت اس رپ وکیئ رحج ںیہن۔ افر وج )ابغ ںیم ےس( ھچک لھپ فریغہ )عمج 

 ےہ افر زسا اگل وہیئگ افر سج ےن ولھپں وک اس ہگج ےس اہجں اںیہن عمج ایک اجات رکےک( ےل ےلکن وت اس ےک افرپ اےنت ولھپں اک دانگ

 ےہ )اھکسےن فریغہ ےک ےیل( وچری رکایل افر اس یک دقمار ڈاھؽ یک تمیق ےک ربارب وہیئگ وت اےکس اہھت اکےٹ اجںیئ ےگ۔

 ف رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادلہبیتق نب دیعس، ثیل، انب الجعؿ رمع نب بیعش، دجہ، دبعاہلل انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ زیچ اےنکچ افر اامتن ںیم ایختن رکےن رپ اہھت اکےنٹ اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اک ایبؿ وکیئ زیچ اےنکچ افر اامتن ںیم ایختن رکےن رپ اہھت اکےنٹ

     985    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، ٣ح٤ذ ب٩ بْک، اب٩ جزیزیح، ابوزیََ، حرضت جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ا٢َ أَبُو  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ُذ ب٩ُِ بَِْکٕ َحذَّ ٧َََََا ٣َُح٤َّ ِْ ًََّٓٔيٕ أَ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ًَِبذٔ اہللٔ  ا٢َ َجابٔزُ ب٩ُِ  َٗ  ٔ اٟزُّبَيَِ

٠َِیَص ٣ٔ  َٓ ٍْ َو٩ِ٣َ ا٧َِتَضَب ٧ُِضَبّة ٣َِظُضوَرّة  ِل َٗ ٨ِ٤َُِٟتضٔٔب  ًَََّي ا َِٟیَص  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨َّاَوبَٔضَذا اِْلِٔس٨َادٔ 

 ًَ َّي اہللُ  ٍْ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ِل َٗ َِٟخائ٩ٔٔ  ًَََّي ا َِٟیَص   ٥َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 رصن نب یلع، دمحم نب رکب، انب رجریحی، اوبزربی، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

دڑھےل ےس وکیئ زیچ ینیھچ فہ مہ ںیم ےس ںیہن افر  امؽ ولےنٹ )العہین زربدیم  امؽ ےننیھچ ای اےنکچ رپ( اہھت ںیہن ےٹک اگ افر سج صخش ےن

ایس دنس ےس ہی یھب رمفی ےہ ہک ایختن رکےن فاےل رپ عطق ںیہن ےہ ویکہکن اس رپ وچری یک رعتفی ںیہن اصدؼ آیت نکیل اہھت ہن 

کی آدیم ےن آپ رپ اامتعد ایک افر ےنٹک اک بلطم ہی ںیہن ہک اےس ھچک زسا یھب ںیہن ےلم یگ ای ہی رجؾ ںیہن ےہ ااسی ہکلب دبرتنی رجؾ ےہ ا

 اانپ امؽ آپ ےک اپس روھکاای افر آپ ےن اس ےک امؽ وک مضہ رکایل اس رپ فلتخم زعتری دی اج یتکس ےہ۔

 رصن نب یلع، دمحم نب رکب، انب رجریحی، اوبزربی، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ زیچ اےنکچ افر اامتن ںیم ایختن رکےن رپ اہھت اکےنٹ اک ایبؿ

     986    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًیسٰي ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیح، ابوزبيَ، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہنصب٩ ًَّي،  :  راوی

٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٧َََََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ِْ ًََّٓٔيٕ أَ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  ٨َّٟٔبيِّ َػَّ



 

 

 ًَ  ََ ٔ َو ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َزاَد َو ُض٤َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ٩ِ٣ٔ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ٌِ ٥ِ َیِش٤َ َٟ َِٟحٔذیَثأ٪  ا٢َ أَبُو َداُود َصَذأ٪ ا َٗ  ٍْ ِل َٗ ٤ُِِٟخَت٠ٔٔص  ٩ًَِ ََّي ا نٔي  َِ ب٠ََ

ا٢َ أَبُو َداُو  َٗ ُض٤َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ٩ِ٣َ یَأسيَن اٟزَّیَّأت  ٌَ ٤ََّا َس٤ٔ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َُّط  ٩ِ أَِح٤ََذ ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ أ٧َ ًَ ََةُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ُِِٟٔي ِذ َرَواص٤َُا ا َٗ د َو

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ  أَبٔي اٟزُّبَيَِ

رصننب یلع، ٰیسیع نب ویسن، انب رجحی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس رطح یہ رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک 

اک اہھت یھب ںیہن ےٹک اگ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی دفونں ااحدثی انب رجحی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اوبازلریب ےس ںیہن ںینس  اےکچ

افر ےھجم اامؾ ادمح نب لبنح ےس ہی ابت یچنہپ ےہ ہک انب رجحی ےن اؿ دفونں دحوثیں وک اینیس ازلایت ےس انس ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت 

 احدثی وک  ریغہ نب ملسم ےن یھب اوبازلریب نع اجرب نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاتی ایک ےہ۔ںیہ ہک اؿ ا

 رصننب یلع، ٰیسیع نب ویسن، انب رجحی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش یسک وفحمظ اقمؾ ےس وچری رکے

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش یسک وفحمظ اقمؾ ےس وچری رکے

     987    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٓارض، ٤ًزو، ك٠حہ، اسبان، س٤اک، رحب، ح٤یذ ب٩ اْت، حرضت ػٔوا٪ ب٩ ا٣یہ ٣ح٤ذ ب٩ :  راوی

٩ًَِ ٔس٤َا ث٨ََا أَِسَباْن  ٔ ب٩ِٔ ك٠ََِحَة َحذَّ اد ٤ِزُو ب٩ُِ َح٤َّ ًَ ث٨ََا  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ح٤َُِیٔذ اب٩ِٔ َحذَّ ٕب  ٔک ب٩ِٔ رَحِ

 ًَ َواَ٪  ِٔ ٔت َػ ِْ ُ َحاَئ َر أ َٓ ٤ٔیَؼْة لٔي ث٩ُ٤ََ ثَََلثٔيَن دِٔرَص٤ّا  َْ ًَََّيَّ  ٤َِِٟشحٔٔذ  ٨ُِت ٧َائ٤ّٔا فٔي ا ُٛ ا٢َ  َٗ َة  َواَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ ُج١ْ ٩ِ َػ

 ِ٘ أ٣َََز بٔطٔ ُٟٔی َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ُتَٔي بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ أ َٓ أَُْٔذ اٟزَُّج١ُ  َٓ َت٠ََشَضا ٣ٔنِّي  ِْ ا ُط ٩ِ٣ٔ َٓ ٌُ َل ِ٘ ٠ُِت أََت ُ٘ َٓ أََتِیُتُط  َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ َل

 َٗ ِب١َ أَِ٪ َتأِتَٔینٔي بٔطٔ  َٗ ََٓضَلَّ کَاَ٪ َصَذا  ا٢َ  َٗ ُط َوأُِنٔشئُُط ث٨َ٤َََضا  ٌُ ٩ًَِ أَِج١ٔ ثَََلثٔيَن دِٔرَص٤ّا أ٧ََا أَبٔی ا٢َ أَبُو َداُود َوَرَواُظ َزائَٔذةُ 



 

 

 َٗ  ٕ ِیذٔ ب٩ِٔ حَُحيَِ ٌَ ٩ًَِ ُج ٤ٔیَؼّة ٩ِ٣ٔ ٔس٤َإک  َْ  َٚ رَسَ َٓ  ْٚ َحاَئ َسارٔ َٓ َُّط کَاَ٪ ٧َائ٤ّٔا  َواُ٪ َوَرَواُظ ٣َُحاصْٔذ َوكَاُوْض أ٧َ ِٔ ا٢َ ٧َا٦َ َػ

ََٓؼاَح  َى  َ٘ َٓاِستَِی َٓاِسَت٠َّطُ ٩ِ٣ٔ َتِحٔت َرأِٔسطٔ  ا٢َ  َٗ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  أَُْٔذ َو َتِحٔت َرأِٔسطٔ َوَرَواُظ أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َٓ َرَواُظ اٟزُّصِزٔیُّ  بٔطٔ 

 ُ أ َٓ َذ رَٔدائَُط  َْ َ أ َٓ  ْٚ َحاَئ َسارٔ َٓ َذ رَٔدائَُط  ٤َِِٟشحٔٔذ َوَتَوسَّ ٨َا٦َ فٔي ا َٓ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ َواَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٔلَي ٩ًَِ َػ حٔیَئ بٔطٔ إ َٓ  ُٚ ارٔ َْٔذ اٟشَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

، اابسط، امسک، رحب،  دیم نب اتخ، رضحت وفصاؿ نب اہیم رفامےت ںیہ ہک ںیم دجسم ںیم اینپ سیت دمحم نب ییحی نب افرس، رمعف، ب ہح

درمہ یک امتیل فایل اچدر رپ وسراہ اھت ہک اکی صخش آای افر اےس اکچ رکےل ایگ ھجم ےس۔ فہ آدیم ڑکپا ایگ افر اےس روسؽ اہلل یلص اہلل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اہھت اکےنٹ اک مکح دای۔ وفصاؿ ےتہک ںیہ ہک سپ ںیم یبن رکمی  ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ وت آپ یلص

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اکاہھت سیت درمہ یک فہج ےس اکےتٹ ںیہ ںیم اس اچدر وک اس 

ےل ولں اگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رھپ ہی ریمے اپس  ےک اہھت رففتخ رکات وہں افر اس یک تمیق اتریخ ےس

ی دد نب ریجح ےس رفاتی ایک ےہ۔ اس ںیم 
د ع
الےن ےس لبق یہ ایک وہات۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک زادئہ ےن امسک نع 

وسر ےہ ےھت ہک اکی وچر آای افر اس ےن اؿ ےک رس ےک رفامای ہک وفصاؿ وس ےئگ افر اےس وفصاؿ فعاؤس ےن رفاتی ایک ہک وفصاؿ 

ےچین ےس اچدر رچایل۔ افر اوبہملس نب دبعارلنمح ےن یھب اس دحثی وک رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن رفامای ہک اس وچر ےن اؿ ےک رس ےک 

اؿ دجسم ںیم وسےئگ افر اینپ اچدر ےچین ےس اچدر چنیھک یل وت وفصاؿ نب دبعاہلل ےس اس دحثی وک رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن رفامای ہک وفص

 ایگ۔ وک ہیکت انب ایل سپ اکی وچر آای افر اس ےن اچدر وک رچا ایل رھپ وچر ڑکپ ایگ وت اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای

 دمحم نب ییحی نب افرس، رمعف، ب ہح، اابسط، امسک، رحب،  دیم نب اتخ، رضحت وفصاؿ نب اہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعراتی زیچ ےل رک رکم اجےن فاےل اک اہھت اکےنٹ اک مکح

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اعراتی زیچ ےل رک رکم اجےن فاےل اک اہھت اکےنٹ اک مکح



 

 

     988    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ ٣ٌني، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٣خ٠ذ، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِبُذ  ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ أٟٕذ ا َْ ًََّٓٔيٕ َو٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ َحذَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ا٢َ ٣َِخ٠َْذ  َٗ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا اٟزَّزَّ

أ٣َََز ا َٓ َتِحَحُذُظ  َٓ  ََ ٤ََِٟتا ٌٔيَُ ا ّة کَا٧َِت َتِشَت ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٣َِخزُو٣ٔیَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٥َ بَٔضا أَیُّوَب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٨َّٟٔبيُّ َػَّ

ِت یَُذ  ٌَ ٔل ُ٘ َٓ ٔ َة ب٨ِٔٔت أَبٔي ًُبَِیٕذ َزاَد ٓ ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَِو   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ ُجَویِزَٔیُة  َٗ َّي اہللُ َصا  یطٔ َوأَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ًَزَّ  ٔلَي اہللٔ  ٕ َتائَٔبٕة إ ا٢َ َص١ِ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَة َ٘ َٓ ٔلیّبا  َْ ا٦َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َِٟ ٥ِ َو ُ٘ ٥ِ٠َ َت َٓ َوَج١َّ َوَرُسؤٟطٔ ثَََلَث ٣َزَّإت َوت٠َِٔک َطاصَٔذْة 

٠َِیَضا ًَ َظضَٔذ  َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ َة ب٨ِٔٔت أَبٔي ًُبَِیٕذ  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َتَت٥َِّ٠ََ َوَرَواُظ اب٩ُِ ٨ََُٕخ 

، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی نسح نب یلع دلخم نب اخدل ینعم، دبعارلزاؼ، رمعم، دلخم، اویب، انعف

 زخمفیم وعرت اسامؿ اعراتی ایل رکیت یھت افر رھپ اس ےس رکم اجیت یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اہھت اکےنٹ اک مکح

نع انب رمع ای ہیفص تنب اوبدیبعہ ےس رفاتی ایک ےہ اس دای وت اس اکاہھت اکاٹ ایگ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک رجہی ےن انعف 

ںیم ہی ااضہف ایک ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دےنی ےک ےیل ڑھکے وہےئ افر رفامای ہک ایک وکیئ وعرت وجاہلل افر اس 

وعرت فاہں وموجد یھت نکیل فہ ںیہن ڑھکی ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ وتہب رکے؟ نیت رمہبت ہی اراشد رفامای افر فہ 

 ےن انعف ےس افر اوہنں ےن ہیفص تنب اوبدیبع ےس رفاتی 
 
ج

 

ب

 

ؼ

وہیئ افر ہن یہ ابت یک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک انب 

 ایک ےہ اس ںیم رفامای ہک اس وعرت رپ وگایہ دی۔

 دلخم، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نسح نب یلع دلخم نب اخدل ینعم، دبعارلزاؼ، رمعم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اعراتی زیچ ےل رک رکم اجےن فاےل اک اہھت اکےنٹ اک مکح

     989    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ابوػاٟح، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ثَنٔي یُو٧ُُص  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َوةُ َحذَّ ا٢َ کَاَ٪ رُعِ َٗ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

 ٌِ ِٟٔش٨َٔة أ٧َُإض یُ ًَََّي أَ نٔي ح٠ًُٔیا  ٌِ اَرِت ا٣َِزأَْة َت ٌَ َِٟت اِسَت ا َٗ ٨َِضا  ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ُث أَ٪َّ  ًَِتطُ یَُحذِّ َبا َٓ ُٖ هَٔي  َز ٌِ ََ ُت ُٓوَ٪ َو َز

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ُتَٔي بَٔضا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ أ َٓ أَُْٔذِت  ا٢َ ٓٔیَضا َرُسو٢ُ َٓ َٗ ٍَ ٓٔیَضا أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕذ َو َٔ َّٟتٔي َط ٍٔ یَٔذَصا َوهَٔي ا ِل َ٘ أ٣َََز بٔ َٓ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ا٢َ  َٗ ٥َ ٣َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

ھا ب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت

 

َ

 ںیہ ہک اکی ریغرعمفػ وعرت دمحم نب ییحی نب افرس، اوباصحل، ویسن، انب 

ےن دنچ وہشمر فرعمفػ افر ربتعم ولوگں ےک ذرہعی ھچک زویر اعتسمر ایل افر اےس رففتخ رک ڈاال۔ اس وعرت وک ڑکپ الای ایگ افر اےس 

مکح دای افر ہی فیہ وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اکاہھت اکےنٹ اک 

یھت سج ےک ابرے ںیم رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن افسرش یک یھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

 ایل رکےت ےک ابرے ںیم رفامای وج رفامای )ہک یلھچپ اوتمں وک ایس فہج ےس الہک ایک ایگ ہک فہ ارماء وک وھچڑ دےتی ےھت افر زمکفرفں رک ڑکپ

 ےھت(۔

ھا ب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 دمحم نب ییحی نب افرس، اوباصحل، ویسن، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اہھت اکےنٹ اک مکحاعراتی زیچ ےل رک رکم اجےن فاےل اک 

     990    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض ب٩ ًبذاٌٟوی٥، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ََ ا َٗ ُذ ب٩ُِ یَِحیَي  ٔوی٥ٔ َو٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  َحذَّ

 َ٠ًَ َّي اہللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ ََ َوَتِحَحُذُظ  ٤ََِٟتا ٌٔيَُ ا ّة َتِشَت َِٟت کَا٧َِت ا٣َِزأَّة ٣َِخزُو٣ٔیَّ ا َٗ َ ًَائَٔظَة  ؽَّ ٧ َٗ ٍٔ یَٔذَصا َو ِل َ٘ ٥َ بٔ ِحَو ِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

٥َ یََذَصا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َل َ٘ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َزاَد  ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ُٗتَِیَبَة   َحٔذیٔث 

ابعس نب دبعامیظعل، دمحم نب ییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اکی زخمفیم وعرت 

اعتسمر رکایل رکیت یھت افر رھپ اس ےس رکم اجیت یھت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اکاہھت اکےنٹ اک مکح دای اس ےک دعب اسامؿ 

ہبیتق نع اثیلل نع انب اہشب یک دحثی یک رطح یہ رفاتی ایک ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دای۔ فملس ےن اہھت اکٹ

 ابعس نب دبعامیظعل، دمحم نب ییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونجمں وچری رکےل ای وکیئ دح فاال وچری رکےل

 ؿزساؤں اک ایب :   ابب

 ونجمں وچری رکےل ای وکیئ دح فاال وچری رکےل

     991    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ح٤اد، ابزاہی٥، اسود، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ٩ًَِ َحذَّ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَود ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ   ٕ اد ٩ًَِ َح٤َّ ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٧َََا َح٤َّ َ َ ِْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَ َحذَّ

٩ًَِ ثَََلثَةٕ   ٥ُ٠َ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ا٢َ ُرٓ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ اًَٟائَٔظَة َرضَٔي اہللُ    ٩ًَِ َّي َیِشتَِیَ٘ٔى َو ٨َّائ٥ٔٔ َحت

 ََ ُ َّي یََِٜ ٔبيِّ َحت ٩ًَِ اٟؼَّ ََأَ َو ِ َّي َیَ ٤ُِٟبَِتََّي َحت  ا

 امثعؿ نب اوبہبیش، سیدی نب اھرفؿ، امحد نب ہملس، امحد، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

  مل نیت آدویمں ےس ااھٹ ایل ایگ ےہ وسےن فاےل ےس اہیں کت ہک فہ دیبار وہاجےئ۔ ونجمں ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

 اہیں کت ہک فہ تحص ایب وہاجےئ۔ ہچب رپ ےس اہیں کت ہک ڑبا )ابغل( وہاجےئ۔



 

 

 اعتیل ہنعامثعؿ نب اوبہبیش، سیدی نب اھرفؿ، امحد نب ہملس، امحد، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ونجمں وچری رکےل ای وکیئ دح فاال وچری رکےل

     992    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ا٤ًع، ابوهبیا٪، حرضت ًبذاہلل ب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہًث٤ا٪ ابوطیبہ، جزیز،  :  راوی

 ُ ا٢َ أ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي َهبَِیاَ٪  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ِذ َز٧َِت َحذَّ َٗ تَٔي ٤ًَُزُ ب٤َِٔح٨ُو٧َٕة 

أ٣ََزَ  َٓ اِسَتَظاَر ٓٔیَضا أ٧َُاّسا  ا٢َ ٣َا َطأُِ٪ َصٔذظٔ  َٓ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب رِٔؿَواُ٪ اہللٔ  ًَََّي  اُٟوا بَٔضا ٤ًَُزُ أَِ٪ تُزَِج٥َ ٣ُزَّ بَٔضا  َٗ

ا٢َ  َ٘ َٓ وا بَٔضا ث٥َُّ أََتاُظ  ٌُ ا٢َ اِرٔج َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٓأ٣َََز بَٔضا ٤ًَُزُ أَِ٪ تُزَِج٥َ  ََُٓلٕ٪ َز٧َِت  ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ ٣َِح٨ُو٧َُة بَنٔي  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أ٣ََا  ََ ا یَا أ٣َٔي

ٔبيِّ  ٩ًَِ اٟؼَّ َّي َیِشتَِیَ٘ٔى َو ٩ًَِ ا٨َّٟائ٥ٔٔ َحت ََأَ َو ِ َّي َیَ ٤َِِٟح٨ُؤ٪ َحت ٩ًَِ ا ٩ًَِ ثَََلثَٕة   ٍَ ٔ ِذ ُرٓ َٗ  ٥َ٠َ َ٘ ِٟ ٤َا ا َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بَََّي  َٗ  ١َٔ٘ ٌِ َّي َی  َحت

 َٗ ََ َطِیَئ  ا٢َ  َٗ ٔ تُزَِج٥ُ  ُ بَا٢ُ صَٔذظ َِّ ََٜ ُ ١َ ی ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ أَِرَس٠ََضا  َٓ ا٢َ  َٗ أَِرٔس٠َِضا  َٓ  ا٢َ 

امثعؿ اوبہبیش، رجری، اشمع، اوبایبظؿ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع 

یل ہنع ےن اس ےک ابرے ںیم ولوگں ےس روشرہ ےک اپس اکی دویاین وعرت وک الای ایگ سج ےن زان ایک اھت۔ رضحت رمع ریض اہلل اعت

بلط ایک رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن مکح دای ہک اےس رمج رکدای اجےئ۔ اس وعرت ےک اپس ےس رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج 

 ریض اہلل اعتیل ہنع ذگرے وت رفامای ہک اس وعرت اک ایک اعمہلم ےہ ولوگں ےن اہک ہک ہی وعرت اپ ل ےہ اس ےن زان ایک اھت رضحت رمع

ےن مکح دای اسگنسر رکےن اک۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اےس فاسپ ےل ولچ رھپ فہ رضحت رمع ریض 

ایل ایگ ےہ۔ اہلل اعتیل ہنع ےک اپس آےئ افر رفامای ہک اے اریم اوملنینم ایک آپ وک ولعمؾ ںیہن ہک نیت مسق ےک ارفاد رپ ےس  مل ااھٹ 

وسےن فاےل ےس اہیں کت ہک فہ دیبار وہ اجےئ۔ ونجمں ےس اہیں کت ہک فہ تحص ایب وہاجےئ۔ ہچب رپ ےس اہیں کت ہک ڑبا 

ؽ )ابغل( وہ اجےئ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ویکں ںیہن رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای رھپ ریتا ایک ایخ

ےک ابرے ںیم اےس اسگنسر رکدای اج راہ ےہ۔ اوہنں ےن اہک ھچک ںیہن رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک رھپ ےہ اس وعرت 



 

 

اےس وھچڑ دںی۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اےس وھچڑ دای افر ریبکت ےنہک  ےگ )وخیش ںیم ہک اکی ڑبی یطلغ 

 ےس اہلل ےن اچب ایل(۔

 امثعؿ اوبہبیش، رجری، اشمع، اوبایبظؿ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ونجمں وچری رکےل ای وکیئ دح فاال وچری رکےل

     993    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یوسٕ ب٩ ٣وسٰي وٛیٍ، حرضت ا٤ًع :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ َو َٗ ١َٔ٘ َو ٌِ َّي َی ا َحت ـّ ا٢َ أَِی َٗ ٤ًَِٔع ٧َِحَوُظ َو َ ٩ًَِ اِْل  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحذَّ ث٨ََا یُوُس ا٢َ َحذَّ َٗ  َٙ ی ٔٔ َّي َی ٤َِح٨ُؤ٪ َحت

 ١َ ٌَ َح َٓ ُ َِّ ََٜ  ٤ًَُزُ یُ

ویفس نب ومٰیس فعیک، رضحت اشمع ےس اس رطح دحثی رمفی ےہ اس ںیم اوہنں ےن اہک ہک ہچب بج لقع دنم وہاجےئ افر 

 اپ ل وک اافہق وہاجےئ افر اہک ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ریبکت انہک رشفع رکدی۔

 ویفس نب ومٰیس فعیک، رضحت اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ونجمں وچری رکےل ای وکیئ دح فاال وچری رکےل

     994    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٬٣زا٪، ابوهبیا٪، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ سےاب٩ رسح، اب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦، س٠امی٪ ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َ٪ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٕ ََِٔي َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ حٔ أَ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ي َهبَِیاَ٪ 

ًََّٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب  ًَََّي  ا٣ُزَّ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أََو ٣َا َتِذُِکُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ نَي ًُِث٤َاَ٪  ٌِ ٨ًَُِط ب٤َٔ ٍَ َرضَٔي اہللُ  ٔ ٢َ ُرٓ

 ٔ َّي َیِشتَِی٘ ٩ًَِ ا٨َّٟائ٥ٔٔ َحت َٙ َو ی ٔٔ َّي َی ٠ٔطٔ َحت ِ٘ ًَ ًَََّي  ٠ُؤب  ِِ ٤َ ِٟ ٤َِِٟح٨ُؤ٪ ا ٩ًَِ ا ٩ًَِ ثَََلثَٕة   ٥ُ٠َ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّي یَِحَت٥َٔ٠  ٔبيِّ َحت ٩ًَِ اٟؼَّ َى َو

٨ًََِضا َّي  َخَّ َٓ ا٢َ  َٗ َت  ِٗ  َػَذ

رراؿ، اوبایبظؿ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
ھ
م

انب رسح، انب فبہ، رجری نب احزؾ، امیلسؿ نب 

ایبؿ یک وج امثعؿ نب ایب ہبیش ےن ایبؿ یک یھت۔  رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب عابل رکؾ اہلل فہہج ذگرے وپری فیہ دحثی

اس ںیم ہی رفؼ ےہ ہک( رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ایک آپ وک اید ںیہن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  8<<)دحثی ربمن 

ار وہ اجےئ۔ ونجمں ےس اہیں کت فآہل فملس ےن رفامای ہک نیت آدویمں ےس  مل ااھٹ ایل ایگ ےہ۔ وسےن فاےل ےس اہیں کت ہک فہ دیب

ہک فہ تحص ایب وہاجےئ۔ ہچب رپ ےس اہیں کت ہک ڑبا )ابغل( وہاجےئ رفامای ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ہک آپ ےن چس 

 اہک۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رھپ اس وعرت اک راہتس وھچڑ دای۔

رراؿ، اوبایبظؿ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےسانب رسح، انب فبہ :  رافی
ھ
م

 ، رجری نب احزؾ، امیلسؿ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ونجمں وچری رکےل ای وکیئ دح فاال وچری رکےل

     995    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد، ابواحوؾ، ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز٣ٌني، ًلاء ب٩ سایئب، حرضت ابوهبیا٪ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ث٨ََا َجزٔیْز ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ ح و َحذَّ ث٨ََا َص٨َّاْد  ٩ًَِ أَبٔي َهبَِیاَ٪ َحذَّ ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ نَي  ٌِ ٤َ

ًََّٔيٌّ َرضَٔي اہللُ  ٤َزَّ  َٓ أ٣َََز بَٔزِج٤َٔضا  َٓ َحَزِت  َٓ ِذ  َٗ ُتَٔي ٤ًَُزُ بٔا٣َِزأَةٕ  ا٢َ أ َٗ َِٟح٨ِبيُّ  ا٢َ َص٨َّاْد ا ََ ٤ًَُزُ َٗ ٔ َ ِْ ُ أ َٓ َّي َسبٔی٠ََضا  َخَّ َٓ َذَصا  َْ َ أ َٓ ٨ًَِطُ 



 

 

 ٔ ا٢َ اِدًُوا ل َٗ َّ ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِذ  َ٘ َٟ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ََ ا ا٢َ یَا أ٣َٔي َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  ًََّٔيٌّ َرضَٔي اہللُ  َحاَئ  َٓ ٠ًًَٔیا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ي  ي اہللُ 

 َ َّي َیِشت ٩ًَِ ا٨َّٟائ٥ٔٔ َحت َّ َو َّي َیِب٠ُ ٔبيِّ َحت ٩ًَِ اٟؼَّ ٩ًَِ ثَََلثَٕة   ٥ُ٠َ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ا٢َ ُرٓ ُتوَصُة َٗ ٌِ ٣َ ٔ ََأَ َوإٔ٪َّ َصٔذظ ِ َّي َیَ ٔ َحت ُتوظ ٌِ ٤َ ِٟ ٩ًَِ ا ِیَ٘ٔى َو

ََل  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ًََّٔيٌّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ََ أَِدرٔی  ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّٟٔذی أََتاَصا َوهَٔي فٔي بَََلئَٔضا  ١َّ ا ٌَ َٟ ََُٓلٕ٪  ََ أَِدرٔیبَنٔي   ٦ َوأ٧ََا 

، رضحت اوبایبظؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع انھد، اوباوحص، امثعؿ نب اوبہبیش، رجری  

ئ

 
ینعم، اطعء نب اسئ

ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس اکی دباکری رکےن فایل وعرت الیئ یئگ وت اوہنں ےن اےس اسگنسر رکےن اک مکح دای۔ رضحت یلع ریض اہلل 

افر وھچڑ دای رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک اس یک االطع دی یئگ وت اعتیل ہنع رکؾ اہلل فہہج فاہں ےس ذگرے وت اوہنں ےن اےس ڑکپا 

اوہنں ےن رفامای ہک یلع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ریمے اپس الؤ رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج رشتفی الےئ افر اہک ہک اے اریم اوملنینم 

آدویمں ےس ااھٹ ایل ایگ ےہ۔ وسےن فاےل ےس اہیں کت ہک آپ اجےتن ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  مل نیت 

فہ دیبار وہاجےئ۔ ونجمں ےس اہیں کت ہک فہ تحص ایب وہاجےئ۔ ہچب رپ ےس اہیں کت ہک ڑبا )ابغل( وہاجےئ۔ افر کشیب ہی وعرت 

 یہ ہن لچ اکس( رافی ےتہک وت اپ ل ےہ الفں ہلیبق یک سج ےن اس ےس دباکری یک اشدی فہ اس ےک اپ ل ےنپ ےک فتق ایک وہاگ )اےس ہتپ

 ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ےھجم اس اک ملع ںیہن۔ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک افر ےھجم یھب ںیہن

 ولعمؾ۔

، رضحت اوبایبظؿ ریض اہلل اعتیل :  رافی  

ئ

 
 ہنع انھد، اوباوحص، امثعؿ نب اوبہبیش، رجریینعم، اطعء نب اسئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ونجمں وچری رکےل ای وکیئ دح فاال وچری رکےل

     996    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوؿحي، حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ٨ًہاس٤اًی١، و٫ب، ْاٟذ،  ٣وسي ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ َحي  ُـّ ٩ًَِ أَبٔي اٟ أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ ث٨ََا ُوَصِیْب  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ



 

 

 ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟائ ٩ًَِ ثَََلثَٕة   ٥ُ٠َ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ا٢َ ُرٓ َٗ  ٥َ ا٢َ أَبُو َوَس٠َّ َٗ  ١َٔ٘ ٌِ َّي َی ٤َِِٟح٨ُؤ٪ َحت ٩ًَِ ا َّي یَِحَت٥َٔ٠ َو ٔبيِّ َحت ٩ًَِ اٟؼَّ َّي َیِشتَِیَ٘ٔى َو ٥ٔ َحت

َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ِطُ  ًَ ًََّٓٔيٕ َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ أس٥ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَذ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ َزادَ َداُود َرَواُظ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٖٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َِْٟخٔ  ٓٔیطٔ َوا

ی، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ج

 

ض

ومیس نب اامسلیع، فبھ، اخدل، اوب

ہک )فلکم وہےن اک(  مل نیت آدویمں رپ ےس ااھٹ ایل ایگ ےہ۔ وسےن فاےل ےس اہیں کت ہک فہ دیباروہاجےئ۔ ونجمں ےس اہیں کت 

 فہ تحص ایب وہاجےئ۔ ہچب رپ ےس اہیں کت ہک ڑبا )ابغل( وہاجےئ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک انب رجحی ےن ہک

اقمس نب سیدی ےس افر اوہنں ےن رضحت یلع رکؾ اہلل فہہج ےس افر اوہنں ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ےہ 

 ڑےھ صخش ےس ولغمب اوحلاس فا لقع صخش ےس یھب۔اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک اےنت وب

ی، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ج

 

ض

 ومیس نب اامسلیع، فبھ، اخدل، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انابغل ڑلاک ارگ دح ےنگل فاال رجؾ رکے وت ایک مکح ےہ؟

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 انابغل ڑلاک ارگ دح ےنگل فاال رجؾ رکے وت ایک مکح ےہ؟

     997    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ًبذا٤ٟاٟک ب٩ ٤ًيَ، حرضت ًلیہ َقهی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٕ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ُِت ٩ِ٣ٔ َسِبٔي بَ َحذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ هٔیُّ  ُِِٟقَ ُة ا ًَٔلیَّ ثَنٔي  ٕ َحذَّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٤ًَُيَِ ِبُذ ا ًَ ٧َََا  َ َ ِْ َیاُ٪ أَ ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ نٔي أَ

٥َِٟ یُ  ٨َُُِٜٓت ٓٔی٩ِ٤َ  َت١ِ  ِ٘ ٥َِٟ ُی ٥َِٟ ی٨ُِبِٔت  ُٗت١َٔ َو٩ِ٣َ  َز  ٌِ ٩ِ٤َ أ٧ََِبَت اٟظَّ َٓ َََٓا٧ُوا ی٨َُِوزُوَ٪  یَِوَة   بِٔت ٨ِ َُقَ

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دبعااملکل نب ریمع، رضحت ہیطع رقیظ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ونبرقہظی ےک دیقویں ںیم ےس اھت 

وت فہ ولگ د ےتھک ہک سج ےک زری انػ ابؽ اگ آےئ وت اس وک لتق رکدےتی افر نج ےک زری انػ ابؽ ںیہن اےگ وہےت ےھت اؿ وک وھچڑ 



 

 

 اؿ ںیم ےس اھت نج ےک زری انػ ابؽ ںیہن اےگ ےھت۔ دےتی ںیم یھب

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، دبعااملکل نب ریمع، رضحت ہیطع رقیظ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 دح ےنگل فاال رجؾ رکے وت ایک مکح ےہ؟انابغل ڑلاک ارگ 

     998    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذا٤ٟاٟک ب٩ ٤ًيَ :  راوی  ٣شذد، ابوًوا٧ہ،ً 

 ُٔ ََٜظ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحٔذیٔث  ٕ بَٔضَذا ا ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَِبٔذ ا  ٩ًَِ َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٥َِٟ َت٨ِبُِت َحذَّ َوَجُذوَصا  َٓ ًَا٧َتٔي  وا 

ِبٔي  ٠ُؤِي ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٌَ َح َٓ 

دسمد، اوبوعاہن، دبعااملکل نب ریمع ےس یہی دحثی اس رفؼ ےک اسھت رمفی ےہ ہک ہیطع رقیظ ےن رفامای ہک اوہنں ےن ریما رتس 

 رکدای۔وھکال وت اےس اپای اؿ یک رطح نج ےک ابؽ ںیہن اےگ ےھت وت ےھجم دیقویں ںیم 

 دسمد، اوبوعاہن، دبعااملکل نب ریمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 انابغل ڑلاک ارگ دح ےنگل فاال رجؾ رکے وت ایک مکح ےہ؟

     999    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ، ًبیذاہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ   ٍْ ٔ ََِٔي ٧َآ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ث٨ََا یَِحیَي  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟبٔ َحذَّ َّي اہللُ  يَّ َػَّ

٤َِص  َْ ٚٔ َوصَُو اب٩ُِ  َِٟخ٨َِذ َؿطُ یَِو٦َ ا ٥ِ٠َ یُحٔزُِظ َورَعَ َٓ َة َس٨َّة  ًَِْشَ  ٍَ َؿطُ یَِو٦َ أُحُٕذ َوصَُو اب٩ُِ أَِربَ أََجاَزظُ رَعَ َٓ َة َس٨َّة  ًَِْشَ   

 ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ادمح نب لبنح، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وزفہ ادح ےک رفز اںیہن انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک شیپ ایک ایگ افر آپ یک رمع وچدہ اسؽ یھت وت

ربس :6ؼ ےک ومعق رپ اںیہن شیپ ایک ایگ افر اؿ یک رمع آپ ےن اںیہن گنج ںیم ہصح ےنیل ےک ےیل وبقؽ ںیہن ایک افر رھپ وزفہ دنخ

 یھت وت اںیہن ااجزت ددیی۔

 ادمح نب لبنح، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿزساؤں  :   ابب

 انابغل ڑلاک ارگ دح ےنگل فاال رجؾ رکے وت ایک مکح ےہ؟

     1000    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ادریص، ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز، ٧آٍ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔدرٔیَص  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َِٟحٔذیٔث ٤ًََُز ب٩َِ َحذَّ ثُِت بَٔضَذا ا ٍْ َحذَّ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ا٢َ  َٗ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ٔ َٜبٔيَ ٔ َواِل ِٔيَ َِٟحذُّ بَيَِن اٟؼَّ ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا ا َ٘ َٓ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔذ ا ًَ 

اہلل اعتیل ہنع نب دبعازعلسی ےس امثعؿ نب اوبہبیش، ادرسی، رمع نب دبعازعلسی، انعف ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی رضحت رمع ریض 

 ایبؿ یک وت اوہنں ےن رفامای ہک وھچےٹ افر ڑبے ےک درایمؿ یہی دح ےہ۔



 

 

 امثعؿ نب اوبہبیش، ادرسی، رمع نب دبعازعلسی، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿزساؤں  :   ابب

 انابغل ڑلاک ارگ دح ےنگل فاال رجؾ رکے وت ایک مکح ےہ؟

     1001    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، حیوہ ب٩ رشیح، ًیاغ ب٩ ًباض ٗتباِي، طیی٥ ب٩ بیتا٪، یزیذ ب٩ ػبح اػبحي، ج٨ادہ  :  راوی

 ب٩ ابي ا٣یہ

ث٨ََا  ِٟ٘ٔتَِبأِيِّ َحذَّ ًَبَّإض ا ًَیَّأغ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یِٕح  ََِٔي َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ٩ًَِ ٔطَیِی٥ٔ ب٩ِٔ بَِیَتاَ٪ أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ

ٍَ برُِسٔ ب٩ِٔ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َة  ٩ًَِ ُج٨َاَدَة ب٩ِٔ أَبٔي أ٣َُیَّ َُٟط ٣ِٔؼَذْر  َوَیزٔیَذ ب٩ِٔ ُػِبٕح اِْلَِػَبحٔيِّ  ا٢ُ  َ٘ ٕٚ یُ ُتَٔي بَٔشارٔ أ َٓ َِٟبَِحٔ  أَِركَاَة فٔي ا

 ٔ ٍُ اِْلَیِٔذی ف َل ِ٘ ََ ُت و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ّة  َٚ بُِختٔیَّ ِذ رَسَ ُتطُ َٗ ٌِ َل َ٘ َٟ َٔک  ََ ذَٟ ِو َٟ رَفٔ َو  ي اٟشَّ

م نب اتیبؿ، سیدی نب حبص ایحبص، انجدہ نب ایب اہیم ےتہک ںیہ ہک مہ ادمح نب اصحل، انب فبہ، 
 

ت ب

 

س

ویحہ نب رشحی، ایعش نب ابعس ابتقین، 

رضحت رسب نب ارعاة ےک اسھت دنمسر ںیم رفس رک رےہ ےھت ہک وت اکی وچر سج اکانؾ، ، دصمر، ، اھت افر اس ےن افٹن وچری ایک اھت الای 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک، ، رفس ےک دفراؿ وچر ےک اہھت ںیہن اکےٹ  ایگ وت رضحت رسب ےن رفامای ہک ںیم

 اجںیئ ےگ افر ارگ ااسی ہن وہات وت ںیم اس اک اہھت رضفر اکاتٹ۔

م نب اتیبؿ، سیدی نب حبص ایحبص، انجدہ نب :  رافی
 

ت ب

 

س

  ایب اہیمادمح نب اصحل، انب فبہ، ویحہ نب رشحی، ایعش نب ابعس ابتقین، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نفک وچر اکاہھت اکےنٹ اک ایبؿ



 

 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 نفک وچر اکاہھت اکےنٹ اک ایبؿ

     1002    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ح٤اد ب٩ زیذ، ابو٤ًزا٪، ٣ظٌث ب٩ َطیٕ، ًبذاہلل ب٩ ػا٣ت، حرضت ابوذر ٣شذد، :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٕٕ ی ٔث ب٩ِٔ ََطٔ ٌَّ ٤َُِٟظ ٩ًَِ ا َِٟحِؤِيِّ  ٩ًَِ أَبٔي ٤ًَِٔزاَ٪ ا ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ َحذَّ ا٣ٔٔت  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ

ا٢َ لٔي َرُس  َٗ ا٢َ  ِٟحَ َٗ ََٓذَِکَ ا  َٝ َذیِ ٌِ َٝ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوَس َِّی َٟب ٠ُُِٗت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أَبَا َذٓرٕ  ًَ َّى اہللُ  ا٢َ ٓٔیطٔ و٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٔذیَث 

٠ُُِٗت اہللُ  ََ ِ َ َ٘ ِٟ نٔي ا ٌِ ٕٔ َی َِٟؤػی ِٟبَِیُت ٓٔیطٔ بٔا َٕ أ٧ََِت إَٔذا أََػاَب ا٨َّٟاَض ٣َِوْت یَُٜوُ٪ ا ِی اَر اہللُ َٛ َْ ا٢َ ٣َا  َٗ ٥ُ٠ًَِ أَِو   َوَرُسوُُٟط أَ

ا٢َ َتِؼََُٔ  َٗ ٔ أَِو  ََِ َٝ بٔاٟؼَّ ٠َِی ًَ ا٢َ  َٗ  لٔي َوَرُسوُُٟط 

 نب رطفی، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ےن رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

عب

 

ص
م
دسمد، امحد نب زدی، اوبرمعاؿ، 

 ےن رعض ایک ہک ںیم احرض فرفامادردار وہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای ہک ریتا ایک احؽ وہاگ ےن رفامای ہک اے اوبذر ںیم

اس فتق ہکبج ولوگں وک رثکت ومت ےچنہپ یگ افر رھگ اکی الغؾ ےک وعض وہاجےئ اگ ینعی ربق۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اہلل افر اس اک 

 رفامای ہک وجاہلل افر اس ےک روسؽ ریمے ےیل انمبس ںیھجمس۔ رفامای ہک مت رپ ربص رکان رضفری روسؽ یہ زایدہ رتہب اجےتن ںیہ ای ہی

 ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک امحد نب ایب امیلسؿ ےن رفامای ہک نفک وچر اکاہھت اکاٹ اجےئ اگ ویکہکن فہ تیم رپ اس ےک رھگ ںیم دالخ

 وہایگ۔

 نب رطفی، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذردسمد، امحد نب زدی، اوبرمعا :  رافی

 

عب

 

ص
م
 ؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لسلسم ابر ابروچری رکےن فاےل اک مکح

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 لسلسم ابر ابروچری رکےن فاےل اک مکح

     1003    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ً٘ی١ ب٩ ٫َللي، جذہ، ٣ؼٌب ب٩ ثابت ب٩ ًبذاہلل ب٩ زبيَ، ٣ح٤ذ ب٩ ٨ٜ٨٣ذر، حرضت  :  راوی

 جابز ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ًَ٘ٔی١ٕ  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔذ ب٩ِٔ  ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ  ٔ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٔب ب٩ِٔ ثَابٔٔت ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ی  ث٨ََا َجذِّ ِٟضََٔللٔيُّ َحذَّ ا

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٕٚ إ ا٢َ ٔجیَئ بَٔشارٔ َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔذرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔذ ب٩ِٔ ا َٓ ٣َُح٤َّ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ اُٟوا یَا َوَس٠َّ َ٘

اُٟوا  َ٘ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٧َٔیَة  ٍَ ث٥َُّ ٔجیَئ بٔطٔ اٟثَّ ٔل ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ وُظ  ٌُ َل ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  َٚ ٤ََّا رَسَ ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ  َٚ ٤ََّا رَسَ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ

ُت٠ُوظُ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ أَٟثَة  ٍَ ث٥َُّ ٔجیَئ بٔطٔ اٟثَّ ٔل ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ وُظ  ٌُ َل ِٗ ا٢َ  ا َ٘ َٓ َة  ٌَ ُتَٔي بٔطٔ اٟزَّابٔ وُظ ث٥َُّ أ ٌُ َل ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  َٚ ٤ََّا رَسَ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ

ا٢َ  َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟخا٣َٔشَة  ُتَٔي بٔطٔ ا أ َٓ وُظ  ٌُ َل ِٗ ا٢َ ا َٗ  َٚ ٤ََّا رَسَ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ٔ  ا ٨َا ب ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ َت٨َ٠ِاُظ ث٥َُّ َجابْٔز  َ٘ َٓ طٔ 

ِٟحَٔحاَرةَ  ٠َِیطٔ ا ًَ ٕ َوَر٣َِی٨َا  ِی٨َاُظ فٔي بٔئِز َ٘ ِٟ َ أ َٓ ََِر٧َاُظ  َ  اِجت

ددر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل 

 

کی

 

می

دمحم نب دبعاہلل نب لیقع نب الھیل، دجہ، بعصم نب اثتب نب دبعاہلل نب زریب، دمحم نب 

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وچر الای ایگ وت رفامای ہک اس وک لتق رکدف احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل

ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن وچری یک ےہ رفامای ہک ااھچ اس اکاہھت اکٹ دف انچہچن اس اکاہھت اکٹ دای 

( الای ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اےس لتق رکدف احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ایگ رھپ فہ دفابرہ )وچری ےک ازلاؾ ںیم

لتق  فآہل فملس اس ےن وچری یک ےہ رفامای ہک اس اک اپؤں اکٹ دف انچہچن اپؤں اکٹ دای ایگ رھپ فہ اپوچنںی رمہبت الای ایگ وت رفامای ہک اےس

ےتہک ںیہ ہک مہ اےس ےل ےلچ وت لتق رکدای افر رھپ مہ ےن اےس ٹیسھگ رک اکی ونکںی ںیم ڈاؽ  رکدف۔ رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع

 دای افر افرپ ےس رھتپ ڈاؽ دےی۔

ددر، رضحت اجرب نب دبعاہلل  :  رافی

 

کی

 

می

دمحم نب دبعاہلل نب لیقع نب الھیل، دجہ، بعصم نب اثتب نب دبعاہلل نب زریب، دمحم نب 

 ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وچر اک اہھت اکٹ رک اس ےک ےلگ ںیم اکٹل دای اجےئ اگ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وچر اک اہھت اکٹ رک اس ےک ےلگ ںیم اکٹل دای اجےئ اگ

     1004    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٤ًز ب٩ ًَّي، ححاد، ٣ٜحو٢، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٣َحیز :  راوی

ًَِبٔذ اٟزَِّح٤َ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  اُد  َِٟححَّ ث٨ََا ا ًََّٓٔيٕ َحذَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٨َِٟا َحذَّ َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕ ٩ٔ ب٩ِٔ ٣َُحئَِیز

َة  َٟ ا ـَ َّي اہللَُٓ ُتَٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ أ َٗ ٨َّٔة صَُو  ٚٔ أ٩َ٣َٔ اٟشُّ ارٔ ٙٔ ٠ٟٔشَّ ُ٨ ٌُ ِٟ َِٟیٔذ فٔي ا ٙٔ ا ٠ٔی ٌِ ٩ًَِ َت ٕٚ ب٩َِ ًُبَِیٕذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشارٔ  

ِت فٔي ٨ًُُ٘ٔطٔ  َ٘ ِّ٠ ٌُ َٓ ِت یَُذُظ ث٥َُّ أ٣َََز بَٔضا  ٌَ ٔل ُ٘ َٓ 

وحکمؽ، رضحت دبعارلنمح نب رحمسی رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اضفہل نب دیبع ےس وچر یک رگدؿ ںیم اس ہبیتق نب دیعس، رمع نب یلع، اجحج، 

 اک اہھت اکٹلےن ےک قلعتم درایتف ایک ہک آای ہی تنس ےہ؟ رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وچر الای ایگ وت اس

 رگدؿ ںیم فہ اٹک وہا اہھت اکٹلدای ایگ۔ اکاہھت اکٹ دای ایگ رھپ مکح دای انچہچن اس یک

 ہبیتق نب دیعس، رمع نب یلع، اجحج، وحکمؽ، رضحت دبعارلنمح نب رحمسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اکٹل دای اجےئ اگوچر اک اہھت اکٹ رک اس ےک ےلگ ںیم 

     1005    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابوًوا٧ہ، ٤ًز ب٩ ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔی١َ َحذَّ نٔي اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا ٣ُوَسي َی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أَبٔي َس٤َ٠ََة 

ِو ب٨َٔٓعٕ  َٟ طُ َو ٌِ ٔ ب َٓ ٠٤ِ٤َُِٟوُک  َٚ ا ٥َ إَٔذا رَسَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، رمع نب اوبہملس، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ یبن 

ےن رفامای ہک بج وکیئ الغؾ وچری رکے وت اےس رففتخ رک ڈاول وخاہ اکی شن یہ ےک وعض۔ )ینعی وخاہ آدیھ تمیق رپ یہ انچیب 

 (زپے۔

 ومیس نب اامسلیع، اوبوعاہن، رمع نب اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1006    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ٣زوزی، ًَّي ب٩ حشين، یزیذ٧حوی، ًْک٣ہ، حرضت اب٩  :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَذ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟحَشئِن  ًََّٔيُّ ب٩ُِ ا ثَنٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحذَّ ذٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ا٨َِّٟحؤیِّ 

احَٔظَة ٩ِ٣ٔ نَٔشائ٥ُِٜٔ  َٔ ِٟ تٔي َیأِتٔيَن ا ا٢َ َواَٟلَّ َٗ أ٣َِٔشُٜوص٩َُّ فٔي ًَبَّإض  َٓ إِٔ٪ َطضُٔذوا  َٓ ّة ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٌَ ٠ًََِیض٩َّٔ أَِرَب َٓاِسَتِظضُٔذوا 

ٔ ث٥َُّ  ٤َِٟزِأَة َذ ا ٌِ َُٟض٩َّ َسبٔیَّل َوَذَِکَ اٟزَُّج١َ َب ١َ اہللُ  ٌَ ٤َِِٟوُت أَِو یَِح اص٩َُّ ا َّٓ َّي یََتَو ِٟبُُیؤت َحت ٔ ا ا٢َ َوا٠ََّٟذأ٪ َیأِتَٔیا٧ َ٘ َٓ ُض٤َا  ٌَ َضا  َج٤َ

َّا٧َٔیُة  ا٢َ اٟز َ٘ َٓ َِٟح٠ِٔذ  ٨ََشَح َذَٟٔک بٔآَیٔة ا َٓ ٨ًَُِض٤َا  ُؿوا  أرَِعٔ َٓ إِٔ٪ َتابَا َوأَِػ٠ََحا  َٓ َٓآذُوص٤َُا  اِج٠ُٔذوا ک١َُّ َواحٕٔذ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ َّأِي  َواٟز

 ٕ  ٨ِ٣ُٔض٤َا ٣ٔائََة َج٠َِذة

س ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےن رفامای ہک ادمح نب دمحم رمفزی، یلع نب نیسح، ، سیدیوحنی، رکعہم، رضحت انب ابع



 

 

 االہی۔ افر فہ وعرںیت وج اہمتری وعروتں ںیم ےس دباکری رکںی وت اؿ رپ اچر وگاوہں وک بلط رکف وج مت ںیم ےس 

 

ة

 

س
االیت اینیت اافلد

 ومت ددیے ای اہلل اؿ ےک ےیل وکیئ دفرسا وہں۔ سپ ارگ فہ وگایہ دںی وت اؿ وعروتں وک رھگفں ںیم دیق رکول اہیں کت ہک اہلل اںیہن

  
َ
ِ

 

ُّ َ 
ِ

 

َ ْت
َ
اِؿ ث  دَ

 

د
َ
الّل
َ
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 ےس وج دباکری رکںی وت اںیہن اذتی دف رھپ ارگ فہ وتہب رکںیل افر درتس رکںیل ف

وت اؿ ےس ارعاض رکول رھپ ہی مکح )وکڑفں یک آتی( وسنمخ وہایگ سج ںیم رفامای زاہین وعرت افر زاین )دباکر( رمد ںیم ےس رہ اکی وک 

 (وس وکڑے امرف )ارگ ریغ اشدی دشہ وہں

 ی، یلع نب نیسح، سیدیوحنی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب دمحم رمفز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1007    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ثابت، ٣وسي، طب١، اب٩ ابو٧حیح، ٣حا٫ذ، :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  ٩ًَِ ٔطِب١ٕ   ٕ ود ٌُ نٔي اب٩َِ ٣َِش ٌِ ث٨ََا ٣ُوَسي َی ٔذ ب٩ِٔ ثَابٕٔت َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ ٣ُحٔاصٕٔذ   

َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ َِٟحذُّ  بٔی١ُ ا َباُت اٟشَّ یِّ ِٟبُُیؤت اٟثَّ أ٣َِٔشُٜوص٩َُّ فٔي ا َٓ أ٪  ِٟبِْٔکَ  َٓآذُوص٤َُا ا

، انب اوبحیجن، اجم ،دھ، رفامےت ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن وعروتں ےک ابرے ںیم ہی وج رفامای ہک ای اہلل ا
 

 

ؿ ےک ادمح نب دمحم نب اثتب، ومیس، ش

 ےیل وکیئ راہتس اکنؽ دںی وت اس ےس رمادّدحیہ ےہ ینعی وکڑے

، انب اوبحیجن، اجم ،دھ، :  رافی
 

 

 ادمح نب دمحم نب اثتب، ومیس، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1008    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، یحیي ، سٌیذب٩ ابورعبہ، ٗتادہ، حش٩، حلا٪ ب٩ ًبذاہلل راٗشي، حرضت ًبادہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩  :  راوی

 ػا٣ت

 ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َحلَّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ٩ًَِ َس ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ اَحذَّ َٗ ٩ًَِ ِبٔذ اہللٔ اٟزَّ ٔشيِّ 

 ٌَ ِذ َج َٗ ًَنِّي  ُذوا  ُْ ًَنِّي  ُذوا  ُْ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت  یُِّب ًَُباَدَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َُٟض٩َّ َسبٔیَّل اٟثَّ ١َ اہللُ 

ِٟبِْٔکٔ َج٠ُِذ  ِٟبِْٔکُ بٔا ِٟٔحَحاَرةٔ َوا یِّٔب َج٠ُِذ ٣ٔائَٕة َوَرمِْي بٔا  ٣ٔائَٕة َو٧َفُِي َس٨َةٕ  بٔاٟثَّ

دسمد، ییحی، دیعسنب اوبرعفہب، اتقدہ، نسح، ناطؿ نب دبعاہلل رایشق، رضحت ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب اصتم رفامےت ںیہ ہک 

وعروتں ےک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےل ول ھجم ےس ےل ول ھجم ےس )ینعی ھجم ےس ملع احلص رکول( کشیب اہلل ےن 

ےیل راہتس اکنؽ دای ےہ فہ ہی ہک اشدی دشہ رمد ارگ اشدی دشہ وعرت ےس زان رکے وت اؿ یک زسا وس وکڑے افر رھتپ ےس امر رک اسگنسر 

رکان ےہ۔ افر ابرکہ )ریغ اشدی دشہ ونکاری( وعرت ےس ونکارہ رمد زان رکے وت اؿ یک زسا وس وکڑے افر اکی اسؽ ےک ےیل الجفینط 

 رکان ےہ۔

 دسمد، ییحی ، دیعسنب اوبرعہب، اتقدہ، نسح، ناطؿ نب دبعاہلل رایشق، رضحت ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب اصتم :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1009    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 و٫ب ب٩ ب٘یة، ٣ح٤ذ ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، ٫ظی٥، ٨٣ؼور، حش٩ ےن یحیي كي س٨ذ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ََ َحذَّ ا َٗ َیاَ٪  ِٔ بَّأح ب٩ِٔ ُس ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ َة َو٣َُح٤َّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٔ َیِحیَي َحذَّ َِٟحَش٩ٔ بٔإِٔس٨َاد ا

ا٢َ َج٠ُِذ ٣ٔائَٕة َواٟزَِّج٥ُ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ  َو٣َ

م، وصنمر، نسح ےن ییحی یک دنس ےس ایس رطح یک دحثی رفاتی یک ےہ دفونں ےن اہک ہک 
 

ب

 

ص
ه

فبھ نب ۃیقب، دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، 

 وس وکڑے افر اسگنسر رکان۔

م، وصنمر، نسح ےن ییحی یک دنسفبھ نب ۃیقب، دمحم نب ابصح نب  :  رافی
 

ب

 

ص
ه

 ایفسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1010    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ نٔیَّي، ٫ظی٥، زہزی، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل، ًلبہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ث٨ََا صَُظِی٥ْ َحذَّ ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ًَِبٔذ اہللَٔحذَّ  ٩ًَِ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ًَ  ب٩ِٔ  

َّي ا ّذا َػَّ َث ٣َُح٤َّ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل َب َ٘ َٓ َلَب  َْ ٨ُِط  ًَ أب َرضَٔي اہللُ  َِٟخلَّ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ِّٙ َوأ٧َِز٢ََ ًَبَّإض أَ٪َّ ٤ًََُز َی َِٟح ٥َ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

ََِٓقَ  ٠ًََِیطٔ آیَُة اٟزَِّج٥ٔ  َََٓاَ٪ ٓامَٔی أ٧ُِز٢َٔ  َٜٔتاَب  ٠َِیطٔ اِل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرَج٨َ٤ِا ٩ِ٣ٔ ًَ َّي اہللُ  ًَِی٨َاَصا َوَرَج٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ أ٧َِاَصا َوَو

ائ١ْٔ ٣َا ٧َحُٔذ آَیَة اٟزَِّج٥ٔ فٔي َٛٔتأب اہللٔ َٗ و٢َ  ُ٘ ٔظیُت إِٔ٪ كَا٢َ بٔا٨َّٟأض اٟز٣ََّاُ٪ أَِ٪ َی َْ ِّي  ِٔ ٔ َوإ ٔذظ ٌِ ةٕ َب ـَ ی ٠ُّوا بٔتََِٔک ََفٔ ـٔ َی َٓ   

ا٣َ  َٗ ًَََّي ٩ِ٣َ َزَِي ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ َوا٨َِّٟشأئ إَٔذا کَاَ٪ ٣ُِحَؼ٨ّا إَٔذا   ٌّٙ اٟزَِّج٥ُ َح َٓ الَي  ٌَ ََٟضا اہللُ َت ٨َُة أَِو کَاَ٪ َح١ْ٤ِ أَِو أ٧َِزَ ِٟبَیِّ ِت ا

و٢َ ا٨َّٟاُض َزاَد ٤ًَُزُ فٔي َٛٔتأب اہللٔ  ُ٘ ََ أَِ٪ َی ِو َٟ ْٖ َوای٥ُِ اہللٔ  ََا
ٔ

ت ًِ َٜتَبُِتَضا ا زَّ َوَج١َّ َل ًَ 

ی ہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 
م، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، ؼغ

 

ب
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دبع اہلل نب دمحم نب 



 

 

ےک اسھت اجیھب افر اؿ رپ  رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااطخلب ےن ہبطخ دای افر رفامای ہک کشیب اہلل ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح

اتکب انزؽ یک۔ سپ وج انزؽ ایک ایگ اھت اس ںیم اسگنسر رکےن یک آتی یھب یھت سپ مہ ےن اےس زپاھ افر اےس اید رکایل افر روسؽ اہلل 

 بج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب اسگنسر رکےن یک زسا دی افر آپ ےک دعب مہ ےن یھب رمج ایک افر  ے کش ےھجم ہی ڈر ےہ ہک

ولوگں رپ زایدہ رعہص ذگر اجےئ اگ وت ںیہک وکیئ ےنہک فاال ہی ہن ےہک مہ رمج اسگنسر یک آتی وک رقآؿ رکمی ںیم ںیہن اپےت سپ فہ ولگ 

اس رفہضی ےک رتک ےس رمگاہ وہاجںیئ ےگ ےسج اہلل ےن انزؽ رفامای سپ اسگنسر رکےن یک زسا ابلکل قح ےہ اس صخش رپ وج زان رکے 

وتں ںیم ےس ارگ فہ نصحم )اشدی دشہ( وہ افر اس رپ وگاہ یھب اقمئ وہاجںیئ ای لمح وہاجےئ ای فہ وخد ارتعاػ زان رمدفں افر وعر

رکےل افر دخا یک مسق ارگ )ےھجم ہی ڈر ہن وہات( ہک ولگ ہی ےتہک ںیہ ہک رمع ےن اتکب اہلل ںیم زایدیت رکدی ےہ وت ںیم رضفر اےس رقآؿ 

 رکمی ںیم ھکل داتی۔

ی ہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعدبع :  رافی
م، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، ؼغ
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 اہلل نب دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1011    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪ ا٧باری، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ سٌذ، حرضت یزیذ ب٩ نٌی٥ ب٩ ہزی١ اپ٨ے واٟذ :  راوی

ثَنٔي َیزٔیُذ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٕذ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ صَٔظا٦  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َحذَّ ِی٥ٔ ب٩ِٔ َصزَّا٢ٕ  ٌَ ب٩ُِ نُ

ُط أَبٔي ائِٔت َرُسو٢َ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحيِّ  أََػاَب َجارَٔیّة ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٔ أَبٔي  ُ ب٩ُِ ٣َأٟٕک یَتامّٔی فٔي حِٔحز ا٢َ کَاَ٪ ٣َأًز َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

 ِِ ٠َُّط َیِشَت ٌَ َٟ َت  ٌِ ََُِٔظ ب٤َٔا َػ٨َ ِْ َ أ ِّي َز٧َیِ َٓ ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ ّجا  َُٟط ٣َِْخَ ٤ََّا یُزٔیُذ بَٔذَٟٔک َرَجاَئ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ََٟک َوإ٧ٔ ُت رٔفُ 

ًَََّيَّ َٛٔتا أ٥َِٔٗ  َٓ ِّي َز٧َِیُت  ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ اَد  ٌَ َٓ ٨ِطُ  ًَ َق  أرَِعَ َٓ ًَََّيَّ َٛٔتاَب اہللٔ  أ٥َِٔٗ  ا٢َ یَا َب َٓ َ٘ َٓ اَد  ٌَ َٓ ٨ًَِطُ  َق  أرَِعَ َٓ اہللٔ 

٠ًََیِ  َّي اہللُ  ا٢َ َػَّ َٗ ٍَ ٣َٔزإر  َضا أَِربَ َٟ ا َٗ َّي  ًَََّيَّ َٛٔتاَب اہللٔ َحت أ٥َِٔٗ  َٓ ِّي َز٧َِیُت  ِٔ ٍَ ٣َزَّإت َرُسو٢َ اہللٔ إ ٠َُِٗتَضا أَِربَ ِذ  َٗ ََّک  ٥َ إ٧ٔ طٔ َوَس٠َّ



 

 

 َ٘ َٓ ََُٔل٧َٕة  ا٢َ بٔ َٗ ب٩ِ٤َٔ  أ٣ََزَ َٓ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َتَضا  ٌِ ا٢َ ص١َِ َجا٣َ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َتَضا  ا٢َ َص١ِ بَارَشِ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َتَضا  ٌِ ا٢َ ص١َِ َؿاَج

 َ٠ َٓ َد َیِظَتذُّ  َْخَ َٓ  ََ ٔ ِٟٔحَحاَرةٔ َجز َوَجَذ ٣َصَّ ا َٓ ا ُرٔج٥َ  َّ٤٠َ َٓ ةٔ  ََِٟحَّ ٔلَي ا َد بٔطٔ إ أَُِخٔ َٓ ًََحزَ  َ٘ٔیطُ بٔطٔ أَِ٪ یُزَِج٥َ  ِذ  َٗ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ أ٧َُِیٕص َو

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َت٠َطُ ث٥َُّ أَتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َ٘ َٓ ٣َاُظ بٔطٔ  ٕ ََفَ ٌٔيَ ٕٔ َب َٟطُ بَٔوهٔی  ََ َ ٨َز َٓ ُت٤ُوُظ أَِػَحابُطُ  ِٛ ا٢َ صََلَّ َتَز َ٘ َٓ َٟطُ  َٔک  ََٓذَِکَ ذَٟ  

َیُتوَب اہللُ َٓ ُط أَِ٪ یَُتوَب  َّ٠ ٌَ ٠َِیطٔ َٟ ًَ   

دمحم نب امیلسؿ اابنری، فعیک، اشہؾ نب دعس، رضحت سیدی نب میعن نب زہلی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک امزع نب امکل ایملس 

ریض اہلل اعتیل ہنع ریمے فادل ےک زری افکتل ےھت میتی ےھت۔ اوہنں ےن ہلیبق یک اکی ڑلیک ےس زان ایک وت ریمے فادل ےن اؿ ےس اہک 

اےنپ لعف یک االطع اج رک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دفاشدی ہک فہ اہمترے ےیل اافغتسر رکںی افر ریمے فادل ےن اس ہک 

ادیم رپ اس اک ارادہ ایک ہک اس وصرت احؽ ےس ےنلکن یک وکیئ لیبس دیپا وہاجےئ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک سپ فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 

آےئ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کشیب ںیم ےن زان ایک ےہ سپ آپ ھجم رپ اتکب اہلل یک دح اقمئ فآہل فملس ےک اپس 

 ےیجیک۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس ہنم ریھپ ایل اوہنں ےن دفابرہ اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کشیب

 ھجم رپ اتکب اہلل یک دح اقمئ ےیجیک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہنم ریھپ ایل اوہنں ےن دفابرہ اہک ہک ای روسؽ ںیم ےن زان ایک ےہ سپ

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ے کش ںیم ےن زان ایک ےہ سپ آپ اتکب اہلل یک دح ھجم رپ انذف رفامےیئ اہیں کت ہک اچر رمہبت ہی اہک ےہ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وت ےن سک ےک اسھت زان ایک ےہ؟ اہک ہک الفں وعرت ےک اسھت، رفامای ہک ایک وت اس ےک وت یبن رکمی یلص

  اھت؟ اہک ہک اہں۔ رفامای ہک ایک وت اس ےس ٹپل ایگ اھت؟ اہک ہک یج اہں۔ رفامای ہک ایک وت ےن اس ےک اسھت امجع ایک ےہ؟ اہک

 

 
ہک اہں۔  اسھت ل

ںیہ ہک سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک اؿ وک رمج رکےن اک وت اںیہن، ، رحة، ، یک رطػ اکنال ایگ سپ بج  رافی ےتہک

اسگنسر ایک ایگ وت رھتپفں یک اذتی ےس ربھگا اےھٹ افر دفڑ اھبےگ وت اںیہن دبعاہلل نب اسین اجےلم افر اؿ ےک اسیھت کھت ےئگ ےھت وت 

اک لعن اکنؽ رک امزع وک امرا افر اںیہن لتق رکدای رھپ فہ )دبع اہلل نب اسین ریض اہلل اعتیل ہنع( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوہنں ےن افٹن 

فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن اےس  فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اسرا ہصق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ای اشدی ہک فہ وتہب رکا ات افر اہلل اعتیل اس یک وتہب وبقؽ رکےتیل۔وھچڑ ویکں ںیہن د

 دمحم نب امیلسؿ اابنری، فعیک، اشہؾ نب دعس، رضحت سیدی نب میعن نب زہلی اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایبؿ زساؤں اک :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1012    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یرسہ، یزیذ ب٩ زریٍ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتادہ :  راوی

َة  ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ َتاَدَة َحذَّ َٗ أػ٥ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ُت ٟ ا٢َ َذَِکِ َٗ  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍٕ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ َحذَّ

ثَنٔي ذَ  ا٢َ َحذَّ َٗ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب  ٔذ ب٩ِٔ  ثَنٔي َحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ لٔي َحذَّ َ٘ َٓ ٔ اب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َة ٣َأًز ِو٢ٔ ٗٔؼَّ َٗ َرُسو٢ٔ اہللٔ  َٟٔک ٩ِ٣ٔ 

 َٟ ا٢َ َو َٗ ََ أَتَّض٥ُٔ   ٩ِ ُت٤ُوُظ ٩ِ٣َ ٔطئُِت٥ِ ٩ِ٣ٔ رَٔجا٢ٔ أَِس٥َ٠َ ٤٣َّٔ ِٛ ََٓضَلَّ َتَز  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َػَّ َٗ َِٟحٔذیَث  ِٖ َصَذا ا ٥ِ أرَِعٔ

َّ ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ یُحَ  ٠ُِت إٔ٪َّ رَٔجا ُ٘ َٓ ًَِبٔذ اہللٔ  حٔئُِت َجابَٔز ب٩َِ  وا َٓ ُض٥ِ حٔيَن َذَِکُ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ثُوَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ذِّ

ا٢َ یَا اب٩َِ أَخٔي  َٗ َِٟحٔذیَث  ُٖ ا ُت٤ُوُظ َو٣َا أرَِعٔ ِٛ ََّ َتَز ٔ حٔيَن أََػابَِتطُ أَ ِٟٔحَحاَرة ٕ ٩ِ٣ٔ ا ََ ٣َأًز َ ُط َجز ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟأض بَٔضَذا َٟ أ٧ََا أَ

َِٟحذٔ  َٗ ا َخ ب٨َٔا یَا  ِٟحَٔحاَرةٔ َُصَ َوَجَذ ٣َصَّ ا َٓ َج٨َ٤ِاُظ  ِج٨َا بٔطٔ ََفَ ا ََخَ َّ٤َٟ َّا  ٨ُِت ٓٔی٩ِ٤َ َرَج٥َ اٟزَُّج١َ إ٧ٔ ُٛ ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ یٔث  ِو٦ُ ُردُّؤِي إ

 ِْ ٔسي َوأَ ِٔ ؤِي ٩ِ٣ٔ َن َت٠ُؤِي َوََغُّ َٗ ِومٔي  َٗ إٔ٪َّ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٥ِ٠َ َػَّ َٓ اتَّٔٔي  َٗ ٥َ َُيَُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َََُؤِي أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

٧ََََِاظُ  ِْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٨َا إ ٌِ ا َرَج َّ٤٠ََٓ َت٨َ٠ِاُظ  َٗ َّي  ٨ًَُِط َحت  َِ َ ٔ  ٨َِ٧ز ُت٤ُوُظ َؤجئُِت٤ُوِ ِٛ ََٓضَلَّ َتَز ا٢َ  ي بٔطٔ َٗ

ُِٓت َوِجطَ  َز ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ََل  َٓ ا ٟٔتََِٔک َحٓذٕ  أ٣ََّ َٓ ٥َ ٨ِ٣ُٔط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َِٟحٔذیٔث  َٟٔیِشَتِثبَٔت َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ  ا

 ہصق ایبؿ ایک دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، سیدی نب زرعی، دمحم نب ااحسؼ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اعمص نب رمع نب اتقدہ ےس امزع نب امکل اک

اوہنں ےن ھجم ےس رفامای ہک ھجم ےس )اعمص نب رمع ےس( نسح نب دمحم نب یلع ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب عابل ےن ایبؿ ایک ہک فہ روسؽ 

ویکں  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وقؽ ےس ھجم ےس ایبؿ رک رےہ ےھت ہک )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای( مت ےن اےس وھچڑ

ںیہن دای ےسج مت اچ ےت ےھت ہک ہی وقؽ اوہنں ےن ہلیبق املس ےک ھچک ولوگں ےک وحاہل ےس ایبؿ ایک اےسی ولگ ہک ںیہنج ںیم وھجٹ 

ےس مہتم ںیہن رکات افر ںیم اس دحثی وک ںیہن اماتن اھت وت ںیم رضحت اجرب نب دبعاہلل ےک اپس آای افر ںیم ےن اہک ہک ینب املس ےک دنچ 

رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ےن اےس )امزع ریض اہلل اعتیل ہنع( وک وھچڑ ویکں ںیہن دای  ولگ ایبؿ

بج اوہنں ےن وضحر ارکؾ ےک اسےنم امزع ےک ربھگاےن اک ذترکہ ایک افر ےھجم ہی دحثی ںیہن ولعمؾ ےہ وت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 



 

 

ےجیتھب ںیم ولوگں ںیم بس ےس زایدہ اعمل وہں اس دحثی اک افر اؿ ولوگں ںیم اھت وہنجں ےن )امزع( وک رمج ایک رفامای ہک اے ریمے 

اھت کشیب بج مہ اس ےک اسھت ےلکن افر اےس اسگنسر ایک افر اوہنں ےن رھتپفں یک اذتی وک وسحمس ایک وت رامرے افرپ ےخیچ ہک اے 

آہل فملس ےک اپس ولاٹ دف۔ اس ےیل ہک کشیب ریمی وقؾ ےن ےھجم لتق رکدای افر ےھجم ریمی اجؿ ریمی وقؾ ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ےک ابرے ںیم دوھہک دای افر اوہنں ےن ےھجم التبای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم لتق ںیہن رکںی ےگ نکیل مہ اؿ ےس اگل 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فاسپ ولےٹ وت آپ وک اس فاہعق یک ںیہن وہےئ اہیں کت ہک اںیہن لتق رکدای رھپ بج مہ 

ربخ دی وت آپ ےن رفامای ہک مت ےن اےس وھچڑ ویکں ںیہن دای؟ افر اےس ریمے اپس ویکں ںیہن الےئ؟ افر وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

دح رپ )ہک داین یک فیلکت آرخت یک فیلکت ےس رتہب ےہ( ہن اس  ہی اس ےیل ہک رفامای اتہک امزع ےس اثتب دقؾ رےنہ اک اطمہبل رکںی اس

 ےیل ہک اؿ رپ ےس دح ااھٹ ںیل ےگ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک سپ ےھجم دحثی یک فہج ولعمؾ وہیئگ۔

 دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ، سیدی نب زرعی، دمحم نب ااحسؼ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اعمص نب رمع نب اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1013    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣، یزیذب٩ زریٍ، ْاٟذ، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ اَئ  َِٟحذَّ نٔي ا ٌِ أْٟذ َی َْ ث٨ََا  ٍٕ َحذَّ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ بَّإض أَ٪َّ ٣َأًزَ ب٩َِ ٣َأٟٕک أَتَي َحذَّ

 ًَ َ أ َٓ ٨ًَُِط  َق  أرَِعَ َٓ َُّط َزَِي  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  اُٟوا ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ ِو٣َطُ أ٣ََِح٨ُوْ٪ صَُو  َٗ َشأ٢ََ  َٓ ٨ُِط  ًَ َق  أرَِعَ َٓ ٠َِیطٔ ٣َٔزاّرا  ًَ اَد 

 ًَ ٥َِٟ یَُؼ١ِّ  َٙ بٔطٔ ََفُٔج٥َ َو ٔ ا٧ُِل٠ َٓ أ٣َََز بٔطٔ أَِ٪ یُزَِج٥َ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠َِت بَٔضا  ٌَ َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٠َِیطٔ َِٟیَص بٔطٔ بَأِْض 

انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امزع نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع یبن  اوباکلم، سیدینب زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت

ں رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اہک ہک اوہنں ےن زان ایک ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہنم ومڑ ایل وت اوہن



 

 

 اہک آپ ےن ہنم ومڑ ایل۔ رھپ اؿ یک وقؾ ےس وساؽ ایک ایک فہ )امزع( اپ ل ےہ وقؾ ےک ےن ابر ابر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی

ولوگں ےن اہک ہک اےس وکیئ فیلکت ںیہن ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہک وت ےن اس وعرت ےس زان ایک ےہ؟ اہک ہک اہں۔ وت آپ 

  ایگ افر اسگنسر رکدای ایگ افر اؿ رپ امنز انجزہ ںیہن زپیھ یئگ۔ےن رفامای ہک اںیہن اسگنسر رکدای اجےئ سپ اںیہن ےل اجای

 اوباکلم، سیدینب زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿ اسگنسر

     1014    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، س٤ا ک، حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرأَیُِت ٣َأًزَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي َحذَّ ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ب٩َِ ٣َأٟٕک حٔيَن ٔجیَئ بٔطٔ إ

َّطُ  ٍَ ٣َزَّإت أ٧َ ٔشطٔ أَِربَ ِٔ ًَََّي َن َظضَٔذ  َٓ ٠ًََِیطٔ رَٔداْئ  َِٟیَص   ١َ ـَ ًِ َّا أَ ٔؼي َٗ ٥َ َرُجَّل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ِذ َزَِي  َٗ  

 ٌَ ٠َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ََ ک٤ََّ٠ُا َنرَفِ اہللُ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ َلَب  َْ َج٤َُط ث٥َُّ  ا٢َ ََفَ َٗ ِذ َزَِي اِْلَٔخُ  َٗ َُّط  ََ َواہللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ب٠ََِّتَضا  َٗ ٧َا فٔي َسبٔی١ٔ اہللٔ ٠ََّک 

 ٔ َِّیٔص ی٨َ٤َُِح إِٔحَذاص٩َُّ اِلُِٜثَبَة أ٣ََا إ ٨َبٔیٔب اٟت َٛ َٟطُ ٧َبٔیْب  َٕ أََحُذص٥ُِ  ٠َ َْ زَّ َوَج١َّ  ََّ ٠َََِ٧ُتطُ ًَ ٔ ِّٜنِّي ٩ِ٣ٔ أََحٕذ ٨ِ٣ُٔض٥ِ إ ٪َّ اہلَل إِٔ٪ ی٤َُ

 ٨ًَُِض٩َّ 

 دسمد، اوبوعاہن، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن امزع ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل وک ہکبج اںیہن

اھکی ہک فہ اکی تسپ دق افر ومےٹ آدیم ےھت اؿ رپ وکیئ اچدر ںیہن یھت اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ د

اےنپ آپ رپ اچر رمہبت وگایہ دی ہک کشیب اوہنں ےن زان ایک ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اشدی وت ےن اس وعرت 

ااسنؿ ےن زان ایک ےہ اجرب ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اک رصػ وبہس ایل وہاگ اوہنں ےن اہک ںیہن دخا یک مسق اس ذلیل 

ے ںیہ 

 

کلی

 

ب
ہک وت اؿ رھپ اںیہن اسگنسر رکدای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ دای افر رفامای ہک آاگہ روہ بج یھب مہ اہلل یک راہ ںیم 



 

 

 ےہ افر وعروتں ںیم ےس یسک وک وھتڑا اس دفدھ )ینم( دے داتی ےہ۔ آاگہ روہ ںیم ےس وکیئ ےھچیپ رہ اجات ےہ آزاد شیج ہک رکبا آزاد وہات

 اہلل اؿ ںیم ےس یسک رپ ےھجم دقرت اطع رفامےئ وت اےس ںیم اؿ وعروتں ےک ابرے ںیم زسا دفں اگ )رمج رکےن یک وکڑفں یک(۔

 دسمد، اوبوعاہن، امس ک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1015    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٤اک ب٩ رحب ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن جابز ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٤اک، جابز ب٩ س٤زہ  :  راوی

 س٤زہ

ُت َجابَٔز ب٩َِ َس٤ُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٔس٤َإک  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ٔذ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َّي  ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحٔذیٔث َحذَّ َزَة بَٔضَذا ا

ا٢َ ٔس٤َاْک  َٗ ُظ ٣َزََّتئِن  دَّ ا٢َ ََفَ َٗ ٢ُ أََت٥ُّ  ٍَ ٣َزَّإت  َواِْلَوَّ ُظ أَِربَ َُّط َردَّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٕ ٌٔیَذ ب٩َِ ُجَبيَِ ثُِت بٔطٔ َس َحذَّ َٓ 

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک، اجرب نب رمسہ امسک نب رحب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اجرب نب رمسہ ےس یہی دحثی ینس ےہ افر 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امزع وک دف رمہبت ولاٹ دای امسک نب رحب ےتہک ںیہ ہک  یلہپ دحثی زایدہ لمکم ےہ اس ںیم رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص

رد ںیم ےن اس دحثی وک دیعس نب ریبج )اتہ ی( ےس ایبؿ ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر رمہبت اںیہن 

 رک دای اھت۔

 امسک، اجرب نب رمسہ امسک نب رحب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اجرب نب رمسہدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1016    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاِٟني ب٩ ابوً٘ی١ ٣صی، ْاٟذ، طٌبہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  نٔي اب٩َِ  ٌِ أْٟذ َی َْ ث٨ََا  یُّ َحذَّ ٤ِِٟٔصٔ ًَ٘ٔی١ٕ ا نٔيِّ ب٩ُِ أَبٔي  َِ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ ُِٟت ٔس٤َاکّا  َ َشأ َٓ َبُة  ٌِ ُط

٠ٔی١ُ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا٠َََُّٟن ا َ٘ َٓ  اِلُِٜثَبٔة 

ی ہ، ، ےک قلعتم درایتف ایک )سج اک ذترکہ اس دبعاینغل 

 

نب اوبلیقع رصمی، اخدل، ہبعش ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن امسک نب رحب ےس، ، کت

 ںیم ذگر اکچ ےہ( وت اوہنں ےن رفامای ہک وھتڑا اس دفدھ )اہیں رماد ینم ےہ(۔

 دبعاینغل نب اوبلیقع رصمی، اخدل، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1017    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، س٤اک، سٌیذ ب٩ جبيَ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َرُس َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ َّي ٣َُشذَّ و٢ُ اہللٔ َػَّ

ا٢َ  َٗ ًَنِّي  َک  َِ ا٢َ َو٣َا ب٠ََ َٗ ٨ًََِک  نٔي  َِ ٌّٙ ٣َا ب٠ََ ٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أََح ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤َٟٔأًز ًَ ًَََّي َجارٔیَةٔ  اہللُ  َت  ٌِ َٗ ََّک َو ٨ًََِک أ٧َ نٔي  َِ ب٠ََ

أ٣َََز بٔطٔ ََفُٔج٥َ  َٓ ٍَ َطَضاَدإت  َظضَٔذ أَِربَ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََُٓلٕ٪   بَنٔي 

دسمد، اوبوعاہن، امسک، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

نب امکل ےس رفامای ہک ایک ریتی رطػ ےس وج ابت ےھجم یچنہپ ےہ فہ چس ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ایک ابت آپ یک ریمی رطػ ےس امزع 

 اہں یچنہپ ےہ رفامای ہک ےھجم ہی االطع یلم ےہ ہک وت ےن الفں ہلیبق یک اکی ڑلیک ےس امجع رکایل ےہ۔ امزع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ہک یج

رمہبت وگایہ دی رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک رمج رکےن اک مکح رفامای وت اںیہن اسگنسر وت امزع ےن اچر 

 رکدای ایگ۔

 دسمد، اوبوعاہن، امسک، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿ اسگنسر

     1018    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نص ب٩ ًَّي، ابواح٤ذ، ارسائی١، س٤اک ب٩ رحب، سٌیذ ب٩ جبيَ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًَ َحذَّ  ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ ائٔی١ُ  ٧َََا إرِٔسَ َ َ ِْ ٧َََََا أَبُو أَِح٤ََذ أَ ِْ ًََّٓٔيٕ أَ ا٢َ َنِصُ ب٩ُِ  َٗ ًَبَّإض  ٩ِ اب٩ِٔ 

َٖ بٔاٟز٧َِّا ٣َزَّ  ََ َ ت ًِ ا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُ ب٩ُِ ٣َأٟٕک إ َٖ بٔاٟز٧َِّا ٣َزََّتئِن َجاَئ ٣َأًز ََ َ ًِت ا َٓ َدُظ ث٥َُّ َجاَئ  َْطَ َٓ َتئِن 

اِرُج٤ُوظُ  َٓ ٍَ ٣َزَّإت اذِصَبُوا بٔطٔ  ٔشَک أَِربَ ِٔ ًَََّي َن ا٢َ َطضِٔذَت  َ٘ َٓ 

کل رصن نب یلع، اوبادمح، ارسالیئ، امسک نب رحب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک امزع نب ام

زان  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر دف رمہبت زان اک ارتعاػ ایک وت آپ ےن اںیہن داکتھر دای فہ رھپ آےئ افر دف رمہبت

 اک ارتعاػ ایک وت آپ ےن رفامای ہک وت ےن اےنپ آپ رپ اچر رمہبت وگایہ ددیی اےس ےل اجؤ افر اسگنسر رکدف۔

 اوبادمح، ارسالیئ، امسک نب رحب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعرصن نب یلع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1019    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣و سي ب٩ اس٤اًی١، جزیح، یٌَّي، ًْک٣ہ، زہيَب٩ رحب، ً٘بہ ب٩ ٣ْک ٦، و٫ب ب٩ جزیز، یٌَّي، ًْک٣ہ، حرضت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

٣ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػ  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ََّي  ٌِ ثَنٔي َی ث٨ََا َجزٔیْز َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح َحذَّ ًَ َّي اہللُ  َّ

نٔي اب٩َِ حَ  ٌِ ََّي َی ٌِ ُت َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ٕ َحذَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ََ َحذَّ ا َٗ  ٕ ٦ َبُة ب٩ُِ ٣ُِْکَ ِ٘ ٕب َوًُ ٣ََة رَحِ ٩ًَِ ًِْٔکٔ ُث  ٜٔی٥ٕ یَُحذِّ

ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػ  ا٢َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ب٠ََِّت أَِو ٤ََُزَِت أَِو ٧ََوزَِت  َٗ ٠ََّک  ٌَ َٟ ٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ا٢َ ٤َٟٔأًز َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّ

ُى  ِٔ َٟ ًَبَّإض َوَصَذا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥َِٟ یَِذُِکِ ٣ُوَسي  ٨ٌَِٔذ َذَٟٔک أ٣َََز بَٔزِج٤ٔطٔ َو َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨َِٜٔتَضا  َٓ  َوصِٕب أَ

وم یس نب اامسلیع، رجحی، یلعی، رکعہم، زریہنب رحب، ہبقع نب رکمؾ، فبھ نب رجری، یلعی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل 

اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امزع نب امکل ےس رفامای ہک اشدی وت ےن اس وعرت ےس وبس فانکر ایک 

 مسج وھچا وہاگ ای اےس وہشت ےس داھکی وہاگ اوہنں ےن اہک ںیہن رفامای ایک وت ےن اس ےس امجع ایک اھت؟ اوہنں ےن وہاگ؟ ایاہھت ےس اس اک

اہک یج اہں۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ اس فتق یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اسگنسر رکےن اک مکح دای ومٰیس ےن اینپ رفاتی 

  ایک ہکبج ہی اافلظ فبہ ےک ںیہ۔ںیم انب ابعس اک ذترکہ ںیہن

وم یس نب اامسلیع، رجحی، یلعی، رکعہم، زریہنب رحب، ہبقع نب رکم ؾ، فبھ نب رجری، یلعی، رکعہم، رضحت انب ابعس  :  رافی

 ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1020    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، اب٩ جزیز، ابوزبيَ، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ػا٣ت جو حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٥ًَِّ َحذَّ ا٣ٔٔت اب٩َِ  ًَِبَذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ اٟؼَّ ٔ أَ٪َّ  ََِٔي أَبُو اٟزُّبَيَِ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ   ٔٚ ا  ًَِبُذ اٟزَّزَّ

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  و٢ُ َجاَئ اِْلَِس٠ََّٔمُّ ٧َٔبيَّ اہللٔ َػَّ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َی َُّط َس٤ٔ ََُظ أ٧َ َ َ ِْ َُّط أََػاَب  طٔ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ ٔشطٔ أ٧َ ِٔ ًَََّي َن َظضَٔذ  َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

َب١َ فٔي ِٗ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٨ًَِطُ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ زُٔق  ٌِ ٍَ ٣َزَّإت ک١ُُّ َذَٟٔک ُی ا٣ّا أَِربَ ٥ِ  ا٣َِزأَّة رَحَ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ أ٧ََِٜٔتَضا  َ٘ َٓ َِٟخا٣َٔشةٔ  ا

َُاَب َذَٟٔک ٨ِ٣َٔک  َّي  ا٢َ َحت اَٗ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٔ ِٟبٔئِز ٤ُُِِٟٜح٠َٔة َواٟزَِّطاُئ فٔي ا ٤ِٟٔزَِودُ فٔي ا ٤َا َیِٔیُب ا َٛ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٢َ فٔي َذَٟٔک ٨ِ٣َٔضا 

 َ٤ َٓ ا٢َ  َٗ  َّ ِتٔي اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ َحََل ا٣ّا ٣َا َیأ ٥ِ أََتِیُت ٨ِ٣َٔضا رَحَ ٌَ ا٢َ َن َٗ َض١ِ َتِذرٔی ٣َا اٟز٧َِّا  ا٢َ أُرٔیُذ ا تُ َٓ َٗ ِو٢ٔ  َ٘ ِٟ زٔیُذ بَٔضَذا ا

٥َ َرُج٠َئِن ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َش٤ٔ َٓ أ٣َََز بٔطٔ ََفُٔج٥َ  َٓ َزِٔي  ٔلَي صََذا أَِ٪ تَُلضِّ و٢ُ أََحُذص٤َُا َٟٔؼاحٔبٔطٔ ا٧ُِوزِ إ ُ٘

٥ِ٠َ َتَذ  َٓ ٠ًََِیطٔ  ََ اہللُ  َ َّٟٔذی َست ٔة ح٤َٔإر َطائ١ٕٔ ا َٔ َّي ٣َزَّ بٔحٔی ًَّة َحت ٨ًَُِض٤َا ث٥َُّ َساَر َسا ََٜت  َش َٓ ٠ََِِٟٔب  َّي ُرٔج٥َ َرِج٥َ ا ُشطُ َحت ِٔ ًُِط َن

ٔة صََذ  َٔ ََََُٓل ٩ِ٣ٔ ٔجی  ََ ٔ ا٢َ ا٧ِز َٗ ََ ٧َِح٩ُ َذأ٪ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َ٘ َٓ ََُٓلْ٪ َوََُٓلْ٪  ا٢َ أَی٩َِ  َ٘ َٓ ِٟحٔ بٔزِٔج٠ٔطٔ  ََ یَا ٧َٔبيَّ اہللٔ ٩ِ٣َ ا ا ا َ٘ َٓ ٤َارٔ 

 ٔ ٔسي بَٔیٔذظ ِٔ َّٟٔذی َن ا أََطذُّ ٩ِ٣ٔ أَک١ِٕ ٨ِ٣ُٔط َوا ّٔ ٔ ٔق أَْٔی٤َُٜا آن ٤َا ٠ِٔ٧ُت٤َا ٩ِ٣ٔ رٔعِ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّةٔ  َیأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ َصَذا  َٟفٔي أ٧ََِضارٔ ا َُّط اِْلَ٪  إ٧ٔ

٤ُٔص ٓٔیَضا َ٘  َی٨ِ

ری، اوبزریب، رضحت دبعارلنمح نب اصتم وج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ؤاچ زاد اھبیئ نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب رج

ںیہ ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک )امزع نب امکل( االیملس روسؽ اہلل یلص اہلل 

ر رمہبت وگایہ دی ہک اوہنں ےن اکی وعرت ےس رحاؾ رطہقی رپ امجع ایک ےہ رہ ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اےنپ آپ رپ اچ

 رمہبت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رخ ریھپ ایل رھپ اپوچنںی رمہبت ںیم وبقؽ رکایل وت رفامای ہک ایک وت ےن اس وعرت ےس

انتلس( اس وعرت یک رشاگمہ ںیم اغبئ وہایگ اھت؟ اہک ہک یج اہں رفامای ہک امجع ایک اھت؟ اہک ہک یج اہں رفامای ہک اس رطح ہک ریتا )آہل 

سج رطح ہک رسہم داین ںیم السیئ یلچ اجیت ےہ ای ڈفؽ یک ریس ونکںی ںیم یلچ اجیت ےہ اس رطح؟ اہک ہک اہں آپ ےن رفامای ہک ایک ےھجت 

 رپ فہ اکؾ ایک ہک وج رمد اینپ ویبی ےس الحؽ رطہقی ےس ولعمؾ ےہ ہک زان ایک ےہ؟ اہک ہک یج اہں۔ ںیم ےن اس وعرت ےس رحاؾ رطہقی



 

 

رکات ےہ آپ ےن رفامای ہک اس وقؽ ےس ریتا ایک ارادہ ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ںیم اچاتہ وہں ہک آپ ےھجم اپک رکدںی۔ انچہچن یبن یلص 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امزع ریض اہلل اعتیل ہنع اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اسگنسر رکےن اک مکح دای وت اںیہن رمج رکدای ایگ رھپ آپ 

ےک اسںویھں ںیم ےس دف وک انس، اکی دفرسے ےس ہہک راہ اھت ہک اس آدیم وک دوھکی اہلل ےن اس ےک انگہ رپ رپدہ ڈاال نکیل اس ےن اےنپ 

آہل فملس پچ رےہ افر ھچک دری ےتلچ رےہ آپ وک ںیہن وھچڑا اہیں کت ہک ےتک یک رطح اسگنسر رکدای ایگ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع ف

اہیں کت ہک اکی رمدار دگےھ رپ آپ اک ذگر وہا سج یک اکی اٹگن لش وہ رک ایھٹ وہیئ یھت آپ ےن رفامای ہک الفں الفں آدیم 

ر اس رمدار دگےھ اک اہکں ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک مہ ہی رںیہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ آپ ےن رفامای ہک مت دفونں ارتف اف

وگتش اھکؤ۔ اؿ دفونں ےن اہک ہک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ںیم ےس وکؿ اھک اتکس ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک مت دفونں 

ےن ایھب وج اےنپ اھبیئ یک زعت اپامؽ یک فہ زایدہ تخس ےہ اس ےک اھکےن ےس افر اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی 

 ےہ کشیب فہ )امزع( اب تنج یک رہنفں ںیم وغےط اگل راہ ےہ۔اجؿ 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب رجری، اوبزریب، رضحت دبعارلنمح نب اصتم وج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1021    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٣توک١ ًشَ٘لِي، حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩  :  راوی

 ًبذاہلل

ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّ َحذَّ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ًََّٓٔيٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ََلِٔيُّ َوا َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔي ا صِزٔیِّ 

َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَِبذٔ اہللٔ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ َجاَئ إ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٨ًَِطُ  َس٤َ٠ََة  َق  أرَِعَ َٓ َٖ بٔاٟز٧َِّا  ََ َ ًِت ا َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 َ٠ًَ َّي اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ َطَضاَدإت  ٔشطٔ أَِربَ ِٔ ًَََّي َن َّي َطضَٔذ  ٨ًَُِط َحت َق  أرَِعَ َٓ  َٖ ََ َ ت ًِ ََ ث٥َُّ ا ا٢َ  َٗ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبَٔک ُج٨ُوْ٪ 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ أُِحٔؼ٨َِت  ِٟحَٔحاَرةُ  َٗ ِتُط ا َ٘ َٟ ا أََذ َّ٤٠َ َٓ َّي  ٤َُِٟؼَّ ٥َ ََفُٔج٥َ فٔي ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أ٣َََز بٔطٔ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ ا٢َ  أُِدرَٔک َٗ َٓ ََفَّ 



 

 

٠َِیطٔ  ًَ ٥َِٟ ُیَؼ١ِّ  َّا َو ِ ي َْ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُط ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّي ٣َاَت   ََفُٔج٥َ َحت

دمحم نب وتملک القسعین، نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ 

ہک ینب املس اک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر اس ےن زان اک ارتعاػ ایک وت آپ ےن اس ےس ہنم ومڑ ایل 

اک ارتعاػ ایک وت آپ ےن رھپ اس ےس ہنم ومڑ ایل اہیں کت ہک اس ےن اچر رمہبت وگایہ دی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اس ےن رھپ زان 

فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ہک ایک وت اپ ل ےہ اس ےن اہک ہک ںیہن۔ آپ ےن رفامای ہک ایک وت اشدی دشہ ےہ؟ اہک ہک یج اہں۔ رافی ےتہک 

ہیلع فآہل فملس ےن اےس رمج رکےن اک مکح دای وت اےس دیعاگہ ںیم رمج ایک ایگ بج اس ےن گنس ابری یک دشت وک ںیہ ہک رھپ یبن یلص اہلل 

املکت اھکچ وت اھباگ سپ اےس ڑکپ ایل ایگ افر اسگنسر رکدای ایگ اہیں کت ہک فہ رم ایگ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اس ےک ابرے ںیم 

 زہ ںیہن زپیھ۔ریخ ےہک نکیل اس یک امنز انج

 دمحم نب وتملک القسعین، نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ اسگنسر رکےن اک

     1022    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوکا١٣، یزیذ ب٩ زریٍ، اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ، یحیي ب٩ زِکیا، دواؤد، ابونرضہ، حرضت ابو سٌیذ ْذری رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ٍٕ ح و حَ  نٔي اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا یَزٔیُذ َی ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ َداُوَد  ُوُط  ِٔ َٟ یَّا َوَصَذا  ٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ َزَِکٔ  ٍٕ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٨٣َٔی ذَّ

 ٔ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٥َ بَٔزِج٥ٔ ٣َأًز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا أ٣َََز ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ أَبٔي َس َة  ٍٔ أَبٔي َنرِضَ َِٟب٘ٔی ٔلَي ا ِج٨َا بٔطٔ إ َواہللٔ ٣َا ٕک ََخَ َٓ

٤ََِٟذرٔ َو  ٌَٔوا٦ٔ َوا ِٟ ٣َِی٨َاُظ بٔا ا٢َ ََفَ َٗ ا٢َ أَبُو کَا١ٕ٣ٔ  َٗ ٨ََٟا  ا٦َ  َٗ ٨َُّٜٔط  ُط َوَل َٟ ٧َا  ََ َحرَفِ ٨َاُظ َو ِ٘ ُط أَِوَث َٔ ٠ِ َْ َٓاِطَتذَّ َواِطَتَذِد٧َا   ٖٔ َِٟخزَ ا

٣َِی٨َاُظ بَٔحََل  ٨ََٟا ََفَ ا٧َِتَؼَب  َٓ ةٔ  ََِٟحَّ َق ا َّي أَتَي رَعِ ََ َسبَّطُ َحت َُٟط َو رَفَ  ِِ ٤َا اِسَت َٓ ا٢َ  َٗ ََٜت  َّي َس ةٔ َحت ََِٟحَّ  ٣ٔیٔذ ا



 

 

 اوباکلم، سیدی نب زرعی، ادمح نب عینم، ییحی نب زرکای، دفاؤد، اوبرضنہ، رضحت اوب دیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج یبن

اک مکح دای وت مہ اںیہن ےل رک عیقب یک رطػ ےلچ سپ دخا یک مسق ہن یہ مہ ےن  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امزع نب امکل وک اسگنسر رکےن

اےس ابدناھ افر ہن یہ اس ےک ےیل وکیئ زگاھ وھکدا نکیل فہ رامرے اسےنم ڑھکے وہےئگ اوباکلم اینپ رفاتی ںیم ےتہک ںیہ ہک رھپ مہ 

ڑھکے وہےئ وت مہ یھب اس ےک ےھچیپ اھبےگ اہیں کت ہک فہ  ےن اؿ وک ڈہویں ےس امرا افر ڈےلیھ امرے افر رکیھٹایں امرںی فہ اھبگ

رحہ ےک وچڑے ہصح ںیم آےئگ افر ڑھکے وہےئگ وت مہ ےن اںیہن رحہ ےک تخس افر ایسہ رھتپفں ےس امرا اہیں کت ہک فہ اخومش 

 ہن یہ اںیہن رباالھب اہک۔وہےئگ )رم ےئگ( رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن اؿ ےک ےیل رفغمت یک افر 

 اوباکلم، سیدی نب زرعی، ادمح نب عینم، ییحی نب زرکای، دفاؤد، اوبرضنہ، رضحت اوب دیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿ اسگنسر

     1023    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣و١٣ ب٩ ہظا٦، اس٤اًی١، جزیزی، حرضت ابونرضہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َجاَئ  َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔي َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحذَّ ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َرُج١ْ إ

ا٢َ صُ  َٗ ٨ََضاص٥ُِ  َٓ َٟطُ  وَ٪  رٔفُ ِِ ا٢َ َذَصبُوا َیِشَت َٗ ٨ََضاص٥ُِ  َٓ ا٢َ َذَصبُوا َیُشبُّو٧َطُ  َٗ َِٟیَص بَٔت٤َا٣ٔطٔ  َو َرُج١ْ أََػاَب ذ٧َِّبا َحٔشیبُطُ ٧َِحَوُظ َو

 اہللُ 

، رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وملم نب اشہؾ، اامسلیع، رجریی

اپس احرض وہا آےگ دحثی ابال یک رطح ایبؿ ایک نکیل وپرا ایبؿ ںیہن ایک۔ اوہنں ےن اہک ہک ولگ اس صخش وک ربا الھب ےنہک  ےگ وت یبن 

ےس عنم رکدای ایگ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ ولوگں ےن اؿ ےک ےیل داعےئ رفغمت یک وت  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن اس ےس یتخس

 آپ ےن اس ےس یھب عنم رکدای افر رفامای ہک اس ےن انگہ ایک اھت اہلل اس ےس اسحب ےل اگ۔



 

 

 وملم نب اشہؾ، اامسلیع، رجریی، رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1024    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣زثذ، حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، یحیي ، حارث، ُیَل٪، ٤٘٠ًہ  :  راوی

 ًَ ث٨ََا أَبٔي  َِٟحارٔٔث َحذَّ ََّي ب٩ِٔ ا ٌِ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َی ُذ ب٩ُِ أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕذ َحذَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ِ َُِیََلَ٪ 

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔ  ََٜط ٣َأًزّا٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِذَة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِست٨َِ َّي اہللُ   يَّ َػَّ

 دمحم نب اوبرکب نب اوبہبیش، ییحی، احرث، ، الیغؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 ں(۔فآہل فملس ےن اؿ اک ہنم وساھگن اھت۔ )اس ایخؽ ےس ںیہک رشاب ےیپ وہےئ ہن وہ

 دمحم نب اوبرکب نب اوبہبیش، ییحی ، احرث، الیغؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1025    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ اسحاٚ ا٫وزی، ابواح٤ذ، بظيَ ب٩ ٬٣اجز، ًبذاہلل، حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ٤َُِٟضأجز ث٨ََا بَُظيَُِ ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََذ َحذَّ َٙ اِْلَصَِوازٔیُّ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ إِٔسَح ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِذَة  ًَ ثَنٔي  َحذَّ

 َٟ ا٣ٔٔذیََّة َو٣َأًزَ ب٩َِ ٣َأٟٕک  َِ ِٟ ُث أَ٪َّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََتَحذَّ َّي اہللُ  ٨َّا أَِػَحاَب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا٢َ ُٛ َٗ ََآٔض٤َٔا أَِو 
ٔ

ًِت َذ ا ٌِ ا َب ٌَ ِو َرَج

 ٌِ ا َب ٌَ ٥ِ َیزِٔج َٟ ِو  ةٔ َٟ ٌَ ٤ََّا َرَج٤َُض٤َا ٨ًَِٔذ اٟزَّابٔ ٥ِ َیِل٠ُِبُض٤َا َوإ٧ٔ َٟ ََآٔض٤َٔا 
ٔ

ًِت  َذ ا

ھا رج، دبع اہلل، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ آسپ ںیم وگتفگ رک 

م

ادمح نب ااحسؼ اوھزی، اوبادمح، س ری نب 

 اک ارقار ایک اھت( ارگ اےنپ ارقار فارتعاػ ےس روجع رکےتیل ) وت آپ یلص رےہ ےھت ہک امزع نب امکل افر اغدمہی )فہ وعرت سج ےن زان

اہلل ہیلع فآہل فملس اںیہن رمج ہن رکےت( افر ارگ فہ دفونں اےنپ ارتعاػ ےس رکمےت ںیہن وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اںیہن بلط 

 اوہنں ےن وچیھت رمہبت ارقار ایک۔ یہ ہن رکےت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اس فتق رمج ایک بج

ھا رج، دبعاہلل، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

م

 ادمح نب ااحسؼ اوھزی، اوبادمح، س ری نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1026    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذاٌٟزیز،  :  راوی  ً ًبذہ ب٩ ًبذاہلل، ٣ح٤ذ ب٩ دواؤد ب٩ ػبیح، ًبذہ، رحمي ب٩ حٔؽ، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ًَلثہ،

 حرضت ْاٟذ ب٩ ا٠ٟحَلد

ُذ ب٩ُِ َداُوَد ب٩ِٔ  ًَِبٔذ اہللٔ َو٣َُح٤َّ ِبَذةُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَِبذٔ  َحذَّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٕؽ  ِٔ مٔيُّ ب٩ُِ َح ٧َََا رَحَ َ َ ِْ ِبَذةُ أَ ًَ ا٢َ  َٗ َػبٔیٕح 

 َ ث أَٟذ ب٩َِ ا٠َِّٟحََلٔد َحذَّ َْ ٔ أَ٪َّ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا ٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  َّطُ کَاَ٪ ُط أَ٪َّ ا٠َِّٟحََلَد أَبَاُظ أَ اہللٔ ب٩ِٔ ًََُلثََة َحذَّ ََََُظ أ٧َ ِْ

َٓا٧ِتَ  َضا َوثُزُِت ٓٔی٩ِ٤َ ثَاَر  ٌَ ََٓثاَر ا٨َّٟاُض ٣َ ٤َزَِّت ا٣َِزأَْة َتِح١ُٔ٤ َػبًٔیا  َٓ  ٔٚ و َت١ُٔ٤ فٔي اٟشُّ ٌِ أًّذا َی َّي اہللُ َٗ ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َضِیُت إ

ََٜتِت  َش َٓ ٔک  ٌَ و٢ُ ٩ِ٣َ أَبُو َصَذا ٣َ ُ٘ ٥َ َوصَُو َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ ٩ِ٣َ  ًَ َ٘ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ َطابٌّ َحِذَوَصا أ٧ََا أَبُوُظ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ََوَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ تَي أ٧ََا أَبُوُظ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٔک  ٌَ ُط َیِشأَُٟ أَبُو َصَذا ٣َ َٟ ٔف ٩ِ٣َ َحِو ٌِ ٔلَي َب ٨ًَِطُ  إ ُض٥ِ 



 

 

 َ أ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٥َ أَِحَؼ٨َِت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُط ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  َّ ِ ي َْ  ََّ ٔ ٨َ٤ِٔ٠ًَا إ اُٟوا ٣َا  َ٘ ٧َا َٓ َحرَفِ َٓ ِج٨َا بٔطٔ  َْخَ َٓ ا٢َ  َٗ ٣ََز بٔطٔ ََفُٔج٥َ 

َّي صَ  ِٟٔحَحاَرةٔ َحت ٨ََّٜا ث٥َُّ َر٣َِی٨َاُظ بٔا َّي أ٣َِ ُط َحت ٠َِیطٔ َٟ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨َا بٔطٔ إ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ٤َِٟزُِجو٦ٔ  ٩ًَِ ا ََٓحاَئ َرُج١ْ َیِشأ٢َُ  َذأَ 

 ِ ُضَو أَك َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َِٟخبٔیٔث  ٩ًَِ ا ٨َ٠ِا َصَذا َجاَئ َیِشأ٢َُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٤ِِٟٔشٔک َیُب ٨ًَِٔذ اہللٔ ٣ٔ َوَس٠َّ ٩ِ رٔیٔح ا

 ََ ٠َِیطٔ أ٦َِ  ًَ ََلةٔ  ا٢َ َواٟؼَّ َٗ ٨ِٓٔطٔ َو٣َا أَِدرٔی  ٔٔی٨ٔطٔ َوَد ًَََّي ُُِش٠ٔطٔ َوَتِٜ ٨َّاُظ  ًَ َ أ َٓ إَٔذا صَُو أَبُوُظ  ِبَذَة َوصَُو أََت٥ُّ َٓ ًَ  َوَصَذا َحٔذیُث 

ح ل ج ےتہک ںیہ دبعہ نب دبع اہلل، دمحم نب دفاؤد نب حیبص، دبعہ، رحیم نب صفح، دمحم نب 
لل

دبعاہلل نب العہث، دبعازعلسی، رضحت اخدل نب ا

ہک اؿ ےس اؿ ےک فادل الجلج ےن ایبؿ ایک ہک فہ ابزار ںیم ےھٹیب اکؾ رک رےہ ےھت وت اکی وعرت ذگری اس ےن ہچب وک ااھٹای وہا اھت ولگ 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اج اچنہپ وت اےس دھکی رک اس ےک اسھت اھٹ ےئگ افر ںیم یھب اےنھٹ فاولں ےک اسھت اھٹ ایگ ںیم

آپ ہہک رےہ ےھت ہک ہی وج ہچب ریتے اسھت ےہ اس اک ابپ وکؿ ےہ؟ فہ پچ ریہ اکی وجاؿ وج اس ےک ربارب اھت ےنہک اگل ای روسؽ اہلل 

ػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک اس ہچب اک ابپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس اک ابپ وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وعرت یک رط

 وکؿ ےہ فہ وجاؿ ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس اک ابپ وہں سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ

اہک ہک مہ وت اےس ااھچ یہ ایخؽ  اردرگد ےھٹیب ولوگں یک رطػ د ےتھک وہےئ اؿ ےس وساؽ ایک ہک اس وجاؿ ےک ابرے ںیم وت اوہنں ےن

رکےت ےھت رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک وت اشدی دشہ ےہ اس ےن اہک یج اہں۔ انچہچن آپ ےن رفامای ہک اےس 

مہ ےن زگاھ وھکدا  اسگنسر رکدای اجےئ انچہچن اےس اسگنسر رکدای ایگ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک مہ اس ونوجاؿ وک ےل رک ےلکن افر اس ےک ےیل

اہیں کت ہک مہ ےن اس وک زگےھ ںیم ڑھکا ایک رھپ اےس رھتپ امرے اہیں کت ہک فہ رپوکسؿ وہایگ )رمایگ( رھپ اکی آدیم اس رمج 

ےیک وہےئ ونوجاؿ ےک ابرے ںیم وپاتھچ وہا آای وت مہ ےن اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ےلچ سپ مہ ےن اہک ہی 

آای ےہ اس ثیبخ ےک ابرے ںیم وپاتھچ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ وت زایدہ اپزیکہ ےہ اہلل ےک زندکی  آدیم

کشم یک وخوبش ےس۔ اس فتق ولعمؾ وہا ہک فہ آدیم ونوجاؿ اک ابپ اھت رھپ مہ ےن اس یک دمد یک ونوجاؿ ےک لسغ افر زیہجت فنیفکت 

 ہک ےھجم ںیہن ولعمؾ آپ ےن اس رپ امنز زپیھ ہک ںیہن افر ہی دیبعہ نب دبعاہلل یک دحثی وج زایدہ لمکم ےہ۔ںیم رافی ےتہک ںیہ 

ح ل ج :  رافی
لل

 دبعہ نب دبعاہلل، دمحم نب دفاؤد نب حیبص، دبعہ، رحیم نب صفح، دمحم نب دبعاہلل نب العہث، دبعازعلسی، رضحت اخدل نب ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انب ایصد اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1027    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ش٤٠ہ ب٩ ًبذاہلل جہَّم، ہظا٦ ب٩ ٤ًار، ػذٗہ ب٩ ْاٟذ، نص ب٩ ًاػ٥، وٟیذ، ٣ح٤ذ، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاہلل،  :  راوی

 ْاٟذ ب٩ جَلد، جَلد

ث٨ََ  ًَأػ٥ٕ اِْل٧ََِلاكٔيُّ َحذَّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  أٟٕذ ح و َحذَّ َْ ُة ب٩ُِ  َٗ ث٨ََا َػَذ إر َحذَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا َحذَّ ََ َحذَّ ا َٗ ا  ٌّ َِٟؤٟیُذ َج٤ٔی ا ا

ِبٔذ  ًَ ُذ ب٩ُِ  ا٢َ صَٔظا٦ْ ٣َُح٤َّ َٗ ْذ َو ٩ًَِ أَبٔیطٔ ٣َُح٤َّ أٟٔذ ب٩ِٔ ا٠َِّٟحََلٔد  َْ  ٩ًَِ ُِٟحَضنٔيِّ  ًَِبٔذ اہللٔ ا ٩ًَِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ِیثٔيُّ  ٌَ اہللٔ اٟظُّ

َِٟحٔذیٔث  ٔف صََذا ا ٌِ ٥َ بَٔب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

ی، اخدل نب الجج، الجج اس دنس ےس یھب  اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، رصن نب اعمص، فدیل، دمحم، دمحم نب دبع

 م
خ ہ

اہلل، ہملسم نب دبعاہلل 

 اسہقب دحثی ےک ضعب ازجاء وقنمؽ ںیہ۔

ی، اخدل نب الجج، الجج :  رافی

 م
خ ہ

 اشہؾ نب امعر، دصہق نب اخدل، رصن نب اعمص، فدیل، دمحم، دمحم نب دبعاہلل، ہملسم نب دبعاہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 اسگنسر رکےن اک ایبؿ

     1028    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاہلل، و٫ب، اب٩ جزیح، ابوزبيَ، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ، اب٩ رسح ٣ٌني،  :  راوی

ِبُذ اہللٔ ًَ ٧َََا  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ حٔ ا ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ث٨ََا ح و َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔیٕذ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ   ب٩ُِ َوصِٕب 

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ََ أَ  أَبٔي اٟزُّبَيَِ ٔ َ ِْ ُ َِٟحذَّ ث٥َُّ أ ُح٠َٔذ ا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  أ٣َََز بٔطٔ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ  ٕ أ٣َََز بٔطٔ أَ٪َّ َرُجَّل َزَِي بٔا٣َِزأَة َٓ َُّط ٣ُِحَؼ٩ْ  ٧

 ََفُٔج٥َ 

ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمد ےن  ہبیتق نب دیعس، انب رسح ینعم، دبع اہلل، فبھ، انب رجحی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع

زان ایک اکی وعرت ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس وکڑے امرےن اک مکح دای وت اےس وطبر دح ےک وکڑے امرے 

 ےئگ رھپ آپ وک التبای ایگ ہک فہ وت اشدی دشہ ےہ وت آپ ےن اےس رمج رکےن اک مکح دای وت اےس رمج رکدای ایگ۔

  نب دیعس، انب رسح ینعم، دبعاہلل، فبھ، انب رجحی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنعہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایصد اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1029    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥، ابو یحیي ی، ابوًاػ٥، اب٩ جزیح، ابوزبيَ، جابز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ٧َََََا أَبُو  ِْ َِٟبزَّاُز أَ ِبٔذ اٟزَّحٔی٥ٔ أَبُو یَِحیَي ا ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ أَ٪َّ َرُجَّل َزَِي ي َحذَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ اٟزُّبَيَِ

٥َٔ٠ًَ بٔإِٔحَؼا٧ٔطٔ ََفُٔج٥َ  ُح٠َٔذ ث٥َُّ  َٓ ٥ِ٠َ بٔإِٔحَؼا٧ٔطٔ  ٌِ ٥ِ٠َ َی َٓ  بٔا٣َِزأَةٕ 

 دمحم نب دبعارلمیح، اوبییحی، اوباعمص، انب رجحی، اوبزریب، اجرب اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی ذرا ےس رفؼ ےک اسھت وقنمؽ ےہ۔



 

 

  نب دبعارلمیح، اوب ییحی ی، اوباعمص، انب رجحی، اوبزریب، اجربدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینب ہنیہج یک اس وعرت اک ایبؿ ےسج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمج اک مکح دای اھت

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ینب ہنیہج یک اس وعرت اک ایبؿ ےسج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمج اک مکح دای اھت

     1030    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ابا٪ ب٩ یزیذ، ٣ٌني، یحیي ، ابوَٗلبہ، ابو٠٬٣ب، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ یَِحیَي  نَي  ٌِ ٤َِٟ ثَاص٥ُِ ا ِسُتَوائٔيَّ َوأَبَاَ٪ اب٩َِ یَزٔیَذ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي  ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَ٪َّ صَٔظا٣ّا اٟذَّ أَبٔي ََٗٔلبََة 

ا٢َ فٔي َحٔذیٔث أَبَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ُجَضِی٨ََة أَتَ  َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ ا٣َِزأَّة  ٤َُِٟض٠َّٔب  ََّضا ا َِٟت إ٧ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

َّي َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٟضا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؤًٟیا  ًَ َّي اہللُ  ًَا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َذ َٓ َٓإَٔذا  َز٧َِت َوهَٔي حُِبََّي  ِیَضا  َٟ ٔ ٥َ أَِحٔش٩ِ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ِت  ٌَ ٠َِیضَ  َوَؿ ًَ َِّٜت  ُظ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  أ٣َََز بَٔضا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ ِت َجاَئ بَٔضا  ٌَ ا أَِ٪ َوَؿ َّ٤٠ََٓ حِٔئ بَٔضا  ا ثَٔیابَُضا ث٥َُّ أ٣َََز بَٔضا َٓ

٠ًََیِ  ِّي  ا٢َ ٤ًَُزُ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ُتَؼَّ َ٘ َٓ ٠ًََِیَضا  ََٓؼ٠ُّوا  ِذ َتابَِت ََفُٔج٤َِت ث٥َُّ أ٣َََزص٥ُِ  َ٘ َٟ  ٔ ٔسي بَٔیٔذظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ ِذ َز٧َِت  َٗ َضا َو

 ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َجاَدِت ب ـَ ِٓ ِتُض٥ِ َوَص١ِ َوَجِذَت أَ ٌَ ََٟؤس ٤َِٟٔذی٨َٔة  ٌٔيَن ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٤َِت بَيَِن َسِب ُٗشِّ ِو  َٟ ٩ًَِ أَبَاَ٪ َتِوبَّة   ١ِ ُ٘ ٥َِٟ َی ٔشَضا  ِٔ ٨َ

٠َِیَضا ثَٔیابُضَ  ًَ َِّٜت  ُظ  آَ

، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت وج ینب  ھلب 

م

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اابؿ نب سیدی، ینعم، ییحی، اوبالقہب، اوب

فملس ہنیہج یک یھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ افر اہک ہک اس ےن زان ایک ےہ افر فہ احہلم ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےک رسرپتس وک البای افر اس ےس اہک ہک ایھچ رطح اس وک روھک بج ہچب دیپا وہاجےئ وت اےس ےل رک آان انچہچن بج اس ےن  ےن اس

ہچب دیپا رکدای وت فہ وعرت وک ےل رک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای وت اس ےک ڑپکے ابدنھ دےی ےئگ افر اےس رمج 

ز انجزہ زپےنھ اک مکح دای وت بس ےن امنز انجزہ زپیھ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ای روسؽ اہلل رکدای ایگ رھپ آپ ےن بس وک امن



 

 

س یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن زان ایک ےہ رھپ یھب مہ اس رپ امنز انجزہ زپںی؟ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق ےہ ا

ی اجؿ ےہ کشیب اس وعرت ےن ایسی وتہب یک ےہ ہک ایکس وتہب رتس الہ دمہنی رپ میسقت رکدی ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریم

اجےئ وت اؿ بس وک اکیف وہ افر ایک مت اس ےس زایدہ الضف یھب وکیئ ابت اپےت وہ ہک اس ےن اینپ اجؿ رقابؿ رکدی اابؿ نب سیدی ےن 

 اینپ رفاتی ںیم ڑپکے ابدنےنھ اک ذرک ںیہن ایک۔

، رضحت رمعاؿ نب نیصحملسم :  رافی ھلب 

م

  نب اربامیہ، اشہؾ، اابؿ نب سیدی، ینعم، ییحی ، اوبالقہب، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 فملس ےن رمج اک مکح دای اھتینب ہنیہج یک اس وعرت اک ایبؿ ےسج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

     1031    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ وزیز د٣ظقي، وٟیذ اوزاعي :  راوی

٠َِیَضا ثٔیَ  ًَ َِّٜت  ُظ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا ٣َِظقٔيُّ َحذَّ ٔ اٟذِّ َِٟوزٔیز ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِت اَحذَّ ُظذَّ َٓ نٔي  ٌِ  بَُضا َی

 (دمحم نب فزری دیقشم، فدیل افزایع ےن رفامای ہک اس ےک ڑپکے اس رپ ابدنےھ ےئگ )ات ہک رمج ےک دفراؿ اس ےک ڑپکے ہن ںیلھک

 دمحم نب فزری دیقشم، فدیل افزایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ینب ہنیہج یک اس وعرت اک ایبؿ ےسج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمج اک مکح دای اھت

     1032    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابزاہی٥ ٣وسٰي رازی، ًیسي، بظيَ ب٩ ٬٣اجز، ًبذاہلل اب٩ حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٔ َحذَّ ٤َُِٟضأجز ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ بَُظيَِ ٧َََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  َ َ ِْ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَ ٩ًَِ أَبٔیَحذَّ طٔ أَ٪َّ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِذَة 

ا٢َ اِر  َ٘ َٓ َحزُِت  َٓ ِذ  َٗ ِّي  ِٔ َِٟت إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َُا٣ٕٔذ أََتِت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ نٔي ٩ِ٣ٔ  ٌِ ُذ ا٣َِزأَّة َی َِ ِٟ ا أَِ٪ کَاَ٪ ا َّ٤٠ََٓ ِت  ٌَ َج ٔجعٔي ََفَ

 ٔ ٤َا َرَدِدَت ٣َأًزَ ب٩َِ ٣َاٟ َٛ ِٔي  ٠ََّک أَِ٪ َتزُدَّ ٌَ َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ ُذ أََتِتطُ أََتِتُط  َِ ِٟ ا کَاَ٪ ا َّ٤٠َ َٓ ِت  ٌَ َج ََٟضا اِرٔجعٔي ََفَ ا٢َ  َ٘ َٓ َُٟحِبََّي  ِّي  ِٔ َواہللٔ إ َٓ ٕک 

 َ٘ َٓ َِٟذتُُط  ِذ َو َٗ َِٟت َصَذا  ا َ٘ َٓ ٔبيِّ  ََٟذِت أََتِتطُ بٔاٟؼَّ ا َو َّ٤٠َ َٓ ِت  ٌَ َج َّي َت٠ٔٔذی ََفَ ََٟضا اِرٔجعٔي َحت ا٢َ  َ٘ ٌٔیطٔ َٓ أَِرٔؿ َٓ ََٟضا اِرٔجعٔي   ا٢َ 

ٔلَي َرُج١ٕ  ٍَ إ ٔ ُذٓ َٓ ٔبيِّ  أ٣َََز بٔاٟؼَّ َٓ َل٤َِتُط َوفٔي یَٔذظٔ َطِیْئ َیأِک٠ُُُط  َٓ ِذ  َٗ َحائَِت بٔطٔ َو َٓ ٔل٤ٔیطٔ  ِٔ َّي َت ُحرٔفَ َحت َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوأ٣َََز بَٔضا   ٩ِ٣ٔ ا

َج٤ََضا بٔحَ  أْٟذ ٓٔی٩ِ٤َ َیزُِج٤َُضا ََفَ َْ َضا َوأ٣َََز بَٔضا ََفُٔج٤َِت َوکَاَ٪  َٟطُ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َشبََّضا  َٓ ًَََّي َوِج٨َتٔطٔ  ْة ٩ِ٣ٔ َد٣َٔضا  ِْطَ َٗ ِت  ٌَ َٗ َو َٓ  ٕ َحز

ِو تَ  َٟ ِذ َتابَِت َتِوبَّة  َ٘ َٟ ٔسي بَٔیٔذظٔ  ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ أُٟذ  َْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َِضَّل یَا  ًَ َّي اہللُ  ُط َوأ٣ََزَ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٟ رٔفَ  ُِ َٟ ابََضا َػاحُٔب ٣َِٜٕص 

 َٓ ٠َِیَضا َود٨َُِٔٓت بَٔضا  ًَ َِّي   ُؼَّ

ھا رج، دبعاہلل انب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اغدم یک اکی وعرت یبن 

م

اربامیہ ومٰیس رازی، یسیع، س ری نب 

ملس ےن رفامای ہک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہیئ افر اہک ہک کشیب ںیم ےن دباکری یک ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ولٹ اجؤ وت فہ ولٹ یئگ بج االگ دؿ وہ وت فہ آیئ افر اہک ہک اشدی آپ ےھجم یھب ایس رطح ولاٹان اچ ےت ںیہ۔ سج رطح آپ یلص اہلل ہیلع 

 اس ےس اہک فآہل فملس ےن امزع نب امکل وک ولاٹای اھت سپ دخایک مسق! ںیم وت احہلم وہں )زان ےس( وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ہک ہک ولٹ اجؤ فہ ولٹ یئگ رھپ بج االگدؿ وہا وت فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہک

آیئ افر  ولٹ اجؤ فہ اہیں کت ہک ہچب نج دف۔ سپ فہ ولٹ یئگ بج اس ےن ہچب نج دای وت ہچب ےل رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس

اس  اہک ہک سج وک ںیم ےن انج ےہ فہ ہی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ولٹ اجؤ افر اہیں کت ہک ہچب اک دفدھ ڑھچا ول رھپ فہ

وت اےس ہچب وک دفدھ ڑھچاےن ےک دعب الیئ افر ہچب ےک اہھت ںیم وکیئ زیچ یھت ےسج فہ اھکراہ اھت سپ آپ ےن ےچب ےک ابرے ںیم مکح دای ہک 

املسمونں ںیم ےس یسک آدیم ےک رپسد رکدای ایگ رھپ اس وعرت ےک ےیل مکح دای رمج رکےن اک وت زگاھ وھکدا ایک ایگ اس ےک ےیل سپ اس 

ےک ےیل مکح دای ایگ وت اےس اسگنسر رکدای ایگ اسگنسر رکےن فاولں ںیم اخدل نب فدیل یھب ےھت اوہنں ےن اکی رھتپ امرا وت اس ےک وخؿ اک 

رطقہ اؿ ےک راسخر رپ رگ ایگ وت اوہنں ےن اس وعرت وک ربا الھب اہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک اے اکی 

اخدل اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ کشیب اس وعرت ےن ایسی وتہب یک ےہ ارگ وکیئ اظمل دفرسفں اک قح امرےن فاال 



 

 

 وت ایکس رفغمت رکدی اجیت رھپ آپ ےن امنز انجزہ اک مکح دای وت اس رپ امنز انجزہ زپیھ یئگ رھپ اےس دنف رکدای ایگ۔ یھب ایسی وتہب رکات

ھا رج، دبعاہلل انب رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

م

 اربامیہ ومٰیس رازی، یسیع، س ری نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ینب ہنیہج یک اس وعرت اک ایبؿ ےسج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمج اک مکح دای اھت

     1033    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ وٛیٍ ب٩ جزاح، ذِکیا ابو٤ًزا٪، حرضت ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُت َط  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یَّا أَبٔي ٤ًَِٔزاَ٪  ٩ًَِ َزَِکٔ َِٟحزَّاحٔ  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َة َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي بَِْکَ ُث  ِیّخا یَُحذِّ

 ُ ا٢َ أَب َٗ ٨ُِذَوةٔ  ٔلَي اٟثَّ َضا إ َٟ ُحرٔفَ  َٓ ٥َ َرَج٥َ ا٣َِزأَّة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪  َِٓض٤َنٔي َرُج١ْ  و َداُود أَ

ا٢َ أَ  َٗ ْٚ َواحْٔذ  أِيُّ ُجَضِی٨َُة َوَُا٣ْٔذ َوبَارٔ شَّ َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ ث٨ََا أَبُو َداُود  ا٢َ َحذَّ َٗ َِٟوارٔٔث  ًَِبٔذ ا ٤َذٔ ب٩ِٔ  ًَِبذٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ثُِت  بُو َداُود حُذِّ

ا٢َ اِر٣ُوا َواتَّ  َٗ َؼةٔ ث٥َُّ  ِٟٔح٤ِّ یَّا ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ بٔإِٔس٨َادٔظٔ ٧َِحَوُظ َزاَد ث٥َُّ َر٣َاَصا بَٔحَؼاةٕ ٣ِٔث١َ ا َجَضا َزَِکٔ َٔٔئِت أََِخَ َ ا ك َّ٤٠َ َٓ َِٟوِجَط  وا ا ُ٘

َؼ  ِوبَٔة ٧َِحَو َحٔذیٔث بَُزیَِذةَ َٓ ا٢َ فٔي اٟتَّ َٗ ٠َِیَضا َو ًَ َّي  َّ 

امثعؿ نب اوبہبیش فعیک نب رجاح، ذرکای اوبرمعاؿ، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی امثعؿ ےک فا ےط ےس اکی  فملس ےن اکی وعرت وک رمج ایک وت اس ےک ےیل زگاھ وھکدا ایگ ےنیس کت اامؾ

آدیم ےن ےھجم اھجمسیئ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی ھجم ےس دبعادمصل نب دبعاولارث ےک ذرہعی ےس ایبؿ یک یئگ فہ ےتہک ںیہ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اس وعرت وک ہک ںیمہ زرکای نب میلس ےن اینپ دنس ےس ایس رطح ایبؿ ایک اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک یبن یلص

 رکنکویں ےس امرا وج ےنچ ےک ربارب ںیھت رھپ آپ ےن رفامای ہک امرف نکیل رہچے رپ امرےن ےس وچب بج فہ ھجب یئگ )رم یئگ( وت اےس اکنال ایگ

 یہ ایبؿ ایک۔افر اس رپ امنز انجزہ زپیھ افر وتہب ےک ابرے ںیم ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع یک دحثی یک رطح 



 

 

 امثعؿ نب اوبہبیش فعیک نب رجاح، ذرکای اوبرمعاؿ، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فآہل فملس ےن رمج اک مکح دای اھت ینب ہنیہج یک اس وعرت اک ایبؿ ےسج یبن یلص اہلل

     1034    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، ًبیذاہلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌود، ابوہزیزہ، حرضت زیذ ب٩ ْاٟذ  :  راوی

 تٌالي ٨ًہاٟحہني رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اور حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل 

ِبٔذ اہللٔ ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ ودٕ  ٌُ  ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش

ََاُظ أَ٪َّ  َ َ ِْ َُّض٤َا أَ ُِٟحَضنٔيِّ أ٧َ أٟٕذ ا َْ ا٢َ أََحُذص٤َُا یَا أَبٔي صَُزیَِزَة َوَزیِٔذ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َتَؼ٤َا إ ِْ َرُج٠َئِن ا

ٔف بَ  ِٗ ا َٓ َضُض٤َا أََج١ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ ِٓ َ ا٢َ اِْلََخُ َوکَاَ٪ أ َٗ َٜٔتأب اہللٔ َو ٔ ٔف بَِی٨َ٨َا ب ِٗ َٜٔتأب اہللٔ َو َرُسو٢َ اہللٔ ا ٔ أَِذِ٪ لٔي أَِ٪ ِی٨َ٨َا ب

 ِْ َ أ َٓ زََِي بٔا٣َِزأَتٔطٔ  َٓ ُٕ اِْلَٔجيَُ  ٔشی ٌَ ِٟ ًَََّي َصَذا َوا ا  ّٔ ًَٔشی ا٢َ إٔ٪َّ ابِنٔي کَاَ٪  َٗ  ٥ِ ا٢َ َت٠َََّ َٗ  ٥َ ًَََّي ابِنٔي اٟزَِّج٥َ أََت٠َََّ َََُؤِي أَ٪َّ 

ُِٟت  َ ِّي َسأ ِٔ ٕ َوبَٔحارَٔیٕة لٔي ث٥َُّ إ َتَذیُِت ٨ِ٣ُٔط ب٤ٔٔائَٔة َطاة ِٓ ا ٤ََّا  َٓ ٕ َوإ٧ٔ ًَا٦ زٔیَب  ِِ ًَََّي ابِنٔي َج٠َِذ ٣ٔائَٕة َوَت َََُؤِي أَ٪َّ  ِْ َ أ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ أَص١َِ ا

 ِٗ َ ٔ َْل ٔسي بَٔیٔذظ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ أ٣ََا َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ًَََّي ا٣َِزأَتٔطٔ  َٜٔتأب اہللٔ اٟزَِّج٥ُ  ٔ يَنَّ بَِی٤َُٜ٨َا ب ا ـٔ  أ٣ََّ

ًَا٣ّا َوأ٣َََز أ٧َُِیّشا اِْلَِس٠ََّٔمَّ أَِ٪ یَ  بَُط  َِٟیَک َوَج٠ََذ اب٨َِطُ ٣ٔائَّة َوََغَّ ٔ دٌّ إ َِٓت ٤ُ٨َََُک َوَجارٔیَُتَک ََفَ ََ َ ًِت إِٔ٪ ا َٓ ِتَٔي ا٣َِزأََة اِْلََخٔ  أ

َج٤ََضا ِت ََفَ َٓ ََ َ ًِت ا َٓ  َرَج٤ََضا 

ھا ب،

 

َ

دیبع اہلل نب ہبتع نب وعسمد، اوبرہریہ، رضحت زدی نب اخدل ان ینہ ریض اہلل اعتیل ہنع افر  دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، انب 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دف صخش اانپ ڑگھجا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الےئ اؿ ںیم 

رامرے درایمؿ اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رفام دےئجی افر ےھجم ااجزت دںی ہک ےس اکی ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ست ف اریج )ارجت رپ اکؾ رکےن فاےل وک ےتہک ںیہ( سپ
ؼ
اس  ںیم رھپ ھچک وگتفگ رکفں رفامای ہک وہک فہ ےنہک اگل ہک ریما اٹیب اس اک ونرک اھت 



 

 

ریمے ےٹیب رپ رمج یک زسا ےہ ںیم ےن اس اک دفہی اےس دے دای وس ےن اس صخش یک ویبی ےس زان ایک سپ ولوگں ےن ےھجم التبای ہک 

رکبویں افر اینپ اکی ولڈنی ےس۔ رھپ ںیم ےن الہ ملع ےس اس ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن ےھجم التبای ہک کشیب ریمے 

 ےہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےٹیب رپ وت وس وکڑے ںیہ وطبر دح ےک افر اکی اسؽ الجفینط یھب ہکبج رمج وت اس یک ویبی رپ

رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم اہمترے درایمؿ رضفرابورضفر اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف 

ؽ ےک ےیل رکفں اگ وج اہمترا ومیشی افر ولڈنی ےہ فہ فاسپ ںیہمت لم اجںیئ یگ افر اس ےک ےٹیب وک وس وکڑے امرے افر اکی اس

الجفنط رکدای افر رضحت اسین یملس ریض اہلل اعتیل ہنع وک مکح دای ہک فہ اس دفرسی وعرت ےک اپس آںیئ ارگ فہ ارتعاػ رکےل رمج 

 اک وت اےس رمج رکدںی انچہچن اس ےن ارتعاػ رکایل وت اےس رمج رکدای ایگ۔

ھا ب، دیبعاہلل نب ہبتع :  رافی

 

َ

 نب وعسمد، اوبرہریہ، رضحت زدی نب اخدل ان ینہ ریض اہلل اعتیل دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، انب 

 ہنع افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہیدویں وک رمج رکےن اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رکےن اک ایبؿ وہیدویں وک رمج

     1035    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَََّي ٣ٔأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ َِٟیُضوَد َجاُؤا إ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ َُّط  اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ

ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط أَ٪َّ َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوا٣َِزأَّة َز٧ََیا  َٟ وا  ََٓذَِکُ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َتحُٔذوَ٪ فٔي َػَّ َّي اہللُ  َّ

 ٔ ِوَراة َذبُِت٥ِ إٔ٪َّ ٓٔیَضا اٟزَِّج٥َ  اٟتَّ َٛ  ٕ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َسََل٦ ا٢َ  َ٘ َٓ ُحُض٥ِ َویُِح٠َُذوَ٪  ـَ ِٔ اُٟوا َن َ٘ َٓ ِوَراةٔ فٔي َطأِٔ٪ اٟز٧َِّا  أََتِوا بٔاٟتَّ َٓ  

ِب٠ََضا َو٣َ  َٗ ُ ٣َا  أ ١َ َیِِقَ ٌَ ًَََّي آیَٔة اٟزَِّج٥ٔ ث٥َُّ َج ١َ أََحُذص٥ُِ یََذُظ  ٌَ َح َٓ وَصا  ٨ََْشُ َٓ ٍِ َٓ ٕ اِر ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َسََل٦ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َذَصا  ٌِ ا َب



 

 

أ٣َََز بٔض٤َٔا َر  َٓ ُذ ٓٔیَضا آیَُة اٟزَِّج٥ٔ  َٚ یَا ٣َُح٤َّ اُٟوا َػَذ َ٘ َٓ إَٔذا ٓٔیَضا آیَُة اٟزَِّج٥ٔ  َٓ َضا  ٌَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََذیَِک ََفَ َّي اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ِبُذ  ًَ ا٢َ  َٗ ِٟٔحَحاَرةَ  ََفُٔج٤َا  ٤َِٟزِأَةٔ َی٘ٔیَضا ا ًَََّي ا أَیُِت اٟزَُّج١َ یَِحنٔي   اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ََفَ

دبع اہلل نب ہملسم، امکل نب اسن، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہید، روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس اکی رمد افر اکی وعرت ےن زان ایک ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےک اپس آےئ افر آپ ےس ذترکہ ایک ہک اؿ ںیم 

اؿ ےس رفامای ہک مت ولگ وترات ںیم زان ےک ابرے ںیم ایک زسا اپےت وہ اوہنں ےن اہک مہ وت اںیہن ذلیل فروسا رکےت ںیہ ہک افر وکڑے 

ںیہن التبیئ افر رضحت دبعاہلل نب السؾ ریض اہلل اعتیل ہنع وجوہید ےک امرےت ںیہ اانپ لمع التبای نکیل وترات ںیم وج زسا یھکل ےہ فہ 

ڑبے اعمل رےہ ںیہ اس ےن اہک ہک مت ےن وھجٹ وبال ےھ وترات ںیم اس یک زسا رمج یہ ےہ وت فہ وترات الےئ افر اےس وھکال وت اؿ ںیم 

 ےس ےلہپ افر دعب ںیم ابعرت زپےنھ اگل وت دبعاہلل نب ےس اکی ےن اانپ اہھت رمج یک آتی رپ رھک دای )ات ہک رظن ہن آےئ( رھپ اس آتی

یلص السؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس ےس اہک ہک اانپ اہھت ااھٹ اس ےن اہھت ااھٹای وت اس ںیم آتی رمج وموجد یھت۔ وت فہ ےنہک  ےگ اے دمحم 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں وک رمج رکےن اک مکح دای وت اہلل ہیلع فآہل فملس مت ےن چس اہک اس ںیم رمج یک آتی ےہ انچہچن روسؽ اہلل یلص 

اںیہن رمج رکدای ایگ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک سپ ںیم ےن رمد وک داھکی ہک )رمج ےک فتق( وعرت وک 

 رھتپفں ےس اچبےن ےک ےیل اس رپ کھج اجات اھت۔

 انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع دبعاہلل نب ہملسم، امکل نب اسن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وہیدویں وک رمج رکےن اک ایبؿ

     1036    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَل ء، ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًبذاہلل ب٩ ٣زہ، حرضت بزاء ب٩ ًازب ٣ح٤ذ ب٩ :  راوی

 َ َِٟ ٩ًَِ ا ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَََّي َحذَّ ا٢َ ٣ُزَّ  َٗ ًَازٕٔب  ََأئ ب٩ِٔ 



 

 

٠ًََیِ  َّي اہللُ  ًَا َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َذ َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ ََٜذا َتحُٔذوَ٪ َحذَّ اٟزَّأِي  ا٢َ َص َ٘ َٓ ًَاص٥ُِ  َذ َٓ  ٕ ٥ٕ ٣َِح٠ُود طٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیُضودٓٔیٕ ٣َُح٤َّ

ََٜذا َتحُٔذوَ٪ َحذَّ  ًَََّي ٣ُوَسي أََص ِوَراَة  َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ اٟتَّ َٟطُ َنَظِذتَُک بٔاہللٔ ا ا٢َ  َٗ ا٢َ  اٟزَّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائٔض٥ِٔ  َ٘ َٓ أِي فٔي َٛٔتاب٥ُِٜٔ 

 َّ٨ٜٔ َََِٔک ٧َحُٔذ َحذَّ اٟزَّأِي فٔي َٛٔتاب٨َٔا اٟزَِّج٥َ َوَل ِْ ُ ٥ِ أ َٟ ََّک َنَظِذَتنٔي بَٔضَذا  ََ أ٧َ ِو َٟ ََ َو ُض٥َّ  ِذ٧َا ا٠َّٟ َْ َ ٨ََُّٜٓا إَٔذا أ ا٨َٔٓا  ََ فٔي أرَِشَ ُ ث َٛ ُط 

ِذ  َْ ٨َاُظ َوإَٔذا أَ ِٛ َٕ َتَز ی ٔ ًَََّي اٟزَُّج١َ اْٟشَّ ًَََّي َطِیٕئ نُ٘ٔی٤ُُط   ٍُ ٨َِحَت٤ٔ َٓ ِوا  َٟ ا ٌَ ٨َ٠ِا َت ُ٘ َٓ َِٟحذَّ  ٠َِیطٔ ا ًَ ٨َ٤ِا  َٗ َٕ أَ ی ٌٔ َـّ ٧َا اٟزَُّج١َ اٟ

َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٨َا اٟزَِّج٥َ  ِٛ َِٟح٠ِذٔ َوَتَز ِح٤ٔی٥ٔ َوا ًَََّي اٟتَّ ٨َا  ٌِ اِجَت٤َ َٓ  ٍٔ َِٟؤؿی ٕٔ َوا ی ٔ ٠َِیطٔ اْٟشَّ ًَ ِّي   ِٔ ُض٥َّ إ َوَس٥ََّ٠ ا٠َّٟ

زَّ َوَج١َّ یَا أَیَُّضا اٟزَُّسو٢ُ  ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٔج٥َ  أ٣َََز بٔطٔ ََفُ َٓ ٢ُ ٩ِ٣َ أَِحَیا أ٣ََِزَک إٔذِ أ٣ََاتُوُظ  ٔلَي  أَوَّ َّٟٔذی٩َ ُیَشارًُٔوَ٪ فٔي اِلٜرُِفٔ إ ََ یَِحز٧َُِک ا

 َٓ وُٟوَ٪ إِٔ٪ أُوتٔیُت٥ِ َصَذا  ُ٘ ِؤٟطٔ َی ََِٟاَٗ َٟئَٔک ص٥ُِ ا أُو َٓ ٥َِٟ َیِح٥ُِٜ ب٤َٔا أ٧َِز٢ََ اہللُ  ِؤٟطٔ َو٩ِ٣َ  َٗ ٔلَي  اِحَذُروا إ َٓ ٥َِٟ تُِؤَتِوُظ  َٔفُوَ٪ ُخُذوُظ َوإِٔ٪ 

 َ ٔل ٔ إ َِٟیُضود ا٤ُٟٔوَ٪ فٔي ا َٟئَٔک ص٥ُِ اٟوَّ أُو َٓ ٥َِٟ یَِح٥ُِٜ ب٤َٔا أ٧َِز٢ََ اہللُ  ِؤٟطٔ َو٩ِ٣َ  َٗ ٔلَي  ٔ إ َِٟیُضود ٥َِٟ َیِح٥ُِٜ ب٤َٔا أ٧َِز٢ََ اہللُ فٔي ا ِؤٟطٔ َو٩ِ٣َ  َٗ ي 

ٔ اِْلیَةَ  نٔي صَٔذظ ٌِ َضا َی ارٔ ک٠ُُّ َّٔ ا٢َ هَٔي فٔي اِلُٜ َٗ وَ٪  ُ٘ أس َٔ ِٟ َٟئَٔک ص٥ُِ ا أُو َٓ 

 اکی وہیدی ےک دمحم نب الع ء، اعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اپس ےس ذگرے سج اک ہنم اکال ایک وہا اھت وت آپ ےن وہیدویں وک البای افر اؿ ےس اہک ہک مت ولگ زاین یک دح ایسی یہ اپےت وہ اوہنں ےن 

ؾ رپ اہک اہں۔ آپ ےن اؿ ےک املعء ےس اکی آدیم وک البای افر ہک ںیم ےھجت اس اہلل یک مسق داتی وہں سج ےن وترات وک ومٰیس ہیلع االسل

آپ وک انزؽ ایک ایک مت زاین یک دح ایسی یہ اپےت وہ اینپ اتکب ںیم؟ اس ےن اہلل یک مسق ںیہن ارگ آپ ےھجم ہی اینت میظع مسق ہن دےتی وت ںیم 

ز ہن التبات مہ اینپ اتکب ںیم زاین یک دح رمج اپےت ںیہ نکیل رامرے رشافء ےک ےقبط ںیم زان یک رثکت وہیئگ ےہ سپ بج مہ یسک زعم

آدیم وک زان رکےت وہےئ ڑکپےت ںیہ وت اےس وھچڑ دےتی ںیہ افر یسک زمکفر وک اپےت ںیہ وت اس رپ دح اقمئ رکدےتی ںیہ رھپ مہ ےن اہک ہک 

ایسی زسا وسںیچ ےسج مہ زعمز افر زمکفر دفونں رپ اقمئ رکںیکس انچہچن مہ ہنم اکال رکےن افر وکڑے اگلےن رپ قفتم وہےئگ افر اسگنسری 

وک رتک رکدای سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اہلل کشیب ںیم الہپ صخش وہں سج ےن آپ ےک مکح وک یک زسا 

 زدنہ ایک ہکبج ولوگں ےن اےس اضعئ رکدای اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمج اک مکح دای وت اےس رمج رکدای ایگ سپ اہلل ےن ہی
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فَؿ وہیدویں ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ۔ افر اہلل ےک وقؽ ف
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 اعزبدمحم نب الع ء، اعمفہی، اشمع، دبعاہلل نب رمہ، رضحت رباء نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وہیدویں وک رمج رکےن اک ایبؿ

     1037    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ذیذ ب٩ اس٥٠، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، ہظا٦ سٌذ،  :  راوی

ٕذ أَ٪َّ َزیَِذ ب٩َِ أَِس  ٌِ ثَنٔي صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ َِٟض٤َِذأِيُّ َحذَّ ٌٔیٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ثَطُ  ٥َ٠َ َحذَّ

ًَِوا َرُسو٢َ اہللٔ  َذ َٓ  ٕ أس٥ٔ إٔ٪َّ أَتَي َنرَفْ ٩ِ٣ٔ یَُضود َ٘ ِٟ اُٟوا یَا أَبَا ا َ٘ َٓ ٤ِِٟٔذَرأض  أََتاص٥ُِ فٔي بَِیٔت ا َٓ  ِّٕ ُ٘ ِٟ ٔلَي ا ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ    َػَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ؤَساَدةّ  ًَ َّي اہللُ  وا َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌُ َوَؿ َٓ اِح٥ُِٜ بَِی٨َُض٥ِ  َٓ َٓ َرُجَّل ٨٣َّٔا َزَِي بٔا٣َِزأَةٕ    ٔ ِوَراة ا٢َ بٔاٟتَّ َٗ ٠َِیَضا ث٥َُّ  ًَ َح٠ََص 

 َٟ ا٢َ آ٨ِ٣َُت بٔٔک َوب٩ِ٤َٔ أ٧َِزَ َٗ ٠ًََِیَضا ث٥َُّ  ِوَراَة  ٍَ اٟتَّ َوَؿ َٓ ِٟؤَساَدَة ٩ِ٣ٔ َتِحتٔطٔ  ََ ا َ ٨َز َٓ ُتَٔي بَٔضا  أ ُتَٔي َٓ أ َٓ  ٥ُِٜٔ٤٠ًَِ َ ا٢َ ائُِتؤِي بٔأ َٗ ٔک ث٥َُّ 

َة ا تّي َطآبٕ ث٥َُّ َذَِکَ ٗٔؼَّ َٔ ٍٕ بٔ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٟزَِّج٥ٔ ٧َِحَو َحٔذیٔث ٣َأٟٕک 

داین، انب فبہ، اشہؾ دعس، زدی نب املس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دنچ وہیدی آےئ افر 
 
ادمح نب دیعس ہ

اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک الب رک فق )اکی ہگج ےہ دمہنی ونمرہ ںیم( ںیم ےل ےئگ آپ یلص

اؿ ےک دمر ےس ںیم آےئ وت اوہنں ےن اہک اے اوبااقلمس کشیب مہ ںیم ےس اکی صخش ےن زان ایک ےہ اکی وعرت ےک اسھت سپ آپ 

ی ہ رکدےئجی رھپ اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اکی ہیکت ال
صی ف

 

ب

 ےک درایمؿ 

 

ن

م
سل

رک رھک دای  یلص اہلل ہیلع فآہل ف

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ کیٹ اگل رک ھٹیب ےئگ رھپ آپ ےن رفامای ہک وترات ریمے اپس الؤ انچہچن فہ الیئ یئگ وت آپ ےن ہیکت 

ای رھپ رفامای اےنپ اےنپ ےچین ےس اکنؽ ایل افر اس رپ وترات وک رھک دای افر رفامای ہک ںیم ھجت رپ افر ےھجت انزؽ رک ےن فایل ذات اہلل رپ اامیؿ ال

 بس ےس ڑبے اعمل وک البؤ وت اکی ونوجاؿ وک الای ایگ رھپ رفای ےن امکل نع انعف یک دحثی یک رطح رمج اک ہصق ایبؿ ایک۔

داین، انب فبہ، اشہؾ دعس، ذدی نب املس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
 
 ادمح نب دیعس ہ
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 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وہیدویں وک رمج رکےن اک ایبؿ

     1038    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اور ٣ح٤ذ ب٩ ٣ش٣٥٠ح٤ذب٩ یحیي ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز اب٩ طہاب زہزی  :  راوی

ث٨ََا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحذَّ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ُذ ب٩ُِ یَِحیَي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  َحذَّ ٣ُزَی٨ََِة ح و َحذَّ

ُذ بِ  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا یُو٧ُُص  ٨ًََِبَشُة َحذَّ ث٨ََا  ٌٔیطٔ ث٥َُّ َػأٟٕح َحذَّ ٥َ٠ِ َوَی ٌٔ ِٟ ٍُ ا ٔ َّب ٩ِ یَت ُت َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة ٤٣َّٔ ٌِ ٩ُ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َس٤ٔ

ٕ َوصَُو أََت٥ُّ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َوَصَذا َحٔذیُث ٣َ ث٨ََا  َحذَّ َٓ ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ا َو٧َِح٩ُ ٨ًَِٔذ َس َ٘ َٔ ٔ اتَّ َِٟیُضود ا٢َ َزَِي َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  

ِٓ َوا٣ِ  إِٔ٪ أَ َٓ  ٕٔ ٔٔی ِخ ٌَٔث بٔاٟتَّ َّطُ ٧َٔبيٌّ بُ إ٧ٔ َٓ ٔلَي َصَذا ا٨َّٟٔبيِّ  ٕف اذَِصبُوا ب٨َٔا إ ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ب٨َ٠ِٔاَصا َزأَْة  َٗ ُٔتَِیا دُوَ٪ اٟزَِّج٥ٔ  َتا٧َا بٔ

ا٢َ  َٗ ُٓتَِیا ٧َٔبٓيٕ ٩ِ٣ٔ أ٧َِبَٔیائَٔک  ٨َ٠ُِٗا  ٤َِِٟشحٔٔذ فٔي َواِحَتَحِح٨َا بَٔضا ٨ًَِٔذ اہللٔ  ٥َ َوصَُو َجأْٟص فٔي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  أََتِوا ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٓ

 َ َّي أَت ٥ِ٠َ ی٤ِِّ٠ََُُض٥ِ ک٤َٔ٠َّة َحت َٓ أس٥ٔ ٣َا َتَزی فٔي َرُج١ٕ َوا٣َِزأَةٕ َز٧ََیا  َ٘ ِٟ اُٟوا یَا أَبَا ا َ٘ َٓ ِٟبَ أَِػَحابٔطٔ  ًَََّي ا ا٦َ  َ٘ َٓ أب ي بَِیَت ٣ِٔذَرأسض٥ِٔ 

ًَََّي ٩ِ٣َ َزَِي إٔذَ   ٔ ِوَراة ًَََّي ٣ُوَسي ٣َا َتحُٔذوَ٪ فٔي اٟتَّ ِوَراَة  َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ اٟتَّ ٥ِ بٔاہللٔ ا ُٛ ا٢َ أَِنُظُذ َ٘ ٥ُ َویَُحبَّطُ َٓ اُٟوا یَُح٤َّ َٗ ا أَِحَؼ٩َ 

 ِٗ اب١َُ أَ َ٘ ًَََّي ح٤َٔإر َوُت ِحبٔیطُ أَِ٪ یُِح١َ٤َ اٟزَّا٧َٔیأ٪  ا َرآُظ َویُِح٠َُذ َواٟتَّ َّ٤٠َ َٓ ََٜت َطابٌّ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ا٢َ َوَس َٗ ُٖ بٔض٤َٔا  َٔٔیُتُض٤َا َویَُلا

 ٔ َّا ٧َح إ٧ٔ َٓ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ إٔذِ َنَظِذَت٨َا  َ٘ َٓ َٟىَّ بٔطٔ ا٨ِِّٟظَذَة  ََٜت أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َس َّي اہللُ  َّ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ِوَراةٔ اٟزَِّج٥َ  ي ُذ فٔي اٟتَّ

ابَٕة ٩ِ٣ٔ ٠٣َٕٔک ٩ِ٣ٔ ٠٣ُُو٨َٔٛ  ا٢َ َزَِي ذُو ََقَ َٗ ٢ُ ٣َا اِرَتَخِؼُت٥ِ أ٣ََِز اہللٔ  ٤َا أَوَّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٨ًَُِط اٟزَِّج٥َ ث٥َُّ َزَِي َرُج١ْ اہللُ   َ
أََخَّ َٓ ا 

اُٟوا َٗ ِو٣ُُط دُو٧َطُ َو َٗ ََٓحا٢َ  أََراَد َرِج٤َُط  َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  ة اِػَل٠َُحوا  فٔي أرُِسَ َٓ تََُِج٤َطُ  َٓ َّي َتحٔیَئ بَٔؼاحٔبَٔک  ََ یُزَِج٥ُ َػاحٔب٨َُا َحت

وِ  ِّي أَِح٥ُُٜ ب٤َٔا فٔي اٟتَّ إِٔ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ وبَةٔ بَِی٨َُض٥ِ  ُ٘ ٌُ ِٟ ٔ ا ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ ًَََّي َصٔذظ َٗ أ٣َََز بٔض٤َٔا ََفُٔج٤َا  َٓ  ٔ َراة

 ٔ ِوَراَة ٓٔیَضا صُّذی َو٧ُوْر َیِح٥ُُٜ بَٔضا ا٨َّٟب ٨َِٟا اٟتَّ َّا أ٧َِزَ َِٟت ٓٔیض٥ِٔ إ٧ٔ ٨َا أَ٪َّ َصٔذظٔ اِْلَیَة ٧َزَ َِ َب٠َ َّي َٓ َّٟٔذی٩َ أَِس٤ُ٠َوا کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ وَ٪ ا یُّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ِ٣ُٔض٥ِ   اہللُ 



 

 

افر دمحم نب ملسم دفونں ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہلیبق زمہنی ےک اکی صخش ےس وج اؿ  دمحمنب ییحی، دبعارلزاؼ، رمعم انب اہشب زرہی

ولوگں ںیم ےس اھت وج ملع وک احلص رکےت ںیہ رھپ زرہی دمحم نب ملسم قفتم ںیہ ےتہک ںیہ ہک مہ دفونں رضحت دیعس نب بیسم ےک 

ےس دحثی ایبؿ یک وہیدویں ںیم ےس اکی رمدفوعرت  اپس ےھت وت اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک فا ےط ےس مہ

ےن زان رکایل وت اؿ ںیم ےس ضعب ضعب ےس اہک ہک اس وک رامرے اسھت اس یبن ےک اپس وجیھب اس ےیل ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ںی ےگ افر اس ےس اہلل ےک زندکی ےہ وج فیفخت رکےن ےک اسھت اجیھب ایگ ارگ فہ رمج ےک العفہ وکیئ وتفی داتی ےہ وت مہ اےس وبقؽ رک

دلیل یھب ڑکپ ںیل ےگ مہ ںیہک ےگ ہک ہی آپ ےک اایبنء ںیم ےس اکی یبن اک وتفی ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

وعرت وہنجں فملس ےک اپس آےئ آپ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت اےنپ احصہب ےک اسھت اوہنں ےن اہک ہک اے اوبااقلمس اکی رمد ف

ےن زان ایک ےہ اؿ ےک ابرے ںیم ایکراےئ ےہ؟ آپ ےن اؿ ےس وکیئ ابت ںیہن یک اہیں کت ہک اؿ ےک وہید ےک دمرہس ںیم آےئ 

افر درفازہ رپ ڑھکے وہ ےئگ افر رفامای ہک ںیم اہلل یک مسق داتی وہں سج ےن وترات ومٰیس رپ انزؽ رفامیئ مت ولگ وترات ںیم اشدی دشہ 

ےت وہ فہ ےنہک  ےگ ہک اس اک ہنم اکال ایک اجات ےہ افر اےس دگےھ رپ وسار رک ےک رھپاای اجات ےہ افر وکڑے اگلےئ اجےت ںیہ یک ایک زسا اپ

 ی ہ ےتہک ںیہ ہک ہک دفونں زاین رمد وعرت وک دگےھ رپ وسار رک ےک اکی دفرسے یک رطػ تشپ رکدی اجےئ افر اںیہن رھپاای 
 ی ت
ح

 

ت

وجاؿ اؿ ںیم ےس اخومش راہ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس داھکی وت فہ ےنہک اگل ہک اجےئ ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک اکی ون

بج آپ ےن ںیمہ مسق دی وت ںیم التبات وہں ہک( مہ وترات ںیم اشدی دشہ زان رکےن فاےل یک رمج زسا اپےت ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اہلل ےک مکح وک وھچڑا؟ ونوجاؿ ےن اہک ہک رامرے ابداشوہں ںیم ےس اکی ابداشہ ےک یسک فملس ےن رفامای ہک رھپ یلہپ رمہبت مت ےن بک

رقتب دار ےن زان ایک وت اس ےس رمج وک ؤمرخ رکدای ایگ رھپ اعؾ ولوگں ےک اخدناؿ ںیم ےس یسک ےن زان ایک وت ابداشہ ےن اس وک اسگنسر 

یئگ افر اہک ہک رامرااسیھت اسگنسر ںیہن ایک اجےئ اگ اہیں کت ہک مت اےنپ اسیھت رکےن اک ارادہ ایک نکیل اس یک وقؾ اس ےک ےھچیپ احلئ وہ

وک الؤ افر اےس رمج رکف۔ انچہچن رھپ بس ولگ آسپ ںیم اس )ہنم اکال رکےن فایل زسا( رپ قفتم وہےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہچن رمج اک مکح دای ایگ افر رمج ایک ایگ۔ زرہی ےتہک ںیہ ہک ںیمہ ہی ابت فملس ےن رفامای ہک کشیب ںیم وترات ےک اطمقب ہلصیف رکفں اگ انچ

ی۔ کشیب مہ ےن وترات وک انزؽ ایک اس  ددً
 َھا  ُه
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ںیم دہاتی یچنہپ ےہ ہک ہی آتی وہید ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ۔ ِإث

 رکےت ںیہ وہنجں ےن اہلل ےک مکح ےک اسےنم رساکھج دای افر روسؽ اہلل یلص یھب ےہ افر رفینش یھب۔ اس ےک اطمقب فہ )اایبنء( ےلصیف

 اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اںیہن ںیم ےس ںیہ۔

 دمحمنب ییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم انب اہشب زرہی افر دمحم نب ملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انب ایصد اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1039    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٌٟزیز ب٩ یحیي ، اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، زہزی، سٌیذ ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِبُذ  ًَ ث٨ََا  ٔذ ب٩ِٔ إِٔس  َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ نٔي اب٩َِ َس٤َ٠ََة  ٌِ ْذ َی ثَنٔي ٣َُح٤َّ أِيُّ َحذَّ ََِٟحَّ ّٔ ا ٔ ب٩ُِ َیِحیَي أَبُو اِْلَِػَب زٔیز ٌَ ِٟ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ا  َٙ َح

 َ ا٢َ َزِ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیَذ ب٩َِ ا ُث َس ُت َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة یَُحذِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ِذ أُِحٔؼ٨َا َٗ َٗ ٔ َو َِٟیُضود ي َرُج١ْ َوا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ا

٠َِیض٥ِٔ فٔي  ًَ ِذ کَاَ٪ اٟزَِّج٥ُ ٣َُِٜتوبّا  َٗ ٤َِٟٔذی٨ََة َو ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔذ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ُذوا حٔيَن  َْ وُظ َوأَ ُٛ ََ َ ت َٓ  ٔ ِوَراة اٟتَّ

ُب ٣ٔائَّة بَٔحِب١ٕ  ِحبٔیطٔ ُیرِضَ ٍَ أَِحَباْر ٩ِ٣ٔ أَِحَبارٔص٥ِٔ بٔاٟتَّ اِجَت٤َ َٓ ِٟٔح٤َارٔ  ا َیَّٔي دُبَُز ا ًَََّي ح٤َٔإر َوِجُضُط ٤٣َّٔ إر َویُِح١ُ٤َ  َ٘ ٣َِلَّٓٔيٕ بٔ

٩ًَِ َحذِّ اٟزَّأِي َو  اُٟوا َس٠ُوُظ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ی٩َ إ ِو٣ّا آََخٔ َٗ ُثوا  ٌَ َب َٚ آَ ا٢َ َسا َٗ ا٢َ ٓٔیطٔ  َ٘ َٓ َِٟحٔذیَث 

اِح٥ُِٜ بَِی٨َُض٥ِ أَ  َٓ إِٔ٪ َجاُؤَک  َٓ ا٢َ  َٗ ََ فٔي َذَٟٔک  ِّ ُخي َٓ ََٓیِح٥َُٜ بَِی٨َُض٥ِ  ٥ِ یَُٜو٧ُوا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ دٔی٨ٔطٔ  َٟ ٨ًَُِض٥ِ َو ِق   ِو أرَِعٔ

 اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعازعلسی نب ییحی، انب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض

وہیدویں ےک اکی رمد فوعرت ےن زان ایک ہکبج دفونں اشدی دشہ ےھت بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ہبیط رشتفی 

یک زسا وک اایتخر الےئ افر رمج یک زسا وہید ےک اہں وترات ںیم یھکل وہیئ یھت وت اوہنں ےن اس وک وھچڑ دای اھت افر دگےھ رپ وسار رکاےن 

اجات رکایل اھت ہک لیت الپیئ وہیئ ریس ےس وس رمہبت امرا اجات افر دگےھ رپ وسار رکاای اجات افر اس اک رہچہ دگےھ یک رشاگمہ یک رطػ رکدای 

ہک اؿ ےس زان یک سپ وہید ےک رابہ املعء عمج وہےئ افر اکی دفرسی امجتع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجیھب افر اہک 

دح ےک ابرے ںیم وپوھچ آےگ وپری دحثی ایبؿ یک ےہ اس ںیم یھب رفامای ہک وہیدی وچںکہ آپ ےک دنی فاولں ںیم ےس ںیہن ےھت 

ہک اؿ ےک درایمؿ ہلصیف رکےت وت آپ وک اایتخر دای ایگ ہلصیف رکےن ہن رکےن اک۔ ارگ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ وت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک درایمؿ ہلصیف رکںی ای اؿ ےس ہنم ریھپںیل۔ آپ یلص



 

 

 دبعازعلسی نب ییحی ، انب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہیدویں وک رمج رکےن اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وہیدویں وک رمج رکےن اک ایبؿ

     1040    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣وسي ب٠خي، ابواسا٣ہ، ٣حا٫ذ، ًا٣ز، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ث٨ََا َیِحیَي  ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٧َََا  َ َ ِْ ا٢َ ٣َُحأْٟذ أَ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  َِٟب٠ِخٔيُّ َحذَّ ا٢َ َجائَِت  ب٩ُِ ٣ُوَسي ا َٗ

 َ أََتِوُظ بٔابِن َٓ ٥ٔ٠ًَِ َرُج٠َئِن ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َ ا٢َ ائُِتؤِي بٔأ َ٘ َٓ ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َز٧ََیا  َِٟیُضودُ بَٔزُج١ٕ َوا٣َِزأَة َٕ َتحَٔذأ٪ أ٣ََِز ا ِی َٛ ٨ََظَذص٤َُا  َٓ ِي ُػورٔیَا 

ٔجَضا ٣ٔثِ  ُظ فٔي ََفِ َُّض٥ِ َرأَِوا َذَِکَ ْة أ٧َ ٌَ ِوَراةٔ إَٔذا َطضَٔذ أَِرَب ََ ٧َحُٔذ فٔي اٟتَّ ا َٗ ِوَراةٔ  ٤َا َصَذی٩ِٔ فٔي اٟتَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُُِِٟٜح٠َةٔ ُرٔج٤َا  ٤ِٟٔی١ٔ فٔي ا ١َ ا

٤َُٜا أَِ٪ َتزُِج٤ُوصُ  ٌُ َٓ َی٨َ٤ِ  ٔ ُضود ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاٟظُّ ًَ َّي اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َذ َٓ ِت١َ  َ٘ ِٟ ص٨َِا ا ََْٓکٔ ََ َذَصَب ُس٠َِلا٨َُ٧ا  ا َٗ َحاُؤا ٤َا 

أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ ٤ُُِِٟٜح٠َٔة  ٤ِٟٔی١ٔ فٔي ا ٔجَضا ٣ِٔث١َ ا ُظ فٔي ََفِ َُّض٥ِ َرأَِوا َذَِکَ َظضُٔذوا أ٧َ َٓ ٕة  ٌَ ٥َ بَٔزِج٤ٔض٤َٔا بٔأَِرَب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ییحی نب ومیس یخلب، اوبااسہم، اجم ،دھ، اعرم، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک وہیدی اےنپ ںیم ےس اکی وعرت 

 دف وک الؤ۔ وت فہ وصرای ےک دفونں وٹیبں وک افر رمد وک الےئ وت اؿ ےس آپ ےن رفامای ہک مت اےنپ ںیم ےس بس ےس زایدہ اعمل ولوگ ںیم ےس

ےل آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن مسق دے رک وپاھچ ہک مت وترات ںیم اؿ دفونں ےک اعمہلم وک اسیک اپےت وہ؟ فہ 

ےک ذرک )آہل انتلس( وک اس  دفونں ےنہک  ےگ ہک مہ وترات ںیم وت ہی اپےت ںیہ ہک بج اچر آدیم وگایہ ددیںی ہک اوہنں ےن اس آدیم

وعرت یک رشاگمہ ےک ادنرداھکی ےہ سج رطح ہک السیئ رسہم داین ںیم۔ وت اس فتق دفونں وک اسگنسر ایک اجےئ اگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع 

وت متخ وہیکچ فآہل فملس ےن رفامای رھپ مت دفونں وک سک ابت ےن رفےک راھک ہک اںیہن رمج ایک اجےئ فہ دفونں ےنہک  ےگ ہک رامری تنطلس 

سپ ےہ وت مہ ےن اںیہن لتق رکےن وک اندنسپ اھجمس رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وگاوہں وک البای وت اچر وگاہ فہ ےل رک آےئ 



 

 

 اوہنں ےن وگایہ دی ہک اوہنں ےن اس آدیم ےک وضع انتلس وک اس وعرت یک رشاگمہ ںیم داھکی ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 فملس ےن اس وک اسگنسر رکےن اک مکح دای۔

 ییحی نب ومیس یخلب، اوبااسہم، اجم ،دھ، اعرم، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایصد اک ایبؿ

 ایبؿزساؤں اک  :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1041    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وہب ب٩ ب٘یہ، ہظی٥، ٣ِيَہ، ابزاہی٥، طٌبي :  راوی

َّي  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواٟظَّ َََة  ٩ًَِ ٣ُِٔي ٩ًَِ صَُظِی٥ٕ  َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ًَا َحذَّ َذ َٓ ٥ِ یَِذُِکِ  َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَوُظ  اہللُ 

َظضُٔذوا َٓ  ٔ ُضود  بٔاٟظُّ

فبہ نب ہیقب، میشہ،  ریغہ، اربامیہ، یبعش ےس ایس ےک لثم دحثی رمفی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ںیم اوہنں 

 ےن وگایہ دی۔ےن اس اک ذرک ںیہن ایک ہک آپ ےن وگاوہں وک البای افر اوہنں 

 فبہ نب ہیقب، میشہ،  ریغہ، اربامیہ، یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہیدویں وک رمج رکےن اک ایبؿ



 

 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وہیدویں وک رمج رکےن اک ایبؿ

     1042    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ٫ظی٥، اب٩ ط٣ََہ طٌبي :  راوی

ٕ ٨ِ٣ٔطُ  ٔبيِّ ب٨َِٔحو ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُط٣ََََُِة  ٩ًَِ صَُظِی٥ٕ  َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ  َحذَّ

م، انب ربشہم یبعش ےس ایس ےک لثم دحثی رمفی ےہ۔
 

ب

 

ص
ه

 فبھ نب ہیقب، 

م، انب ربشہم یبعش :  افیر
 

ب

 

ص
ه

 فبھ نب ہیقب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احمرؾ ےس زان رکےن اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 احمرؾ ےس زان رکےن اک ایبؿ

     1043    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ْاٟذ ب٩ ًبذاہلل، ٣ْطٖ، ابوج٥٬، حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ًَ ََأئ ب٩ِٔ  َ َِٟ ٩ًَِ ا َِٟحِض٥ٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا  ْٖ ث٨ََا ٣َُْطِّ ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ أُٟذ ب٩ُِ  َْ ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ًَََّي َحذَّ  ُٖ ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََا أَكُو َٗ ازٕٔب 

َّ  إٔب١ٕٔ لٔي َؿ٠َِّت  َٟتٔي ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٔ ُٔوَ٪ بٔي ٨ِ٤َٟٔز اُب َیٔلی ١َ اِْلرَِعَ ٌَ َح َٓ ُض٥ِ َٟٔواْئ  ٌَ َوارُٔض ٣َ َٓ ْب أَِو  ِٛ َب١َ َر ِٗ ٥َ إٔذِ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اہللُ 

و ََٓذَِکُ ٨ُِط  ًَ ُِٟت  َ َشأ َٓ ُط  َ٘ بُوا ٨ًُُ رَضَ َٓ ُجوا ٨ِ٣َٔضا َرُجَّل  َٓاِسَتِْخَ ُٗبَّّة  َض بٔا٣َِزأَةٔ أَبٔیطٔ إٔذِ أََتِوا  َُّط أرَِعَ  ا أ٧َ



 

 

دسمد، اخدل نب دبع اہلل، رطمػ، اوبمھج، رضحت رباء نب اعزب ےتہک ںیہ ہک ریمے ھچک افٹن مگ وہ ےئگ ےھت افر ںیم اںیہن ڈوھڈنات 

( ریمے اردرگد رھپ راہ اھت ہک ااچکن اسےنم ےس ھچک وہسار ای اوسہار ڈنھجا ےیل آےئ وت داہییت ولگ )ریمی افحتظ یک رغض ےس

وھگےنم  ےگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ریمے رمہبت یک فہج ےس رھپ فہ وسار اکی دبنگ امن اکمؿ ہپ آےئ افر اس 

ںیم ےس اکی آدیم وک اکنؽ رک اس یک رگدؿ امر دی ںیم ےن اؿ ےس اس ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت اوہنں ےن التبای ہک اس آدیم 

 اےنپ ابپ یک ویبی ےس اکنح رک ایل اھت۔)وتقمؽ( ےن 

 دسمد، اخدل نب دبعاہلل، رطمػ، اوبمھج، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 احمرؾ ےس زان رکےن اک ایبؿ

     1044    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٤ًزب٩ ٗشیم رٗعي، ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز، زیذ ب٩ ابوا٧یشہ، ًذی ب٩ ثابت، یز یذ ب٩ حرضت بزاء ب٩ ًازب رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

 ٩ًَِ ٤ًَِزٕو  ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ  ِّيُّ َحذَّ َُٗشِیٕم اٟزَّق ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ََأئ  َحذَّ َ َِٟ ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ ا ًَٔذیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَبٔي أ٧َُِیَشَة 

َّي اہللُ  َثنٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ َُٟط أَی٩َِ تُزٔیُذ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُط َرایَْة  ٌَ ًََّمِّ َو٣َ َٟ٘ٔیُت  ا٢َ  َٗ ََٜح ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َ ٔلَي َرُج١ٕ ٧ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ  

َٟطُ ا٣ِزَ  َذ ٣َا ُْ ُط َوآ َ٘ َب ٨ًُُ أ٣َََزِٔي أَِ٪ أَِْضٔ َٓ  أََة أَبٔیطٔ 

ست ط ریعق، دیبع اہلل نب رمع، زدی نب اوباہسین، دعی نب اثتب، سی دی نب رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی 
ق
رمعنب 

 وت ںیم ےن اہک ہک آپ اک اہکں اک ارادہ ےہ؟ اوہنں ےن ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ ؤاچ ےس اس احؽ ںیم الم ہک اؿ ےک اپس ڈنھجا اھت

اہک ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجیھب ےہ اکی آدیم یک رطػ سج ےن اینپ امں )ابپ یک ویبی( ےس اکنح رکایل وت آپ 

 ولں۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم مکح دای ہک اس یک رگدؿ امردفں افر اس اک امؽ طبض رک



 

 

ست ط ریعق، دیبعاہلل نب رمع، زدی نب اوباہسین، دعی نب اثتب، سی دی نب رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ق
 رمعنب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےہ؟ رمد اینپ ویبی یک ابدنی ےس زان رکے وت ایک مکح

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمد اینپ ویبی یک ابدنی ےس زان رکے وت ایک مکح ےہ؟

     1045    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ٗتادہ، ْاٟذ ب٩ رعٓلہ، حبیب ب٩ سا٥ٟ :  راوی

ث٨ََا  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ِبُذ َحذَّ ًَ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ أَ٪َّ َرُجَّل یُ َُٓلَة  أٟٔذ ب٩ِٔ رُعِ َْ  ٩ًَِ َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  أَبَاُ٪ َحذَّ

ًَََّي الِ   َْ ٕ َوصَُو أ٣َٔي ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظيَ ٌِ ٔلَي ا٨ُّٟ ٍَ إ ٔ ٓ ًَََّي َجارَٔیٔة ا٣َِزأَتٔطٔ ََفُ  ٍَ َٗ َ٘ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ح٨َُيِٕن َو َٓ ٔة  َٓ يَنَّ ٓٔیَک ُٜو ـٔ ِٗ َ ا٢َ َْل

٥ِ تَ  َٟ ََٟک َج٠َِذتَُک ٣ٔائَّة َوإِٔ٪  ِتَضا  ٥َ إِٔ٪ کَا٧َِت أََح٠َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ یَّ ـٔ َ٘ ََٟک َرَج٤ُِتَک بٔ ٩ُِٜ أََح٠َِّتَضا 

ا َٗ َح٠ََذُظ ٣ٔائَّة  َٓ َٟطُ  ِذ أََح٠َِّتَضا  َٗ َوَجُذوُظ  َٓ ِٟٔحَحاَرةٔ  ٔلَيَّ بَٔضَذابٔا َِٜتَب إ َٓ ٔلَي َحبٔیٔب ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  تَِبُت إ َٛ َتاَدةُ  َٗ  ٢َ 

ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اتقدہ، اخدل نب رعہطف، بیبح نب اسمل ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن ےسج دبعارلنمح نب نینح اہک اجات اھت اینپ 

 شیپ ایک ایگ فہ اس فتق وکہف ےک اریم ےھت اوہنں ےن رفامای ہک ویبی یک ابدنی ےس امجع رکایل وت اےس رضحت  نامؿ نب س ری ےک اسےنم

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہلصیف ےک اطمقب ہلصیف رکفں اگ ارگ ریتی ویبی ےن اس ابدنی وک ریتے ےیل الحؽ ایک اھت وت ےھجت 

 رمج رکفں اگ وت اوہنں ےن اےس اپای ہک اس یک وس وکڑے امرفں اگ افر ارگ اس ےن اےس ریتے ےیل الحؽ ںیہن ایک ےھجت رھتپفں ےس

ویبی ےن ابدنی وک اس ےک ےیل الحؽ رکدای اھت وت  نامؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اےس وکڑے امرے اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک 

 ںیم ےن اس ابرے ںیم بیبح نب اسمل وک اھکل وت اوہنں ےن ریمی رطػ ےس ہی دحثی ایبؿ یک۔

 ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اتقدہ، اخدل نب رعہطف، بیبح نب اسمل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمد اینپ ویبی یک ابدنی ےس زان رکے وت ایک مکح ےہ؟

     1046    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ بظار، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابوبْش، ْاٟذ ب٩ رعٓلہ، حبیب ب٩ سا٥ٟ حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظيَ ٧بي  :  راوی

 ِکی٥ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  َُٓلَة  أٟٔذ ب٩ِٔ رُعِ َْ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي بِْٔشٕ  َبَة 

ا٢َ  َٗ ِتٔي َجارَٔیَة ا٣َِزأَتٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي اٟزَُّج١ٔ َیأ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظيَ ٌِ ُط ُج٠َٔذ ٣ٔائَّة  ا٨ُّٟ َٟ َوإِٔ٪ إِٔ٪ کَا٧َِت أََح٠َِّتَضا 

ُط َرَج٤ُِتطُ  َٟ ٥ِ َت٩ُِٜ أََح٠َِّتَضا  َٟ 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرشب، اخدل نب رعہطف، بیبح نب اسمل رضحت  نامؿ نب س ری یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

ارگ اس یک ویبی ےن اس ابدنی وک اس رفاتی رکےت ںیہ ہک اس صخش ےک ابرے ںیم وج اینپ ویبی یک ابدنی ےس امجع رکےل، رفامای ہک 

 ےئلیک الحؽ ایک اھت وت وس وکڑے۔ ارگ الحؽ ںیہن ایک اھت وت اس وک رمج رکفں اگ۔

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرشب، اخدل نب رعہطف، بیبح نب اسمل رضحت  نامؿ نب س ری یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  :  رافی

 فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمد اینپ ویبی یک ابدنی ےس زان رکے وت ایک مکح ےہ؟



 

 

     1047    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ٌ٣ز، ٗتادہ، حش٩، ٗبیؼہ ب٩ رحیث، حرضت س٤٠ہ ب٩ ٣حبٙاح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟززاٚ،  :  راوی

بٔیَؼ  َٗ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ َحذَّ یِٕث  َة ب٩ِٔ رُحَ

َّي ا ٙٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٤َُِٟحبَّ ْة ا هَٔي رُحَّ َٓ َصَضا  ًَََّي َجارٔیَةٔ ا٣َِزأَتٔطٔ إِٔ٪ کَاَ٪ اِسَتِْکَ  ٍَ َٗ َضي فٔي َرُج١ٕ َو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

ا٢َ أَبُو دَ  َٗ ٠َِیطٔ َٟٔشیَِّذتَٔضا ٣ِٔث٠َُضا  ًَ َٟطُ َو هَٔي  َٓ ًَِتطُ  إِٔ٪ کَا٧َِت كَاَو َٓ ٠َِیطٔ َٟٔشیَِّذتَٔضا ٣ِٔث٠َُضا  ًَ ُ َو و٧ُُص ب٩ُِ ًُبَِیٕذ اُود َرَوی ی

٥َِٟ یَِذُِکِ یُو٧ُُص  ٨َاُظ  ٌِ َِٟحٔذیَث ب٤َٔ َِٟحَش٩ٔ َصَذا ا ٩ًَِ ا  ٦ْ ٤ِزُو ب٩ُِ دٔی٨َإر َو٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ َزاَذاَ٪ َوَسَلَّ ًَ بٔیَؼةَ َو َٗ   َو٨ِ٣َُؼوْر 

ق ےس رفاتی ےہ
 
حی
م

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، نسح، ہصیبق نب رحثی، رضحت ہملس نب 

ےن اکی رمد ےک ابرے ںیم سج ےن اینپ ویبی یک ولڈنی ےس دباکری یک یھت ہلصیف رفامای ہک ارگ اس ےن زان ابربجل ایک ےہ وت فہ ولڈنی 

 وت فہ ایس یک وہاجےئ یگ آزاد ےہ افر رمد وک فیسی یہ ولڈنی امہکل اینپ ویبی وک دانی وہیگ افر ارگ ولڈنی یک راض فر تب ےس دباکری وہیئ

افر زاین ےک ےیل امہکل وک اس یسیج اکی ولڈنی دانی رضفری وہاگ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک ویسن نب دیبع ےن افر رمعف نب 

ذرک ںیہن  دانیر ےن، وصنمر نب ذاذاؿ ےن افر السؾ ےن نسح ےس رفاتی ایک ےہ اس ینعم ںیم ویسن افر وصنمر ےن ہصیبق نب رحثی اک

 ایک۔

ق :  رافی
 
حی
م

 ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، نسح، ہصیبق نب رحثی، رضحت ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےہ؟رمد اینپ ویبی یک ابدنی ےس زان رکے وت ایک مکح 

     1048    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ حشين، ًبذاًََّي، سٌیذ، ٗتادہ، حش٩، س٤٠ہ ب٩ ٣حب٘اض س٨ذ :  راوی



 

 

َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َس ًََِّى  َ ًَِبُذ اِْل ث٨ََا  ِرَصَّٔمُّ َحذَّ ًََّٔيُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن اٟذِّ ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ  ٔٙ ٤َُِٟحبَّ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ ا

هَٔي َو٣ِٔث٠َُضا ٩ِ٣ٔ  َٓ ًَِتطُ  ا٢َ َوإِٔ٪ کَا٧َِت كَاَو َٗ َُّط  ََّ أ٧َ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَوُظ إ َّى اہللُ  ََٟشیَِّذتَٔضا ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٣َأٟطٔ 

حی قا س دنس ےس یھب اس
م

ہقب اس رفؼ ےک اسھت وقنمؽ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع یلع نب نیسح، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، نسح، ہملس نب 

فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگولڈنی ےن اینپ وخیش ےس دباکری یک وت فہ زاین یک کلم ںیم آاجےئ یگ افر زاین ےک امؽ ںیم ےس اس یسیج 

 ولڈنی )ای اس یک تمیق( امہکل وک ےلم یگ۔

حی قا س دنسیلع نب نیسح، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، نسح :  رافی
م

 ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وقؾ ولط اک لمع رکےن فاےل یک زسا

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وقؾ ولط اک لمع رکےن فاےل یک زسا

     1049    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ًَّي نٔیَّي ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًزوب٩ ابو٤ًز، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

٤ًَِزٔو  ٩ًَِ ٕذ  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ًََّٓٔيٕ ا٨ُّٟ ٔذ ب٩ِٔ  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ب٩ِٔ أَبٔي  َحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٤ًَِزٕو 

تُ  ِٗ ا َٓ ٔ ُٟوٕن  ِو٦ َٗ  ١َ٤ًََ  ١ُ٤َ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َوَجِذت٤ُُوُظ َی َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ و٢َ بٔطٔ ًَبَّإض  ٌُ ِٔ ٤َ ِٟ ا١ًَٔ َوا َٔ ِٟ ٠ُوا ا

 ًَ  ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ ُس٠َامِیَ ًَبَّإض َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ًَبَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٤ًَِزٕو ٣ِٔث٠َُط َوَرَواُظ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔي 

طُ  ٌَ َٓ ًَبَّإض َر ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ُِٟحَؼئِن  ٩ًَِ َداُوَد ب٩ِٔ ا ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُط َوَرَواُظ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٌَ َٓ  َر

 

 

ب

ی دبعازعلسی نب دمحم، رمعفنب اوبرمع، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبع اہلل نب دمحم نب یلع 

ی ل
ف



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش وک مت وقؾ ولط اک لمع رکےت وہےئ دوھکی وت افلع فوعفمؽ دفونں وک لتق رک 

وک امیلسؿ نب البؽ ےن رمعف نب ایب رمعف ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ افر ابعد نب وصنمر  ڈاول۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی

ےن رکعہم نع انب ابعس ےس رموفاع رفاتی ایک ےہ افر انب رججی ےن اربامیہ نع داؤد نب انیصحل نع رکعہم نع انب ابعس ریض 

 اہلل اعتیل ہنع ےس رموفاع رفاتی ایک ےہ۔

ی دبعازعلسی نب دمحم، رمعفنب اوبرمع، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعدبعاہلل نب دمحم نب :  رافی

ی ل
ف

 

ب

  یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وقؾ ولط اک لمع رکےن فاےل یک زسا

     1050    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ب٩ راہویہ، ًبذاٟززاٚ اب٩ جزیح اب٩ حثی٥، سٌیذ ب٩ جبيَ، ٣حا٫ذ، اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ،

 ََ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َراَصَویِطٔ َحذَّ ث٨ََا إِٔسَح ٌٔیَذ ب٩َِ َحذَّ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َثِی٥ٕ  ُْ ََِٔي اب٩ُِ  َ َ ِْ ٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَ

ا٢َ یُزَِج٥ُ  َٗ ٔة  ًَََّي ا٠ُّٟوكٔیَّ ُذ  َْ ِٟبِْٔکٔ یُِؤ ًَبَّإض فٔي ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَأ٪  ٕ َو٣َُحاصّٔذا یَُحذِّ  ُجَبيَِ

م، دیعس نب 
 

ب

 

حت

ریبج، اجم ،دھ، انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ااحسؼ نب اربامیہ نب راوہہی، دبعارلزاؼ انب رجحی انب 

 ںیہ ہک ونکارا رمد ارگ ولاتط رکےت وہےئ ڑکپا اجےئ وت رفامای ہک اےس رمج ایک اجےئ اگ۔

م، دیعس نب ریبج، اجم ،دھ، انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع، :  رافی
 

ب

 

حت

 ااحسؼ نب اربامیہ نب راوہہی، دبعارلزاؼ انب رجحی انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وج اجونر ےس دباکری رکے

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وج اجونر ےس دباکری رکے

     1051    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًزو ب٩ ابو٤ًزو، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، ًبذاٌٟزیز :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ أَ  ثَنٔي  ٕذ َحذَّ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ًَبَّإض َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٤ًَِزٕو  بٔي 

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َُٟط ٣َا َط َٗ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ طُ  ٌَ ُت٠ُوَصا ٣َ ِٗ ُت٠ُوُظ َوا ِٗ ا َٓ ٥َ ٩ِ٣َ أَتَي بَضٔی٤َّة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ و٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َِٟبضٔی٤َٔة  أُِ٪ ا

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ َٔک ا ِذ ١َٔ٤ًُ بَٔضا ذَٟ َٗ َِٟح٤َُضا َو َظ أَِ٪ یُِؤک١ََ  َّطُ َِکٔ ََّ أ٧َ ٔ َٔک إ ا٢َ ذَٟ َٗ ؤیِّ  ٣َا أَُراُظ  َ٘ ِٟ َِٟیَص َصَذا بٔا ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ 

ی، دبعازعلسی نب دمحم، رمعف نب اوبرمعف، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

ی ل
ف

 

ب

 دبع اہلل نب دمحم 

ونر وک یھب اس ےک اسھت لتق رک دف۔ رافی اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش اجونر ےس دباکری رکے وت اےس لتق رکدف افر اج

اہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ہک اجونر اک ایک وصقر ےہ؟ رفامای ہک ریما ایخؽ وت ہی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص 

فملس اس اک وگتش اھکےن وک ربا ےتھجمس ہیلع فآہل فملس ےن اشدی اس فہج ےس لتق اک مکح رفامای ہک نکمم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وہں افر اس ےک اسھت ااسی لمع ایک اج اکچ وہ

ی، دبعازعلسی نب دمحم، رمعف نب اوبرمعف، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 دبعاہلل نب دمحم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وج اجونر ےس دباکری رکے

     1052    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ًاػ٥، ابورزی٩، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي َر َحذَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ثُوص٥ُِ  ًَیَّإغ َحذَّ یَّا َوأَبَا اِْلَِحَؤؾ َوأَبَا بَِْکٔ ب٩َِ  ًَبَّإض أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص أَ٪َّ رَشٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔزی٩ٕ 

 ِٟ ا٢َ ا َٗ ًََلاْئ و  ا٢َ  َٗ َذا  َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ َِٟبضٔی٤ََة َحذٌّ  ِتٔي ا َّٟٔذی َیأ ًَََّي ا َِٟیَص  ا٢َ  َِٟحذَّ و َٗ َّ بٔطٔ ا ََ یُِب٠َ ٥َُٜ أََری أَِ٪ یُِح٠ََذ َو َح

٤ِزٕو ًَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔي  ًَ ُٕ َحٔذیَث  ٌِّ ـَ ًَأػ٥ٕ ُی ا٢َ أَبُو َداُود َحٔذیُث  َٗ َٟٔة اٟزَّأِي  ٔ َِٟحَش٩ُ صَُو ب٨ِ٤َٔز ا٢َ ا َٗ 

اکری رکے اس رپ دح ںیہن ےہ۔ اامؾ اوبداؤد ادمح نب ویسن، اعمص، اوبرزنی، انب ابعس رفامےت ںیہ ہک وج صخش یسک اجونر ےس دب

رفامےت ںیہ ہک اطعء نب ایب رابح ےن یھب ااسی یہ اہک ےہ ہکبج مکح ےتہک ںیہ ہک ریمی راےئ ہی ےہ ہک اےس وکڑے اگلےئ اجںیئ نکیل دح 

 ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ےک وکڑفں یک دعتاد کت ہن ںیچنہپ۔ نسح رصبی ےن رفامای ہک اجونر ےس دباکری رکےن فاال زنمبہل زاین ےک

ںیہ ہک اعمص یک دحثی )ذموکرہ ابال( رمعف نب ایب رمعف یک دحثی )ذموکرہ( یک فیعضت رک ریہ ےہ )ویکہکن اس ںیم لتق رکےن اک مکح ےہ 

 (ہکبج اس ںیم ہی ےہ ہک اس رپ دح ںیہن ےہ

 ادمح نب ویسن، اعمص، اوبرزنی، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وج اجونر ےس دباکری رکے

     1053    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ك٠ٙ ب٩ ٨ُا٪، ًبذاٟشَل٦ ب٩ حٔؽ، ابوحاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌیذ  :  راوی

ث٨ََا  ٕؽ َحذَّ ِٔ ََل٦ٔ ب٩ُِ َح ًَِبُذ اٟشَّ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ََُّا٦ٕ َحذَّ ث٨ََا ك٠َِ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٕذ َحذَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس أَبُو َحاز٦ٕٔ 

 َٓ ٥َ أَ٪َّ َرُجَّل أََتاُظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠َِیطٔ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًَ َّي اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ َب َٓ ُط  َٟ اَصا  ٕ َس٤َّ َُّط َزَِي بٔا٣َِزأَة أَََقَّ ٨ًَِٔذُظ أ٧َ

َضا َٛ َِٟحذَّ َوَتَز َح٠ََذُظ ا َٓ ِت أَِ٪ َتُٜوَ٪ َز٧َِت  أ٧ََِْکَ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  َضا  َٟ َ َشأ َٓ ٤َِٟزِأَةٔ  ٔلَي ا ٥َ إ  َوَس٠َّ



 

 

االسلؾ نب صفح، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دیعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر نب اوبہبیش، قلط نب انغؿ، دبع امثعؿ

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش احرض وہا افر آپ ےک اپس ارقار ایک ہک اس ےن الفں وعرت ےس زان ایک ےہ افر اس 

ےک اپس یسک وک اجیھب افر اس ےس اس ابرے ںیم وساؽ ایک وت اس ےن ااکنر ایک اک انؾ یھب ایل۔ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعرت 

 اس ابت ےس ہک اس ےن زان ایک ےہ۔ سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمد وک دح ےک وطر رپ وکڑے اگلےئ افر وعرت وک وھچڑ دای۔

 رضحت لہس نب دیعس ریض اہلل اعتیل ہنعامثعؿ نب اوبہبیش، قلط نب انغؿ، دبعاالسلؾ نب صفح، اوباحزؾ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وج اجونر ےس دباکری رکے

     1054    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ٓارض، ٣وسٰي ب٩ ہارو٪ بزدی، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٗاس٥ ب٩ ٓیاق ا٧باری، َْلد ب٩  ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤، اب٩ ٣شیب، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

 ًَ  َٕ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ََُِِٟدٔیُّ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ َصاُروَ٪ ا ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟ َحذَّ إق ٩ِ ا َٓیَّ أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘

ًَبَّإض أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَِْکٔ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤َُِٟشیِّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔ ب٩ِٔ  د َلَّ َْ  ٩ًَِ َّي اہللُ اِْلَب٨َِاؤیِّ  َِٟیٕث أَتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ  ٩ٔ

 ٣َ ٍَ َُّط َزَِي بٔا٣َِزأَةٕ أَِربَ أَََقَّ أ٧َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َذَب َواہللٔ یَا ًَ َٛ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٤َِٟزِأَةٔ  ًَََّي ا ٨ََة  ِٟبَیِّ َٟطُ ا َ ا ث٥َُّ َسأ َح٠ََذُظ ٣ٔائَّة َوکَاَ٪ بِْٔکّ َٓ زَّإت 

َیٔة ث٤ََا٧ٔيَن  ِٟرٔفِ َح٠ََذُظ َحذَّ ا َٓ  َرُسو٢َ اہللٔ 

د نب دبعارلنمح، انب بیسم، رضحت انب دمحم نب ییحی نب افرس، ومٰیس نب اہرفؿ ربدی، اشہؾ نب ویفس، اقمس نب ایفض اابنری، الخ

ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ینب رکب نب ثیل اک وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا 

رہ اھت رھپ آپ افر اس ےن اچر رمہبت ارقار ایک ہک اس ےن الفں وعرت ےک اسھت زان ایک ےہ وت آپ ےن اےس وس وکڑے امرے ہک ونکا

ےن اس وعرت رپ وگایہ بلط یک وت وعرت ےن اہک ہک دخایک مسق ہی وھجاٹ ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ وت وضحر ارکؾ یلص 



 

 

 وکڑے(۔ 6=اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمد وک دح ذقػ )وھجیٹ تمہت یک دح( اگلیئ )

دی، اشہؾ نب ویفس، اقمس نب ایفض اابنری، الخد نب دبعارلنمح، انب بیسم، دمحم نب ییحی نب افرس، ومٰیس نب اہرفؿ رب :  رافی

 رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب رکےل وکیئ صخش یسک وعرت ےس امجع ےک العفہ اسرے اکؾ رکے رھپ رگاتفری ےس لبق

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ صخش یسک وعرت ےس امجع ےک العفہ اسرے اکؾ رکے رھپ رگاتفری ےس لبق وتہب رکےل

     1055    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہ ٣شذدب٩ ٣رس٫ذ، ابوحوؾ، س٤اک، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، اسود، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٣شٌود رضي :  راوی

 َ ٤ََة َواِْل َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ٔس٤َاْک  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحذَّ صَٕذ َحذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ ِبُذ اہللٔ َجاَئ َحذَّ ًَ ا٢َ  َٗ  ََ ا َٗ ِسَودٔ 

ِّي  ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ أ٧ََا َرُج١ْ إ َٓ َضا  َٓأََػِبُت ٨ِ٣َٔضا ٣َا دُوَ٪ أَِ٪ أ٣ََشَّ ٤َِٟٔذی٨َةٔ  َصي ا ِٗ َِٟحُت ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ أَ ًَا

 َ٠ًَ ٥ِ٠َ یَزُدَّ  َٓ ٔشَک  ِٔ ًَََّي َن ِو َستَََِت  َٟ ٠َِیَک  ًَ ََ اہللُ  َ ِذ َست َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ًَََّيَّ ٣َا ٔطئَِت  أ٥َِٔٗ  َٓ َّي اہللُ َصَذا  ٥َ ِیطٔ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ َو  ًَ َتََل  َٓ ًَاُظ  َذ َٓ ٥َ َرُجَّل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  طُ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٌَ أَِتَب َٓ َٙ اٟزَُّج١ُ  ا٧َِل٠َ َٓ ا ٩ِ٣ٔ َطِیّئا  ّٔ َٟ فَِي ا٨ََّٟضارٔ َوُز ََلَة ََطَ أ٥َِٔٗ اٟؼَّ

 ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ٔلَي آَٔخٔ اِْلیَٔة  ِی١ٔ إ ّة  ا٠َّٟ َّٓ ا٢َ ٨٠َّٟٔأض کَا َ٘ َٓ ّة  َّٓ ّة أ٦َِ ٨٠َّٟٔأض کَا اػَّ َْ ُط  َٟ  یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ

دسمدنب رسم ،دھ، اوبوحص، امسک، اربامیہ، ہمقلع، اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم یبن 

ےنہک اگل ہک کشیب ںیم دمہنی ہبیط ےک اکی انکرہ رپ اکی وعرت ےس الم افر اس ےس ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہا افر 

وساےئ امجع ےک بس اکؾ ایک سپ ںیم ڑھکا وہں آپ ےھجم وج اچںیہ زسا دںی۔ ہی نس رک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک 

ا ات۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس وکیئ وجاب کشیب اہلل ےن ریتی رتس وپیش یک اکش ہک وت وخد اےنپ آپ یک رتس وپیش رک

 ںیہن دای اہیں کت ہک فہ فاسپ الچ ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک ےھچیپ آدیم اجیھب افر اےس الب رک اس رپ رقآؿ یک آتی
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 ابت ایس آدیم ےک اسھت اخص ےہ ای امتؾ ولوگں وک اعؾ ےہ رفامای ہک ہکلب امتؾ یک امتؾ ااسنتین ےک ےیل ےہ۔

 د ریض اہلل اعتیل ہنعدسمدنب رسم ،دھ، اوبوحص، امسک، اربامیہ، ہمقلع، اوسد، رضحت دبعاہلل نب وعسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغ اشدی دشہ ولڈنی ارگ زان رکے وت ایک مکح ےہ؟

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اشدی دشہ ولڈنی ارگ زان رکے وت ایک مکح ےہ؟

     1056    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل ب٩ ًتبہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اور  :  راوی

 حرضت زیذ ب٩ ْاٟذ اٟحہني رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َوَزیِٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ٩ًَِ ًُبَِیذٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

٥َِٟ تُِحَؼ  ٩ًَِ اِْل٣ََةٔ إٔذَا َز٧َِت َو ٥َ ُسئ١َٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُِٟحَضنٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ أٟٕذ ا ا٢َ إِٔ٪ َز٧َِت َْ َٗ اِج٠ُٔذوَصا ث٥َُّ إِٔ٪  ٩ِ  َٓ

 َ ََ أ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ  ٕ ٔٔيَ ـَ ِو بٔ َٟ وصَا َو ٌُ بٔی َٓ اِج٠ُٔذوَصا ث٥َُّ إِٔ٪ َز٧َِت  َٓ اِج٠ُٔذوَصا ث٥َُّ إِٔ٪ َز٧َِت  َٓ ةٔ َز٧َِت  ٌَ أَٟثٔة أَِو اٟزَّابٔ ِدرٔی فٔي اٟثَّ

َِٟحِب١ُ  ٔٔيَُ ا َـّ  َواٟ

ھا ب، دیبع 

 

َ

اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت زدی نب اخدل ان ینہ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب 

ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابدنی ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ وج ریغ اشدی دشہ وہ افر 

 وکڑے اگلؤ رھپ ارگ زان رکے وت وکڑے اگلؤ رھپ ارگ زان رکے وت اےس وکڑے اگلؤ زان رکے؟ وت آپ ےن رفامای ہک ارگ فہ زان رکے وت اےس

رھپ ارگوچیھت رمہبت یھب زان رکے وت اےس رففتخ رکف وخاہ اکی ریس ےک وعض یہ ویکں ہن وہ۔ انب اہشب ےتہک ںیہ ہک ےھجم ںیہن 



 

 

 رر ریس وک ےتہک ںیہ۔ولعمؾ ہک آپ ےن رففتخ رکےن اک مکح رسیتی ابر دای ای وچیھت رمہبت ںیم۔ ا
فی

 

ط

 فر 

ھا ب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت زدی نب  :  رافی

 

َ

دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب 

 اخدل ان ینہ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اشدی دشہ ولڈنی ارگ زان رکے وت ایک مکح ےہ؟

     1057    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ًبیذاہلل، سٌیذب٩ ابوسٌیذ ٣ََ٘ی، ابوہزیزہ، :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیذٔ  ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠َِیطٔ  َحذَّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ََُٔیُّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕذ ا ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي َس ثَنٔي َس اہللٔ َحذَّ

 ٌَ ًَاَدِت فٔي اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ َِصا ثَََلَث ٣َٔزإر  َِّ ي ٌَ ََ ُی َصا َو ٠َِیُحذَّ َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ إَٔذا َز٧َِت أ٣ََُة أََحٔذ َٗ  ٥َ ٠ِ َوَس٠َّ َٓ ٕ أَِو ٔة  ٔٔيَ ـَ َضا بٔ ٌِ ٔ َِٟیب َیِح٠ِٔذَصا َو

 ٕ ز ٌِ  بَٔحِب١ٕ ٩ِ٣ٔ َط

 دسمد، ییحی، دیبع اہلل، دیعسنب اوبدیعس ربقمی، اوبرہریہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم

 اگل رک ہن وھچڑا اجےئ افر نیت رمہبت رکےن کت دح اگلیئ ےس وکیئ یسک یک ابدنی زان رکے وت اس رپ دح اگلین اچےیہ افر اےس رصػ بیع

اجےئ۔ رھپ ارگ وچیھت رمہبت یھب فہ زان اکری اک ااعدہ رکے وت اےس اچےیہ ہک اےس وکڑے اگلےئ ای اےس اکی ریس ای ابولں یک ریس یہ 

 ےک وعض رففتخ رک ڈاےل۔

 اوبرہریہ،دسمد، ییحی ، دیبعاہلل، دیعسنب اوبدیعس ربقمی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ریغ اشدی دشہ ولڈنی ارگ زان رکے وت ایک مکح ےہ؟

     1058    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، سٌیذب٩ ابوسٌیذ ٣ََ٘ی، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہاب٩ نٔی١، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ِٟ ٌٔیٕذ ا ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أَبٔي َس ٩ًَِ َس  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِی١ٕ َحذَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َ

٩ًَِ ا٨َّٟ  َ صَُزیَِزَة  ََ یُث بَِضا َٛٔتاُب اہللٔ َو ٠َِیرِضٔ َٓ  ٕ ا٢َ فٔي ک١ُِّ ٣َزَّة َٗ َِٟحٔذیٔث  ٥َ بَٔضَذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ فٔي ٔبيِّ َػَّ َٗ ٠ًََِیَضا َو َِِّب 

ِو بَٔحِب١ٕ ٩ِ٣ٔ َط  َٟ َضا َو ٌِ ٔ بَِضا َٛٔتاُب اہللٔ ث٥َُّ َٟٔیب ٠َِیرِضٔ َٓ ًَاَدِت  إِٔ٪  َٓ ةٔ  ٌَ ٕ اٟزَّابٔ ز ٌِ 

انب لیفن، دمحم نب ہملس، ، دمحم نب ااحسؼ، دیعسنب اوبدیعس ربقمی، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک آپ ےن رفامای ہک رہ رمہبت اےس امرے اتکب اہلل ےک اطمقب افر اس رپ 

رکے افر وچیھت رمہبت رفامای ہک ارگ دفابرہ فہ زان رکے وت اتکب اہلل ےک اطمقب اےس امرے رھپ اےس رففتخ  رصػ ڈاٹن ڈٹپ ہن

 رکدے وخاہ ابولں یک اکی ریس یہ ےک وعض۔

 انب لیفن، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، دیعسنب اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمضی رپ دحاجری رکےن اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی رپ دحاجری رکےن اک ایبؿ

     1059    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ط٬اب، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ح٨یٕاح٤ذب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، یو٧ص،  :  راوی



 

 

 ََ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َِٟض٤َِذأِيُّ َحذَّ ٌٔیٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ِٔي أَبُو أ٣َُا٣ََة ب٩ُِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َحذَّ

ُف أَِػحَ  ٌِ ََُظ َب َ َ ِْ َُّط أَ ٕٕ أ٧َ َّي أُِؿنَٔي ح٨َُِی َّطُ اِطَتکَي َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َحت ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أ٧َ ًَ َّي اہللُ  أب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

 َ٠ًَ  ١َ َْ ا َد َّ٤٠َ َٓ ٠َِیَضا  ًَ  ٍَ َٗ َو َٓ ََٟضا  َضعَّ  َٓ ض٥ِٔ  ـٔ ٌِ ٠َِیطٔ َجارَٔیْة َٟٔب ًَ ٠َِت  َْ َذ َٓ ِو٥ٕ  ًَ ًَََّي  اَد ٔج٠َِذّة  ٌَ ودُو٧َطُ ِیطٔ رٔجَ َٓ ٌُ ِو٣ٔطٔ َی َٗ ا٢ُ 

ًَََّي  ُت  ٌِ َٗ ِذ َو َٗ ِّي  إِٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ُتوا لٔي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِٔ ا٢َ اِسَت َٗ ََص٥ُِ بَٔذَٟٔک َو َ َ ِْ وا أَ ََٓذَِکُ ًَََّيَّ  ٠َِت  َْ َجارٔیَٕة َد

اُٟ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّي اہللُ  َِٟیَک َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٔ ِو َح٨َ٠ِ٤َاُظ إ َٟ َّٟٔذی صَُو بٔطٔ  ِّ ٣ِٔث١َ ا وا ٣َا َرأَی٨َِا بٔأََحٕذ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ٩ِ٣ٔ اٟرضُّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یَ  ًَ َّي اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ِو٥ٕ  ًَ ًَََّي  ََّ ٔج٠ِْذ  ٔ َخِت ًَٔوا٣ُُط ٣َا صَُو إ شَّ َٔ َت ُط ٣ٔائََة ٔط٤ِ َٟ َٟ ُذوا  ُْ ِ بُوُظ أ َیرِضٔ َٓ َزإخ 

بَّة َواحَٔذةّ   بَٔضا َْضِ

ھا ب، اوباامہم نب لہس ریض اہلل اعتیل ہنع نب فینح ےس رفاتی ےہ ہک اںیہن روسؽ 

 

َ

داین، انب فبہ، ویسن، انب 
 
ادمحنب دیعس ہ

ں کت ہک زمکفری ےس اس ےک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ضعب ااصنری احصہب ےن التبای ہک اؿ ںیم ےس اکی آدیم امیبر وہایگ اہی

افرپ ےس وگتش متخ وہایگ افر اس یک ڈہی رپ رصػ اھکؽ رہ یئگ اس احتل ںیم یسک یک اکی ولڈنی اس ےک اپس یئگ وت اس وک دھکی رک 

اس وک وخاشہ وہیئ افر اس ےن اس ولڈنی ےس امجع رکایل سپ بج اس یک وقؾ ےک ارفاد اس یک ایعدت ےک ےیل ےئگ وت اس ےن 

ےک ابرے ںیم التبای افر اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریمے ےیل وتفی وپوھچ اس ےک قلعتم۔ اؿ ولوگں اںیہن اس 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک ایک افر اہک ہک مہ ےن ولوگں ںیم ےس یسک وک اانت زمکفر ںیہن داھکی اس صخش یک 

ےہ ارگ مہ اس وک آپ ےک اپس ااھٹ رکالںیئ وت اس یک ڈہی اگل اگل وہاجےئ افر اس یک ڈہویں رپ اھکؽ  رطح وج اس ےک افرپ زمکفری

ےک العفہ ھچک ںیہن سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک اس ےک ےیل وس اینہٹں ےل رک اؿ بس ےس اےس امرا اجےئ 

 اکی رمہبت۔

داین، انب فبہ :  رافی
 
ھا ب، اوباامہم نب لہس ریض اہلل اعتیل ہنع نب فینحادمحنب دیعس ہ

 

َ

 ، ویسن، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رمضی رپ دحاجری رکےن اک ایبؿ



 

 

     1060    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ارسائی١، ًبذًَّي، ابوج٤ی٠ہ، حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًََّٓٔيٕ َرضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َج٤ٔی٠ََة  ًََِّي  َ ًَِبُذ اِْل ث٨ََا  ائٔی١ُ َحذَّ ٧َََا إرِٔسَ َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحَزِت َجارٔیَْة َحذَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َي اہللُ 

 ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ َِٟحذَّ  ٠ًََِیَضا ا أ٥َِٔٗ  َٓ  ِٙ ٔ ًََّٔيُّ ا٧َِل٠ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٍِ ْٔل٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٔل َ٘ ٥َِٟ ی٨َِ إَٔذا بَٔضا َد٦ْ َیٔشی١ُ  َٓ ُت 

 َ٘ َٓ ٠ُُِٗت أََتِیُتَضا َوَد٣َُضا َیٔشی١ُ  َُِت  ًََّٔيُّ أَََفَ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ أََتِیُتُط  َِٟحذَّ َوأَٗٔی٤ُوا َٓ ٠َِیَضا ا ًَ ٍَ َد٣َُضا ث٥َُّ أ٥َِٔٗ  ٔل َ٘ َّي ی٨َِ ًَِضا َحت ا٢َ َد

ًََِّي َو  َ ِبٔذ اِْل ًَ  ٩ًَِ َذَٟٔک َرَواُظ أَبُو اِْلَِحَؤؾ  َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ َِٜت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧  ًَََّي ٣َا ٠َ٣َ ُِٟحُذوَد  ًََِّي ا َ ًَِبٔذ اِْل  ٩ًَِ َبُة  ٌِ َرَواُظ ُط

 ٔ ا٢َ ٓ َ٘ ٢ُ أََػحُّ َٓ ٍَ َواِْلَوَّ ـَ َّي َت بَِضا َحت ََ َترِضٔ ا٢َ  َٗ  یطٔ 

دمحم نب ریثک، ارسالیئ، دبعاالیلع، اوبہلیمج، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک الہ تیب روسؽ ںیم ےس یسک یک ولڈنی 

رپ دح اجری رکف رضحت یلع ےئگ وت داھکی ہک اس اک وخؿ ہہب  ےن دباکری یک وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے یلع اجؤ افر اس

 راہ ےہ آپ ریض اہلل اعتیل ہنع فاسپ آےئگ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک یلع مت دح اگل رکافرغ وہےکچ وہ؟ںیم

ہک اس اک وخؿ عطقنم وہےن کت وھچڑ دف۔ رھپ اس رپ دح  ےن اہک ہک ںیہن ںیم اس ےک اپس اچنہپ وت اس اک وخؿ ہہب راہ اھت وت آپ ےن رفامای

اجری رکان افر اےنپ اموتحتں رپ دح اقمئ ایک رکف۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اوباالوحص ےن دبعاالیلع ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ افر 

 فملس ےن رفامای ہک اےس تم امرف اہیں کت ہبعش ےن دبعاالیلع ےس رفاتی ایک ےہ افر اس ںیم ہی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہک فعض لمح وہاجےئ نکیل یلہپ رفاتی زایدہ حیحص ےہ۔

 دمحم نب ریثک، ارسالیئ، دبعیلع، اوبہلیمج، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یٹ تمہت اگلےن فاےل یک دح اک ایبؿوھج

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وھجیٹ تمہت اگلےن فاےل یک دح اک ایبؿ



 

 

     1061    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٤ًزہ، ٗتیبہ ب٩ سٌیذ ث٘في، ٣اٟک ب٩ ًبذاٟواحذ س٤ومي، اب٩ ابوًذی١، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ًبذاہلل ب٩ ابوبْک،  :  راوی

 حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

٤ِِٟٔش٤َعٔيُّ َوَصَذا َحٔذیُثطُ أَ٪َّ اب٩َِ  َِٟواحٔٔذ ا ِبٔذ ا ًَ فٔيُّ َو٣َأُٟک ب٩ُِ  َ٘ ٌٔیٕذ اٟثَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔذ  َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ثَُض٥ِ  ًَٔذٓیٕ َحذَّ أَبٔي 

ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي بَِْکٕ   ٩ًَِ  َٙ ٠ًََِیطٔ ب٩ِٔ إِٔسَح َّي اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ا ٧َز٢ََ ًُِذرٔی  َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٤ِزََة  ًَ  ٩ًَِ

ٔ أ٣َََز بٔاٟزَُّج٠َئِن  َََ٨ِٔ٤ِٟ ا ٧َز٢ََ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠ََٓ آَ٪  ُِِٟقِ نٔي ا ٌِ ََٓذَِکَ َذاَک َوَتََل َت  ٔ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًَََّي ا  ٥َ ٤َِٟ  َوَس٠َّ بُواَوا رُضٔ َٓ  زِأَةٔ 

ہبیتق نب دیعس یفقث، امکل نب دبعاولادح ومسیم، انب اوبدعلی، دمحم نب ااحسؼ، دبعاہلل نب اوبرکب، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل 

ڑھکے ہنع رفامیت ںیہ ہک بج رقآؿ رکمی ںیم ریمے فیفع وہےن یک آایت انزؽ وہںیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ 

وہےئ افر اس فاہعق اک ذترکہ ایک افر رقآؿ رکمی یک التفت رفامیئ بج آپ ربنم ےس ےچین ارتے وت دف رمدفں افر اکی وعرت وک دح 

 وکڑے(۔ 6=ذقػ اگلےن اک مکح دای۔ انچہچن اںیہن دحاگلیئ یئگ۔ )

ؼ، دبعاہلل نب اوبرکب، رمعہ، رضحت اعہشئ ریض ہبیتق نب دیعس یفقث، امکل نب دبعاولادح ومسیم، انب اوبدعلی، دمحم نب ااحس :  رافی

 اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 وھجیٹ تمہت اگلےن فاےل یک دح اک ایبؿ

     1062    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ٣ح٤ذ ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ًائظہ :  راوی

٥ِ یَ  َٟ َِٟحٔذیٔث  َٙ بَٔضَذا ا ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ص٥ُِ َحذَّ أ٣ََزَ َحذَّ َٓ ا٢َ  َٗ ًَائَٔظَة  ِذُِکِ 



 

 

 ٩ِ َّ٤٣ٔ ٕ ٤َِٟزِأَةُ َح٨٤َِ  بَٔزُج٠َئِن َوا٣َِزأَة وُٟوَ٪ ا ُ٘ ِیَّٔيُّ َوَی َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ اَ٪ ب٩ِٔ ثَابٕٔت َو٣ِٔشَلٔح ب٩ِٔ أُثَاثََة  احَٔظةٔ َحشَّ َٔ ِٟ ُة ب٨ُِٔت َت٥ََّ٠ََ بٔا

 َجِحٕع 

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، اعہشئ ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع اک ذرک ےیک ریغب رفاتی ایک ےہ ہک وضحر 

ی ل
ف

 

ب

ارکؾ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن دف رمدفں افر اکی وعرت ےک ابرے ںیم وہنجں ےن )رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رپ تمہت اگلیئ یھت( 

احفیش یک )افر( وگتفگ یک یھت اس ابرے ںیم ہک فہ دف رمد رضحت اسحؿ نب اثتب ریض اہلل اعتیل ہنع افر حطسم نب ااثہث ریض اہلل اعتیل 

ی ےتہک ںیہ ہک ولوگں اک ہی انہک ہک فہ وعرت ہنمح ریض اہلل اعتیل ہنع تنب شجح ںیھت۔ ہنع ےھت۔

ی ل
ف

 

ب

 

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، اعہشئ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشاب ےنیپ یک دح اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےنیپ یک دح اک ایبؿ

     1063    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حش٩ ب٩ ًَّي، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ابوًاػ٥، اب٩ جزیح، ٣ح٤ذ ب٩ ًَّي ب٩ ابورکا٧ہ، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

ًََّٓٔيٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًََّٔيِّ َحذَّ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ََ َحذَّ ا َٗ َّي َوصََذا َحٔذیُثُط  ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا  ب٩ِٔ َو٣َُح٤َّ

َِٟخ٤ِ  ٥ِ َیِ٘ٔت فٔي ا َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ َب ُرکَا٧ََة  ًَبَّإض رَشٔ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٔ َحًذا َو ز

ا حَ  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٙ بٔطٔ إ ٔ َٓا٧ُِل٠ خِّ  َٔ ِٟ ٠َُٓقَٔي َی٤ٔی١ُ فٔي ا َشْٔکَ  َٓ ١َ َرُج١ْ  َْ َذ َٓ ٠ََت  َٔ بَّأض اِن ٌَ ِٟ اَذی بَٔذارٔ ا

َُٓذِٔکَ َذَٟٔک  َِٟتز٣ََُط  ا َٓ بَّأض  ٌَ ِٟ ا٢َ أَبُو  ًَََّي ا َٗ ٥ِ َیأ٣ُِزِ ٓٔیطٔ بَٔظِیٕئ  َٟ ٠ََضا َو ٌَ َٓ ا٢َ أَ َٗ ٔحَک َو ـَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ



 

 

ًََّٓٔيٕ َصَذا َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ٤َِٟٔذی٨َٔة َحٔذیُث ا َد بٔطٔ أَص١ُِ ا ا َترَفَّ  َداُود َصَذا ٤٣َّٔ

دمحم نب یلع نب اوبراکہن، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ  نسح نب یلع، دمحم نب ینثم، اوباعمص، انب رجحی،

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشاب یک وکیئ دح رقمر ںیہن رفامیئ۔ افر انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک آدیم 

ڑی درے ںیم لم ایگ وت اےس ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےن رشاب یپ وت اےس ہشن وہایگ افر فہ ڑلڑھکاات وہا اکی اہپ

اپس ےلچ راہتس ںیم بج رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اکمؿ ےک اقملب ےس ذگرے وت فہ اھبگ ڑھکا وہا افر رضحت انب 

رکہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک ایگ وت ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اکمؿ ںیم سھگ رک اؿ ےس ٹپل ایگ رھپ اس فاہعق اک ذت

آپ سنہ زپے افر رفامای ہک اس ےن ااسی ویکں ایک اھت؟ افر اس ےک ابرے ںیم وکیئ مکح اراشد ںیہن رفامای۔ اامؾ اوبداؤد ریض اہلل اعتیل 

  دمہنی رفتمد ںیہ۔ہنع رفامےت ںیہ ہک ہی نسح نب یلع ریض اہلل اعتیل ہنع یک دحثی ایسی ےہ ہک اس ںیم الہ

 نسح نب یلع، دمحم نب ینثم، اوباعمص، انب رجحی، دمحم نب یلع نب اوبراکہن، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےنیپ یک دح اک ایبؿرشاب 

     1064    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ ابوؿ٤زہ، یزیذ ب٩ ٫اد، ٣ح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو َؿ٤َِزَة  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ذٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاد َیزٔیَذ ب٩ِٔ ا

 َّ٨ٔ٤َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ بُوُظ  ا٢َ اِْضٔ َ٘ َٓ َب  ِذ رَشٔ َٗ ُتَٔي بَٔزُج١ٕ  ٥َ أ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔ َواَٟرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ارُٔب بَٔیٔذظ َـّ ٠ٔطٔ ا اٟ ٌِ ارُٔب ب٨َٔ َـّ

 ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ زَاَک اہللُ  ِْ ِو٦ٔ أَ َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ا٢َ َب َٗ  َٖ ا اِنَصَ َّ٤٠َ َٓ ارُٔب بَٔثِوبٔطٔ  َـّ ََ َواٟ ََٜذا  وُٟوا َص ُ٘ ََ َت  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ِیَلاَ٪  ٠ًََِیطٔ اٟظَّ ٌٔی٨ُوا   ُت

، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ہبیتق نب دیعس اوبرمضہ، سیدی نب اھد، 



 

 

فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم الای ایگ سج ےن رشاب یپ وہیئ یھت آپ ےن رفامای ہک اےس امرف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع 

 ےس امر رےہ ےھت افر ھچک اےنپ وجوتں ےس امر رےہ ےھت بج افرغ وہےئ وت ضعب رفامےت ںیہ ہک سپ مہ ںیم ےس ھچک ولگ وت اےنپ اہھت

ولوگں ےن اہک ہک اہلل ےھجت روسا رکے وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس رطح تم وہک اطیشؿ وک اس رپ دمد ہن دف 

 )ویکہکن اطیشؿ املسمؿ یک روسایئ ےس وخش وہات ےہ(۔

 نب دیعس اوبرمضہ، سیدی نب اھد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےنیپ یک دح اک ایبؿ

     1065    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ داؤد ب٩ ابو٧اجیہ س٨ٜذراِي، اب٩ وہب، یحیي ب٩ ایوب، حیوة ب٩ رشیح، اب٩ ٬ٟیٌہ، اباب٩ اٟہاد :  راوی

 ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ٨ََِٜذَرأِيُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ َداُوَد ب٩ِٔ أَبٔي ٧َأجَیَة اِْلِٔس ث٨ََا ٣َُح٤َّ یِٕح َواب٩ُِ َحذَّ ََِٔي یَِحیَي ب٩ُِ أَیُّوَب َوَحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ َ َ

َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٔب ث٥َُّ  ِ َذ اٟرضَّ ٌِ ا٢َ ٓٔیطٔ َب َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٔ َو٣َ ٔ بٔإِٔس٨َادٔظ َِٟضاد ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َة  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔلَِػَحابٔطٔ َٟضٔی ًَ  

٠َِیطٔ  ًَ َب٠ُوا  ِٗ َ أ َٓ ُِّٜتوُظ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  بَ َّي اہللُ  ٔظیَت اہللَ َو٣َا اِسَتِحَیِیَت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َْ ِیَت اہللَ ٣َا  َ٘ وُٟوَ٪ ٣َا اتَّ ُ٘ ٥َ ث٥َُّ َی

 َ َِٟ ُض٥ِ َیزٔیُذ ا ـُ ٌِ َُٟط ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٤ِطُ َوَب ُٗوُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ   ٩ِٜٔ ٔ َوَل ظ ا٢َ فٔي آَٔخٔ َٗ  ٤َٔ٠َة َو٧َِحَوَصاأَِرَس٠ُوُظ َو

ھی عہ، اابنب ااہلد ےس اؿ یک دنس ےک اسھت ایس ینعم 
ل

دمحم نب داؤد نب اوبانہیج دنکسراین، انب فبہ، ییحی نب اویب، ویحة نب رشحی، انب 

ڈاٹن یک دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک امرےن ےک دعب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ احصہب ےس رفامای ہک اےس 

ڈٹپ رکف وتولگ اس یک رطػ وتمہج وہےئ افر فہ ےنہک  ےگ ہک وت اہلل ےس ںیہن وخػ رکات افر ےھجت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس رشؾ ںیہن آیت رھپ اےس وھچڑ دای۔ اس ےک آرخ ںیم رفامای ہک نکیل ہی وہک اہلل اس یک رفغمت رفامےئ اے اہلل اس رپ رمح رفامےیئ 

 ں ےن ھچک اس رطح اک ااضہف ایک ےہ۔ضعب رافوی



 

 

ھی عہ، اابنب ااہلد :  رافی
ل

 دمحم نب داؤد نب اوبانہیج دنکسراین، انب فبہ، ییحی نب اویب، ویحة نب رشحی، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 یک دح اک ایبؿ رشاب ےنیپ

     1066    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٣شذد، یحیي ، ہظا٦ ٣ٌني، ٗتادہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا صَٔظا٦ْ ح و َحذَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ َحذَّ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ نَي  ٌِ ٤َِٟ ٕ ا ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ٣َُشذَّ

ا٢ٔ َوَج٠ََذ أَبُو بَِْکٕ  ٌَ َِٟحزٔیٔذ َوا٨ِّٟ ٔ بٔا َِٟخ٤ِز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َج٠ََذ فٔي ا َّي اہللُ  ا ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َّ٤٠َ َٓ ٌٔيَن  ٨ًَِطُ أَِرَب َِّي  َرضَٔي اہللُ  ُول

 َ٤ َٓ  ٕٔ ی ی َواٟزِّ ُِِٟقَ ْد ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ٕٔ َو ِذ َد٧َِوا ٩ِ٣ٔ اٟزِّی َٗ ُض٥ِ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَا ا٨َّٟاَض  ا٢َ ٤ًَُزُ َد َ٘ َٓ  ٔ َِٟخ٤ِز ا َتَزِوَ٪ فٔي َحذِّ ا

حَ  َٓ  ٔ ُِٟحُذود ِّٕ ا َْ َ أ َٛ ٠َُط  ٌَ ٖٕ ٧ََزی أَِ٪ َتِح ِو ًَ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ُط  َٟ ٩ًَِ وبََة  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ اب٩ُِ أَبٔي رَعُ َٗ ٠ََذ ٓٔیطٔ ث٤ََا٧ٔيَن 

ٌٔيَن َوَرَواُظ ُط  ا٢ٔ أَِرَب ٌَ َِٟحزٔیٔذ َوا٨ِّٟ َُّط َج٠ََذ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َتاَدَة  َٗ ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ

 َّ ٌٔيَن ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َب بَٔحزٔیَذَتئِن ٧َِحَو اِْلَِرَب ا٢َ َْضَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   ي اہللُ 

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، دسمد، ییحی، اشہؾ ینعم، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

وکڑے اگلےئ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اچسیل  فآہل فملس ےن رشاب یک دح ںیم درتخ یک اشخ ےس افر وجےت ےس

 وکڑے اگلےئ رھپ بج رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہفیلخ انبای ایگ وت اوہنں ےن ولوگں وک البای افر اؿ ےس اہک ہک کشیب ولگ داہیوتں

 سپ رشاب ےنیپ یک دح ےک ابرے ںیم ےس افر دسمد ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ہک اگؤں افر داہیوتں ےس تہب زندکی وہےئگ ںیہ

اہمتری ایک راےئ ےہ؟ وت رضحت دبعارلنمح نب وعػ ےن اؿ ےس رفامای ہک رامرا ایخؽ وت ہی ےہ ہک آپ رشاب یک یکلہ ےس یکلہ زسا 

دحثی وک وکڑے رقمر رفامےئ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس 6=رقمر رکںی وت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رشاب ےنیپ ںیم

انب ایب رعفہب ےن اتقدہ ےس رفاتی ایک ےہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفزکلویں ےس اچسیل وکڑے امرے افر ہبعش ےن 



 

 

 اتقدہ ےس رفاتی ایک ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفزکلویں ےس اچسیل ےک گل گھب امرے۔

 ییحی ، اشہؾ ینعم، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، دسمد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےنیپ یک دح اک ایبؿ

     1067    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد ب٩ ٣رسًہ، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١ ٣ٌني، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ختار، ًبذاہلل ب٩ دا٧اد، حؼين ب٩ ٨٣ذر اٟزٗاشي  :  راوی

 جو ساسا٪ ٛے باپ ہیں

ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ٌٔی١َ ا صَٕذ َو٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٧َاُد َحذَّ ًَِبُذ اہللٔ اٟذَّ ث٨ََا  ٤ُِِٟخَتارٔ َحذَّ ا

ِٟوَ  ُتَٔي بٔا اَ٪ َوأ َّٔ ًَ ا٢َ َطضِٔذُت ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َٗ أشيُّ صَُو أَبُو َساَساَ٪  َٗ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ اٟزَّ يُِن ب٩ُِ ا ـَ ثَنٔي حُ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َظضَٔذ  َٓ َبَة  ِ٘ ٟٔیٔذ ب٩ِٔ ًُ

َظضَٔذ أََحُذصُ  َٓ ٥ِ یَتَ ح٤َُِزاُ٪ َوَرُج١ْ آََخُ  َٟ َّطُ  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ُ أ یَّ َ٘ َُّط َرآُظ یََت َِٟخ٤َِز َوَطضَٔذ اِْلََخُ أ٧َ نٔي ا ٌِ بََضا َی َُّط َرآُظ رَشٔ ِ ٤َا أ٧َ أ یَّ َ٘

٠َیِ  ًَ ًََّٔيٌّ ٠َِٟٔحَش٩ٔ أ٥َِٔٗ  ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحذَّ  ٠َِیطٔ ا ًَ ٨ُِط أ٥َِٔٗ  ًَ َّٓٔيٕ َرضَٔي اہللُ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ بََضا  َّي رَشٔ َصا ٩ِ٣َ َحت َِٟحَش٩ُ َو٢ِّ َحارَّ ا٢َ ا َ٘ َٓ َِٟحذَّ  طٔ ا

َح٠ََذظُ  َٓ ِوَن  َذ اٟشَّ َْ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحذَّ  ٠َِیطٔ ا ًَ رَفٕ أ٥َِٔٗ  ٌِ ِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ َج ٌَ ٔ ًََّٔيٌّ ٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َصا  ارَّ َٗ َّي  ا٢َ َتَول َٗ ٌٔيَن  َّ أَِرَب ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ذُّ  ٌُ ًََّٔيٌّ َی  َو

ٌٔيَن َو٤ًَُزُ ث٤ََا٧ٔيَن َوک١ٌُّ  َحِشبَُک َج٠ََذ ا٨َّٟٔبيُّ  ا٢َ َوَج٠ََذ أَبُو بَِْکٕ أَِرَب َٗ ٌٔيَن أَِحَشبُطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَب ًَ َّي اہللُ  ُس٨َّْة َوَصَذا َػَّ

ٔلَيَّ   أََحبُّ إ

 اساسؿ ےک ابپ ںیہ دسمد نب رسمہع، ومٰیس نب اامسلیع ینعم، دبعازعلسی نب اتخمر، دبعاہلل نب داانج، نیصح نب ذنمر ارلاقیش وج

ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس وموجد اھت ہک فدیل نب ہبقع وک الای ایگ افر رمحاؿ ےن )وج رضحت 

امثعؿ ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت( افر اکی دفرسے صخش ےن اس رپ وگایہ دی )رشاب ےنیپ ےک ابرے ںیم( اکی ےن وت وگایہ ہی دی 

ےن فدیل وک رشاب ےتیپ وہےئ داھکی ےہ افر دفرسے ےن وگایہ دی ہک ںیم ےن اےس داھکی ہک فہ رشاب ےس ےق رک راہ اھت وت  ہک اس



 

 

رضحت امثعؿ ےن رفامای ہک اس ےن ےق ںیہن یک رشاب ےس اہیں کت ہک اس ےن اےس ایپ ےہ۔ افر رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع 

یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رضحت نسح ریض اہلل اعتیل ہنع وک دح اگلےن وک اہک اھت وت اوہنں ےن  ےن رفامای ہک اس رپ دح اقمئ ےیجیک رضحت

رفامای ہک سج ےن الختف اک زمہ ااھٹای ےہ اس یک دشت اک ابر یھب فیہ ااھٹےئ۔ رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رضحت دبعاہلل 

رےہ بج اچسیل رپ ےچنہپ وت  ں ےن وکڑا ایل افر اےس امران رشفع رکدای رضحت یلع ےتننب رفعج وک مکح دای ہک اس رپ دح اقمئ رکف وت اوہن

ای رفامای ہک سب ےھجت ہی اکیف ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچسیل وکڑے اگلےئ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہی یھب رفام

 اہلل اعتیل ہنع ےن ایس امرے افر رہ اکی اؿ ںیم ےس تنس یہ ےہ نکیل ہک رضحت اوبرکب ےن یھب اچسیل امرے افر رضحت رمع ریض

 ہی زایدہ دنسپدیہ ےہ ہک اچسیل وکڑے اگلان ریمے زندکی۔

دسمد نب رسمہع، ومٰیس نب اامسلیع ینعم، دبعازعلسی نب اتخمر، دبعاہلل نب داانج، نیصح نب ذنمر ارلاقیش وج اساسؿ ےک  :  رافی

 ابپ ںیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےنیپ یک دح اک ایبؿ

     1068    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣شذد، یحیي ، ابورعبہ، دا٧اد، حؼين ب٩ ٨٣ذر، حرضت ًَّي رضي اہلل  :  راوی

ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ئِن ب٩ِٔ ا ـَ ٩ًَِ حُ ا٧َأد  ٩ًَِ اٟذَّ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َج٠ََذ َحذَّ َٗ ٨ًَِطُ   َرضَٔي اہللُ 

ٔ َوأَبُو بَِْکٕ أَِر  َِٟخ٤ِز ٥َ فٔي ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ اِْلَِػ٤َعٔيُّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ أَبُو َداُود و  َٗ ٠ََضا ٤ًَُزُ ث٤ََا٧ٔيَن َوک١ٌُّ ُس٨َّْة  َّ٤ َٛ ٌٔيَن َو َب

وِ  َٗ ا٢َ أَبُو َداُود صََذا کَاَ٪ َسیَِّذ  َٗ ٨ََضا  َّي َصیِّ َصا َو٢ِّ َطٔذیَذَصا ٩ِ٣َ َتَول ارَّ َٗ َِّي  َصا ٩ِ٣َ َتَول ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ أَ َو٢ِّ َحارَّ يُِن ب٩ُِ ا ـَ بُو ٣ٔطٔ حُ

 َساَساَ٪ 

دسمد، ییحی، اوبرعہب، داانج، نیصح نب ذنمر، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص 



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رشاب یک دح اچسیل وکڑے امرے افر رضحت رمع ریض اہلل اعتیل 

 ایس کت وپرا ایک افر بس رطےقی تنس ںیہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایعمص ےن رضحت نسح ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ہنع ےن اںیہن

َھا ۔ ےک ینعم ہی ںیہ ہک سج ےن الختف یک وہسایل
َ
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یک ت ااھٹیئ ںیہ فیہ اس وقؽ ف

 ایتخسں یھب ربداتش رکے۔

 دسمد، ییحی ، اوبرعہب، داانج، نیصح نب ذنمر، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےپ درےپ رشاب ےنیپ فاال اک مکح

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےنیپ فاال اک مکحےپ درےپ 

     1069    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ًاػ٥، ابوػاٟح، ذٛوا٪، حرضت ٣ٌاویہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ابي سٔیا٪ :  راوی

 ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ث٨ََا أَبَاُ٪  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ َیاَ٪  ِٔ اؤَیَة ب٩ِٔ أَبٔي ُس ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َواَ٪  ِٛ أَبٔي َػأٟٕح َذ

 ٔ َٓاِج٠ُٔذوص٥ُِ ث٥َُّ إ بُوا  اِج٠ُٔذوص٥ُِ ث٥َُّ إِٔ٪ رَشٔ َٓ َِٟخ٤َِز  بُوا ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا رَشٔ ًَ َّي اہللُ  بُوا اہللٔ َػَّ اِج٠ُٔذوص٥ُِ ث٥َُّ إِٔ٪ رَشٔ َٓ بُوا  ِ٪ رَشٔ

ُت٠ُوص٥ُِ َٓ  ِٗ  ا

ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اعمص، اوباصحل، ذوکاؿ، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ارکؾ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج ولگ رشاب ںیئپ وت اںیہن وکڑے امرف رھپ ارگ فہ دفابرہ ںیئپ وت رھپ وکڑے امرف، رھپ ارگ ںیئپ

 وکڑے امرف رھپ ارگ ںیئپ وت اںیہن لتق رک ڈاول۔ وت

 ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اعمص، اوباصحل، ذوکاؿ، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ایفسؿ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 درےپ رشاب ےنیپ فاال اک مکح ےپ

     1070    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ح٤یذ ب٩ یزیذ، ٧آٍ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رسو٢ اہلل ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

 ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ح٤َُِیذٔ ب٩ِٔ َیزٔیَذ 

َذا فٔي َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ بََضا  َِٟخا٣َٔشٔة إِٔ٪ رَشٔ ا٢َ فٔي ا َٗ ا٢َ َوأَِحٔشبُُط  َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ا٢َ بَٔضَذا ا َٗ  ٕٕ فٔي  َحٔذیٔث أَبٔي َُُلِی

َِٟخا٣َٔشةٔ   ا

ومیس نب اامسلیع، امحد،  دیم نب سیدی، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی رفاتی رکےت 

رفامےت ںیہ ہک ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ہی ےہ ہک آپ ےن اپوچنںی رمہبت ںیم رفامای ہک ارگ ےئپ وت اےس لتق رکدف۔ اامؾ اوبداؤد 

 اوبفیطغ یک دحثی ںیم یھب ایس رطح اپوچنںی رمہبت لتق رکےن اک مکح ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد،  دیم نب سیدی، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےپ درےپ رشاب ےنیپ فاال اک مکح

     1071    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نصب٩ ًاؾ ا٧لاكي، یزیذ ب٩ ہارو٪ واسلی، اب٩ ابوزئب، حارث ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی



 

 

 رسو٢ اہلل ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠اہلل تٌالي ٨ًہ 

 ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  َِٟوأسٔلیُّ َحذَّ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ ا ًَأػ٥ٕ اِْل٧ََِلاكٔيُّ َحذَّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٩ِ ا

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  اِج٠ُٔذوُظ ث٥َُّ إِٔ٪ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  َٓ َٓاِج٠ُٔذوُظ ث٥َُّ إِٔ٪ َسَْکَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َسَْکَ  َّي اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػَّ

 ٩ًَِ َذا َحذٔیُث ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔي َس٤َ٠ََة  َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ َة  ٌَ ًَاَد اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ اِج٠ُٔذوُظ  َٓ ٔ  َسَْکَ  ٩ًَِ أَب ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ أَبٔیطٔ  ي صَُزیَِزَة 

ا٢َ أَبُو َداُو  َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ َة  ٌَ ًَاَد اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ َٓاِج٠ُٔذوُظ  َِٟخ٤َِز  َب ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا رَشٔ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي َػَّ َذا َحٔذیُث ُسَضِی١ٕ  َٛ د َو

 ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َػأٟٕح   ٥ٕ ٌِ َذا َحٔذیُث اب٩ِٔ أَبٔي نُ َٛ ُت٠ُوص٥ُِ َو ِٗ ا َٓ َة  ٌَ بُوا اٟزَّابٔ ٥َ إِٔ٪ رَشٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ  َذا َحٔذیُث  َٛ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ  ًَ یٔذ  ٔ َواْٟشَّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  اؤیََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َِٟحَذلٔيِّ  ٥َ َوفٔي َحٔذیٔث ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أَٟثٔة أَِو َػَّ ًَاَد فٔي اٟثَّ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ

ُت٠ُوظُ  ِٗ ا َٓ ةٔ  ٌَ  اٟزَّابٔ

ؿ فایطس، انب اوبزبئ، احرث نب دبعارلنمح، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رصننب اعص ااطنیک، سیدی نب اہرف

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک بج وکیئ صخش )رشاب یپ رک( ہشن ںیم آاجےئ وت اےس 

ارگ فہ دفابرہ ہشن رکےل وت وکڑے امرف رھپ ارگ وچیھت رمہبت یھب ااعدہ وکڑے امرف رھپ ارگ فہ دفابرہ ہشن ںیم آاجےئ وت وکڑے امرف رھپ 

رکے وت اےس لتق رکدف۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس رطح رمع نب ایب ہملس اےنپ فادل ےس افر فہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل 

ےن رفامای ہک بج وکیئ رشاب ےئپ وت اےس وکڑے امرف  ہنع ےس افر فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ

ارگ وچیھت رمہبت کت ااعدہ رکے وت اےس لتق رکدف۔ افر ایس رطح لیہس نع ایب اصحل نع ایب رہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع نع ایبنل یلص 

رطح ایب میعن نع انب رمع نع ایبنل یلص  اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ںیم یھب ےہ ہک ارگ وچیھت رمہبت ںیئپ وت اںیہن لتق رکدف۔ افر یس

اہلل ہیلع فآہل فملس فایل دحثی ںیم ےہ افر ایس رطح دبعاہلل نب رمعف نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فایل دحثی ںیم ےہ ہک آپ ےن 

 رفامای ہک ارگ رسیتی رمہبت ای وچیھت رمہبت ااعدہ رکے وت اےس لتق رکدف۔

سیدی نب اہرفؿ فایطس، انب اوبزبئ، احرث نب دبعارلنمح، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل رصننب اعص ااطنیک،  :  رافی

 ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 فاال اک مکح ےپ درےپ رشاب ےنیپ

     1072    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ًبذاٟـبي، سٔیا٪، زہزی، حرضت ٗبیؼہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ذویب :  راوی

 ٩ًَِ ٧َََا  َ َ ِْ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ أَ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس يُّ َحذَّ بِّ َـّ ًَِبَذَة اٟ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  بٔیَؼَة ب٩ِٔ ذَُؤیِٕب أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ

ُت٠ُو ِٗ ا َٓ ٔة  ٌَ أَٟثٔة أَِو اٟزَّابٔ ًَاَد فٔي اٟثَّ إِٔ٪  َٓ اِج٠ُٔذوُظ  َٓ ًَاَد  إِٔ٪  َٓ اِج٠ُٔذوُظ  َٓ َِٟخ٤َِز  َب ا ا٢َ ٩ِ٣َ رَشٔ َب َٗ ِذ رَشٔ َٗ ُتَٔي بَٔزُج١ٕ  أ َٓ ُظ 

ُتٔيَ  َح٠ََذُظ ث٥َُّ أ َیا َٓ ِٔ ا٢َ ُس َٗ َؼْة  ِْ ِت١َ َوکَا٧َِت ُر َ٘ ِٟ ٍَ ا َٓ ََٓح٠ََذُظ َوَر ُتَٔي بٔطٔ  َح٠ََذُظ ث٥َُّ أ َٓ ُتَٔي بٔطٔ  َح٠ََذُظ ث٥َُّ أ َٓ َث اٟزُّصِزٔیُّ بٔطٔ  ُ٪ َحذَّ

و٧َا  ُٛ َُٟض٤َا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ َو٣ِٔخَو٢ُ ب٩ُِ َرأطٕذ  َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ َِٟحٔذیٔث َو٨ًَِٔذُظ ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ ا ا٢َ بَٔضَذا ا َٗ َِٟحٔذیٔث  ٚٔ بَٔضَذا ا َزا ٌٔ ِٟ َوآَٔذِی أَص١ِٔ ا

ًَِبُذ  ٤ِزٕو َو ًَ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ِحبٔی١ُ ب٩ُِ أَِوٕض َو یُذ ب٩ُِ ُسَویِٕذ َورُشَ ٔ َِٟحذٔیَث اْٟشَّ ٕٕ  أَبُو َداُود َرَوی َصَذا ا اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َوأَبُو َُُلِی

ًَِبذٔ  ٨ِٜٔٔذیُّ َوأَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزةَ  اِل  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ی، ایفسؿ، زرہی، رضحت ہصیبق ریض اہلل اعتیل ہنع نب ذفبی ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن   

ب

 

لص

ادمح نب دبعا

ہبت ااعدہ رکے وت اےس رفامای ہک وج رشاب ےئپ وت اےس وکڑے امرف ارگ فہ ااعدہ رکے وت وکڑے امرف رھپ ارگ رسیتی رمہبت ای وچیھت رم

لتق رکدف، انچہچن اکی صخش سج ےن رشاب یپ یھت الای ایگ وت آپ ےن اےس وکڑے امرے رھپ اےس دفابرہ رسیتی رمہبت الای ایگ وت اےس 

 وکڑے امرے رھپ اےس وچیھت رمہبت الای ایگ وت اےس رھپ وکڑے امرے افر مکح لتق وک ااھٹ ایل ایگ ہک فہ رتصخ یھت ایفسؿ ےتہک ںیہ

زرہی ےن ہی دحثی ایبؿ یک وت اؿ ےک اپس وصنمر نب رمتعم افر وخمؽ نب رادش یھب ےھت وت انب اہشب فزرہی ےن اؿ دفونں ےس اہک ہک 

 مت دفونں الہ رعاؼ ےک اپس اس دحثی وک ےل رک اجےن فاولں ںیم وہ اجؤ۔

ی، ایفسؿ، زرہی، رضحت ہصیبق ریض اہلل اعتیل ہنع نب ذ :  رافی  

ب

 

لص

 فبیادمح نب دبعا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےپ درےپ رشاب ےنیپ فاال اک مکح

     1073    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت ٤ًيَ ب٩ سٌیذ، حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ٣وسٰي ٓزاری، رشیک، ابوحؼين،  :  راوی

ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ٤ًَُيَِ ٩ًَِ أَبٔي حَُؼيِٕن  یْک  ث٨ََا رَشٔ زَارٔیُّ َحذَّ َٔ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ث٨ََا إِٔس٤َ ََ َحذَّ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ  َرضَٔي اہللُ 

 َ٠ًَ ٤ُِت  َٗ ٨ُِت ْٔلَدَٔی ٩ِ٣َ أَ ُٛ ٥َِٟ َیُش٩َّ ٓٔیطٔ َطِیّئا أَدٔی أَِو ٣َا   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ  ٔ َِٟخ٤ِز ََّ َطارَٔب ا ٔ ِیطٔ َحًذا إ

٨َ٠ُِٗاُظ ٧َِح٩ُ  ٤ََّا صَُو َطِیْئ   إ٧ٔ

ےت ںیہ اوہنں اامسلیع نب ومٰیس زفاری، رشکی، اوبنیصح، رضحت ریمع نب دیعس، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رک

ےن رفامای ںیم دتی ںیہن دفں اگ ای رفامای ہک ںیم دتی ںیہن داتی اس صخش یک سج رپ دح اقمئ رکفں )افر فہ رماجےئ وساےئ رشاب 

ےنیپ فاےل یک۔ ہک اس یک دتی دفں اگ۔ ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشاب یک دح ںیم وکیئ رطہقی نیعتم ںیہن رفامای 

 وت وج دح مہ اگلےت ںیہ وکڑفں یک( مہ ےن آسپ ںیم ہہک نس رک رقمر رکیل۔فہ 

 اامسلیع نب ومٰیس زفاری، رشکی، اوبنیصح، رضحت ریمع نب دیعس، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےپ درےپ رشاب ےنیپ فاال اک مکح

     1074    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ داؤد ٬٣زی، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیذ، اب٩ ط٬اب، حرضت ًبذاٟزح٩٤ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ابي ازہز :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ََِٔي أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕذ أَ٪َّ َحذَّ َ َ ِْ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ َ َ ِْ ٕذ أَ ٌِ یُّ اب٩ُِ أَخٔي رِٔطٔذی٩َ ب٩ِٔ َس ٤ِِٟٔصٔ ٤َِِٟضزٔیُّ ا اب٩َِ ا



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ِّي أ٧َُِوزُ إ َِ أ َٛ ا٢َ  َٗ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِزَصَز   ٩ًَِ ثَُط  ٥َ اِْلَ٪ َوصَُو فٔي اٟزَِّحا٢ٔ َی٠َِت٤ُٔص  ٔطَضإب َحذَّ َوَس٠َّ

 ُ ب ا٢َ ٨٠َّٟٔأض اِْضٔ َ٘ َٓ َِٟخ٤َِز  َب ا ِذ رَشٔ َٗ ُتَٔي بَٔزُج١ٕ  َذَٟٔک إٔذِ أ َٛ بَِی٤َ٨َا صَُو  َٓ َِٟؤٟیذٔ  أٟذٔ ب٩ِٔ ا َْ ا٢ٔ َرِح١َ  ٌَ بَُط بٔا٨ِّٟ ٨ِٔ٤َُٓض٥ِ ٩ِ٣َ َْضَ وُظ 

َؼا َو  ٌَ ِٟ بَطُ بٔا َّي اہللُ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َْضَ َذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َْ َِٟحزٔیَذةُ اٟزَّكَِبُة ث٥َُّ أَ ا٢َ اب٩ُِ َوصِٕب ا َٗ ٤ِٟٔیَتَخٔة  بَطُ بٔا  ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َْضَ

مَي بٔطٔ فٔي َوِجضٔطٔ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ تَُزابّا ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق ََفَ

ھا ب، رضحت 

 

َ

رری، انب فبہ، ااسہم نب زدی، انب 
ھ
م

دبعارلنمح ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ازرہ رفامےت ںیہ ہک امیلسؿ نب داؤد 

 ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایھب دھکی راہ وہں ہک آپ ےن اےنپ اجکفہ ںیم ےھت افر رضحت اخدل نب فدیل ےک اجکفہ وک التش

ای ایگ وت آپ ےن ولوگں ےس رفامای ہک اےس رک رےہ ےھت افر ایھب ایس رطح ےھت ہک اس انانء ںیم اکی صخش سج ےن رشاب یپ یھت ال

امرف سپ ولوگں ںیم ےس ھچک وت اےسی ےھت وج وجوتں ےس امر رےہ ےھت، افر ھچک اؿ ںیم زکلی ےس امر رےہ ےھت افر ھچک اؿ ںیم ےس یلیگ 

ہ۔ )اتزہ ینہٹ وک ےتہک یہ( رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 

حی

 

مت ب
ل

ہیلع فآہل فملس ےن زنیم ےس یٹم ینہٹ ےس امر رےہ ےھت انب فبہ ےتہک ںیہ ہک ا

 ااھٹیئ افر اےس رشاب ےک ہنم رپ امر دای۔

ھا ب، رضحت دبعارلنمح ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ازرہ :  رافی

 

َ

رری، انب فبہ، ااسہم نب زدی، انب 
ھ
م

 امیلسؿ نب داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ےپ درےپ رشاب ےنیپ فاال اک مکح

     1075    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ رسح، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذاٟح٤یذ، ً٘ی١، اب٩ ط٬اب، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ اَزہز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٔح  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ََُظ أَ٪َّ َحذَّ َ َ ِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟح٤ٔیٔذ  ِبٔذ ا ًَ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ الٔي  َْ ا٢َ َوَجِذُت فٔي َٛٔتأب  ِبَذ  َٗ ًَ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ُتَٔي ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََُظ  َ َ ِْ ٔ أَ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِزَصز ًَ َحثَي فٔي َوِجضٔطٔ اہللٔ ب٩َِ  َٓ َس٥ََّ٠ بَٔظارٕٔب َوصَُو بُٔح٨َيِٕن 

 َٓ وا ََفَ ٌُ َٓ َُٟض٥ِ اِر ا٢َ  َٗ َّي  أٟض٥ِٔ َو٣َا کَاَ٪ فٔي أَیِٔذیض٥ِٔ َحت ٌَ ٔ بُوُظ ب٨ٔ رَضَ َٓ ََاَب ث٥َُّ أ٣َََز أَِػَحابَُط  ُّ َّي اہللُ اٟت َِّي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ُتُوف َٓ وا  ٌُ



 

 

٥َ ث٥َُّ  ٌٔيَن َػِذّرا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔاَرتٔطٔ ث٥َُّ َج٠ََذ ث٤ََا٧ٔيَن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٌٔيَن ث٥َُّ َج٠ََذ ٤ًَُزُ أَِرَب ٔ أَِرَب َِٟخ٤ِز تٔطٔ َج٠ََذ أَبُو بَِْکٕ فٔي ا َٓ  فٔي آَٔخٔ ََْٔل

َِٟحذَّ  اؤیَُة ا ٌَ ٌٔيَن ث٥َُّ أَثَِبَت ٣ُ ی٩ِٔ ک٠َِٔیض٤َٔا ث٤ََا٧ٔيَن َوأَِرَب َِٟحذَّ  ث٤ََا٧ٔيَن  ث٥َُّ َج٠ََذ ًُِث٤َاُ٪ ا

ھا ب، رضحت دبعارلنمح نب االزرہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 

َ

انب رسح، دبعارلنمح نب دبعادیمحل، لیقع، انب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وزفہ نینح ںیم اکی رشایب الای ایگ آپ ےن اکی یھٹم اخک اس ےک رہچے رپ ڈاؽ دی رھپ 

ای وت اوہنں ےن اےنپ وجوتں ےس اےس امرا افر وجوتں ےک العفہ اؿ ےک اہوھتں ںیم ھچک ںیہن اھت اہیں کت ہک یبن رکمی اےنپ احصہب وک رفام

ت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک اہھت ااھٹ ول وت اوہنں ےن اہھت ااھٹ ےیل بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فاف

ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رشاب یک دح اچسیل وکڑے اگلےئ رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک دفرالختف وہیئگ وت رضحت اوبرکب 

وکڑے اگلےئ رھپ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن دفونں دحفں رپ لمع رکےت وہےئ  6=ےک ادتبایئ اایؾ ںیم اوہنں ےن 

 یل ہنع ےن ایس وکڑے رقمر ےیک۔وکڑے امرے رھپ رضحت اعمفہی ریض اہلل اعت 6=اچسیل وکڑے افر 

ھا ب، رضحت دبعارلنمح نب االزرہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 انب رسح، دبعارلنمح نب دبعادیمحل، لیقع، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسم ںیم دح اجری رکےن اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 دجسم ںیم دح اجری رکےن اک ایبؿ

     1076    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، ػذٗہ اب٩ ْاٟذ، طٌیثي، زَفب٩ ویث٤ہ، حرضت حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

نٔي اب٩َِ  ٌِ ُة َی َٗ ث٨ََا َػَذ إر َحذَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ َّطُ  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ أ٧َ ٩ًَِ َح ٩ًَِ ُزََفَ ب٩ِٔ َوثٔی٤ََة  ِیثٔيُّ  ٌَ ث٨ََا اٟظُّ أٟٕذ َحذَّ َْ

اُر َو  ٌَ ٤َِِٟشحٔٔذ َوأَِ٪ ت٨َُِظَذ ٓٔیطٔ اِْلَِط اَد فٔي ا َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُِشَت َّي اہللُ  ُِٟحُذودُ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٦َ ٓٔیطٔ ا َ٘  أَِ٪ ُت



 

 

مہ، رضحت میکح نب زحاؾ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم 

 

ن ب
ی، زرفنب ف

 

عت ب

 

ش

اشہؾ نب امعر، دصہق انب اخدل، 

 رفامای ہک اس ابت ےس ہک دجسم ےک ادنر اصقص ایل اجےئ افر اس ےس دجسم ےک ااعشر اگےئ اجںیئ افر دجسم ںیم دحفد اقمئ یک اجںیئ۔

مہ، رضحت میکح نب زحاؾاشہؾ نب  :  رافی

 

ن ب
ی، زرفنب ف

 

عت ب

 

ش

 امعر، دصہق انب اخدل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دح ںیم رہچہ رپ امرےن اک ایبؿ

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 دح ںیم رہچہ رپ امرےن اک ایبؿ

     1077    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣، ابوًوا٧ہ، ٤ًز اب٩ ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  نٔي اب٩َِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٌِ ٩ًَِ ٤ًََُز َی ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ ٥َ َة َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

َِٟوِجطَ  ٙٔ ا ٠َِیتَّ َٓ  ٥ِ ُٛ َب أََحُذ ا٢َ إَٔذا َْضَ َٗ 

ای اوباکلم، اوبوعاہن، رمع انب اوبہملس، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 دح ےک ای وطبر اتدبی وت رہچہ رپ امرےن ےس ےچب۔ ہک بج مت یسک وک امرے وطبر

 اوباکلم، اوبوعاہن، رمع انب اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زعتری اک ایبؿ



 

 

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ زعتری اک

     1078    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یزیذ ب٩ ابوحبیب، بٜيَب٩ ًبذاہلل ب٩ اطخ، س٠امی٪ ب٩ یشار، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جابز ب٩  ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، :  راوی

 ًبذاہلل، ابوبزدہ،

 ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٧َََا  َ َ ِْ َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر أَ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيَِ ُ ٩ًَِ ب َیزٔیَذ ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َجابٔز ًَ  ٩ًَِ ََ و٢ُ  ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َی ًَِْشٔ َس٠َّ  َٚ ِو َٓ  یُِح٠َُذ 

َّ َوَج١َّ  ًَز ٔ اہللٔ  ََّ فٔي َحٓذٕ ٩ِ٣ٔ حُُذود ٔ  َج٠ََذإت إ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، ریکبنب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، دبعارلنمح نب اجرب نب دبع اہلل، اوبربدہ ےس رفاتی 

رکےت ےھت ہک اہلل اعتیل یک دحفد ںیم ےس یسک دح ےک العفہ وطبر اتدبی یسک وک دس وکڑفں  ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای

 ےس زایدہ وکڑے ہن امرے اجںیئ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، ریکبنب دبعاہلل نب اجش، امیلسؿ نب اسیر، دبعارلنمح نب اجرب نب دبعاہلل، اوبربدہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زساؤں اک ایبؿ :   ابب

 زعتری اک ایبؿ

     1079    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبزدہ انؼاری،اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو، بٜيَب٩ اطخ، س٠امی٪ ب٩ یشار، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جابز،  :  راوی



 

 

٩ًَِ ُس  ثَُط  ََ ب٩َِ اِْلََطخِّ َحذَّ ِ َٜي ُ ٤ِْزو أَ٪َّ ب ًَ ََِٔي  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ثَنٔي َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر  ٠َامِیَ

ٍَ أَبَ  َّطُ َس٤ٔ ثَطُ أ٧َ ٕ أَ٪َّ أَبَاُظ َحذَّ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َجابٔز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ا بُزَِدَة اِْلَِنَؼارٔیَّ َی

٨َاظُ  ٌِ ََٓذَِکَ ٣َ و٢ُ  ُ٘  َی

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، ریکبنب اجش، امیلسؿ نب اسیر، دبعارلنمح نب اجرب، اوبربدہ ااصنری ےس یہی دحثی رمفی ےہ۔

 انب فبہ، رمعف، ریکبنب اجش، امیلسؿ نب اسیر، دبعارلنمح نب اجرب، اوبربدہ ااصنری،ادمح نب اصحل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ : ابب

 اجؿ ےک دبہل اجؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اجؿ ےک دبہل اجؿ

     1080    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ًبذاہلل، اب٩ ٣وسي، ًَّي ب٩ ػاٟح، س٤اک ب٩ رحب، حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ حرضت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

نٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ َی ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َػأٟٕح   ٩ًَِ ٣ُوَسي 

َت١َ َرُج١ْ ٣ٔ  َٗ َََٓاَ٪ إَٔذا  یَِوَة  َٖ ٩ِ٣ٔ َُقَ يَُ أرَِشَ ـٔ يَُ َوکَاَ٪ ا٨َّٟ ـٔ یَِوُة َوا٨َّٟ ا٢َ کَاَ٪ َُقَ َٗ ًَبَّإض  ٔ اب٩ِٔ  يَ ـٔ یَِوَة َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ٩ِ َُقَ

ٌَٔث ا٨َّٟٔبيُّ َػ ُٗت١َٔ بٔطٔ َو  ا بُ َّ٤٠ََٓ  ٕ ٕٙ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ُٓودَٔی ب٤ٔٔائَةٔ َوِس یَِوَة  ٔ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ َُقَ يَ ـٔ َت١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٗ ٠َِیطٔ إٔذَا  ًَ َّي اہللُ  َّ

 َٓ ُت٠ُُط  ِ٘ َِٟی٨َا َن ٔ وُظ إ ٌُ َٓ اُٟوا اِد َ٘ َٓ یَِوَة  ٔ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ َُقَ يَ ـٔ َت١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اُٟوا بَِی٨َ٨َا َوبَِی٥ُِٜ٨َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘



 

 

 َ ٔص ث٥َُّ ٧َز ِٔ ُص بٔا٨َّٟ ِٔ ِِٟ٘ٔشُم ا٨َّٟ ِِٟ٘ٔشٔم َوا َٓاِح٥ُِٜ بَِی٨َُض٥ِ بٔا ٤ََِٜت  َِٟت َوإِٔ٪ َح ٨َزَ َٓ أََتِوُظ  َٓ  ٥َ وَ٪ َوَس٠َّ ُِ ٔة یَِب َِٟحاص٠ٔٔیَّ ُح٥َِٜ ا َٓ َِٟت أَ

ا٢َ أَبُو َداُود َُقَ  ََل٦َٗ ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َٟذٔ َصاُروَ٪ ا٨َّٟٔبيِّ  ا ٩ِ٣ٔ َو ٌّ يَُ َج٤ٔی ـٔ  یَِوُة َوا٨َّٟ

دمحم نب العء، دبع اہلل، انب ومیس، یلع نب اصحل، امسک نب رحب، رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل 

دفےلیبق ونبرقہظی افر ونبریضن ےھت۔ ونبریضن، رقہظی ےس زایدہ زعمز  ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک )وہیدویں ےک(

آدیم ےھت۔ سپ بج ونبرقہظی اک وکیئ آدیم ونبریضن ےک یسک آدیم وک لتق رک داتی وت فہ اس اک دبہل ںیم لتق ایک اجات افر بج ونبریضن اک وکیئ 

ر۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یبن انب رکوعبمث ایک ایگ ونبرقہظی ےک یسک آدیم وک لتق رک داتی وت فہ دفہی ددیاتی وس فقس وجھک

وت اس فتق ونبریضن ےک یسک آدیم ےن ونبرقہظی ےک اکی آدیم وک لتق رکدای اھت ونبرقہظی ےک ولوگں ےن اہک ہک اقلت وک رامرے وحاہل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلصیف رکںی ےگ فہ بس ےک رکف مہ اےس لتق رکںی ےگ ونبریضن ےن اہک ہک رامرے افر اہمترے درایمؿ یبن

ِط 
ْ
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لْق
 
ِ
ْم ث 
ُ
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ب
ْ
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َ
ی 

 ْ

ُ
ْ
َ کْح

 

َ ف

 

ْ

َ
ِإْؿ کََح

َ
ہک بج آپ بس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ وت ہی آتی رابرہک انزؽ وہیئ۔ ف

دبہل اجؿ امری اجےئ رھپ اس ےک دعب ہی آتی  ہلصیف رکںی وت اؿ ےک درایمؿ ااصنػ ےس ہلصیف رکںی۔ افر ااصنػ ہی ےہ ہک اجؿ ےک

و َؿ۔ ایک ہی اجتیلہ ےک مکح وک دنسپ رکےت ںیہ۔
ُ

 

ع
ْ
ی 
َ
ن 

 ِ

 

ة
َ
ّ
ِلِی   ه
َ
 
ْ
َم اِل

ْک
ُ
ح

َ ف

َ
 انزؽ وہیئ، ، أ

دمحم نب العء، دبعاہلل، انب ومیس، یلع نب اصحل، امسک نب رحب، رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت انب ابعس ریض  :  رافی

 ہنع اہلل اعتیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابپ ای اھبیئ ےک رجؾ ںیم ےٹیب وک ای اھبیئ وک ںیہن ڑکپا اجےئ اگ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ابپ ای اھبیئ ےک رجؾ ںیم ےٹیب وک ای اھبیئ وک ںیہن ڑکپا اجےئ اگ

     1081    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، ًبیذاہلل اب٩ ایاد، ایاد، حرضت ابور٣ثہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ا َٗ ٩ًَِ أَبٔي ر٣َِٔثَة  ث٨ََا إٔیَاْد  نٔي اب٩َِ إٔیَادٕ َحذَّ ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ َی ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ َّي ٢َ َحذَّ ٍَ أَبٔي ٧َِحَو ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُت ٣َ ِ٘ ا٧َِل٠َ

 ٔ ا٢َ إ َٗ ا٢َ ْٔلَبٔي اب٨َُِک َصَذا  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٥َ ث٥َُّ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ أَِطَضُذ اہللُ  َٗ ا  ً٘ ا٢َ َح َٗ َبٔة  ٌِ َٜ ی َوَربِّ اِل

٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓتََبشَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ أ٣ََا بٔطٔ  َٗ ًَََّيَّ ث٥َُّ  ٕٔ أَبٔي  ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؿاحَّٔا ٩ِ٣ٔ ثَِبٔت َطَبهٔي فٔي أَبٔي َو٩ِ٣ٔ َح٠ ًَ َّي اہللُ  ََ  َػَّ َُّط  إ٧ٔ

ََ َتزُٔر َوازَٔر  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّي اہللُ  أَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوََقَ ََ َتِحنٔي  ٠َِیَک َو ًَ یَیِحنٔي   ْة ؤِزَر أَُِخَ

 ادمح نب ویسن، دیبع اہلل انب ااید، ااید، رضحت اوبر،ہث ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ فادل ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل

 اہک رب یک ہیلع فآہل فملس یک رطػ الچ رھپ روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے فادل ےس رفامای ہی ریتا اٹیب ےہ؟ اوہنں ےن

 ہبعک مسق ریما یہ ےہ آپ ےن رفامای ہک ایک فایعق؟ اوہنں ےن اہک ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ

 ریمے فادل ےس ریمی اشمتہب وک د ےتھک وہےئ افر ریمے فادل یک مسق رپ ہک ہی ریما اٹیب ےہ رھپ آپ ےن رفامای ہک ربخدار ہن 

ئ

وت اس دی 

ٌة فِ 
َ
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َ
 ف
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  ن
َ
ل
َ
ی ہک ےک انگہ رپ افر ہن فہ ریتے انگہ رپ ڑکپا اجےئ اگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپیھ۔ ف

َ
ر
ْ

 

خ
ُ
 أ
َ
ْزر

 وکیئ ااسنؿ یسک دفرسے ےک انگہ اک وبھج ںیہن ااھٹےئ اگ۔

 ر،ہث ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب ویسن، دیبعاہلل انب ااید، ااید، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احمک ارگ اصبح قح وک وخؿ اعمػ رکےن اک مکح دے وت ایک ےہ؟

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 احمک ارگ اصبح قح وک وخؿ اعمػ رکےن اک مکح دے وت ایک ےہ؟

     1082    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، حارث ب٩ ٓـی١، سٔیا٪ ب٩ ابواٌٟوجاء، حرضت ابورشیح اٟخزاعي  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

 ٔ ُذ ب٩ُِ إ ٧َََا ٣َُح٤َّ َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ِوَجأئ َحذَّ ٌَ ِٟ َیاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ا ِٔ ٩ًَِ ُس ِی١ٕ  ـَ ُٓ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ِسَح



 

 

ِب١ٕ  َْ ِت١ٕ أَِو  َ٘ ا٢َ ٩ِ٣َ أُٔػیَب بٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُِٟخزَاعٔيِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ یِٕح ا ا أَِ٪ ٩ًَِ أَبٔي رُشَ َُّط یَِخَتاُر إِٔحَذی ثَََلٕث إ٣َّٔ إ٧ٔ َٓ

َتؽَّ  ِ٘ ًَِتَذی بَ  َی ًَََّي یََذیِطٔ َو٩ِ٣َ ا ُخُذوا  َٓ َة  ٌَ إِٔ٪ أََراَد اٟزَّابٔ َٓ یََة  َذ اٟذِّ ُْ ِ ا أَِ٪ َیأ َُٔو َوإ٣َّٔ ٌِ ا أَِ٪ َی ًََذاْب َوإ٣َّٔ ٠َُط  َٓ َذ َذَٟٔک  ٌِ

 أَٟٔی٥ْ 

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب ااحسؼ، احرث نب لیضف، ایفسؿ نب اوباوعلاجء، رضحت اوبرشحی ازخلایع

رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش رپ لتق ای یسک وضع ےک ےنٹک یک م تبی آزپی وت اےس نیت ابوتں 

ںیم ےس یسک اکی اک اایتخر ےہ اکی ہی ہک اصقص ےل ےل۔ دفرسے ہی ہک اعمػ رکدے۔ رسیتے ہی ہک دتی فوصؽ رکےل۔ افر 

وکیئ وچیھت ابت اایتخر رکان اچےہ اؿ نیت ےک العفہ وت اس ےک دفونں اہھت ڑکپ ول۔ افر وج اس ےک دعب دح ےس اجتفز رکے وت اس  ارگ فہ

 ےک فا ےط دردانک ذعاب ےہ(۔

اعتیل ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب ااحسؼ، احرث نب لیضف، ایفسؿ نب اوباوعلاجء، رضحت اوبرشحی ازخلایع ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 احمک ارگ اصبح قح وک وخؿ اعمػ رکےن اک مکح دے وت ایک ےہ؟

     1083    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اس٤اًی١، ًبذاہلل ب٩ بْک ب٩ ًبذاہلل ٣زِي، ًلاء ب٩ ابو٣ی٤و٧ہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٣وسي ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

ًََلأئ ب٩ِٔ أَ   ٩ًَِ ٤ُِٟزَِٔيُّ  ًَِبذٔ اہللٔ ا ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ بَِْکٔ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ َحذَّ أٟٕک بٔي ٣َِی٤ُو٧ََة 

 ِٟ ََّ أ٣َََز ٓٔیطٔ بٔا ٔ َِٟیطٔ َطِیْئ ٓٔیطٔ َٗٔؼاْؾ إ ٔ ٍَ إ ٔ ٥َ ُرٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ٣َا َرأَیُِت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ ٔ و ِٔ ٌَ 

ہک ںیم ومیس نب اامسلیع، دبعاہلل نب رکب نب دبعاہلل زمین، اطعء نب اوبومیمہن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ 



 

 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیہن داھکی ہک وکیئ اصقص اک دقمہم آپ ےک اپس آای  رگ ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اس ںیم اعمیف رکےن یک رتبیغ دےتی۔

 ریض اہلل اعتیل ہنع ومیس نب اامسلیع، دبعاہلل نب رکب نب دبعاہلل زمین، اطعء نب اوبومیمہن، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 احمک ارگ اصبح قح وک وخؿ اعمػ رکےن اک مکح دے وت ایک ےہ؟

     1084    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صُ  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل اؤیََة َحذَّ ٌَ ٧َََا أَبُو ٣ُ َ َ ِْ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة أَ ًَِضٔذ َحذَّ ًَََّي  ُٗت١َٔ َرُج١ْ  ا٢َ  َٗ َزیَِزَة 

ٔلَي َولٔيِّ ا٨َّٟٔبيِّ  ُط إ ٌَ َٓ َذ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٍَ َذَٟٔک إ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفُٓ ًَ َّي اہللُ  ات١ُٔ یَا َرُسو٢َ  َػَّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ا

 ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِت٠َطُ  َٗ ٠َِت اہللٔ َواہللٔ ٣َا أََرِدُت  َْ َت٠َِتُط َد َٗ ا ث٥َُّ  ّٗ ٔ َّطُ إِٔ٪ کَاَ٪ َػاد ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٠َِٟٔولٔيِّ أ٣ََا إ٧ٔ

ةٔ  ٌَ َ َذا ا٨ِِّٟش ُشَّمِّ َٓ َتُط  ٌَ َد یَحُزُّ نِٔش َْخَ َٓ ٕة  ٌَ ا ب٨ِٔٔش ّٓ ا٢َ َوکَاَ٪ ٣َُِٜتو َٗ َّي َسبٔی٠َطُ  َخَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ا٨َّٟاَر 

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل امثعؿ نب اوبہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل

فملس ےک زامہن ںیم اکی آدیم لتق رکدای ایگ وت آپ ےن اس ےک اقلت وک وتقمؽ ےک فراثء ےک وحاےل رکدای اقلت ےنہک اگل ہک ای روسؽ 

 ارادہ ںیہن ایک اھت۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتقمؽ ےک اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخا یک مسق ںیم ےن اس ےک لتق اک

فراثء ےس رفامای ہک دوھکی ارگ ہی اچس ےہ رھپ مت ےن اےس لتق رکدای وت مت آگ ںیم دالخ وہےگ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک سپ اس ےن اقلت اک 

، ، راہتس وھچڑ دای۔ اقلت ےک دفونں ابزفں ومستں ےس دنبےھ وہےئ ےھت وت ف

 

صعة

 

ہ اےنپ ومستں وک اتٹیسھگ وہا الکن ذہلا اس اک انؾ، ، ذفالت

 ہمست فاال زپ ایگ۔



 

 

 امثعؿ نب اوبہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   باب

 احمک ارگ اصبح قح وک وخؿ اعمػ رکےن اک مکح دے وت ایک ےہ؟

     1085    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یرسہ حبظَّم، یحیي ب٩ سٌیذ، ًوٖ، ح٤زہ ابو٤ًزو ًائذی ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، حرضت وائ١ ب٩  :  راوی

 ححز

ث٨ََا حَ  ٖٕ َحذَّ ِو ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َس ِٟحَُظَّٔمُّ َحذَّ َة ا ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ثَنٔي َحذَّ ائٔٔذیُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ٤ِزَةُ أَبُو ٤ًََُز ا

٨ُِت ٨ًَِٔذ ا٨َّٟٔبيِّ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ثَنٔي َوائ١ُٔ ب٩ُِ حُِحز ٤َُة ب٩ُِ َوائ١ٕٔ َحذَّ َ٘ ٠ِ ُة  ًَ ٌَ ات١ٕٔ فٔي ٨ًُُ٘ٔطٔ ا٨ِِّٟش َٗ ٥َ إٔذِ ٔجیَئ بَٔزُج١ٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َػَّ

ا٢َ  َٗ ُت١ُ  ِ٘ َت َٓ ا٢َ أَ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ یََة  ُذ اٟذِّ ُْ ِ َتأ َٓ ا٢َ أَ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ُٔو  ٌِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ًَا َولٔيَّ ا َذ َٓ ا٢َ  َّيَٗ ا َول َّ٤٠َ َٓ ا٢َ اذَِصِب بٔطٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ   َن

ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ اذَِصِب بٔطٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُت١ُ  ِ٘ َت َٓ ا٢َ أَ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ َیَة  ُذ اٟذِّ ُْ ِ َتأ َٓ ا٢َ أَ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ُٔو  ٌِ ا٢َ أََت ََّک إِٔ٪ َٗ ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ٔة  ٌَ کَاَ٪ فٔي اٟزَّابٔ

 َٓ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ا  َٔ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ یَبُوُئ بٔإٔث٤ِٔطٔ َوإٔث٥ِٔ َػاحٔبٔطٔ  ًَ ِوَت  َٔ ةَ ًَ ٌَ  أ٧ََا َرأَیُِتُط َیُحزُّ ا٨ِِّٟش

ی، ییحی نب دیعس، وعػ، زمحہ اوبرمعف اعذئی ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح رفامےت ںیہ ہک ںیم 

م

 

حت ش

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ 

 ایگ فالئ رفامےت ںیہ ہک سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھت ہک اکی اقلت آدیم سج یک رگدؿ ںیم ہمست زپا وہا اھت الای

وتقمؽ ےک فارث وک البای ایگ افر رفامای ہک وت اےس اعمػ رکات ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ ےن رفامای ہک رھپوت دتی ےنیل ےک ےیل ایتر 

 ڑما وت آپ ےہ؟ اس ےن اہک ہک ںیہن رفامای ایک وت اےس لتق رکے اگ؟ اہک ہک اہں رفامای ہک رھپ اےس ےل اج بج فہ فاسپ اجےن ےک ےیل

ہک اہں۔ ےن رفامای ہک ایک وت اعمػ رکات ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن رھپ رفامای ہک ایک وت دتی ا ات ےہ؟ اہک ہک ںیہن، رفامای ایک وت لتق رکے اگ اہک 

 افر وتقمؽ رفامای ہک ااھچ رھپ اےس ےل اج بج وچیھت رمہبت یھب ااسی وہا وت آپ ےن رفامای ہک دھکی ارگ وت اےس اعمػ رکدے وت ہی اےنپ

 دفونں اک وبھج ااھٹےل اگ۔ فالئ ےتہک ںیہ ہک رھپ اس ےن اعمػ رک دای ںیم ےن اےس )اقلت وک داھکی( ہک ہمست اتٹیسھگ اج راہ اھت۔



 

 

ی، ییحی نب دیعس، وعػ، زمحہ اوبرمعف اعذئی ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح :  رافی

م

 

حت ش

 دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایصد اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1086    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وائ١، وائ١ ب٩ ححزًبذاہلل ب٩ ٤ًز، یحیي ب٩ سٌیذ، جا٣ٍ ب٩ ٣ْط، ٤٘٠ًہ ب٩  :  راوی

ٍُ ب٩ُِ ٣ََْطٕ  ثَنٔي َجا٣ٔ ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔیٕذ  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َس َة َحذَّ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ٤َُة ب٩ُِ َوائ١ٕٔ َحذَّ َ٘ ٠ِ ًَ ثَنٔي  َحذَّ

٨َاظُ  ٌِ ٔ َو٣َ  بٔإِٔس٨َادٔظ

 فالئ، فالئ نب رجح ےس اس دنس ےس اس ینعم یک دحثی وقنمؽ ےہ۔ دبع اہلل نب رمع، ییحی نب دیعس، اجعم نب رطم، ہمقلع نب

 دبعاہلل نب رمع، ییحی نب دیعس، اجعم نب رطم، ہمقلع نب فالئ، فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےن اک مکح دے وت ایک ےہ؟احمک ارگ اصبح قح وک وخؿ اعمػ رک

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 احمک ارگ اصبح قح وک وخؿ اعمػ رکےن اک مکح دے وت ایک ےہ؟

     1087    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ كائي، ًبذاٟ٘ذوض ب٩ ححاد، یزیذ ب٩ ًلاء واسلی، س٤اک، حرضت ٤٘٠ًہ رضي اہلل  :  راوی

 وائ١ اپ٨ے واٟذ

ًََلإئ ا ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ  َِٟححَّأد َحذَّ ؤض ب٩ُِ ا ذُّ ُ٘ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ائٔيُّ َحذَّ ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ ٔس٤َإک  َِٟوأسٔلیُّ 

ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ  ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ا٢َ  ًَ َٗ َت١َ اب٩َِ أَخٔي  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ صََذا  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔحَبٔشٓيٕ  َّي اہللُ  َػَّ

 ََ ا٢َ  َٗ ی دٔیََتُط  ََٟک ٣َا٢ْ تَُؤدِّ ا٢َ َص١ِ  َٗ ِت٠َطُ  َٗ ٥ِ أُرِٔد  َٟ أِٔض َو َٔ ِٟ بُِت َرأَِسُط بٔا ا٢َ َْضَ َٗ َت٠َِتُط  َٗ  َٕ ِی أَیَِت إِٔ٪ أَِرَس٠ُِتَک َٛ ا٢َ أَََفَ َٗ  

َْخَ  َٓ ِذُظ  ُْ ُج١ٔ  ا٢َ ٟرٔلَّ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ُلو٧ََک دٔیََتُط  ٌِ ٤ََوأٟیَک ُی َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ا٢َ  َٗ ٍُ دٔیََتُط  ا٢َ َرُسو٢ُ َتِشأ٢َُ ا٨َّٟاَض َتِح٤َ َ٘ َٓ ُت٠َُط  ِ٘ َد بٔطٔ َٟٔی

 َّ َب٠َ َٓ َت٠َطُ کَاَ٪ ٣ِٔث٠َُط  َٗ َّطُ إِٔ٪  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ََا إ٧ٔ ًَ َّي اہللُ  ٤ُزِ ٓٔیطٔ ٣َا ٔطئَِت  اہللٔ َػَّ َٓ ا٢َ صَُو ذَا  َ٘ َٓ َٟطُ  ِو َٗ  ٍُ بٔطٔ اٟزَُّج١ُ َحِیُث َیِش٤َ

ًُِط یَبُوُئ بٔإٔث٥ِٔ َػاحٔبٔطٔ َوإٔث٤ِٔ  ا٢َ ٣َزَّّة َد َٗ ٥َ أَِرٔس٠ُِط َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہلل َػَّ َ٘ ا٢َ َٓ َٗ َیُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟارٔ  َٓ طٔ 

أَِر   َس٠َطُ َٓ

دمحم نب وعػ عایئ، دبعادقلفس نب اجحج، سیدی نب اطعء فایطس، امسک، رضحت ہمقلع ریض اہلل اعتیل ہنع نب فالئ اےنپ فادل ےس 

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی آدیم اکی یشبح وک الای افر اہک ہک اس ےن ریمے ےجیتھب وک لتق ایک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وت ےن اےس سک رطح لتق ایک؟ اس ےن اہک ہک ںیم ےن اس ےک رس رپ ڑاہلڑی امری افر ںیم ےہ یبن یلص

اےس لتق ںیہن رکان اچاتہ اھت۔ آپ ےن اہک ایک ریتے اپس امؽ ےہ ہک وت دتی ادا رکدے اس ےن اہک ہک ںیہن آپ ےن رفامای ہک ریتا 

ڑ دفں وت وت ولوگں ےس امگن رک دتی یک رمق عمج رکےل اگ؟ اہک ہک ںیہن آپ ےن رفامای ہک رھپ ریتے ومیل ایکایخؽ ےہ ارگ ںیم ےھجت وھچ

ریتی دتی ادا رکںی ےگ؟ اس ےن اہک ںیہن وت آپ ےن فارث وتقمؽ ےس رفامای ہک اےس ڑکپ ول فہ اےس لتق ےک ےیل الکن ےل رک۔ وت 

دوھکی ارگ ہی اےس لتق رکدے اگ وت ہی ایس یک لثم وہاجےئ اگ ینعی ہی یھب اقلت وہاجےئ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

اگ ویکہکن اس ےن وج لتق ایک ےہ فہ لتق اطخء ےہ۔ وضحر یک ابت فارث وتقمؽ کت چنہپ یئگ اہجں اس ےن آپ ےک اس رفامؿ وک انس وت 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےس وھچڑ دف وت ہی اانپ افر اےنپ اس ےن اہک ہک ہی احرض ےہ آپ وج اچںیہ مکح رفامںیئ وت یبن رکمی

 اسیھت )ےسج لتق ایک ےہ( اک انگہ ااھٹےل اگ۔ افر الہ دفزخ ںیم ےس وہاجےئ اگ افر فارث وتقمؽ ےن اےس وھچڑ دای۔

 ریض اہلل اعتیل ہنع نب فالئ اےنپ فادل دمحم نب وعػ عایئ، دبعادقلفس نب اجحج، سیدی نب اطعء فایطس، امسک، رضحت ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 احمک ارگ اصبح قح وک وخؿ اعمػ رکےن اک مکح دے وت ایک ےہ؟

     1088    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف ب٩ زبيَ، زیادہ ب٩ ؿ٤يَہ، و٫ب ب٩ بیا٪، اح٤ذ ب٩  :  راوی

سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، حرضت رعوہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ زبيَ اور حرضت زبيَ جو زیاد ب٩ سٌذ ب٩ ؿ٤زہ اٟش٠َّم ٛے 

 باپ اور دادا ت٬ے

ث٨ََا ٣ُوَسي  رَفٔ ب٩ِٔ اٟزُّ َحذَّ ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ثَنٔي ٣َُح٤َّ َحذَّ َٓ  َٙ ُذ ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ا٢َ ب٩ُِ إِٔس٤َ َٗ  ٔ بَيَِ

 ٔ َِٟض٤َِذاِ ٌٔیٕذ ا ٧َََا َوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ َس َ َ ِْ ٤َزٔیَّ ح و أَ ُـّ َََة اٟ ِ ُت زٔیَاَد ب٩َِ ُؿ٤َي ٌِ ََِٔي َس٤ٔ َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ََ َحذَّ ا َٗ يُّ 

 ٍَ َُّط َس٤ٔ رَفٕ أ٧َ ٌِ ٔذ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٔ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔي اٟز٧َِّاد َََة ًَ ِ ٔذ ب٩ِٔ ُؿ٤َي ٌِ زٔیَاَد ب٩َِ َس

٠ََّٔمَّ َوَصَذا َحٔذیُث َوصِٕب َوصَُو أََت٥ُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  اٟشُّ ٔ َوکَا٧َا َطضَٔذا ٣َ ظ ا٢َ ٣ُوَسي َوَجذِّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَيَِ ُث رُعِ یَُحذِّ

ا٣ََة ا٠َِّٟیثٔيَّ  ٔلَي َحٔذیٔث َوصِٕب أَِ٪ ٣َُح٥َِّ٠ ب٩َِ َجثَّ ٨َا إ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٨َُِی٨ّا ث٥َُّ َرَج َّي اہللُ  َت١َ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ َػَّ ٍَ فٔي اِْلِٔسََل٦ٔ  َٗ أَِطَح

ِت١ٔ اِْلَِط  َٗ ََٓت٥ََّ٠ََ ًَُیِی٨َُة فٔي   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َضي بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ  ٕ ٢ُ ُٔيََ اَ٪ َوَت٥ََّ٠ََ َوَذَٟٔک أَوَّ َٔ َُّط ٩ِ٣ٔ ََُل َحعٔيِّ ْٔل٧َ

َّطُ ٩ِ٣ٔ ْٔ  َُ ب٩ُِ َحابٕٔص دُوَ٪ ٣َُح٥ِّٕ٠ ْٔل٧َ َّي اِْلََِقَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ُم  َِ ُِٟخُؼو٣َُة َوا٠َّٟ ثََُِت ا َٛ ِت اِْلَِػَواُت َو ٌَ َٔ َٓاِرَت  َٖ ٨ِٔذ

ًَََّي نَٔش  َّي أُِد١َْٔ  ََ َواہللٔ َحت ا٢َ ًَُیِی٨َُة  َ٘ َٓ  ََ َ ِِٟٔي َب١ُ ا ِ٘ ََ َت َ ٥َ َیا ًَُیِی٨َُة أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِ اہللُ  ُِٟحز ٔب َوا ََِٟحِ ١َ ائٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َْ ٔ٪ ٣َا أَِد

َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ُم  َِ ُِٟخُؼو٣َُة َوا٠َّٟ ثََُِت ا َٛ ِت اِْلَِػَواُت َو ٌَ َٔ ا٢َ ث٥َُّ اِرَت َٗ ََ ًَََّي نَٔشائٔي  ٥َ َیا ًَُیِی٨َُة أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َٗ ٔلَي أَِ٪  ا إ ـّ ا٢َ ًَُیِی٨َُة ٣ِٔث١َ َذَٟٔک أَِی َ٘ َٓ  ََ َ ِِٟٔي َب١ُ ا ِ٘ ْة َت َٗ َّْٜة َوفٔي یَٔذظٔ َدرٔ ٠َِیطٔ ٔط ًَ َِٜیت١ْٔ  َُٟط ٣ُ ا٢ُ  َ٘ َِٟیٕث ُی ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَنٔي 

ََّ ٤ّ٨ََُا َوَرَدِت ََفُ  ٔ ةٔ اِْلِٔسََل٦ٔ ٣ََثَّل إ ١َ صََذا فٔي َُغَّ ٌَ َٓ ٥ِ أَٔجِذ ٤َٟٔا  َٟ ِّي  ِٔ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َصا اِس َٓ ٨َرَفَ آَٔخُ َٓ َُٟضا  َِٟیِو٦َ مَٔي أَوَّ نُِن ا

٤ُِشوَ٪ إَٔذا َرجَ  َْ ِور٧َٔا َصَذا َو َٓ ٤ُِشوَ٪ فٔي  َْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ِ َُّذا  َِّ َُي ٔف َو ٌِ َٔک فٔي َب ٤َِٟٔذی٨َٔة َوذَٟ ٔلَي ا ٨َا إ ٌِ

ٖٔ ا٨َّٟا ٔ َو٣َُح٥ِّْ٠ َرُج١ْ كَؤی١ْ آَد٦ُ َوصَُو فٔي ََطَ ارٔظ َٔ َّي اہللُ أَِس َح٠ََص بَيَِن یََذِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٓ َّي َتَخ٠ََّؽ  ٥ِ٠َ یَزَاُٟوا َحت َٓ ٔض 



 

 

ِّي أَتُوُب  ِٔ َک َوإ َِ َّٟٔذی ب٠ََ ٠ُِت ا ٌَ َٓ ِذ  َٗ ِّي  ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ أ٪  ٌَ ًَِی٨َاُظ َتِذ٣َ ٥َ َو اِس  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٓ الَي  ٌَ ٔلَي اہللٔ َتَباَرَک َوَت رٔفِ إ ِِ َت

 ٔ َت٠َِتطُ بٔٔشََلح َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َّ َوَج١َّ لٔي یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ًَز رٔفِ اہلَل  ِِ ََ َت ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ ا٠َُّٟض٥َّ  ة َک فٔي َُغَّ

 َٟ َّطُ  ا٦َ َوإ٧ٔ َ٘ َٓ ًَا٢ٕ َزاَد أَبُو َس٤َ٠ََة  ِو٣ُُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٤َُٟٔح٥ِّٕ٠ بَٔؼِوٕت  َٗ  ٥ًََ زَ َٓ  َٙ ا٢َ اب٩ُِ إِٔسَح َٗ ٖٔ رَٔدائٔطٔ  ُط بَْٔطَ ًَ َیَت٠َقَّي د٣ُُو

َذ َذَٟٔک  ٌِ ُط َب َٟ رَفَ  ِِ ٥َ اِسَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

داین، انب فبہ، ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب رفعج نب زریب، زایدہ نب ریمضہ، فبھ نب ایبؿ، ا
 
دمح نب دیعس ہ

رضحت رعفہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب زریب افر رضحت زریب وج زاید نب دعس نب رمضہ ایملسل ےک ابپ افر دادا ےھت رفاتی رکےت ںیہ ہک 

م نب اثجہم ےن اعجش

حل
م

 ہلیبق ےک اکی فہ دفونں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وزفہ نینح ںیم رشکی ےھت فہ ےتہک ںیہ ہک 

رفد وک ادتباےئ االسؾ ںیم لتق رکدای افر فہ یلہپ دتی ےہ سج ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سپ ہینیع 

م یک رطػ ےس وگتفگ

حل
م

 ےن وگتفگ یک ایعجش ےک لتق ےک ابرے ںیم ویکہکن فہ ہلیبق افطغؿ ےس قلعت رےتھک ےھت افر ارقع نب احسب ےن 

 یک ویکہکن فہ دنخػ ےس قلعت رےتھک ےھت سپ وگتفگ ںیم آفازںی دنلب وہںیئگ ڑگھجا افر وشر رشاہب رشفع وہایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن رفامای ہک اے ہینیع مت دتی وبقؽ ںیہن رکےت وت ہینیع ےن اہک ںیہن دخا یک مسق اہیں کت ہک ںیم اس یک وعروتں وک یھب 

 ہن اچنہپؤں وج اس ےن ریمی وعروتں وک اچنہپیئ ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ آفازںی دنلب وہیئگ افر ڑگھجا وشر رشاہب رشفع وہایگ فیہ فیلکت

وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے ہینیع۔ ایک مت دتی فوصؽ ںیہن رکےت؟ وت ہینیع ےن رھپ ایس رطح اہک وت اکی 

ل اہک اجات اھت اس ےک افرپ اےہ ہ اھت افر اہھت ںیم ڈاھؽ یھت اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آدیم ڑھکا وہایگ
ی 

 

مکت

 ےسج 

م ےک لتق یک ادتباےئ االسؾ ںیم وساےئ اس ےک وکیئ  لاؽ ںیہن اپات ہک ےسیج ھچک رکبایں اپین ےک اھگٹ رپ آںیئ وت اس 

حل
م

کشیب ںیم 

ر دای وت یلھچپ بس رکبایں اھبگ ںیئگ آج اکی رطہقی اقمئ رکںی افر لک اےس دبؽ دںی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ںیم ےس یلہپ وک ریت ام

فآہل فملس ےن رفامای ہک اچپس افٹن یف اوفلر افر اچپس اس فتق بج مہ دمہنی فاسپ ولںیٹ افر ہی فاہعق یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

م

حل
م

اکی دراز اقتم، دنگیم رتگن فاال ااسنؿ اھت افر فہ ولوگں ےک اکی انکرے وک اھٹیب وہا اھت سپ ولگ  ضعب رفسفں ںیم شیپ آای۔ 

 لسلسم ےھٹیب رےہ اہیں کت ہک فہ الکن افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم آرک ھٹیب ایگ افر اس یک آںیھکن لسلسم ہہب ریہ

 فآہل فملس ںیم ےن وج اکؾ ایک اس یک االطع آپ وک چنہپ یئگ افر کشیب ںیم اہلل اعتیل ےس وتہب ںیھت اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رکات وہں سپ آپ ریمے فا ےط اہلل ےس رفغمت یک داع ےئجیک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

م یک رفغمت ہن رفامےیئ دنلب آفاز ےس آپ ےن ےن رفامای ہک ایک وت ےن اےس ادتباےئ االس

حل
م

ؾ ںیم اےنپ اےہ ہ ےس لتق رکدای؟ اے اہلل 

م ڑھکا وہا افر فہ اےنپ آوسن اینپ اچدر ےک انکرے ےس وپاتھچن اجات اھت ا

حل
م

نب رفامای۔ اوبہملس ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف یھب ایک ہک 



 

 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک دعب اس یک رفغمت یک داع رفامیئ۔ ااحسؼ ےتہک ںیہ اس یک وقؾ اک ایخؽ اھت ہک روسؽ

داین، انب  :  رافی
 
ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب رفعج نب زریب، زایدہ نب ریمضہ، فبھ نب ایبؿ، ادمح نب دیعس ہ

 نب دعس نب رمضہ ایملسل ےک ابپ افر دادا ےھتفبہ، رضحت رعفہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب زریب افر رضحت زریب وج زاید 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لتق دمع ںیم فارث وتقمؽ دتی ےل اتکس ےہ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 لتق دمع ںیم فارث وتقمؽ دتی ےل اتکس ےہ

     1089    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ب٩ ٣رس٫ذ، یحیي ب٩ سٌیذ، اب٩ ابوذئب، سٌیذب٩ ابوسٌیذ، حرضت ابورشیح الٌٜبي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  ٌٔیٕذ َحذَّ ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ َس صَٕذ َحذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ ُت َحذَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕذ  ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي َس َس

زَ  ُْ َْشَ  ٌِ ٥ُِ یَا ٣َ َّٜ ََ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٔبيَّ َی ٌِ َٜ یِٕح اِل تٔی١َ ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ أَبَا رُشَ َ٘ ِٟ َت٠ُِت٥ِ َصَذا ا َٗ َة  ًَ ا

 ٌِ ُط َب َٟ ُٗت١َٔ   ٩ِ٤َ َٓ ًَا٠ُُٔٗط  ِّي  ِٔ ُت٠ُواَوإ ِ٘ ١َ أَِو َی ِ٘ ٌَ ِٟ ُذوا ا ُْ ِ َََتئِن أَِ٪ َیأ َ أَص٠ُُِط بَيَِن ْٔي َٓ تٔی١ْ  َٗ  ٔ َٟتٔي صَٔذظ ا َ٘  َذ ٣َ

دسمد نب رسم ،دھ، ییحی نب دیعس، انب اوبذبئ، دیعسنب اوبدیعس، رضحت اوبرشحی ایبعکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ 

ہک اے رگفہ زخاہع۔ ایک مت ےن اس وتقمؽ وک وج ذہلی ہلیبق اک اھت لتق ایک ےہ افر کشیب ںیم اس اک  ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

اعلق وہں )ینعی اس یک دتی ںیم دولاؤں اگ( سپ آج ےک اس وتقمؽ ےک ابرے ںیم ریمی وگتفگ ےک دعب سج اک یھب وکیئ وتقمؽ وہ وت 

 ےس اصقص ںیم لتق رکدںی۔اس ےک فراثء وک دفاایتخر ںیہ ہک فہ دتی ےل ںیل ای ا

 دسمد نب رسم ،دھ، ییحی نب دیعس، انب اوبذبئ، دیعسنب اوبدیعس، رضحت اوبرشحی ایبعکل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وتقمؽ دتی ےل اتکس ےہلتق دمع ںیم فارث 

     1090    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًباض ب٩ وٟیذ، اوزاعي، یحیي ، اح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، ابوداؤد، رحب ب٩ طذاد یحیي ب٩ ابوٛثيَ، ابوس٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ًَبَّاُض ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ إٔبَِزاَحذَّ ثَنٔي یَِحیَي ح و َحذَّ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ َحذَّ ََِٔي أَبٔي َحذَّ َ َ ِْ َِٟؤٟیذٔ ب٩ِٔ ٣َزِیَٕذ أَ ثَنٔي أَبُو ا صٔی٥َ َحذَّ

ثَنٔي أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٕ َحذَّ ثٔيَ َٛ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ أَبٔي  ٕ َحذَّ اد ُب ب٩ُِ َطذَّ ث٨ََا رَحِ ا  َداُوَد َحذَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أَبُو صُزَیَِزَة  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ًَ

ٔ ا٨َّٟ  ُضَو بَٔخيَِ َٓ تٔی١ْ  َٗ َٟطُ  ُٗت١َٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َُّٜة  اَد ُٓتَٔحِت ٣َ َ٘ ا أَِ٪ یُوَدی أَِو ُی َوَزی٩ِٔ إ٣َّٔ

ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  َ٘ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ َ٘ َٓ تُبُوا لٔي  ِٛ بَّاُض ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ُتِب لٔي  ِٛ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ا َ٘ َٓ  ٕ َُٟط أَبُو َطاة ا٢ُ  َ٘ َِٟی٩ٔ٤َ ُی  ا

تُبُوا لٔي یَ  ِٛ ا٢َ أَبُو َداُود ا َٗ ُى َحٔذیٔث أَِح٤ََذ  ِٔ َٟ تُبُوا ْٔلَبٔي َطاةٕ َوصََذا  ِٛ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػَّ َّي اہللُ  ِلَبَة ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُْ نٔي  ٌِ

 ٥َ  َوَس٠َّ

ابعس نب فدیل، ، افزایع، ییحی، ادمح نب اربامیہ، اوبداؤد، رحب نب دشاد ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض 

ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئگ افر رفامای ہک سج صخش اک  اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہکم رکمہم حتف وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل

وکیئ آدیم لتق وہا وہ وت اےس دفابوتں ںیم ےس اکی اک اایتخر ےہ ای وت فہ دتی ےل ےل ای فہ اصقص انیل اچےہ وت اصقص ےل ےل وت ہی نس 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ےیل ہی ابت ھکل رک اکی الہ نمی اک آدیم ڑھکا وہا افر اےس اوباشہ اہک اجات اھت اس ےن اہک ہک ای روسؽ ا

دںی اتہک ںیم اس وک اےنپ ےلیبق ںیم فاسپ اج رک اںیہن التبوکسں( ابعس نب فدیل )وجرافی ںیہ( ےن اینپ دحثی ںیم اہک ہک اوباشہ ےن، ، 

 ِل  اہک وت روسؽ اہلل ےن رفامای ہک اوباشہ ےک ےیل ھکل دف اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ
ْ
 ُ

 

ْ
 ِل  ےس رماد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اک

ْ
 ُ

 

ْ
 اہکک

 فملس اک ہبطخ ےہ۔

ابعس نب فدیل، افزایع، ییحی ، ادمح نب اربامیہ، اوبداؤد، رحب نب دشاد ییحی نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت  :  رافی



 

 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اقلت ےس دتی ےس ےل رک رھپ اےس لتق رکدای وت ایک مکح ےہ؟

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اقلت ےس دتی ےس ےل رک رھپ اےس لتق رکدای وت ایک مکح ےہ؟

     1091    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ْط اٟورٚ، حش٩، حرضت جابز ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٣وسي ب٩ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َجابٔز َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ُٚ َوأَِحَشبُطُ  ا َِٟورَّ ٧َََا ٣ََْطْ ا َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔذ اہللٔ   ب٩ِٔ 

َّي اہللُ یَةَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔ اٟذِّ ٔذظ ِْ َذ أَ ٌِ َت١َ َب َٗ ًِفَٔي ٩ِ٣َ  ُ ََ أ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

ومیس نب اامسلیع، امحد، رطم اولرؼ، نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےک دعب اقلت وک لتق رکدے۔فملس ےن رفامای ہک اس صخش وک اعمػ ںیہن رکفں اگ وج دتی ےنیل 

 ومیس نب اامسلیع، امحد، رطم اولرؼ، نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اصقص ایل اجےئ اگ؟وج یسک وک زرہ الھکےئ ای الپےئ افر فہ رماجےئ وت ایک اس ےس

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وج یسک وک زرہ الھکےئ ای الپےئ افر فہ رماجےئ وت ایک اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ؟



 

 

     1092    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہیحیي ب٩ حبیب ب٩ رعبي، كاٟب ب٩ حارث، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیذ، حرضت ا٧ص ب٩  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َزیِذٕ  ٩ًَِ صَٔظا٦ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحذَّ أُٟذ ب٩ُِ ا َْ ث٨ََا  بٓٔيٕ َحذَّ ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ رَعَ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َحذَّ  

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  َّي اہللُ ا٣َِزأَّة یَُضودٔیَّّة أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ حٔیَئ بَٔضا إ َٓ أَک١ََ ٨ِ٣َٔضا  َٓ ٕ ٣َِش٤ُو٣َٕة  َوَس٥ََّ٠ بَٔظاة

 ٔ ًَََّي َذٟ ا٢َ ٣َا کَاَ٪ اہللُ ُٟٔیَش٠َِّلٔک  َ٘ َٓ ُت٠ََک  ِٗ َ َِٟت أََرِدُت ْٔل ا َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ َضا  َٟ َ َشأ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َ اُٟوا أ َ٘ َٓ ًَََّيَّ  ا٢َ  َٗ ََ َک أَِو 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ََٟضَوأت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َُٓضا فٔي  ُِٟت أرَِعٔ ٤َا زٔ َٓ  ََ ا٢َ  َٗ ُت٠َُضا  ِ٘  َن

ییحی نب بیبح نب رعیب، عابل نب احرث، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی زرہیلی رکبی )اکوگتش( ےل رک آیئ آپ ےن اس ںیم ےس اھک ایل  وہیدہی وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل

)بج زرہ اک ولعمؾ وہایگ( وت اےس ڑکپ رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ وت آپ ےن اس ےس اس ابرے ںیم وپاھچ وت 

امای ہک اہلل ےھجت اس اکؾ رپ یھبک طلسم ںیہن رکںی ےگ ای رفامای ہک ریمے لتق اس ےن اہک ہک ںیم آپ وک لتق رکان اچیتہ یھت۔ آپ ےن رف

 رپ طلسم ںیہن رکے اگ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اےس لتق ہن رکںی؟ رفامای ہک ںیہن رافی ےتہک ںیہ ہک

 اھکی رکات اھت۔سپ اس ےک دعب ںیم ہشیمہ اس زرہ اک ارث آپ ےک وسمڑوھں ںیم د

 ییحی نب بیبح نب رعیب، عابل نب احرث، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 فہ رماجےئ وت ایک اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ؟ وج یسک وک زرہ الھکےئ ای الپےئ افر

     1093    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

داؤد ب٩ رطیذ، ًباد ب٩ ًوا٦، ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، سٌیذ ب٩ س٠امی٪، ًباد، سٔیا٪ ب٩ حشين، زہزی، سٌیذ،  :  راوی



 

 

 ابوس٤٠ہ، ہارو٪، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ِبٔذ اہللٔ َحذَّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٦ٔ ح و َحذَّ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّادُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا َداُودُ ب٩ُِ ُرَطِیٕذ َحذَّ ًَبَّاْد َحذَّ ث٨ََا  َ٪ َحذَّ ٌٔیُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َس

ا٢َ صَ  َٗ ٌٔیٕذ وأَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاَ٪ اب٩ِٔ حَُشيِٕن  ِٔ ٔلَي ٩ًَِ ُس ٔ أَصَِذِت إ َِٟیُضود ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ ا اُروُ٪ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َق  ٤َا رَعَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطاّة ٣َِش٤ُو٣َّة  ًَ َّي اہللُ  ُت ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِْ ُ ٔ أ ا٢َ أَبُو َداُود َصٔذظ َٗ  ٥َ َس٠َّ

ِٟیَ  ٥َ ٣َزَِحٕب ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َّٟتٔي َس٤َّ  ُضودٔیَُّة ا

داؤد نب ردیش، ابعد نب وعاؾ، اہرفؿ نب دبع اہلل، دیعس نب امیلسؿ، ابعد، ایفسؿ نب نیسح، زرہی، دیعس، اوبہملس، اہرفؿ، رضحت 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس زرہیلی رکبی اک وگتش اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ہک اکی وہیدہی وعرت وضحر ارکؾ یلص

وطبر دہہی الیئ وت آپ ےن اس ےس وکیئ رعتض ںیہن رفامای اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی وہیدہی سج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس وک زرہ دای اھت رمبح وہشمر وہیدی رسدار یک نہب یھت۔

نب وعاؾ، اہرفؿ نب دبعاہلل، دیعس نب امیلسؿ، ابعد، ایفسؿ نب نیسح، زرہی، دیعس، اوبہملس، اہرفؿ، داؤد نب ردیش، ابعد  :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

  الپےئ افر فہ رماجےئ وت ایک اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ؟وج یسک وک زرہ الھکےئ ای

     1094    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ داؤد ٬٣زی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، حرضت جابز ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ا٢َ کَاَ٪ َجابٔزُ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٤َِِٟضزٔیُّ َحذَّ ا

َّي اہللُ ّة ث٥َُّ أَصَِذِتَضا َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ِت َطاّة ٣َِؼ٠ٔیَّ ََ َس٤َّ َ ِیَ َْ ُث أَ٪َّ یَُضودٔیَّّة ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ٠َِیطٔ یَُحذِّ ًَ َذ َرُسو٢ُ اہللٔ    َْ َ أ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ



 

 

ُض٥ِ َرُس  َٟ ا٢َ  َٗ ُط ث٥َُّ  ٌَ أَک١ََ ٨ِ٣َٔضا َوأَک١ََ َرصِْم ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ ٣َ َٓ  ََ َرا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟذِّ ًَ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػَّ َّي اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػَّ

وا أَیِٔذی٥َُِٜ َوأَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٌُ َٓ َِٟت  اِر ا َٗ اَة  ٔ اٟظَّ ََٟضا أََس٤ِ٤َٔت َصٔذظ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَاصَا  َذ َٓ َِٟیُضودٔیَّةٔ  ٔلَي ا ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َػَّ

ٔلَي ذَ  ٤َا أََرِدٔت إ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ  َٔ َرا ٔ فٔي یَٔذی ٠ٟٔذِّ ََِتنٔي صَٔذظ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ َََک  َ َ ِْ َِٟیُضودٔیَُّة ٩ِ٣َ أَ َِٟت ا ا َٗ ٠ُُِٗت إِٔ٪ کَاَ٪ ٧َبًٔیا َٟٔک 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اہللُ  ٨ًََِضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا  َٔ ٌَ َٓ ََِح٨َا ٨ِ٣ُٔط  َ ٥ِ َی٩ُِٜ ٧َبًٔیا اِست َٟ ُظ َوإِٔ٪  ٩ِ٠َ َیرُضَّ ُف َٓ ٌِ َِّي َب اِٗٔبَضا َوتُُوف ٌَ ٥ِ ُی َٟ ٥َ َو َّ٠

اةٔ َواِحَتَح٥َ َر  َّٟٔذی٩َ أَک٠َُوا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٔ أَِػَحابٔطٔ ا اة َّٟٔذی أَک١ََ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ًَََّي کَاص٠ٔٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 ٔ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ ٔ َوصَُو ٣َِولّي َٟٔبنٔي بََیاَؿَة ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َحذَّ ة رِفَ
ٔ٪ َواٟظَّ َِِٟقِ أْٟذ َحَح٤َُط أَبُو ص٨ِٕٔذ بٔا َْ ث٨ََا  َة َحذَّ ٔذ یَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

 ََ َ َٟطُ یَُضودٔیَّْة بَٔخِیَ ٥َ أَصَِذِت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٤ِزٕو  ًَ ا٢َ ب٩ِٔ  َٗ  ٕ ّة ٧َِحَو َحٔذیٔث َجابٔز  َطاّة ٣َِؼ٠ٔیَّ

أَِر  َٓ زُوٕر اِْلَِنَؼارٔیُّ  ٌِ ََأئ ب٩ِٔ ٣َ َ َِٟ ٤َاَت بِْٔشُ ب٩ُِ ا ََٓذَِکَ ٧َِحَو َحٔذیٔث َٓ ٔت  ٌِ َّٟٔذی َػ٨َ ًَََّي ا َِٟیُضودٔیَّةٔ ٣َا َح٠َ٤َٔک  ٔلَي ا َس١َ إ

ِٟٔحَحا٣َةٔ  ٥ِ یَِذُِکِ أ٣ََِز ا َٟ ت٠َِٔت َو ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  أ٣َََز بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ  ٕ  َجابٔز

ھا ب، رضح

 

َ

رری، انب فبہ، ویسن، انب 
ھ
م

ت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک الہ ربیخ یک امیلسؿ نب داؤد 

 اکی وہیدی وعرت ےن ینھب وہیئ رکبی ںیم زرہ المای رھپ اےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دہہی رکدای۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

اسھت آپ ےک احصہب یک اکی امجتع ےن یھب اھکای سپ فملس ےن رکبی یک دتس اک وگتش ایل افر اس ںیم ےس اھکای افر آپ ےک 

ااچکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک اےنپ اہوھتں وک اھکےن ےس رفک ول۔ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہک آپ وک سک ےن اتبای آپ ےن رفامای ہک ےھجم  فملس ےن وہیدہی وک البای رھپ اس ےس اہک ہک ایک وت ےن اس رکبی ںیم زرہ المای اھت اس ےن اہک

ریمے اہھت ںیم دتس ےن التبای۔ اس ےن اہک ہک یج اہں نکیل ںیم ےن اس ےس آپ ےک لتق اک ارادہ ںیہن ایک اھت فہ ےنہک یگل ہک ںیم ےن 

آپ یبن ںیہن ںیہ وت مہ اس ےس راو  اہک ہک ارگ آپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ وت ہی زرہ آپ وک اصقنؿ ںیہن اچنہپےئ اگ افر ارگ 

احلص رکںی ےگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اعمػ رکدای افر اےس زسا ںیہن دی افر اس رکبی ےک اھکےن ےک دعب 

ےئ افر آپ وک آپ ےک ضعب احصہب ااقتنؽ رک ےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رکبی ےک اھکےن یک فہج ےس ےنچپ وگلا

 اوبدنہ ےن گنیس افر رھچی ےک ذرہعی ےس ےنچپ اگلےئ افر اوبدنہ ینب ایبہض اک آزاد رکدہ الغؾ اھت وجااصنر اک اکی ہلیبق ےہ۔

ھا ب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

رری، انب فبہ، ویسن، انب 
ھ
م

 امیلسؿ نب داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وج یسک وک زرہ الھکےئ ای الپےئ افر فہ رماجےئ وت ایک اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ؟

     1095    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہو٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز،  :  راوی

ا٢َ کَا َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ًَِزٕو  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  َ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ََ یَأِک١ُُ  َِٟضٔذیََّة َو َب١ُ ا ِ٘ ٥َ َی ٩ًَِ أَبٔي َوَس٠َّ ٤ًَِزٕو  ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ ٍٕ آََخَ  َة فٔي ٣َِؤؿ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ َة َحذَّ َٗ َذ اٟؼَّ

َِٟضذٔیَّةَ  َب١ُ ا ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٥ِ یَِذُِکِ أَبَا صَُزیَِزَة  َٟ ََ َیأِک١ُُ  َس٤َ٠ََة َو ةَ  َو َٗ َذ َٟطُ  اٟؼَّ أَصَِذِت  َٓ َزاَد 

أَِرَس  َٓ زُوٕر  ٌِ ََأئ ب٩ِٔ ٣َ َ َِٟ ٤ََٓاَت بِْٔشُ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ  ٕ ّة ٧َِحَو َحٔذیٔث َجابٔز ََ َطاّة ٣َِؼ٠ٔیَّ َ ا٢َ ٣َا َیُضودٔیَّْة بَٔخِیَ َ٘ َٓ َِٟیُضودٔیَّةٔ  ٔلَي ا ١َ إ

ََٓذَِکَ ٧َِحَو َحٔذیٔث َجا ٔت  ٌِ َّٟٔذی َػ٨َ ًَََّي ا ٥ِ یَِذُِکِ َح٠َ٤َٔک  َٟ ت٠َِٔت َو ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َٓأ٣َََز بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ  ٕ بٔز

ِٟٔحَحا٣َةَ   ا

فبھ نب ہیقب، اخدل، دمحم نب رمع، اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

 ںیم اکی ینھب وہیئ رکبی دہہی یک۔ اجرب یک دحثی یک رطح یہ اس وک ایبؿ ایک ےہ آےگ رفامای ہک اس ےس اکی وہیدہی وعرت ےن ربیخ

رشب نب اربلاء نب رعمفر االاصنری ااقتنؽ رک ےئگ آپ ےن وہیدہی وک الب اجیھب افر اس ےس رفامای ہک سک زیچ ےن ےھجت اس اکؾ ےک رکےن رپ 

یک۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای ہک وت اےس لتق رکدای ایگ اوہنں ےن ےنچپ آامدہ ایک؟اجرب یک رطح یہ دحثی ایبؿ 

 وگلاےن اک ذرک ںیہن ایک۔

 فبھ نب ہیقب، اخدل، دمحم نب رمع، اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ےن اےنپ الغؾ وک لتق رکدای ای ہلثم رکدای وت اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ ای ںیہن ؟



 

 

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اےنپ الغؾ وک لتق رکدای ای ہلثم رکدای وت اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ ای ںیہن ؟

     1096    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ جٌذ، طٌبہ، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٗتادہ، حش٩، س٤زہ :  راوی

َتادَ  َٗ  ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َبُة ح و َحذَّ ٌِ ث٨ََا ُط ٔذ َحذَّ ٌِ َِٟح ًََّٔيُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ َس٤َُزَة أَ٪َّ َحذَّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َة 

٨ًَِاظُ  ِبَذُظ َجَذ ًَ  ََ َت٨َ٠ِاُظ َو٩ِ٣َ َجَذ َٗ ِبَذُظ  ًَ َت١َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

یلع نب دعج، ہبعش، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اتقدہ، نسح، رمسہ ےس اس ےک دنس ےس ایس ےک لثم رمفی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہک سج صخش ےن اےنپ الغؾ وک لتق ایک اھت وت مہ اس اصقص ںیم لتق رکدںی ےگ افر سج ےن اےنپ الغؾ وک دجع  فآہل فملس ےن رفامای

 ایک۔ )انک اکؿ، فریغہ اکےٹ( وت مہ یھب اےس دجع رکںی ےگ۔

 یلع نب دعج، ہبعش، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اتقدہ، نسح، رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اےنپ الغؾ وک لتق رکدای ای ہلثم رکدای وت اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ ای ںیہن ؟

     1097    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتادہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ٌاذب٩ ہظا٦ حرضت  :  راوی

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  َتاَدَة بٔإِٔس٨َادٔظ َٗ  ٩ًَِ ثَنٔي أَبٔي  ٕ َحذَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ اب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي  َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ

َؼِی٨َاُظ ث٥َُّ َذَِکَ  َْ ِبَذُظ  ًَ َصي  َْ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َیأٟٔسيُّ  اہللُ  ا٢َ أَبُو َداُود َوَرَواُظ أَبُو َداُوَد اٟلَّ َٗ ادٕ  َبَة َوَح٤َّ ٌِ ٣ِٔث١َ َحٔذیٔث ُط



 

 

 ٕ اذ ٌَ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ ٣ِٔث١َ َحٔذیٔث ٣ُ

دمحم نب ینثم، اعمذنب اشہؾ رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اس یک دنس ےس ایس ےک لثم رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ملس ےن رفامای سج صخش ےن اےنپ الغؾ وک یصخ ایک مہ یھب اےس یصخ رکںی ےگ رھپ ہبعش یک دحثی یہ ےک لثم ایبؿ ایک۔ اامؾ اوبداؤد ف

 رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک اوبداؤد اایطلیسل ےن اعمذ نب اشہؾ یک رطح یہ رفاتی ایک ےہ۔

 اعتیل ہنعدمحم نب ینثم، اعمذنب اشہؾ رضحت اتقدہ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اےنپ الغؾ وک لتق رکدای ای ہلثم رکدای وت اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ ای ںیہن ؟

     1098    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، سٌیذ ب٩ ًا٣ز، ابورعوبہ، حرضت ٗتادہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

بَ  ٌِ َتاَدَة بٔإِٔس٨َادٔ ُط َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي رَعُ  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔیُذ ب٩ُِ  ث٨ََا َس ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َِٟحَش٩َ َحذَّ َة ٣ِٔث٠َُط َزاَد ث٥َُّ إٔ٪َّ ا

ِبذٕ ٧َٔسَي َصَذ  ٌَ َت١ُ رُحٌّ بٔ ِ٘ ََ یُ و٢ُ  ُ٘ َََٓاَ٪ َی َِٟحٔذیَث   ا ا

نسح نب یلع، دیعس نب اعرم، اوبرعفہب، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ہبعش یک دحثی یک رطح یہ وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی یھب 

 دبہل ںیم لتق ںیہن ایک اجےئ اگ۔ااضہف ےہ ہک نسح نب یلع رھپ اس دحثی وک وھبؽ ےئگ افر ےنہک  ےگ ہک آزاد آدیم وک الغؾ ےک 

 نسح نب یلع، دیعس نب اعرم، اوبرعفہب، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایصد اک ایبؿ



 

 

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1099    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٗتادہ، حش٩ :  راوی

ِبذٔ  ٌَ ِٟ َُِٟحُّ بٔا ادُ ا َ٘ ََ یُ ا٢َ  َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ  َحذَّ

 اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ۔ملسم نب اربامیہ، اتقدہ، نسح اس دنس ےس 

 ملسم نب اربامیہ، اتقدہ، نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ےن اےنپ الغؾ وک لتق رکدای ای ہلثم رکدای وت اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ ای ںیہن ؟

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ وک لتق رکدای ای ہلثم رکدای وت اس ےس اصقص ایل اجےئ اگ ای ںیہن ؟سج ےن اےنپ 

     1100    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ حش٩ ب٩ تش٨ی٥ ًتکي، ٣ح٤ذ ب٩ بْک، سوار، ابوح٤زہ، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے  :  راوی

 دادا

ث٨ََا  اْر أَبُو َح٤ِزََة َحذَّ َحذَّ ٧َََا َسوَّ َ َ ِْ ُذ ب٩ُِ بَِْکٕ أَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتکٔيُّ َحذَّ ٌَ ِٟ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َتِش٨ٔی٥ٕ ا ُذ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِیٕب  ٌَ ٤ِزُو ب٩ُِ ُط ًَ ث٨ََا 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ْخ إ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ٣ُِشَتِصٔ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ا٢َ َویَِحَک ٣َا أَبٔیطٔ  َ٘ َٓ َٟطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ َجارٔیَْة  َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ََُظ  َحبَّ ٣ََذاٛٔي َٓ اَر  َِ َٓ ُط  َٟ ٔ َجارٔیَّة  ا أَبَِصَ َٟٔشیِّذٔظ ا٢َ رَشً َٗ ُل٠َٔب ََٟک  َٓ ًَََّيَّ بٔاٟزَُّج١ٔ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 



 

 

َذِر  ِ٘ ٥ِ٠َ ُی ًَََّي ٣َ  َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ أ٧ََِت رُحٌّ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اذَِصِب  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَََّي ًَ ا٢َ  َٗ تٔي  ٩ِ نُِصَ

ا٢َ ک١ُِّ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ  َٗ  ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَِو 

ی، دمحم نب رکب، وسار، اوبزمحہ، رضحت رمع

ک

 

ؼی

ف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت دمحم نب نسح نب مینست 

ا ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش اتخیچ الچات آای ہک اس یک ولڈنی یھت آپ ےن رفامای ہک ریتا ربا وہ ایک وہ

ےن امرے ریغت ےک ریما وضع انتلس اکٹ دای وت روسؽ  ےھجت؟ اس ےن اہک ہک تہب ربا وہا اس ےن اےنپ امکل یک ولڈنی وک دھکی ایل وت اس

ےئ وت اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس آدیم وک ریمے اپس الای اجےئ انچہچن اےس التش ایک ایگ  رگ فہ اےس اپےن رپ اقدر ہن وہ

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما دمداگر وکؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس اہک ہک اج وت آزاد ےہ اس ےن اہک ہک 

 وہاگ آپ ےن رفامای ہک رہ املسمؿ رپ ریتی دمد رکان رضفری ےہ ای رفامای ہک رہ ومنم رپ ریتی دمد رفض ےہ۔

ی، دمحم نب رکب، وسار، اوبزمحہ، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک :  رافی

ک

 

ؼی

  دادادمحم نب نسح نب مینست 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقتم اک ایبؿ

     1101    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ٌني، ح٤اد ب٩ زیذ، یحیي ب٩ سٌیذ، بظيَ ب٩ یشار، حرضت سہ١ ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یرسہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ  :  راوی

 ب٩ ابوحث٤ہ اور حرضت رآٍ ب٩ ْذیخ

ادُ ب٩ُِ  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ ا َة َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ٩ًَِ َحذَّ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َس َزیِٕذ 

ِبَذ اہللٔ بِ بَُظ  ًَ ٕ َو ود ٌُ ٔذیٕخ أَ٪َّ ٣َُحیَِّؼَة ب٩َِ ٣َِش َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحِث٤ََة َوَرآ ٔ ب٩ِٔ َیَشإر  ا َٗٔب١َ يَِ َ٘ ٩َ َسِض١ٕ ا٧َِل٠َ

َحاَئ  َٓ َِٟیُضوَد  اتََّض٤ُوا ا َٓ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ًَ ت١َٔ  ُ٘ َٓ ا فٔي ا٨َِّٟخ١ٔ  َٗ َترَفَّ َٓ  ََ َ ِیَ طٔ حَُویَِّؼُة  َْ ِّ٤ًَ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ َواب٨َِا  وُظ  ُْ أَ



 

 

ٔ أَْٔیطٔ َوصُوَ  ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ فٔي أ٣َِز  ٥َ ََٓت٠َََّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أََتِوا ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٓ َّي اہللُ  َو٣َُحیَِّؼُة  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ زُص٥ُِ  َِ أَِػ

٠َِیطٔ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ًَ َ٘ َٓ ٔ َػاحٔبٔض٤َٔا  ََٓت٤ََّ٠ََا فٔي أ٣َِز  َََُ ِٛ َ ِ اِْل ا٢َ َٟٔیِبَذأ َٗ ََ أَِو  ِ ََ اِلَُٜ ِ ٥َ اِلَُٜ ٔش٥ُ َوَس٠َّ ِ٘ ٥َ یُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َػَّ

٥ِ َنِظ  َٟ اُٟوا أ٣َِْز  َٗ تٔطٔ  ٍُ بٔز٣َُّ َٓ ُیِذ َٓ ًَََّي َرُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٤ُِشوَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٤ِٔشيَن َْ َْ َِّئ٥ُُِٜ یَُضودُ بٔأَی٤َِأ٪  َ ُتَ َٓ ا٢َ  َٗ  ُٕ ٔ َٕ ٧َِح٠ ِی َٛ َضِذُظ 

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٗ ًَ َّي اہللُ  َوَداُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ا٢َ  َٗ اْر  َّٔ ُٛ ِو٦ْ  َٗ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٠ُِت ٣ٔزِبَّذا ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َْ ا٢َ َسِض١ْ َد َٗ َب٠ٔطٔ 

ُض٥ِ یَِو٣ّا ََفَ  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ َٟ َٗ اْد َصَذا أَِو ٧َِحَوُظ  ا٢َ َح٤َّ َٗ ّة بٔزِٔج٠َٔضا  ـَ ِٛ ْة ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک اِْلٔب١ٔٔ َر َٗ ِتنٔي ٧َا ـَ َٛ ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ بِْٔشُ ب٩ُِ ا

وَ٪ َد٦َ َػ  ُّ٘ ٤ِٔشيَن َی٤ٔی٨ّا َوَتِشَتٔح َْ ُٔوَ٪  ٔ ا٢َ ٓٔیطٔ أََتِح٠ َٗ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َس ٥ِ یَِذُِکِ بِْٔشْ َو٣َأْٟک  َٟ ات٥ُِٜٔ٠ٔ َو َٗ احٔب٥ُِٜٔ أَِو 

 ُ َِّئ َ ِؤٟطٔ تَُ َ٘ َبَذأَ بٔ َٓ ٩ًَِ یَِحیَي  اْد َوَرَواُظ اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ا٢َ َح٤َّ َٗ ٤َا  َٛ ٩ًَِ َیِحیَي  ِبَذةُ  ًَ ا٢َ  َٗ ٥ُِٜ یَُضودُ بَٔخ٤ِٔشيَن ی٤َٔی٨ّا َد٣ّا و 

 َٗ  َٚ ا َ٘ ِستِٔح َٔ ٥َِٟ یَِذُِکِ ا ُٔوَ٪ َو ٔ  ا٢َ أَبُو َداُود َوَصَذا َوص٥ِْ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ًَُیِی٨َةَ َیِح٠

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، دمحم نب دیبع ینعم، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، س ری نب اسیر، رضحت لہس نب اوب،ہمث افر رضحت راعف نب 

 سپ فہ یسک ناتسلخؿ ںیم دجا وہ ےئگ دخجی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہصیحم نب وعسمد افر رضحت دبعاہلل نب لہس ربیخ یک رطػ ےلچ

وت دبعاہلل نب لہس وک لتق رکدای ایگ وت اؿ ےک ہلیبق ےک ارفاد ےن وہیدویں رپ تمہت اگلیئ اؿ ےک اھبیئ دبعارلنمح نب لہس افر اؿ ےک 

 نب لہس ےن وج اؿ بس ؤاچ زاد اھبیئ وحہصی نب وعسمد افر ہصیحم بس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر دبعارلنمح

 ےس وھچےٹ ےھت اےنپ اھبیئ ےک ابرے ںیم وگتفگ یک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ڑبے وک اس یک ڑبایئ اک قح دف۔ ای

 روسؽ ارکؾ رفامای ہک اچےیہ ہک ڑبے الکؾ یک ادتباء رکے۔ وت اؿ دفونں ےن اےنپ اسیھت دبعاہلل نب لیہس ےک ابرے ںیم وگتفگ یک وت

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت اچپس ارفاد وہید ےک یسک آدیم رپ سج ےک ابرے ںیم امگؿ وہ ہک اس ےن لتق ایک ےہ مسق 

اھکںیئ۔ رھپ اانپ دیقی اہمترے وحاےل رکدںی )ینعی اقلت( فہ ےنہک  ےگ ہک اےسی اعمہلم رپ ےسج مہ ےن داھکی ںیہن ےسیک مسق اھک ںیل؟ وت 

پ ےن رفامای ہک رھپ وہید اےنپ ںیم ےس اچپس ارفاد ےس ںیمسق اوھٹاںیئ ےگ افر اےنپ وک ڑھچا ںیل ےگ مت ےس فہ ےنہک  ےگ ہک ای روسؽ آ

 ہیلع فآہل اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک فہ وت اکرف وقؾ ںیہ )اؿ یک ومسقں اک ےسیک اابتعر رکںیل( رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل

فملس ےن اینپ اجبن ےس اںیہن دفہی دای۔ لہس ےتہک ںیہ ہک اکی دؿ ںیم اؿ ےک افوٹنں ےک ابڑے ںیم دالخ وہا وت افوٹنں ںیم ےس 

اکی افینٹن ےن ےھجم اینپ اٹگن امردی۔ امحد ےن یھب ہی اس یسیج رفاتی ایبؿ یک ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک رشب نب 

ییحی نب دیعس ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک مت اچپس ںیمسق  الضفمل افر امکل ےن

اھکےن ےک ےیل ایتر وہ افر مت اےنپ اسیھت ےک وخؿ ےک ابرے ںیم ای اےنپ اقلت ےک قحتسم وہاجؤ ےگ )ینعی اصقص ےک( رشبےن اینپ 



 

 

رافویں ےن ییحی ےس امحد یک رطح رفاتی یک ےہ۔ انب ہینیع ےن ییحی ےس   ےک العفہ دفرسےرفاتی ںیم دؾ اک ذرک ںیہن ایک ہکلب رشب

اس وک رفاتی ایک ےہ وت اےنپ اس وقؽ ےس ادتباء یک ہک وہید اچپس ںیمسق اھک رکمت ےس اانپ آپ ڑھچا ںیل ےگ افر اوہنں ےن ااقحتسؼ اک 

 اک فمہ ےہ۔ذرک ںیہن ایک اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی انب ہینیع 

دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ، دمحم نب دیبع ینعم، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، س ری نب اسیر، رضحت لہس نب اوب،ہمث افر رضحت  :  رافی

 راعف نب دخجی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقتم اک ایبؿ

     1102    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ٤ًز ب٩ رسح، اب٩ وہب ٣اٟک، ابي ٟیَّي اب٩ ًبذاہلل ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ س١٬، حرضت سہ١ رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ ب٩ ابي حث٤ہ اور ا٪ كي ٗو٦ ٛے بٌف بڑے اَفاد

ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ًَِبذٔ اٟزَّحِ  َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ َِٟیََّي ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي  ََِٔي ٣َأْٟک  َ َ ِْ َ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب أ َ َ ِْ ٔح أَ ِ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َسِض١ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟرسَّ

ًَِبَذ اہللٔ بِ  ِو٣ٔطٔ أَ٪َّ  َٗ ََأئ  َ َ ُٛ ََُظ صَُو َورَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ  َ َ ِْ َُّط أَ ََ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحِث٤ََة أ٧َ َ ِیَ َْ ٔلَي  َجا إ ٩َ َسِض١ٕ َو٣َُحیَِّؼَة ََخَ

 ِ ي ًَ ٕ أَِو  ٘ٔيَ َٓ َح فٔي  ُٗت١َٔ َوَُطٔ ِذ  َٗ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ َسِض١ٕ  ًَ ََ أَ٪َّ  ٔ َ ِْ ُ أ َٓ ُتَٔي ٣َُحیَِّؼُة  أ َٓ ا٢َ أْمُتَْن َواہللٔ َجِضٕذ أََػابَُض٥ِ  َ٘ َٓ َتَي یَُضوَد  أ َٓ ٕن 

اُٟوا َواہللٔ َٗ َت٠ُِت٤ُوُظ  وُظ حَُویَِّؼُة َوصُ  َٗ ُْ َب١َ صَُو َوأَ ِٗ َ َُٟض٥ِ َذَٟٔک ث٥َُّ أ ََٓذَِکَ  ِو٣ٔطٔ  َٗ ًَََّي  ٔذ٦َ  َٗ َّي  َب١َ َحت ِٗ َ أ َٓ َت٨َ٠ِاُظ  َٗ َََُ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  ِٛ َو أَ

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ َ َّٟٔذی کَاَ٪ بَٔخِیَ ٥َ َوصَُو ا ََٓذَصَب ٣َُحیَِّؼُة َٟٔیَت٠َََّ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسِض١ٕ  ًَ ِ  َو َِّ َ َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

٠ًََِیطٔ  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٥َ حَُویَِّؼُة ث٥َُّ َت٥ََّ٠ََ ٣َُحیَِّؼُة  ََٓت٠َََّ  َّ٩ ِ یُزٔیُذ اٟشِّ َِّ َ ا أَِ٪ َٛ ا أَِ٪ یَُذوا َػاحَٔب٥ُِٜ َوإ٣َّٔ ٥َ إ٣َّٔ َوَس٠َّ

َت٨َ٠ِاظُ یُِؤَذ٧ُوا بََٔحِ  َٗ َّا َواہللٔ ٣َا  َٜتَبُوا إ٧ٔ َٓ ٥َ بَٔذَٟٔک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟیض٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔ ََٜتَب إ َٓ َّي  ٕب  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ

ُٔوَ٪ َوَتِشتَ  ٔ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أََتِح٠ ًَ ٥َ ُٟٔحَویَِّؼَة َو٣َُحیَِّؼَة َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُٕ َل٥ُِٜ یَُضودُ اہللُ  ٔ َتِح٠ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ اُٟوا  َٗ وَ٪ َد٦َ َػاحٔب٥ُِٜٔ  ُّ٘ ٔح



 

 

َِٟیض٥ِٔ ٣ٔ  ٔ َث إ ٌَ َب َٓ  ٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔذظ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َوَداُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ َِٟیُشوا ٣ُِش٤ٔ٠ٔيَن  اُٟوا  ٠َِیض٥ِٔ َٗ ًَ َّي أُِد٠َِْٔت  ٕة َحت َٗ ائََة ٧َا

ا٢َ َسضِ  َٗ اَر  ْة َح٤َِزاُئ اٟذَّ َٗ ِتنٔي ٨ِ٣َٔضا ٧َا ـَ َٛ ِذ َر َ٘ َٟ  ١ْ 

ل، رضحت لہس ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ،ہمث افر 
ھ

َ

ادمح نب رمع نب رسح، انب فبہ امکل، ایب یلیل انب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب 

ہنع نب وعسمد یسک رپاشیین یک اؿ یک وقؾ ےک ضعب ڑبے ارفاد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب لہس افر ہصیحم ریض اہلل اعتیل 

 فہج ےس ربیخ یک رطػ ےلکن وت ہصیحم ریض اہلل اعتیل ہنع فاسپ آےئ افر اوہنں ےن التبای ہک دبعاہلل نب لہس وک لتق رکدای ایگ افر اںیہن

دخا یک مسق دبعاہلل یسک زگےھ ںیم ای یسک ہمشچ ںیم د کنی دای ایگ ےہ افر رھپ فہ وہیدویں ےک اپس آےئ افر اؿ ےس اہک ہک مت ےن یہ 

ریض اہلل اعتیل ہنع وک لتق ایک ےہ فہ ےنہک  ےگ ہک دخا یک مسق مہ ےن اےس لتق ںیہن ایک۔ فہ فاسپ اینپ وقؾ ںیم آےئگ افر اؿ ےس اس 

اہلل  بس اک ذترکہ ایک رھپ فہ افر اؿ ےک اھبیئ وحہصی ریض اہلل اعتیل ہنع وج اؿ ےس ڑبے ےھت افر دبعارلنمح نب لہس وضحر ارکؾ یلص

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ وت ہصیحم ےن ابت رشفع یک افر فہ ربیخ ںیم ےھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ڑبے وک

فآہل  ڑبا رھک۔ آپ رمع ںیم ڑبا اچ ےت ےھت۔ وت وحہصی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وگتفگ یک رھپ ہصیحم ےن وگتفگ یک وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

فملس ےن رفامای ای وت فہ دتی دںی اہمترے اسیھت یک افر ای ہی ہک اؿ ےس االعؿ گنج رکدای اجےئ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اؿ وک اس رطح ھکل دای وت اوہنں ےن اھکل ہک دخا یک مسق مہ ےن اےس لتق ںیہن ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وحہصی، 

ہصیحم افر دبعارلنمح ےس رفامای ہک ایک مت فلح ااھٹےت وہ؟ رھپ مت اےنپ اسیھت )دبع اہلل نب لہس( ےک وخؿ ےک قحتسم وہاجؤ ےگ اوہنں 

ےن اہک ہک ںیہن آپ ےن رفامای ہک رھپ وہیدی اہمترے ےیل مسق ااھٹںیئ ےگ اوہنں ےن اہک ہک فہ وت املسمؿ ںیہن ںیہ۔ سپ روسؽ اہلل 

آہل فملس ےن اینپ رطػ ےس اںیہن دتی ادا یک۔ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اپس وسافاینٹنں یلص اہلل ہیلع ف

 ںیجیھب اہیں کت ہک اؿ ےک رھگفں ںیم دالخ رکدی ںیئگ لہس ےتہک ںیہ ہک اؿ ںیم ےس اکی رسخ افینٹن ےن ےھجم الت امر دی یھت۔

ل، رضحت لہس ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ادمح نب رمع نب رسح، انب فبہ ام :  رافی
ھ

َ

کل، ایب یلیل انب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب 

 ،ہمث افر اؿ یک وقؾ ےک ضعب ڑبے ارفاد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقتم اک ایبؿ



 

 

     1103    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، ٛثيَب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ػباح اب٩ سٔیا٪، وٟیذ، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪  :  راوی

 ٛے دادا

ث٨ََا ٣ُ  ث٨ََا ح و َحذَّ ََ َحذَّ ا َٗ ثٔيَُ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ  َٛ أٟٕذ َو َْ ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ َِٟؤٟیُذ  ٧َََا ا َ َ ِْ َیاَ٪ أَ ِٔ بَّأح ب٩ِٔ ُس ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ َح٤َّ

َشا٣َةٔ َرُجَّل  َ٘ ِٟ َت١َ بٔا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ٤ِزٕو   ٩ِ٣ٔ بَنٔي َنِصٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ًَ

 ًَ ةٔ اٟزَُُّأئ  ا٣َطُ ٣َِح٤ُودْ بَٔبَِحَ َٗ ٕ أَ ة ٕ بَٔبَِحَ ُِٔى ٣َِح٤ُود َٟ ُتو٢ُ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوصََذا  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٔ ة َِٟبَِحَ ٔة ا ًَََّي ََّي َطمِّ ٟٔیَّ  َوِحَذُظ 

 ٔ ة َِٟبَِحَ َة ٟٔیَّةٔ ا  َطمِّ ٟٔیَّ

 فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی ومحمد نب اخدل، ریثکنب دیبع، دمحم نب ابصح انب ایفسؿ، فدیل، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ

رکےت ںیہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اسقتم ےک ذرہعی اکی صخش وک وج ینب رضن نب امکل اک اھت رحة ارلاغ ےک اقمؾ رپ 

رجبة اکظفل رصػ ومحمد ےن لتق ایکرافی ےتہک ںیہ ہک اقلت افر وتقمؽ دفونں ایہن ںیم ےس ےھت۔ افر ہی ومحمد نب اخدل ےک اافلظ ںیہ۔ 

 اہک ہک ہیل ارحبلة ےک انکرے رپ۔

 ومحمد نب اخدل، ریثکنب دیبع، دمحم نب ابصح انب ایفسؿ، فدیل، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسقتم ںیم اصقص رتک رکدای اجےئ اگ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقتم ںیم اصقص رتک رکدای اجےئ اگ

     1104    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ػباح زًرفاِي، ابونٌی٥، سٌیذ ًبیذ كائي، بظيَ ب٩ یشار :  راوی



 

 

َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ بَُظ َحذَّ ائٔيُّ  ٌٔیُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ اٟلَّ ث٨ََا َس ِی٥ٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ أِيُّ َحذَّ ًِرَفَ بَّأح اٟزَّ ذٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٔ ب٩ِٔ َیَشارٕ ٣َُح٤َّ يَِ

وِ  َٗ ا ٩ِ٣ٔ  ََُظ أَ٪َّ َنرَفّ َ َ ِْ َ ُط َسِض١ُ ب٩ُِ أَبٔي َحِث٤ََة أ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٥َ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ُی ًَ ُٗوا ٓٔیَضا َز ََٓترَفَّ  ََ َ ِیَ َْ ٔلَي  وا إ ُ٘ ٣ٔطٔ ا٧َِل٠َ

 ََ َت٨َ٠ِاُظ َو َٗ اُٟوا ٣َا  َ٘ َٓ َت٠ُِت٥ِ َػاحٔب٨ََا  َٗ اُٟوا ٠َّٟٔٔذی٩َ َوَجُذوُظ ٨ًَِٔذص٥ُِ  َ٘ َٓ تٔیَّل  َٗ َوَجُذوا أََحَذص٥ُِ  ٔلَي ٧َٔبيِّ َٓ ٨َا إ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ اتَّٔل  َٗ ٨َ٤ِٔ٠ًَا   

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  ٔ اہللٔ َػَّ َیِح٠ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َْة  ٨ََٟا بَیِّ اُٟوا ٣َا  َٗ َت١َ َصَذا  َٗ ًَََّي ٩ِ٣َ  ٨َٔة  ِٟبَیِّ ُض٥ِ َتأِتُؤِي بٔا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا طٔ َوَس٥ََّ٠  َٗ ُٔوَ٪ َل٥ُِٜ 

٥َ أَِ٪ یُِبٔل١َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َظ ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ ََْٓکٔ  ٔ َِٟیُضود ةٔ ََ ٧َزَِضي بٔأَی٤َِأ٪ ا َٗ َذ َوَداُظ ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ إٔب١ٔٔ اٟؼَّ َٓ  َد٣َطُ 

 نسح نب دمحم نب ابصح زرفعاین، اوبمیعن، دیعس دیبع عایئ، س ری نب اسیر ےتہک ںیہ ہک اغابل ااصنر ےک اکی صخش ںیہنج لہس نب ایب ،ہمث اہک

ؼ وہےئگ رھپ اوہنں ےن اےنپ ںیم ےس اکی اجات اھت اںیہن التبای ہک اؿ یک وقؾ ےک دنچ ولگ ربیخ یک رطػ ےلچ راہتس ںیم بس رفتم

صخش وک وتقمؽ اپای وت اوہنں ےن فاہں ےک ولوگں ےس اہک ہک مت ےن رامرے اسیھت وک لتق ایک ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک مہ ےن اےس لتق 

فآہل فملس یک رطػ ےلچ۔  ںیہن ایک افر ہن یہ مہ اس ےک اقولتں وک اجےتن ںیہ لہس نب ایب ،ہمث ےتہک ںیہ ہک سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

آپ ےن اؿ ےس رفامای ہک مت وگاہ الؤ اقلت رپ۔ اوہنں ےن اہک ہک رامرے اپس وت وگاہ ںیہن ےہ اقلت رپ۔ آپ ےن رفامای ہک رھپ وہید 

 ےن اس اہمترے ےیل مسق ااھٹںیئ ےگ اوہنں ےن اہک ہک مہ وہیدویں یک ومسقں رپ رایض ںیہن ںیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ابت وک اندنسپ رفامای ہک دبعاہلل نب لہس ےک وخؿ وک ابلط افر اضعئ رکدںی وت آپ ےن دصہق ےک افوٹنں ںیم ےس وسافٹن دے رکاؿ 

 یک دتی ادا رکدی۔

 نسح نب دمحم نب ابصح زرفعاین، اوبمیعن، دیعس دیبع عایئ، س ری نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقتم ںیم اصقص رتک رکدای اجےئ اگ

     1105    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي ب٩ راطذ، ٫ظی٥، ابوحیا٪ تیَّم، ًبادہ اب٩ رٓاًہ، حرضت رآٍ ب٩ ْذیخ :  راوی



 

 

َبایَُة ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َِّیَّٔمِّ َحذَّ اَ٪ اٟت ٩ًَِ أَبٔي َحیَّ ٧َََا صَُظِی٥ْ  َ َ ِْ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َرأطٕذ أَ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٔذیٕخ َحذَّ َْ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ َرآ ًََة  ا َٓ  رٔ

ٔلَي َٙ أَِؤَٟیاُؤُظ إ َٓا٧َِل٠َ  ََ َ َّ بَٔخِیَ ُتو ِ٘ ا٢َ أَِػَبَح َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ٣َ ا٢َ  َٗ َ٘ َٓ َٟطُ  َٔک  وا ذَٟ ََٓذَِکُ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔي ٥ِ ی٩َُِٜ ث٥ََّ أََحْذ ٩ِ٣ٔ ا َٟ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ِت١ٔ َػاحٔب٥ُِٜٔ  َٗ ًَََّي  ِذ َل٥ُِٜ َطاصَٔذأ٪ َیِظَضَذأ٪  َٗ ٤ََّا ص٥ُِ َیُضودُ َو َن َوإ٧ٔ

ًَََّي  ًَ َیِحتََُٔؤَ٪  َّي اہللُ  َوَداُظ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ أَبَِوا  َٓ ُٔوص٥ُِ  اِسَتِح٠َ َٓ ٤ِٔشيَن  َْ َتاُروا ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ِْ ا َٓ ا٢َ  َٗ ًَِو٥َ ٩ِ٣ٔ صََذا  ٥َ ٩ِ٣ٔ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ  ٨ًِٔٔذظ

م، اوبایحؿ یمیت، ابعدہ انب رافہع، رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک اکی حبص وک 
 

ب

 

ص
ه

اکی ااصنری صخش نسح نب یلع نب رادش، 

ہک  ربیخ ںیم وتقمؽ اپای ایگ وت اس ےک افایلء یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےلچ افر آپ ےس اس اک ذترکہ ایک وت آپ ےن رفامای

وکیئ اکی  اہمترے اسیھت ےک لتق رپ وگایہ دںی اوہنں ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں رپ وت املسمونں ںیم ےس

فآہل یھب وموجد ںیہن اھت افر کشیب فہ وت ںیہ یہ وہیدی افر فہ وت اس ےس یھب زایدہ ڑبے اکؾ یک رجاءت رک ےتیل ںیہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

ایک اابتعر فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک سپ وہید ںیم اچپس ارفاد بختنم رک ےک اؿ ےس مسق ول وت اوہنں ےن ااکنر رکدای ہک وہید یک ومسقں اک 

 ےہ( سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک دتی اینپ رطػ ےس ادا یک۔

م، اوبایحؿ یمیت، ابعدہ انب رافہع، رضحت راعف نب دخجی :  رافی
 

ب

 

ص
ه

 نسح نب یلع نب رادش، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقتم ںیم اصقص رتک رکدای اجےئ اگ

     1106    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٌٟزیز ب٩ یحیي رحاِي، ٣ح٤ذ، اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، ب٩ حارث، حرضت  :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ بحیذ

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٔذ ب٩ِٔ إٔبِ َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ نٔي اب٩َِ َس٤َ٠ََة  ٌِ ْذ َی ثَنٔي ٣َُح٤َّ أِيُّ َحذَّ ََِٟحَّ َزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ب٩ُِ َیِحیَي ا



 

 

َِٟحٔذیَث إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ا٢َ إٔ٪َّ َسِضَّل َواہللٔ أَِوَص٥َ ا َٗ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ بَُحِیٕذ   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٔلَي ا َتَب إ َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ   َػَّ

َت٠ِ  َٗ ٤ِٔشيَن ی٤َٔی٨ّا ٣َا  َْ ُٔوَ٪ بٔاہللٔ  ٔ َٜتَبُوا یَِح٠ َٓ َُٓذوُظ  تٔی١ْ  َٗ  ٥ِ ُٛ ٔ ِذ ُؤجَذ بَيَِن أَِهُضز َٗ َُّط  َوَداُظ َیُضوَد أ٧َ َٓ ا٢َ  َٗ اتَّٔل  َٗ ٨َ٤ِٔ٠ًَا   ََ ٨َاُظ َو

 ًَ َّي اہللُ  ةٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٔ ب٤ٔٔائَٔة ٧َا ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔذظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

دبعازعلسی نب ییحی رحاین، دمحم، انب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب اربامیہ، نب احرث، رضحت دبعارلنمح نب دیجب رفامےت ںیہ ہک لہس 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہید وک اھکل ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب ،ہمث وک اس رفاتی ںیم دخا یک مسق فمہ وہایگ ابت ہی ےہ ہک 

کشیب اہمترے درایمؿ اکی وتقمؽ اپای ایگ ذہلا مت اس یک دتی ادا رکف اوہنں ےن اہک ہک مہ اچپس رمہبت اہلل یک مسق اھکےت ںیہ مہ ےن 

ملس ےن اینپ اجبن ےس اؿ یک دتی وس اےس لتق ںیہن ایک افر ہن یہ اس ےک اقلت وک اجےتن ںیہ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 افاینٹنں ادا ںیک۔

 دبعازعلسی نب ییحی رحاین، دمحم، انب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب اربامیہ، نب احرث، رضحت دبعارلنمح نب دیجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقتم ںیم اصقص رتک رکدای اجےئ اگ

     1107    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ اور س٠امی٪ بني یشار انؼار ٛے ٛر٭  :  راوی

 ٟوگوں

ًََّٓٔيٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َ٪ َحذَّ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوُس٠َامِیَ ًَ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا   ب٩ِٔ َیَشارٕ َحذَّ

ٔ َوبََذأَ بٔض٥ِٔ  ا٢َ ٠َِٟٔیُضود َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ ٩ًَِ رَٔجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َ٘ َٓ أَبَِوا  َٓ ٤ُِشوَ٪ َرُجَّل  َْ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ُٕ ٔ یَِح٠

 ًَ َّي اہللُ  ٠ََضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ َح َٓ ِیٔب یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َِ ِٟ ًَََّي ا  ُٕ ٔ اُٟوا ٧َِح٠ َٗ وا  ُّ٘ َُّط َِٟٔأَِنَؼارٔ اِسَتٔح ًَََّي َیُضوَد ْٔل٧َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ دٔیَّة 



 

 

 ُؤجَذ بَيَِن أَِهُضزٔص٥ِٔ 

 نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر امیلسؿ ینب اسیر ااصنر ےک ھچک ولوگں ےس ایبؿ رکےت ںیہ نسح

دای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہید ےس رفامای ہک ایہن ےس ادتباء یک ہک مت ںیم ےس اچپس آدیم فلح ااھٹںیئ وت اوہنں ےن ااکنر رک

ر ےس رفامای ہک اانپ قح اثتب رکف اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اکی وپدیشہ اعمہلم رپ مسق وت آپ ےن ااصن

 اھکںیئ؟ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہیدویں رپ دتی ریھک ویکہکن وتقمؽ اںیہن ےک درایمؿ اپای ایگ اھت۔

 رمعم، زرہی، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر امیلسؿ ینب اسیر ااصنر ےک ھچک ولوگںنسح نب یلع، دبعارلزاؼ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقتم ںیم اصقص رتک رکدای اجےئ اگ

     1108    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ٤٫ا٦، ٗتادہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِذ ُرقَّ َرأُِسضَ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َجارٔیَّة ُؤجَذِت  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ٧َََا َص٤َّ َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََٟضا َحذَّ ٘ٔی١َ  َٓ ا بَيَِن َحَحَزی٩ِٔ 

 ٩ِ٣َ َٖ ََ َ ت ًِ ا َٓ َِٟیُضودٔیُّ  أَُْٔذ ا َٓ أَِو٣َِت بَٔزأِٔسَضا  َٓ َِٟیُضودٔیُّ  َ ا َّي ُسَّمِّ ََُٓلْ٪ َحت ََُٓلْ٪ أَ ١َ بٔٔک َصَذا أَ ٌَ َّي اہللُ َٓ أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ

 ٔ ِٟٔحَحاَرة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یَُزقَّ َرأُِسطُ بٔا

ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ڑلیک اس احتل ںیم اپیئ یئگ ہک اس اک رس دف رھتپفں  دمحم نب ریثک، امھؾ، اتقدہ، رضحت اسن

ےک درایمؿ لچک دای ایگ اھت )نکیل فہ ایھب زدنہ یھت( اس ےس وپاھچ ایگ ہک ریتے اسھت ہی سک ےن ایک؟ ایکالفں ےن؟ ایکالفں ےن؟ 

ےنل یک احتل ںیم ںیہن یھت( اہیں کت ہک اکی وہیدی اک انؾ ایل ایگ وت اس ےن )ینعی اس ےس انؾ ےل رک وپاھچ اجات راہ ویکہکن فہ وخد وب

ہک اےنپ رس ےس ااشرہ ایک )اہں( انچہچن اےس ڑکپ ایل ایگ وت اس ےن ارتعاػ رجؾ رک ایل سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای 



 

 

 اس اک رس یھب ایس رطح لچک دای اجےئ۔

 امھؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع دمحم نب ریثک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اسقتم ںیم اصقص رتک رکدای اجےئ اگ

     1109    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ  ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ َت١َ َجارٔیَّة ٩ِ٣ٔ َحذَّ َٗ ٪َّ یَُضودٔیًا 

 َ ًََّ َّي اہللُ اِْلَِنَؼارٔ  ُتَٔي بٔطٔ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ أ َٓ أَُْٔذ  َٓ ِٟٔحَحاَرةٔ  ٠ٔیٕب َوَرَؿَخ َرأَِسَضا بٔا َٗ اَصا فٔي  َ٘ ِٟ ََٟضا ث٥َُّ أَ أ٣َََز بٔطٔ ي حَُّٓٔيٕ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ًَ ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ َّي ٣َاَت  َّي ی٤َُوَت ََفُٔج٥َ َحت  ٩ِ أَیُّوَب ٧َِحَوظُ أَِ٪ یُزَِج٥َ َحت

ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی ےن اکی ااصنری 

 ڑلیک وک اس اک زویر ےننیھچ ےک ےیل لتق ایک رھپ اےس اکی رہگے ونکںی ںیم ڈاؽ دای افر اس ےک رس وک رھتپفں ےس لچک دای اس وہیدی وک

ےئ رگاتفر رکایل ایگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای ایگ وت آپ ےن اےس اسگنسر رکےن اک مکح دای اہیں کت ہک فہ رماج

انچہچن اےس رمج رکدای ایگ اہیں کت ہک فہ رم ایگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک انب رججی ےن یھب اویب ےس اس دحثی وک رفاتی ایک 

 ےہ۔

 ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسقتم ںیم اصقص رتک رکدای اجےئ اگ

     1110    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ اب٩ ادریص، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیذ اپ٨ے دادا :  راوی

ٔ أ٧ََٕص  ظ ٩ًَِ َجذِّ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕذ  ٩ًَِ صَٔظا٦ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا اب٩ُِ إِٔدرٔیَص  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َ َحذَّ ٠َِیَضا  أَ٪َّ َجارَٔیّة ک ًَ اَ٪ 

٥َ َو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠َِیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَ  ١َ َْ َذ َٓ  ٕ َؿَخ َرأَِسَضا َیُضودٔیٌّ بَٔحَحز ََٟضا ََفَ ََٟضا ٩ِ٣َ أَِوَؿاْح  ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٙ بَٔضا َر٣َ

تَ  َٗ َت٠َٔک ََُٓلْ٪  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ََ بَٔزأِٔسَضا  َِٟت  ا َ٘ َٓ َت٠َٔک  َٗ ََُٓلْ٪  َت٠َٔک  ٥ِ بَٔزأِٔسَضا َٗ ٌَ َِٟت َن ا َٗ َت٠َٔک  َٗ ا٢َ ََُٓلْ٪  َٗ ََ بَٔزأِٔسَضا  َِٟت  ا َٗ ٠َٔک 

ت١َٔ بَيَِن َحَحَزی٩ِٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ 

زویر ےنہپ وہےئ یھت اکی وہیدی ےن  امثعؿ نب اوبہبیش انب ادرسی، ہبعش، اشہؾ نب زدی اےنپ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی ڑلیک

اس اک رس لچک دای رھتپ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ڑلیک ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وت اس ںیم ایھب زدنیگ یک ھچک رقم 

۔ آپ ےن وموجد یھت آپ ےن اس ےس رفامای ہک ےھجت سک ےن لتق ایک ےہ؟ ایک الفں ےن؟ اس ےن اےنپ رس ےک ااشرہ ےس اہک ہک ںیہن

رفامای ہک سک ےن ےھجت لتق ایک؟ ایک الفں ےن لتق ایک ےہ؟ اس ےن اےنپ رس ےک ااشرہ ےس اہک ہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای ہک ایک ےھجت الفں ےن لتق ایک ےہ؟ اس ےن رس ےک ااشرہ ےس اہک ہک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس لتق رکےن اک مکح 

 ای انچہچن اےس دف رھتپفں ےک درایمؿ لچک رک لتق رک دای ایگ۔د

 امثعؿ نب اوبہبیش انب ادرسی، ہبعش، اشہؾ نب زدی اےنپ دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکرف ےک دبہل ںیم املسمؿ وک لتق رکےن اک مکح

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اکرف ےک دبہل ںیم املسمؿ وک لتق رکےن اک مکح



 

 

     1111    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣شذد، یحیي ب٩ سٌیذ، سٌیذ ب٩ ابورعوبہ، ٗتادہ، حش٩، ٗیص ب٩ ًباد :  راوی

ْد  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي رَعُ ٧َََا َس َ َ ِْ ٌٔیٕذ أَ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َس ََ َحذَّ ا َٗ

َِٟیَک َرُس  ٔ ًَضَٔذ إ ٨َ٠ِا َص١ِ  ُ٘ َٓ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ًََّٓٔيٕ  ٔلَي  ُت أ٧ََا َواِْلَِطتََُ إ ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ  ٕ ِیٔص ب٩ِٔ ًَُباد َٗ َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ و٢ُ اہللٔ َػَّ ًَ ي اہللُ 

َد ٛٔتَ  أََِخَ َٓ ا٢َ  َٗ ْد  ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ََّ ٣َا فٔي َٛٔتابٔي َصَذا  ٔ ََ إ ا٢َ  َٗ ّة  ًَا٣َّ ٔلَي ا٨َّٟأض  َضِذُظ إ ٌِ ٥ِ َی َٟ ا٢َ أَِح٤َُذ َٛٔتابّا ٩ِ٣ٔ َطِیّئا  َٗ ابّا َو

ُ د٣َٔاُؤصُ  أ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪ َتََا إَٔذا ٓٔیطٔ ا َٓ ٔٔطٔ  أب َسِی َت١ُ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َٔقَ ِ٘ ََ ُی  ََ تٔض٥ِٔ أَِد٧َاص٥ُِ أَ ًَََّي ٩ِ٣َ ٔسَواص٥ُِ َوَیِشَعي بٔٔذ٣َّ ٥ِ َوص٥ُِ یَْذ 

 َٓ ٔشطٔ َو٩ِ٣َ أَِحَذَث َحَذثّا أَِو آَوی ٣ُِحٔذثّا  ِٔ ََّي َن ٌَ َٓ ٔ ٩ِ٣َ أَِحَذَث َحَذثّا  ًَِضٔذظ ًَِضٕذ فٔي  ََ ذُو  ٨َُة اہللٔ بََٔأَفٕ َو ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ

 ِٟ َد َٛٔتابّاَوا أََِخَ َٓ وبََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي رَعُ ْد  ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ٌٔيَن  َٜةٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ  ٤َََلئ

ادمح نب لبنح، دسمد، ییحی نب دیعس، دیعس نب اوبرعفہب، اتقدہ، نسح، سیق نب ابعد ےتہک ںیہ ہک ںیم افر ارتش نب امکل رضحت یلع ےک 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آپ ےس وکیئ ابت وصختیص ےس یہک ےہ ہک وج دفرسفں اپس ےلچ ےئگ افر اؿ ےس اہک ہک ایک روس

رفامیئ وساےئ اس ےک وج ھچک ریمی اس اتکب ںیم ےہ؟  ےس ومعام ہن یہک وہ؟ رفامای ہک ںیہن ھجم ےس وکیئ اخص ابت اگل ایبؿ ںیہن

اکنیل۔ ادمح نب لبنح ےن رفامای ہک اینپ ولتار یک اینؾ ےس اکی  دسمد ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اینپ اتکب

اتکب اکنیل وت اس ںیم اھکل اھت ہک املسمؿ اسرے اےنپ وخؿ ےک ابرے ںیم ربارب ںیہ افر اےنپ ریغ )افکر( ےک اعمہلم ںیم فہ اکی اہھت 

ےہ افر سج ےن وکیئ یئن ابت اکنیل وت فہ ایس  ںیہ اؿ ںیم ادین اؿ ےک ذہم ںیم وکشش رکے اگ افر ہن یہ ذیم بج کت احتل دہع ںیم

 ےک افرپ وہیگ افر سج ےن وکیئ یئن ابت دیپا یک ای یسک دبیتع وک انپہ دی وت اس رپ اہلل افر اس ےک رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ۔

 ادمح نب لبنح، دسمد، ییحی نب دیعس، دیعس نب اوبرعفہب، اتقدہ، نسح، سیق نب ابعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اکرف ےک دبہل ںیم املسمؿ وک لتق رکےن اک مکح



 

 

     1112    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے داداًبیذاہلل ب٩ ٤ًز، ٫ظی٥، یحیي ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َس ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ  َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٔٔض٥ِٔ َو٣َُترَسِّ اہللٔ َػَّ ٌٔ ـِ ًَََّي ٣ُ ص٥ُِ  َِٗؼاص٥ُِ َویَزُدُّ ٣ُٔظذُّ ٠َِیض٥ِٔ أَ ًَ ًََّٓٔيٕ َزاَد ٓٔیطٔ َویُحٔيَُ  یض٥ِٔ َذَِکَ ٧َِحَو َحٔذیٔث 

أًٔذص٥ِٔ  َٗ  ًَََّي 

م، ییحی نب دیعس، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ 
 

ب

 

ص
ه

ہک روسؽ ارکؾ دیبع اہلل نب رمع، 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آےگ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع یک دحثی یک رطح یہ ذرک یک اانت ااضہف ایک املسمونں ںیم ےس 

ےک ادین صخش یھب املسمؿ اقلت وک انپہ دے اتکس ےہ افر اؿ اک تخس اؿ ےک زمکفر وک فاسپ ولاٹ اجےئ اگ افر دیماؿ ںیم ڑلےن فاال اؿ 

 ےنھٹیب فاےل رپ ولاٹای اجےئ اگ۔

م، ییحی نب دیعس، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی
 

ب

 

ص
ه

 دیبعاہلل نب رمع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپےئ وت ایک رکے؟وج صخش اینپ ویبی ےک اپس یسک ریغ رمد وک 

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اینپ ویبی ےک اپس یسک ریغ رمد وک اپےئ وت ایک رکے؟

     1113    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ًبذاٟو٫اب ب٩ ٧حذہ حوِط، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ، سہی١، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي :  راوی

ِبُذ  ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ نَي َواحْٔذ  ٌِ ٤َِٟ َِٟحِؤِطُّ ا َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَذَة ا ِبُذ ا ًَ ٌٔیٕذ َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ َحذَّ ٕذ  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ  ا

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َٗ َذ ب٩َِ ًَُباَدَة  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َس ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َٗ ُت٠ُُط  ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََی  اٟزَُّج١ُ َیحُٔذ ٣َ



 

 

 َ٠ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ  ِّٙ َِٟح ٣ََک بٔا َّٟٔذی أَِِکَ ْذ بَََّي َوا ٌِ ا٢َ َس َٗ  ََ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  و٢ُ َػَّ ُ٘ ٔلَي ٣َا َی وا إ ٌُ ٥َ اِس٤َ ِیطٔ َوَس٠َّ

ْذ َسیُِّذ  ٌِ و٢ُ َس ُ٘ ٔلَي ٣َا َی َِٟوصَّأب إ ِبُذ ا ًَ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ُٛ 

ہبیتق نب دیعس، دبعاولاھب نب دجنہ وحیط، دبعازعلسی نب دمحم، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رمد اینپ ویبی ےک اپس اکی ریغ رمد  رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی

وک داتھکی ےہ )رحاؾ اکری رکےت وہےئ داھکی ےہ( وت ایک اےس لتق رکدے؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیہن۔ دعس 

ےن آپ وک قح ےک اسھت نب ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ویکں ںیہن؟ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ذات یک مسق سج 

زعت اطعرفامیئ ںیم وت اےس لتق رکدفں اگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ونس اہمترے رسدار ایک ےتہک ںیہ )دعس نب 

 فآہل فملس ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع اینپ وقؾ ےک رسدار ےھت( دبعاولاہب نب دجنہ ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

 ےن رفامای ہک دعس ایک ہہک رےہ ںیہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعاولاھب نب دجنہ وحیط، دبعازعلسی نب دمحم، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿدتی اک  :   ابب

 وج صخش اینپ ویبی ےک اپس یسک ریغ رمد وک اپےئ وت ایک رکے؟

     1114    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ َحذَّ َٗ َذ ب٩َِ ًَُباَدَة  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َػأٟٕح  ٣َأٟٕک 

 ٌَ َّي آتَٔي بٔأَِرَب ٍَ ا٣َِزأَتٔي َرُجَّل أ٣ُِض٠ُٔطُ َحت ِو َوَجِذُت ٣َ َٟ ٥َ أََرأَیَِت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٥ِ  ٔة ُطَضَذاَئ اہللٔ َػَّ ٌَ ا٢َ َن َٗ 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ابعد ےن روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ہک آپ اک ایک ایخؽ ےہ ارگ ںیم اینپ ویبی ےک اسھت یسک ریغ رمد وک اپؤں وت ایک اےس تلہم 



 

 

 اس فتق ہک ںیم اچر وگاوہں وک الؤں۔ رفامای ہک اہں۔ دفں

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس یسک وک ارگ فیلکت چنہپ اجےئ وت ایک مکح ےہ؟ زوکة فوصؽ رکےن فاےل ےک اہھت ےس یطلغ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 زوکة فوصؽ رکےن فاےل ےک اہھت ےس یطلغ ےس یسک وک ارگ فیلکت چنہپ اجےئ وت ایک مکح ےہ؟

     1115    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ٌ٣ز، ز٫زی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ داؤد ب٩ س٠امی٪، ًبذاٟززاٚ،  :  راوی

٩ًَِ رُعِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  َیاَ٪ َحذَّ ِٔ ُذ ب٩ُِ َداُوَد ب٩ِٔ ُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ  ٩ًَِ َوَة 

َث أَبَ  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب ًَ أََتِوا ا٨َّٟٔبيَّ َػ اہللُ  َٓ ُط  َظحَّ َٓ بَُط أَبُو َجِض٥ٕ  رَضَ َٓ تٔطٔ  َٗ ُط َرُج١ْ فٔي َػَذ ََلجَّ َٓ ا  ّٗ َة ٣َُؼذِّ َٔ َّي ا َجِض٥ٔ ب٩َِ حَُذِی َّ

٥َ َلُٜ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ َوَد یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ ِٟ اُٟوا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َذا اہللُ  َٛ ا٢َ َل٥ُِٜ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَزَِؿِوا  َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ  ٥ِ

 َْ ِّي  ِٔ ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ُؿوا  َذا ََفَ َٛ َذا َو َٛ ا٢َ َل٥ُِٜ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَزَِؿِوا  َٓ َذا  َٛ ًَََّي ا٨َّٟأض َو َة  ٔظیَّ ٌَ ِٟ اكْٔب ا

 ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ  ٥ِ ُٛ َ٘  َو٣ُِخََُٔص٥ُِ بٔزَٔؿا ِٟ ٔئ ا٠َِّٟیثٔیِّيَن أََتِؤِي یُزٔیُذوَ٪ ا ََ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ َصُؤ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َػَّ َ٘ َٓ َخَلَب َرُسو٢ُ اہللٔ  َوَد َٓ

أ٣َََزص٥ُِ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ ٤َُِٟضأجزُوَ٪ بٔض٥ِٔ  ََٓض٥َّ ا  ََ اُٟوا  َٗ ُؿوا أََرٔؿیُت٥ِ  َذا ََفَ َٛ َذا َو َٛ ٠ًََِیض٥ِٔ  َزِؿُت  ٌَ ٥َ أَِ٪ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ   َػَّ

ًَََّي ا٨َّٟ  اكْٔب  َْ ِّي  ِٔ ا٢َ إ َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ ا٢َ أََرٔؿیُت٥ِ  َ٘ َٓ زَاَدص٥ُِ  َٓ ًَاص٥ُِ  وا ث٥َُّ َد ُّٔ َٜ َٓ ٨ُِض٥ِ  ًَ وا  ُّٔ ٥ِ َیُٜ ٌَ اُٟوا َن َٗ  ٥ِ ُٛ أض َو٣ُِخََُٔص٥ُِ بٔزَٔؿا

٠ًََیِ  َّي اہللُ  َخَلَب ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ا٢َ أََرٔؿیُت٥ِ  َ٘ َٓ  ٥َ  طٔ َوَس٠َّ

دمحم نب داؤد نب امیلسؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرھی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

زوکة ادا رکےن ںیم ٹک یتجح یک وت ہیلع فآہل فملس ےن اوبمہج نب ذحہفی وک زوکة فوصؽ رکےن فاال انب رک اجیھب وت اؿ ےس اکی صخش ےن 



 

 

 اوبمہج ےن اےس امر رک زیمخ رکدای فہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

رایض ہن وہےئ آپ ےن )افر  فملس اصقص دولادےیئ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترے ےیل اانت اانت امؽ ےہ فہ

ہک  زایدہ رک ےک( رفامای ہک اہمترے ےیل اانت اانت امؽ ےہ نکیل فہ رایض ہن وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )افرڑباھ رک( رھپ رفامای

اشؾ وک ںیم ولوگں ےس اطخب رک  ںیہمت اانت اانت امؽ داتی وہں وت فہ اس رپ رایض وہ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

ےک اںیہن اہمتری راضدنمی ےک ابرے ںیم التبؤں اگ اوہنں ےن اہک ہک  کیھ ےہ رھپ اشؾ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

شک اطخب رفامای ہک ہی ہلیبق ثیل ےک ولگ ریمے اپس اصقص ےنیل یک رغض ےس آےئ ےھت وت ںیم ےن اںیہن اےنت اےنت امؽ یک شیپ 

یک وت ہی رایض وہےئگ )رھپ آپ ےن وپاھچ اؿ ےس( ایک مت رایض وہ اؿ ولوگں ےن اہک ہک ںیہن وت اہمرجنی ےن ارادہ ایک ہک اںیہن زسا دںی 

 افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن اؿ ےک ارادہ ےس ابز راھک وت فہ ابز آےئگ رھپ آپ ےن اںیہن البای افر زمدی ااضہف رکدای۔

رفامای ہک ایک مت رایض وہ اوہنں ےن اہک یج اہں آپ ےن رفامای ہک ںیم اہمتری راضدنمی ولوگں ےس اطخب رک ےک اتبؤں اگ اوہنں ےن 

 اہک  کیھ ےہ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس اطخب ایک افر رفامای ہک ایک مت رایض وہ؟ وت اوہنں ےن اہک یج اہں۔

 نب داؤد نب امیلسؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرھی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنعدمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امر ٹیپ ےک اصقص افر احمک یک ذات ےس اصقص ےنیل اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 افر احمک یک ذات ےس اصقص ےنیل اک ایبؿامر ٹیپ ےک اصقص 

     1116    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وا٫ب، ٤ًزو اب٩ ٓارض، بٜيَ، ًبادہ ب٩ ٣شآح، حرضت ابوسٌیذ اٟخذری رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیَذَة ب٩ِٔ ٣َُشآ ٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜيَِ ُ ٩ًَِ ب َِٟحارٔٔث  نٔي اب٩َِ ا ٌِ ٤ِزٕو َی ًَ  ٩ًَِ اب٩ُِ َوصِٕب 



 

 

َب١َ َرُج١ْ  ِٗ ِش٤ّا أَ َٗ ٔش٥ُ  ِ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٠ًََ  أَبٔي َس بَّ  َٛ َ أ ٨َُط َرُسو٢ُ َٓ ٌَ َل َٓ ِیطٔ 

َّي اہللُ َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ُحزَٔح بَٔوِجضٔطٔ  َٓ ُط  ٌَ زُِجوٕ٪ کَاَ٪ ٣َ ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ ًَ َّي اہللُ  اِسَتِ٘ٔذ اہللٔ َػَّ َٓ ا٢َ  ٌَ ٥َ َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ِوُت َیا َرُسو٢َ اہللٔ َٔ ًَ ا٢َ ب١َِ  َ٘ َٓ 

بھ، رمعف انب افرس، ریکب، ابعدہ نب اسمحف، رضحت اوبدیعس ادخلری ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ادمح نب اصحل، انب ف

رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک میسقت رک رےہ ےھت ہک ایس انانء ںیم اسےنم ےس اکی صخش آای افر آپ ےک افرپ افدناھ 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی زکلی ےس وج آپ ےک دتس رابرک ںیم یھت اےس رگےن اگل۔ )امؽ ےنیل یک ہر  ںیم( وت ر

وھٹاک دای وت اس ےک رہچے رپ زمخ آایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ہک اہیں آ افر اصقص ےل ےل اس ےن اہک 

 فآہل فملس۔ہک ہکلب ںیم ےن اعمػ رکدای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ادمح نب اصحل، انب فابھ، رمعف انب افرس، ریکب، ابعدہ نب اسمحف، رضحت اوبدیعس ادخلری ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ذات ےس اصقص ےنیل اک ایبؿامر ٹیپ ےک اصقص افر احمک یک 

     1117    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوػاٟح، ابواسحاٚ ٓزاری، جزیزی، ابونرضہ، ابوَفاض :  راوی

 ٩ًَِ َة  ٩ًَِ أَبٔي َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ٧َََا أَبُو إِٔسَح َ َ ِْ ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح أَ أب َحذَّ َِٟخلَّ َلب٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َْ ا٢َ  َٗ إض  أَبٔي َٔفَ

 َ٤ َٓ ُذوا أ٣ََِواَل٥ُِٜ  ُْ ِ ََ َٟٔیأ ٥ِ َو ُٛ بُوا أَبَِظاَر الٔي َٟٔیرِضٔ ِث ٤ًَُّ ٌَ ٥َِٟ أَبِ ِّي  ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  طُ َرضَٔي اہللُ  ٔلَيَّ أُٗٔؼُّ ُط إ ٌِ َٓ ٠ِيََِ َٓ ١ٌَٔ بٔطٔ َذَٟٔک  ُٓ  ٩ِ

٤ًَِزُو بِ  ا٢َ  َٗ ُط َو ٨ِ٣ُٔط  ٔ أُٗٔؼُّ ٔسي بَٔیٔذظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ إٔی َوا َٗ ُط ٨ِ٣ُٔط  َف َرًٔیَّتٔطٔ أَُت٘ٔؼُّ ٌِ ِو أَ٪َّ َرُجَّل أَدََّب َب َٟ أؾ  ٌَ ِٟ ِذ َرأَیُِت ٩ُ ا َٗ

ٔشطٔ  ِٔ ؽَّ ٩ِ٣ٔ َن َٗ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ



 

 

رفاس ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع نب ااطخلب ےن ںیمہ ہبطخ دای افر رفامای ہک ںیم اےنپ اوباصحل، اوبااحسؼ زفاری، رجریی، اوبرضنہ، اوب

وگررنفں وک اس ےیل ںیہن اتجیھب ہک فہ اہمترے ومسجں وک امرںی افر ہن اس ےیل ہک فہ اہمترے اوماؽ ےل ںیل۔ سپ سج ےک اسھت 

 رضحت رمعف نب اعص ےن رفامای ہک ایک ارگ وکیئ احمک اینپ ااسی ایک اجےئ وت فہ ریمے اپس دقمہم ےل رک آےئ ںیم اےس اصقص دولاؤں اگ

راعای وک اتدةی امرے وت اس ےس یھب اصقص ںیل ےگ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اہں اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم 

 وک داھکی ےہ فہ اینپ ذات ےس یھب ریمی اجؿ ےہ ںیم اس ےس اصقص ولں اگ افر کشیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اصقص دےتی ےھت۔

 اوباصحل، اوبااحسؼ زفاری، رجریی، اوبرضنہ، اوبرفاس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں اک اصقص اعمػ رکےن اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اک اصقص اعمػ رکےن اک ایبؿوعروتں 

     1118    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 داؤد ب٩ رطیذ، وٟیذ، اوزاعي، ابوس٤٠ہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٍَ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ أ٧َ َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا ث٨ََا َداُودُ ب٩ُِ ُرَطِیٕذ َحذَّ ٨َِضا َحذَّ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٍَ أَبَا َس٤َ٠ََة یُِخََُٔ  َُّط َس٤ٔ حِٔؼ٨ّا أ٧َ

 َ َٓاِْل  ٢َ تَت٠ٔٔيَن أَِ٪ ی٨ََِححٔزُوا اِْلَوَّ ِ٘ ٤ُِٟ ًَََّي ا ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٗ ٢َ َوإِٔ٪ کَا٧َِت ا٣َِزأَّة  َداُود وَّ

٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیٕذ  نٔي  َِ ِت١ٔ َجائٔزْ إَٔذا کَا٧َِت إِٔحَذی اِْلَِؤَٟیأئ َوب٠ََ َ٘ ِٟ َو ا٨َِّٟشأئ فٔي ا ِٔ ًَ نٔي أَ٪َّ  َِ ٔ ب٠ََ َود َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا وا  ُّٔ ِؤٟطٔ ی٨ََِححٔزُوا یَُٜ َٗ  فٔي 

تی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک داؤد نب ردیش، فدیل، افزایع، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفا

افایلء وتقمؽ وک اچےیہ ہک اصقص ےس رک اجںیئ افر رتبیت فار ےلہپ الہپ رھپ اس ےک دعب )ینعی وج الہپ فارث ےہ فہ ےلہپ اعمػ رکںی 

ےہ( اامؾ اوبداؤد  رھپ دفرسے درہج اک فارث اعمػ رکے( ارگہچ وعرت وہ۔ )ینعی وعرت یھب اصقص اک وخؿ اعمػ رکیتکس



 

 

رفا ےک ینعم ںیہ اصقص ےس رک اجںیئ۔

 

ر
ح 
ج

 

ن ب

 رفامےت ںیہ ہک، 

 داؤد نب ردیش، فدیل، افزایع، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایصد اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1119    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد، اب٩ رسح، سٔیا٪، ٤ًز، كاؤض :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس حٔ َحذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحذَّ َٗ ٩ًَِ كَاُووٕض  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َوصََذا َحذٔیُثطُ 

 ِ ا فٔي َرم یَّ ُٗت١َٔ فٔي ٤ًِّٔ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ًُبَِیٕذ  َٗ ُٗت١َٔ َو ٕ أَِو ٩ِ٣َ  ٕي یَُٜوُ٪ بَِی٨َُض٥ِ بٔحَٔحاَرة

ُضَو  َٓ ّؼا  ٌَ ٕب بٔ َیأن أَِو َْضِ ا َو٩ِ٣َ بٔاٟشِّ َ٘ َٔ َودُ یَٕذ ث٥َُّ اتَّ َٗ ا٢َ اب٩ُِ ًُبَِیٕذ  َٗ َوْد  َٗ ُضَو  َٓ ٤ِّذا  ًَ ُٗت١َٔ  ٔ َو٩ِ٣َ  َِٟخَلإ ١ُ ا ِ٘ ًَ ٠ُُط  ِ٘ ًَ ْ َو َلأ َْ 

َیاَ٪ أََت٥ُّ  ِٔ ًَِذ٢ْ َوَحٔذیُث ُس  ََ ْٖ َو َب١ُ ٨ِ٣ُٔط َُصِ ِ٘ ََ ُی بُُط  ـَ َُ ٨َُة اہللٔ َو ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ  َحا٢َ دُو٧َُط 

دیبع، امحد، انب رسح، ایفسؿ، رمع، عاؤس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش اؿ دمحم نب 

وت دیھکی ںیم امرا اجےئ ریتادنازی ںیم وج ولوگں ےک درایمؿ وہ ریہ وہ ای وکیئ رھتپ ےنگل ای وکڑا ےنگل ےس رماجےئ ایالیھٹ ےنگل رم اجےئ 

اس یک دتی لتق اطخ یک دتی یہ ےہ افر وج صخش اجؿ وبھج رک لتق ایک ایگ وت اس اک اصقص ےہ انب دیبع ےن رفامای ہک  فہ لتق اطخء ےہ افر

فہ اہھت اک اصقص ےہ افر آپ ےن رفامای ہک وج صخش اؿ ےک درایمؿ احلئ وہاجےئ وت اس رپ اہلل یک تنعل افر اس اک بضغ آےئ افر 

 ہن یہ لفن۔اس ےس ہن وکیئ رفض وبقؽ ایک اجےئ اگ 

 دیبع، امحد، انب رسح، ایفسؿ، رمع، عاؤس دمحم نب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں اک اصقص اعمػ رکےن اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک اصقص اعمػ رکےن اک ایبؿ

     1120    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ابوُاٟب، سٌیذ ب٩ س٠امی٪، س٠امی٪ ب٩ ٛثيَ، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٪َ ٌٔیُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َس ُذ ب٩ُِ أَبٔي َُأٟٕب َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحذَّ ٩ًَِ كَاُووٕض  ٤ِزُو ب٩ُِ دٔی٨َإر  ًَ ث٨ََا  ٕ َحذَّ ثٔيَ َٛ

َیاَ٪  ِٔ نَي َحٔذیٔث ُس ٌِ ََٓذَِکَ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ًَبَّإض 

ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  دمحم نب اوباغبل، دیعس نب امیلسؿ، امیلسؿ نب ریثک، رمعف نب دانیر، عاؤس، رضحت انب ابعس

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آےگ ایفسؿ یک رفاتی یک رطح دحثی ذرک یک۔

 دمحم نب اوباغبل، دیعس نب امیلسؿ، امیلسؿ نب ریثک، رمعف نب دانیر، عاؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی یک دقمار اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 دتی یک دقمار اک ایبؿ



 

 

     1121    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

راطذ، س٠امی٪ ب٩ ٣وسي، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے ٫ارو٪ ب٩ زیذ ب٩ ابوزرٗاء، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 دادا

َ٪ بِ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ُذ ب٩ُِ َرأطٕذ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔي َحذَّ أئ َحذَّ َٗ َِّر ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَبٔي اٟز ِیٕب َحذَّ ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ٩ٔ ٣ُوَسي 

 ٩ًَِ ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔذَیُتُط ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ اِْلٔب َٓ  ّ َلأ َْ ُٗت١َٔ  َضي أَ٪َّ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ظ ١ٔ ثَََلثُوَ٪ ب٨َِٔت َجذِّ

َٟبُوٕ٪ َذَِکٕ  ةُ بَنٔي  ًََْشَ ّة َو َّ٘ ٔ َٟبُوٕ٪ َوثَََلثُوَ٪ ح  ٣ََخإق َوثَََلثُوَ٪ ب٨َِٔت 

راقء، ، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی اھرفؿ نب زدی نب اوبز

رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای ہک وج صخش اطخء لتق ایک ایگ وہ اس یک دتی وسافٹن ںیہ نج ںیم ےس 

 فر دس ذمرک ینب وبلؿ۔سیت تنب اخمض، سیت تنب وبلؿ، سیت ےقح، ا

 اھرفؿ نب زدی نب اوبزراقء، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿدتی یک دقمار 

     1122    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ حٜی٥، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًث٤ا٪، حشين ا٥٠ٌٟ، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ًَ ث٨ََا  ٜٔی٥ٕ َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َح ٔ َحذَّ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشيِْن ا َحذَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٤ََاَ٪ ٣ٔائَةٔ دٔی٨َإر أَِو  ًَ َّي اہللُ  ِضٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَ ًَََّي  یَةٔ  ا٢َ کَا٧َِت ٗٔی٤َُة اٟذِّ ٖٔ دِٔرَص٥ٕ َودٔیَُة أَص١ِٔ َٗ ََ ث٤ََا٧َٔیَة آ

َٕ ٤ًَُزُ َرح٤َٔطُ اہللُ ا ٔ َّي اِسُتِخ٠ َذَٟٔک َحت َٛ َٔک  ََاَ٪ ذَٟ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ُٕ ٩ِ٣ٔ دٔیَٔة ا ِؼ َٜٔتأب َیِو٣َئٕٔذ ا٨ِّٟ ا٢َ ِل َ٘ َٓ ٔلیّبا  َْ ا٦َ  َ٘ َٓ  



 

 

َٕ دٔی٨َإر َو  ِٟ َصٔب أَ ًَََّي أَص١ِٔ اٟذَّ َؿَضا ٤ًَُزُ  َٓرَفَ ا٢َ  َٗ ٠ََُِت  ِذ  َٗ ََ إٔ٪َّ اِْلٔب١َٔ  َِٟبَِقٔ أَ ًَََّي أَص١ِٔ ا ا َو ّٔ ِٟ ًََْشَ أَ ٚٔ اثِنَِي  َِٟورٔ ًَََّي أَص١ِٔ ا

ا٢َ َوَتَزَک دٔیََة أَ  َٗ ٕة  ُِٟح١ٔ٠َ ٣ٔائَتَِي ح٠َُّ ًَََّي أَص١ِٔ ا ِٟفَِي َطاةٕ َو أئ أَ ًَََّي أَص١ِٔ اٟظَّ ةٕ َو ٍَ ٣ٔائَتَِي َبَِقَ َٓ َضا ٓامَٔی َر ٌِ َٓ ٥ِ َیزِ َٟ ٔة  َّ٣ ص١ِٔ اٟذِّ

یَةٔ   ٩ِ٣ٔ اٟذِّ

ییحی نب میکح، دبعارلنمح نب امثعؿ، نیسح املعل، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

درمہ یھت ہکبج اؿ دونں الہ اتکب یک دتی املسمونں  66دانیر ای 6روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم دتی یک لک تمیق 

 رافی ےتہک ںیہ ہک ہی ایس رطح اتلچ راہ اہیں کت ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ہفیلخ وہےئگ وت فہ ہبطخ دےنی یک دتی ےس آدیھ یھت

ےک ےیل ڑھکے وہےئ افر رفامای ہک آاگہ وہاجؤ افٹن تہب اگنہم وہاکچ ےہ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وسان رےنھک 

اگںیئ افر 66دتی رقمر یک افر اچدنی فاولں رپ زہار درمہ رقمر رفامیئ افر اگےئ ےس دتی دےنی فاولں رپ فاولں رپ اکی زہار دانیر 

 رکبایں افر ڑپکے ےک وجڑے فاولں رپ اا وجڑے رقمر یک افر الہ ذہم یک دتی وک ںیہن ڑباھای۔ 66رکبی ےس دتی دےنی فاولں رپ

 املعل، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک داداییحی نب میکح، دبعارلنمح نب امثعؿ، نیسح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 دتی یک دقمار اک ایبؿ

     1123    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، حرضت ًلاء ب٩ ابي رباح :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔي َربَإح أَ   ٩ًَِ  َٙ ُذ ب٩ُِ إِٔسَح ٧َََا ٣َُح٤َّ َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

یَ  َضي فٔي اٟذِّ َٗ  ٥َ ِٟفَيِ َوَس٠َّ أئ أَ ًَََّي أَص١ِٔ اٟظَّ ةٕ َو َِٟبَِقٔ ٣ٔائَتَِي بََِقَ ًَََّي أَص١ِٔ ا ًَََّي أَص١ِٔ اِْلٔب١ٔٔ ٣ٔائَّة ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ َو ًَََّي  ٔة  َطاةٕ َو

ا٢َ أَبُو َداُود ََقَ  َٗ ْذ  ِوُط ٣َُح٤َّ َٔ ٥ِ َیِح َٟ ٤ِٔح َطِیّئا  َ٘ ِٟ ًَََّي أَص١ِٔ ا ُِٟح١ٔ٠َ ٣ٔائَتَِي ح٠َُّٕة َو أِيِّ أَص١ِٔ ا َ٘ ِٟ ا وَب اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َی ًَََّي َس أُِت 

 َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلاْئ  ا٢َ َذَِکَ  َٗ  َٙ ُذ ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو ت٤َُِی٠ََة َحذَّ ا٢َ َحذَّ َّي اہللُ َٗ َق َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ ََفَ



 

 

ََٓذَِکَ ٣ِٔث١َ حَ  ُوطُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٔ ََ أَِح ا٦ٔ َطِیّئا  ٌَ ًَََّي أَص١ِٔ اٟلَّ ا٢َ َو َٗ  ٔذیٔث ٣ُوَسي َو

ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب ااحسؼ، رضحت اطعء نب ایب رابح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افوٹنں 

اگںیئ رقمر ںیک افر رکبویں فاولں رپ دف زہار رکبایں افر  66 فاولں یک دتی ںیم وس افٹن اک ہلصیف رفامای افر اگےئ فاولں یک دتی ںیم

ڑپکے ےک وجڑفں فاولں یک دتی ںیم دف وس وجڑفں اک ہلصیف رفامای افر دنگؾ فاولں رپ ھچک رقمر ایک اھت نکیل دمحم نب ااحسؼ ےن اید ںیہن 

ی لہ ےن ایک اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دیعس نب وقعیب ااطلاقلین رپ ہی دحثی 
م

 

ت
زپیھ وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیمہ ہی دحثی اوب

دمحم نب ااحسؼ ےک فاہطس ےس اوہنں ےن اطعء نب ایب رابح نع اجرب نب دبعاہلل ےک وحاہل ےس ایبؿ ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اہک ہک اھکےن یک دتی دےنی فاولں ےک  ےن دتی رقمر رفامیئ افر ومٰیس نب اامسلیع یک )ذموکرہ ابال( دحثی یک رطح ایبؿ ایک افر

 ابرے ںیم یھب ھچک رقمر رفامای وج ےھجم اید ںیہن۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب ااحسؼ، رضحت اطعء نب ایب رابح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿدتی اک  :   ابب

 دتی یک دقمار اک ایبؿ

     1124    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاٟواحذ، ححاد، زیذب٩ جبيَ، ْظٕ ب٩ ٣اٟک كائي، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٣شٌود :  راوی

٩ًَِ َزیِذٔ  َِٟححَّاُد  ث٨ََا ا َِٟواحٔٔذ َحذَّ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  َحذَّ  ٩ًَِ ائٔيِّ  ٕٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک اٟلَّ ٩ًَِ ِْٔظ  ٕ ب٩ِٔ ُجَبيَِ

وَ٪ جَ  ّة َؤًِْشُ َّ٘ ٔ وَ٪ ح َِٟخَلإٔ ًِْٔشُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي دٔیَةٔ ا ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ودٕ  ٌُ وَ٪ ب٨َِٔت ٣ََخإق ٣َِش ًَّة َؤًِْشُ َذ

 َٟ وَ٪ ب٨َِٔت  ِبٔذ اہللٔ َؤًِْشُ ًَ ِو٢ُ  َٗ وَ٪ بَنٔي ٣ََخإق ذُُِکٕ َوصَُو   بُوٕ٪ َؤًِْشُ

ف نب امکل عایئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

ص

 

د
دسمد، دبعاولادح، اجحج، زدینب ریبج، 



 

 

 تنب وبلؿ افر سیب ینب اخمض ذمرک رقمر رفامےئ۔ذجےع، سیب تنب اخمض، افر سیب  76ےقح افر  76ےن لتق اطخء یک دتی ںیم 

ف نب امکل عایئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 

ص

 

د
 دسمد، دبعاولادح، اجحج، زدینب ریبج، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 دتی یک دقمار اک ایبؿ

     1125    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪ ا٧باری، زیذ ب٩ حباب، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ دی٨ار، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

 ِٟ ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ ا َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ دٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ٔذ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُحَبأب 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ دٔیََتُط اثِنَيِ  ًَ َّي اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٌَ َح َٓ ُٗت١َٔ  ًَٔذٓیٕ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ بَنٔي  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ  اب٩ِٔ  َٗ ا  ّٔ ِٟ ًََْشَ أَ

ًَبَّإض ابِ  ٥ِ یَِذُِکِ اب٩َِ  َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٤ًَِزٔو   ٩ًَِ  ٩ُ ًَُیِی٨ََة 

دمحم نب امیلسؿ اابنری، زدی نب ةحب، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اکی صخش لتق رکدای ایگ وت یبن رکمی ےن اس یک دتی ابرہ زہار )درمہ( رقمر رفامیئ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی ینب دعی اک 

 وک انب ہینیع ےن رمعف ےس اوہنں ےن رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ افر اوہنں ےن انب ابعس اک ذترکہ ںیہن ایک۔

 اابنری، زدی نب ةحب، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعدمحم نب امیلسؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لتق اطخ افر لتق ہبش دمع یک دتی اکی ےہ



 

 

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 دمع یک دتی اکی ےہ لتق اطخ افر لتق ہبش

     1126    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، ٣شذد، ح٤اد، ْاٟذ، ٗاس٥ ب٩ ربیٍ، ً٘بہ ب٩ اوض، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

اْد  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ْد ا ٕب َو٣َُشذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َحذَّ َبَة ب٩ِٔ أَِوٕض  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َة  ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ

 ٔ ِتٔح ب َٔ ِٟ َلَب یَِو٦َ ا َْ ْد  ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٤ًَِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ََّ ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ا٢َ  َٗ ََ ثَََلثّا ث٥َُّ  َّ ََٜ َٓ ََّٜة  ٤َ 

 ُ دٕ ث ٩ًَِ ٣َُشذَّ ِٔٔوُتُط  ٔلَي َصاص٨َُا َح ِبَذُظ َوَصز٦ََ اِْلَِحزَاَب َوِحَذُظ إ ًَ ًَِذُظ َوَنَصَ  َٚ َو ََ إٔ٪َّ ک١َُّ ٣َأِثَُزةٕ کَا٧َِت اہللُ َوِحَذُظ َػَذ ا أَ َ٘ َٔ ٥َّ اتَّ

 ٔ َذمَيَّ إ َٗ ٔة تُِذَِکُ َوتُِذعَي ٩ِ٣ٔ َد٦ٕ أَِو ٣َا٢ٕ َتِحَت  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ََ إٔ٪َّ دٔیََة فٔي ا ا٢َ أَ َٗ ِٟبَِیٔت ث٥َُّ  َِٟحادِّ َؤسَذا٧َةٔ ا ایَةٔ ا َ٘ ََّ ٣َا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٔس

دٔصَ  ََ وَ٪ فٔي بُُلؤ٪ أَِو ٌُ َؼا ٣ٔائَْة ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ ٨ِ٣َٔضا أَِرَب ٌَ ِٟ ِؤن َوا ٤ِٔذ ٣َا کَاَ٪ بٔاٟشَّ ٌَ ِٟ َِٟخَلإٔ ٔطِبطٔ ا ٕ أََت٥ُّ ا د  ا َوَحٔذیُث ٣َُشذَّ

نب رحب، دسمد، امحد، اخدل، اقمس نب رعیب، ہبقع نب افس، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع  امیلسؿ

 فدعہ فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک رفز ہبطخ دای افر نیت رمہبت اہلل اربک اہک رھپ رفامای ہک اہلل ےک العفہ وکیئ دنبیگ ےک ال ق ںیہن اس ےن اانپ

ای افر اےنپ دنبے یک دمد رفامیئ افر اس اےلیک ےن امتؾ رکشلفں وک زہتمی ےس دفاچر ایک رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہیں کت چس رک رفام

ظفح ایک اھت دسمد ےس رھپ دفونں رافی قفتم ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک آاگہ روہ، رہ فہ تلیضف افر رتحیج دفراجتیلہ ںیم وخؿ ای امؽ یک 

اؿ اک دوعی ایک اجات اھت فہ بس ریمے دفونں دقومں ےک ےچین ںیہ وساےئ اس تلیضف ےک وج اجحج وک اپین الپےن  ذرک یک اجیت ںیھت افر

افر تیب اہلل یک دختم یک یھت، رھپ رفامای ہک آاگہ روہ  ے کش لتق اطخء یک دتی لتق ہبش دمع ےک ربارب وہیگ ہکبج وکڑے افر الیھٹ 

 سیل افاینٹنں فہ وہں یگ نج ےک ںوٹیں ںیم ےچب وہں دسمد یک دحثی زایدہ لمکم ےہ۔ےس لتق وہ فہ دتی وسافٹن ںیہ اؿ ںیم اچ

 امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد، اخدل، اقمس نب رعیب، ہبقع نب افس، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 لتق اطخ افر لتق ہبش دمع یک دتی اکی ےہ

     1127    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ًبذاٟوارث، ًَّي ب٩ زیذ، ٗاس٥ ب٩ ربیٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ  :  راوی

 وآٟہ وس٥٠

ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟبٔ َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َة  ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َزیِٕذ   ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ًَِبُذ ا ث٨ََا  ْد َحذَّ ٠ًََِیطٔ ٣َُشذَّ َّي اہللُ  يِّ َػَّ

ِتٔح أَ  َٔ ِٟ ٥َ یَِو٦َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َلَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َْ ا٢َ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ا٢َ َوَس٠َّ َٗ َبةٔ  ٌِ َٜ ِٟبَِیٔت أَِو اِل ًَََّي َدَرَجةٔ ا ِتٔح ٣َََّٜة  َٓ ِو 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َة  ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َزیِٕذ   ٩ًَِ ا  ـّ َذا َرَواُظ اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة أَِی َٛ ٠َِیطٔ  أَبُو َداُود  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

٥َ َرَواُظ أَیُّ  اَوَس٠َّ أٟٕذ َوَرَواُظ َح٤َّ َْ ٤ًَِزٕو ٣ِٔث١َ َحٔذیٔث  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َة  ٌَ أس٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ِختَٔیأِيُّ  دُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة وُب اٟشَّ

َّي اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ُذؤسيِّ  وَب اٟشَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َی ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َزیِٕذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ    

دسمد، دبعاولارث، یلع نب زدی، اقمس نب رعیب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ینعم 

تیب اہلل یک یک دحثی رفاتی رکےت ںیہ اس ںیم رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ےک رفز ای رفامای حتف ہکم ےک رفز 

 ڑیسیھ رپ ای رفامای ہبعک یک ڑیسیھ رپ ہبطخ دای اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس رطح انب ہینیع ےن یلع نب زدی ےس نع ااقلمس نب رہعیب

ی ا ین ےن اقمس نب رہعیب نع دبعاہلل نب رمع

 

ت

 

ح
لش

ف نع انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نع ایبنل ےس رفاتی ایک ےہ اس دحثی وک افر اویب ا

ےس اخدل یک دحثی یک رطح رفاتی ایک ےہ افر امحد نب ہملس ےن نع یلع نب زدی نع وقعیب ادسلفیس نع دبعاہلل نب رمعف نع ایبنل 

 رفاتی ایک ےہ۔

 دسمد، دبعاولارث، یلع نب زدی، اقمس نب رعیب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 لتق اطخ افر لتق ہبش دمع یک دتی اکی ےہ

     1128    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، سٔیا٪ اب٩ ابو٧حیح، ٣حاہذ :  راوی

ث٨ََا  ٤ِذٔ ثَََلثٔيَن َحذَّ ٌَ ِٟ َضي ٤ًَُزُ فٔي ٔطِبطٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ًَّة ا٨ُّٟ ّة َوثَََلثٔيَن َجَذ َّ٘ ٔ  ح

ًَا٣َٔضا ٔلَي بَاز٢ٔٔ  ٕة إ ّة ٣َا بَيَِن ث٨َٔیَّ َٔ ٔ ٠ َْ ٌٔيَن   َوأَِرَب

ی، ایفسؿ انب اوبحیجن، اجمدہ 

ی ل
ف

 

ب

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن لتق ہبش دمع ےک ابرے ںیم ہلصیف رفامای ہک فہ سیت 

ے )اگنھب( ھچ ربس ےس ون ربس کت ےک افٹن وہں ہینث ےس ابزؽ اعؾ کت )افاینٹنں(۔
لف

 

ح
 ےقح، سیت ذجےع افر اچسیل 

ی، ایفسؿ انب اوبحیجن، اجمدہ :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 لتق اطخ افر لتق ہبش دمع یک دتی اکی ےہ

     1129    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہ٨٫اد، ابواحوؾ، سٔیا٪، اب٩ اسحاٚ، ًاػ٥، ؿ٤زہ، حرضت ًَّي رضي  :  راوی

 ًَ ًََّٓٔيٕ َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ َؿ٤َِزَة   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ث٨ََا ص٨ََّاْد َحذَّ ٤ِذٔ َحذَّ ٌَ ِٟ ا٢َ فٔي ٔطِبطٔ ا َٗ َُّط  ٨ُِط أ٧َ

ًَّة َوأَ  ّة َوثَََلْث َوثَََلثُوَ٪ َجَذ َّ٘ ٔ ْة أَثََِلْث ثَََلْث َوثَََلثُوَ٪ ح َٔ ٔ ٠ َْ َضا  ًَا٣َٔضا َوک٠ُُّ ٔلَي بَاز٢ٔٔ  ّة إ ٍْ َوثَََلثُوَ٪ ث٨َٔیَّ  ِربَ

انھد، اوباوحص، ایفسؿ، انب ااحسؼ، اعمص، رمضہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ہبش دمعاً یک دتی ےک 

 ےس ابزؽ اعؾ کت اگنھب افاینٹنں وہں۔ ہینث89ذجہع، افر 88ہقح، 88ابرے ںیم رفامای ہک فہ ثلث یک میسقت رپ ےہ 



 

 

 انھد، اوباوحص، ایفسؿ، انب ااحسؼ، اعمص، رمضہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اکی ےہ لتق اطخ افر لتق ہبش دمع یک دتی

     1130    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد، ابوحوؾ، سٔیا٪، ابواسحاٚ، حرضت ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ َؿ٤َِزَة   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ث٨ََا َص٨َّاْد َحذَّ َِٟخَلإٔ َحذَّ ٨ًَُِط فٔي ا ًََّٔيٌّ َرضَٔي اہللُ 

وَ٪  ٤ِْص َؤًِْشُ َْ َٟبُوٕ٪ َو وَ٪ ب٨ََأت  ٤ِْص َؤًِْشُ َْ ًَّة َو وَ٪ َجَذ ٤ِْص َؤًِْشُ َْ ّة َو َّ٘ ٔ وَ٪ ح ٤ِْص َؤًِْشُ َْ ا  ًّ  ب٨ََأت ٣ََخإق  أَِربَا

ریض اہلل اعتیل ہنع ےن لتق اطخء یک دتی رعب ےک انھد، اوبوحص، ایفسؿ، اوبااحسؼ، رضحت اعمص نب رمضہ ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع 

 انبت اخمض افاینٹنں وہں یگ۔:7تنب وبلؿ، :7ذجہع، :7ہقح، :7اابتعر ےس مسقت رفامیئ۔ 

 انھد، اوبوحص، ایفسؿ، اوبااحسؼ، رضحت اعمص نب رمضہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 لتق اطخ افر لتق ہبش دمع یک دتی اکی ےہ

     1131    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اَسود رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٨٫اد، ابوحوؾ، ابواسحاٚ، حرضت ٤٘٠ًہ اور :  راوی



 

 

 ٔ ٤ِْص َوً َْ ٤ِٔذ  ٌَ ِٟ ًَِبُذ اہللٔ فٔي ٔطِبطٔ ا ا٢َ  َٗ  ٔ ٤ََة َواِْلَِسَود َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ث٨ََا َص٨َّاْد ٔ  وَ٪ َحذَّ ٤ِْص َؤًِْشُ َْ ّة َو َّ٘ ٔ وَ٪ ح ِْشُ

وَ٪  ٤ِْص َؤًِْشُ َْ َٟبُوٕ٪ َو وَ٪ ب٨ََأت  ٤ِْص َؤًِْشُ َْ ّة َو ًَ  ب٨ََأت ٣ََخإق َجَذ

انھد، اوبوحص، اوبااحسؼ، رضحت ہمقلع افر االوسد ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےن ہبش دمع یک 

 دتی یک رتبیت۔ ہقح، ذجہع، تنب وبلؿ، انبت اخمض افاینٹنں التبیئ ںیہ۔

 اہلل اعتیل ہنعانھد، اوبوحص، اوبااحسؼ، رضحت ہمقلع افر االوسد ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 لتق اطخ افر لتق ہبش دمع یک دتی اکی ےہ

     1132    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل، سٌیذ، ٗتادہ، ًبذربہ، ابوًیاق رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

ًَِبذٔ   ٩ًَِ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْذ  ث٨ََا َس ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي ًَٔیإق  َربِّطٔ 

 ٔ اَ٪ َوَزیِٔذ ب٩ِٔ ثَاب َّٔ ًَ ُ ب٩ِٔ  ٔ ثَََلث َِٟخَلإ َٟبُوٕ٪ َوفٔي ا ّة َوثَََلثُوَ٪ ب٨ََأت  َّ٘ ٔ ّة َوثَََلثُوَ٪ ح َٔ ٔ ٠ َْ ّة  ًَ وَ٪ َجَذ ٌُ ٠ََّوةٔ أَِرَب َِ ٤ُِٟ ّة ٕت فٔي ا َّ٘ ٔ وَ٪ ح

وَ٪ ب٨ََأت ٣ََخإق  وْر َؤًِْشُ ُٛ َٟبُوٕ٪ ذُ وَ٪ ب٨َُو  َٟبُوٕ٪ َؤًِْشُ  َوثَََلثُوَ٪ ب٨ََأت 

ہلل، دیعس، اتقدہ، دبعرہب، اوبایعض ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع دمحم نب ینثم، دمحم نب دبع ا

نب افعؿ افر رضحت زدی نب اثتب ےن دتی ہظلغم )وجہبش دمع یک وصرت ںیم دی اجیت ےہ( یک رتبیت ہی التبیئ ےہ ہک اچسیل ذجےع 

 سیت ےقح، سیت انبت وبلؿ، سیب ینب وبلؿ افر سیب تنب اخمض یک رتبیت اگنھب، سیت ےقح افر سیت تنب وبلؿ افر لتق اطخ ںیم

 ریھک۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب دبعاہلل، دیعس، اتقدہ، دبعرہب، اوبایعض ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 لتق اطخ افر لتق ہبش دمع یک دتی اکی ےہ

     1133    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاہلل، سٌیذ، ٗتادہ، حرضت سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب :  راوی

ِبٔذ  ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َزیِذٔ ب٩ِٔ َحذَّ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْذ  ث٨ََا َس اہللٔ َحذَّ

َُيَُِ َواحٕٔذ إَٔذا ا٢َ أَبُو ًُبَِیٕذ َو َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ََٓذَِکَ ٣ِٔث٠َُط َسَواّئ  ٠ََّؤة  َِ ٤ُ ِٟ َیٔة ا ٨َٔة اٟزَّا ثَابٕٔت فٔي اٟذِّ ُة فٔي اٟشَّ َٗ ٠َِت ا٨َّٟا َْ ةٔ َد ٌَ بٔ

ضُ  َٓ َِٟخا٣َٔشٔة  ١َ فٔي ا َْ إَٔذا َد َٓ َب  َٛ ٠َِیطٔ َویُزِ ًَ ُّٙ أَِ٪ یُِح١َ٤َ  َُّط َیِشَتٔح ْة ْٔل٧َ َّ٘ ٔ ٌّٙ َواِْل٧ُِثَي ح ٔ ُضَو ح ١َ فٔي َٓ َْ َٓإَٔذا َد ْة  ًَ َْ َوَجَذ َو َجَذ

١َ فٔي اٟ َْ إَٔذا َد َٓ ْة  ُضَو ثَنٔيٌّ َوث٨َٔیَّ َٓ َِٟقي ث٨َٔیََّتُط  ادَٔسٔة َوأَ ٩َّ اٟشَّ َِٟقي اٟشِّ َ ا٨َ٣ٔٔة َوأ ١َ فٔي اٟثَّ َْ إَٔذا َد َٓ َْ َوَربَأًَیْة  ُضَو َربَا َٓ ٔة  ٌَ ابٔ شَّ

ُضَو بَاز٢ْٔ  َٓ  ٍَ َْطَ ٧َابُطُ َوك٠ََ َٓ ةٔ َو ٌَ أس ١َ فٔي اٟتَّ َْ إٔذَا َد َٓ ُضَو َسٔذیْص َوَسَذْض  َٓ َذ اٟزَّبَأًَیةٔ  ٌِ َّٟٔذی َب ٔ ا ة ارٔشَ ٌَ ِٟ ١َ فٔي ا َْ إَٔذا َد َٓ  

ُضوَ  َٓ  َ ٔل ًَا٣َئِن إ  ُٕ ٔ ٕ َو٣ُِخ٠ ًَا٦  ُٕ ٔ ًَا٣َئِن َو٣ُِخ٠ ٕ َوبَاز٢ُٔ  ًَا٦ ا٢ُ بَاز٢ُٔ  َ٘ ٩ِٜٔ یُ َُٟط اِس٥ْ َوَل َِٟیَص  ْٕ ث٥َُّ  ٔ ا٢َ ٣ُِخ٠ َٗ ي ٣َا َزاَد َو

ًَْة  ْة َٟٔثََلٕث َوَجَذ َّ٘ ٔ َٟبُوٕ٪ َٟٔش٨ََتئِن َوح َْ ٟٔٔشٓتٕ  ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ اب٨َُِة ٣ََخإق َٟٔش٨َٕة َواب٨َُِة  ََٟخ٤ِٕص َوَربَا ٍٕ َوثَنٔيٌّ  ْٔلَِربَ

َِٟیَص  ْت َو ِٗ ًَُة َو ُِٟحُذو ا٢َ أَبُو َحات٥ٕٔ َواِْلَِػ٤َعٔيُّ َوا َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ٍٕ َوبَاز٢ْٔ َٟٔث٤َإ٪  ا٢َ أَبُو َحات٥ٕٔ  َوَسٔذیْص َٟٔشِب َٗ بٔٔش٩ٕٓ 

ُضوَ  َٓ َِٟقي َربَأًَیَتُط  إَٔذا أَ َٓ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب ََل َتزَا٢ُ  َٗ َٓ ْة  َٔ ٔ ٠ َْ هَٔي  َٓ ََٟ٘ٔحِت  ا٢َ أَبُو ًُبَِیٕذ إَٔذا  َٗ ُضَو ثَنٔيٌّ َو َٓ َتُط  َِٟقي ث٨َٔیَّ َْ َوإَٔذا أَ َربَا

َِٟقي ث٨َٔیَّ  ا٢َ أَبُو َحات٥ٕٔ إَٔذا أَ َٗ اُئ  هَٔي ًَُْشَ َٓ  ٕ َة أَِطُضز ًََْشَ ِت  َِ إَٔذا ب٠ََ َٓ  ٕ ةٔ أَِطُضز ًََْشَ ٔلَي  ّة إ َٔ ٔ ٠ َٓضُ َْ ُضَو َتُط  َٓ َِٟقي َربَأًَیَتُط  َو ثَنٔيٌّ َوإَٔذا أَ

 َْ  َربَا

دمحم نب ینثم، دمحم نب دبع اہلل، دیعس، اتقدہ، رضحت دیعس نب ابیسمل ےس رمفی ےہ ہک رضحت زدی نب اثتب ےن دتی ہظلغم ےک ابرے 

اوبدیبع ےن اکی ےس زادئ ارفاد ےس رفاتی ایک ںیم فیہ رتبیت ذرک یک یسیج یلھچپ دحثی ںیم ذگریکچ ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک 

ےہ ہک بج افینٹن وچےھت اسؽ ںیم دالخ وہاجےئ وت فہ قح ےہ افر ومثن ہقح ےہ اس ےیل ہک فہ اس ابت یک قحتسم ےہ ہک اس رپ 



 

 

 اسؽ ںیم وساری یک اجےئ افر اس رپ ابرربداری یک اجےئ بج فہ اپوچنںی اسؽ ںیم دالخ وہاجےئ وت فہ ذجع افر ذجہع ےہ بج ےٹھچ

دالخ وہاجےئ افر اےنپ داتن اکنؽ ےل وت فہ ینث ےہ ہینث ےہ بج فہ اسوتںی اسؽ ںیم دالخ وہاجےئ وت فہ رابع ےہ بج آوھٹںی 

ربس ںیم دالخ وہاجےئ افر فہ داتن اکنؽ ےل وج رابہیع ےک دعب وہےت ںیہ وت دسسی افر دسس ےہ بج ونںی اسؽ ںیم دالخ 

اکنؽ ےل افر اظرہ رکدے وت فہ ابزؽ ےہ بج دوسںی ربس ںیم دالخ وہاجےئ وت فہ ففخم ےہ رھپ اس  وہاجےئ افر اےنپ ونےلیک داتن

دہ ےک دعب اس اک وکیئ انؾ ںیہن ےہ نکیل ہی اہک اجات ےہ ہک ابزؽ اعؾ ےہ ای ابزؽ اعنیم افر فلخم اعؾ ےہ ای فلخم اعنیم۔ اہجں کت یھب زای

افینٹن تنب اخمض ےہ دف اسؽ یک تنب وبلؿ، نیت اسؽ یک ہقح افر اچر اسؽ یک ذجہع اپچن وہ اجےئ رضن نب لیمش ےن اہک ہک اکی اسؽ یک 

ربس یک ینث افر ھچ اسؽ یک رابع افر است اسؽ یک دسسی افر آھٹ اسؽ اک ابزؽ افر اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اوباحمت افر ایعمص ےن 

ابع ےہ اوبدیبع ےن اہک ہک بج احہلم وہاجےئ وت ہفلخ ےہ سپ فہ دس امہ کت اہک ہک بج افینٹن اےنپ اسےنم ےک اچر داتن اکنؽ ےل وت فہ ر

لسلسم ہفلخ ریتہ ےہ بج دس امہ وپرے وہاجںیئ وت فہ رشعاء ےہ اوباحمت ےتہک ںیہ ہک بج فہ اےنپ داتن اکنؽ ےل وتینث ےہ بج 

 اسےنم ےک اچر داتن اکنؽ ےل وت رابع ےہ۔

 ، دیعس، اتقدہ، رضحت دیعس نب ابیسملدمحم نب ینثم، دمحم نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا

 دتی اک ایبؿ :   ابب

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1134    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اسحاٚ ب٩ اس٤اًی١، ًبذہ ب٩ س٠امی٪، سٌیذ ب٩ ابورعبہ، ُاٟب ت٤ار، ح٤یذ ب٩ ١٫، ٣رسوٚ ب٩ اوض، حرضت  :  راوی

 ابو٣وسٰي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

 ًَ وبََة  ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي رَعُ ث٨ََا َس َ٪ َحذَّ نٔي اب٩َِ ُس٠َامِیَ ٌِ ًَِبَذةُ َی ث٨ََا  ٌٔی١َ َحذَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ ح٤َُِیذٔ ٩ِ َحذَّ ارٔ  َّ٤ َُأٟٕب اٟتَّ



 

 

 ٍُ ٔ ا٢َ اِْلََػاب َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٚٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  و ٩ًَِ ٣َرِسُ ًَِْشْ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  ًَِْشْ   َسَواْئ 

 اِْلٔب١ٔٔ 

ر،  دیم نب لھ، رسمفؼ نب افس، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض ااحسؼ نب اامسلیع، دبعہ نب امیلسؿ، دیعس نب اوبرعہب، اغبل امت

اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اایلگنں دتی ںیم بس ربارب ںیہ دس افٹن ایکن دتی 

 ےہ اکی ایلگن یک۔

اغبل امتر،  دیم نب لھ، رسمفؼ نب افس، رضحت اوبومٰیس ااحسؼ نب اامسلیع، دبعہ نب امیلسؿ، دیعس نب اوبرعہب،  :  رافی

 ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1135    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابواٟوٟیذ، طٌبہ، ُاٟب ت٤ار، ٣رسوٚ ب٩ اوض، حرضت ابو٣وسٰي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط ٚٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  و ٩ًَِ ٣َرِسُ ارٔ  َّ٤ َُأٟٕب اٟتَّ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟؤٟیٔذ َحذَّ ث٨ََا أَبُو ا َّي اہللُ َحذَّ ٥َ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

َبةَ  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ ٣َُح٤َّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَِْشْ  ًَِْشْ  ٠ُُِٗت  ٍُ َسَواْئ  ٔ ا٢َ اِْلََػاب ُت  َٗ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُأٟٕب   ٩ًَِ

 ٔ اُر ب َّ٤ ثَنٔي َُأْٟب اٟتَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔی١ُ  َٚ ب٩َِ أَِوٕض َوَرَواُظ إِٔس٤َ و ٩ًَِ َُأٟٕب ٣َرِسُ َة  ٔٔیَّ َِٟؤٟیٔذ َوَرَواُظ َح٨َِو٠َُة ب٩ُِ أَبٔي َػ إِٔس٨َادٔ أَبٔي ا

ٌٔی١َ  ٔ إِٔس٤َ  بٔإِٔس٨َاد

اوباولدیل، ہبعش، اغبل امتر، ، رسمفؼ نب افس، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

ؿ بس ربارب ںیہ ںیم ےن اہک ہک دس دس افٹن ںیہ رفامای ہک اہں۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی فآہل فملس ےن رفامای ہک اایلگن

وک دمحم نب رفعج ےن ہبعش نع اغبل نع رسمفؼ نب افس رفاتی ایک ےہ افر اامسلیع ےن اغبل امثر ےس ااب اولدیل یک دنس ےس ایبؿ ایک 



 

 

  یک دنس ےس رفاتی ایک ےہ۔ےہ افر ہلظنح نب ایب ہیفص ےن اغبل ےس اامسلیع

 اوباولدیل، ہبعش، اغبل امتر، رسمفؼ نب افس، رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1136    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

٣شذد، یحیي ، اب٩ ٣ٌاذ، نرض ب٩ ًَّي، یزیذ ب٩ زریٍ، طٌبہ، ٗتادہ، حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ حرضت  :  راوی

 اب٩ ًباض

ث٨ََا أَبٔي ح و  ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا یَِحیَي ح و َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ ُض٥ِ  ٍٕ ک٠ُُّ ٧َََا َیزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ َ َ ِْ ًََّٓٔيٕ أَ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  َحذَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َصذٔ  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ نٔي ُط ٌِ ٔ َسَواْئ َی ٔ َوَصٔذظ ظ

ِٟخ٨ِٔ   َصَ اِْلٔبَِضا٦َ َوا

دسمد، ییحی، انب اعمذ، ، رضن نب یلع، سیدی نب زرعی، ہبعش، اتقدہ، رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ 

 ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی افر ہی ربارب ںیہ ینعی رصنخ افر ااہبؾ ربارب ںیہ۔

 نب یلع، سیدی نب زرعی، ہبعش، اتقدہ، رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت انب ابعس دسمد، ییحی ، انب اعمذ، رضن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا



 

 

     1137    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض ٨ًََی، ًبذاٟؼ٤ذ ب٩ ًبذاٟوارث، طٌبہ، ٗتادہ، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ثَنٔي ُط َِٟوارٔٔث َحذَّ ًَِبذٔ ا ٤َٔذ ب٩ُِ  ًَِبُذ اٟؼَّ ث٨ََا  ٨َََِٔیُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاْض ا ث٨ََا  ٩ًَِ ا َحذَّ ٣ََة  ًَبَّإض أَ٪َّ ًِْٔکٔ ب٩ِٔ 

ُض  ِ ُة َواٟرضِّ ٨ٔیَّ ٍُ َسَواْئ َواِْلَِس٨َاُ٪ َسَواْئ اٟثَّ ٔ ا٢َ اِْلََػاب َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ٔ َسَواْئ  ٔ َوصَٔذظ َسَواْئ صَٔذظ

 ًَ نَي  ٌِ َبَة ب٤َٔ ٌِ ٩ًَِ ُط ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ أَبُو َداُود َوَرَواُظ ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  ارٔمٔيُّ  ث٨ََاظ اٟذَّ ا٢َ أَبُو َداُود َحذَّ َٗ ٤َٔذ   ِبٔذ اٟؼَّ

ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل  ابعس ربنعی، دبعادمصل نب دبعاولارث، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس

ںیہ اسےنم ےک داتن افر ڈاڑںی ربارب ںیہ افر دتی ےک اابتعر ےس ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اایلگنں ربارب ںیہ افر داتن یھب ربارب 

افر ہی بس ربارب ںیہ اکی داتن یک دتی اپچن افٹن ےہ رشبہکیط داتن حیحص وہں۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رضن نب لیمش ےن اس 

 ےہ اوبداؤد رفامےت ںیہ داریم ےن اس دحثی وک ہبعش ےس دبعادمصل نب دبعاولارث یک ذموکرہ ابالرفاتی ےک ینعم ںیم یہ ایبؿ ایک

 وکرضن ےس رفاتی ایک ےہ۔

 ابعس ربنعی، دبعادمصل نب دبعاولارث، ہبعش، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ دتی :   ابب

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1138    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ حات٥ ب٩ بزیٍ، ًَّي ب٩ حش٩، ابوح٤زہ یزیذ ٧حوی، ًْک٣ہ، اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًََّٔيُّ  ث٨ََا  ٍٕ َحذَّ ُذ ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ بَزٔی ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٩ًَِ َیزٔیَذ ا٨َِّٟحؤیِّ  ٧َََا أَبُو َح٤ِزََة  َ َ ِْ َِٟحَش٩ٔ أَ ب٩ُِ ا

ٍُ َسَواْئ  ٔ ٥َ اِْلَِس٨َاُ٪ َسَواْئ َواِْلََػاب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ 



 

 

وحنی، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل  دمحم نب احمت نب زبعی، یلع نب نسح، اوبزمحہ سیدی

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک داتن افر ایلگنں بس یک بس ربارب ںیہ۔

 دمحم نب احمت نب زبعی، یلع نب نسح، اوبزمحہ سیدی وحنی، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1139    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یزیذ ٧حوی، ًْک٣ہ، اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہًبذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ابا٪، ابوت٤ی٠ہ، حشين ا٥٠ٌ٤ٟ،  :  راوی

 ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حَُشيِٕن ا ث٨ََا أَبُو ت٤َُِی٠ََة  ٔذ ب٩ِٔ أَبَاَ٪ َحذَّ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ َیزٔیَذ ا٨َِّٟحؤیِّ 

١َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٌَ ا٢َ َج َٗ َِٟیَذی٩ِٔ َواٟزِِّج٠َئِن َسَواّئ  ًَبَّإض  ٍَ ا ٔ ٥َ أََػاب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ی لہ، نیسح املعمل، سیدی وحنی، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص ا
م

 

ت
ہلل ہیلع دبع اہلل نب رمع نب دمحم نب اابؿ، اوب

 ں وک ربارب رقار دای ےہ۔فآہل فملس ےن دفونں اہوھتں ریپفں یک اویلگن

ی لہ، نیسح املعمل، سیدی وحنی، رکعہم، انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
م

 

ت
 دبعاہلل نب رمع نب دمحم نب اابؿ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

ا ء یک دتی 

 

ض
ؼ
 اک ایبؿا

     1140    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٫ذبہ ب٩ ْاٟذ، ٤٫ا٦، حشين ا٥٠ٌ٤ٟ حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا :  راوی

 ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشيِْن ا ا٦ْ َحذَّ ث٨ََا َص٤َّ أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا صُِذبَُة ب٩ُِ  َّي اہللُ َحذَّ ظٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط

ًَِْشْ  ًَِْشْ   ٍٔ ٔ َبٔة فٔي اِْلََػاب ٌِ َٜ ٔلَي اِل ِلبَتٔطٔ َوصَُو ٣ُِش٨ْٔذ َهِضزَُظ إ ُْ ا٢َ فٔي  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل   ،دھہب نب اخدل، امھؾ، نیسح املعمل رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےنپ ہبطخ ںیم افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ تشپ وک ہبعک رکمہم ےس کیٹ اگلےئ وہےئ ےھت اویلگنں

 ےک ابرے ںیم رفامای ہک دس دس افٹن ںیہ۔

 ملعمل رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ،دھہب نب اخدل، امھؾ، نیسح ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1141    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہيَب٩ رحب ابوْثی٤ہ، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، حشين ا٥٠ٌ٤ٟ، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ اپ٨ے دادا :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشيِْن ا ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ َحذَّ ِیَث٤ََة َحذَّ َْ ٕب أَبُو  ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٔ  و ب٩ِٔ ُط ظ َجذِّ

 ٔ ا٢َ أَبُو َداُود َوَجِذُت فٔي َٛٔتاب َٗ ٤ِْص  َْ ٤ِْص  َْ ا٢َ فٔي اِْلَِس٨َأ٪  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  طُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٌِ ٥ِ أَِس٤َ َٟ ٩ًَِ َطِیَباَ٪ َو ي 

ث٨ََا َطِیَباُ٪ َحذَّ  ا٢َ َحذَّ َٗ ْة  َ٘ ٨ََٟا ٔث ث٨ََاُظ أَبُو بَِْکٕ َػاحْٔب  َحذَّ َٓ نٔي اب٩َِ ٨ِ٣ُٔط  ٌِ َ٪ َی ٩ًَِ ُس٠َامِیَ نٔي اب٩َِ َرأطٕذ  ٌِ ْذ َی ث٨ََا ٣َُح٤َّ

 َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ًَََّي أَص١ِٔ ٣ُوَسي   ٔ َِٟخَلإ و٦ُِّ دٔیََة ا

 َ ٍَ ٣ٔائ ی أَِربَ ُِِٟقَ ٍَ فٔي ٗٔی٤َتَٔضا َوإٔذَ ا َٓ إَٔذا ٠ََُِت َر َٓ ًَََّي أَث٤َِأ٪ اِْلٔب١ٔٔ  و٣َُِّضا  َ٘ ٚٔ َویُ َِٟورٔ َضا ٩ِ٣ٔ ا َٟ ًَِذ ّؼا ٔة دٔی٨َإر أَِو  ِْ ا َصاَجِت ُر

٥َ ٣َا بَيَِن أَِر  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَِضٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًَََّي  ِت  َِ َؽ ٩ِ٣ٔ ٗٔی٤َتَٔضا َوب٠ََ َ٘ ٔلَي ث٤ََأ٪ ٣ٔائَٔة دٔی٨َإر َن ٍٔ ٣ٔائَٔة دٔی٨َإر إ بَ



 

 

ًَََّي أَص١ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٖٔ دِٔرَص٥ٕ َو ََ ٚٔ ث٤ََا٧َٔیُة آ َِٟورٔ ًَِذَُٟضا ٩ِ٣ٔ ا ةٕ َو٩ِ٣َ کَاَ٪  َو َِٟبَِقٔ ٣ٔائَتَِي َبَِقَ ا

 ِٟ َ أ َٓ أئ  ٠ٔطٔ فٔي اٟظَّ ِ٘ ًَ تٔی١ٔ دَٔیُة  َ٘ ِٟ ََاْث بَيَِن َوَرثَةٔ ا ١َ ٣ٔي ِ٘ ٌَ ِٟ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ َو َٗ  ٕ ًَََّي فَِي َطاة  

ٕٔ إٔذَ  ِ ٥َ فٔي اِْل٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ َو َٗ َؼَبٔة  ٌَ ٠ِٔ٠ َٓ  ١َ ـَ َٓ ٤َا  َٓ ابَتٔض٥ِٔ  ًَِت ََقَ َیَة کَا٠َ٣ّٔة َوإَٔذا ُجٔذ ََ اٟذِّ ا ُجٔذ

ٕ أَ  ة ٚٔ أَِو ٣ٔائَُة َبَِقَ َِٟورٔ َصٔب أَِو ا ًَِذَُٟضا ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ٤ُِشوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ أَِو  َْ  ١ٔ ِ٘ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٨ِٔؼ َٓ َِٟیٔذ إَٔذا ث٨َُِذَوتُُط  ٕ َوفٔي ا ُٕ َطاة ِٟ ِو أَ

 ُٕ ١ٔ َوفٔي اٟزِِّج١ٔ نِٔؼ ِ٘ ٌَ ِٟ ُٕ ا ِت نِٔؼ ٌَ ١ٔ ثَََلْث َوثَََلثُوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ َوث٠ُُْث أَِو ٗٔی٤َُتَضا  ُٗٔل ِ٘ ٌَ ِٟ ٤َِٟأ٣ُِو٣َٔة ث٠ُُُث ا ١ٔ َوفٔي ا ِ٘ ٌَ ِٟ ا

 ٍٕ ٍٔ فٔي ک١ُِّ أُِػبُ ٔ ُة ٣ِٔث١ُ َذَٟٔک َوفٔي اِْلََػاب َٔ ٔ َِٟحائ أئ َوا َِٟبَِقٔ أَِو اٟظَّ ٚٔ أَِو ا َِٟورٔ َصٔب أَِو ا ٔ  ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ١ٔ َوفٔي اِْلَِس٨َأ٪ فٔي ًَِْشْ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب

 ًَ ٤َِٟزِأَةٔ بَيَِن  ١َ ا ِ٘ ًَ ٥َ أَ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٤ِْص ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ َو َْ ََ َیزٔثُوَ٪ ٨ِ٣َٔضا ک١ُِّ ٔس٩ٕٓ  َؼبَتَٔضا ٩ِ٣َ کَا٧ُوا 

ُٗت٠َِٔت  ٩ًَِ َوَرثَتَٔضا َوإِٔ٪   ١َ ـَ َٓ ََّ ٣َا  ٔ ٠ًََِیطٔ َطِیّئا إ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ات٠َُٔض٥ِ َو َٗ ُت٠ُوَ٪  ِ٘ ٠َُضا بَيَِن َوَرثَتَٔضا َوص٥ُِ َی ِ٘ ٌَ َٓ

 َ٘ ِٟ ََ یَزُٔث ا َِٟیطٔ َو ٔ ُب ا٨َّٟأض إ َوارٔثُُط أََِقَ َٓ ُط َوارْٔث  َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ات١ٔٔ َطِیْئ َوإِٔ٪  َ٘ َِٟیَص ٠ِٟٔ  ٥َ ا٢َ ٣ُ َوَس٠َّ َٗ ْذ َصَذا ک٠ُُّطُ ات١ُٔ َطِیّئا  َح٤َّ

 ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ثَنٔي بٔطٔ ُس٠َامِیَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ

 دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ زریہنب رحب اوبہمیثخ، سیدی نب اھرفؿ، نیسح املعمل، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اےنپ

 ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک داوتنں ےک ابرے ںیم اپچن اپچن افٹن ںیہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اینپ

ےس رفاتی  اتکب ںیم ابیشؿ ےس ہی رفاتی اپیئ نکیل ںیم ےن اؿ ےس ںیہن ینس رھپ رامرے اکی اسیھت اوبرکب ےن وج ہقث ںیہ ابیشؿ

ایک ےہ اوہنں ےن اہک ہک مہ ےس دمحم نب رادش ےن ایبؿ ایک ہک امیلسؿ نب ومٰیس ےس اوہنں ےن رمعف نب بیعش ےس اؿ ےک فادل ےن افر 

اوہنں ےن اؿ ےک داد اےس ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لتق اطخء یک دتی اگؤں فاولں رپ اچر وس دانیر ای اس ےک اسمفی اچدنی 

رکےت ےھت افر اس یک تمیق افوٹنں یک وتمیقں ےک اابتعر ےس اگلای رکےت ےھت ارگ افوٹنں یک تمیق یگنہم وہاجیت وت دتی یک تمیق  رقمر

ڑباھ دےتی افر بج یمک افر ارزاین وہیت وت اس یک تمیق ںیم ےس یمک رکدےتی افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم دتی 

دانیر ےس آھٹ وس دانیر کت ای اس ےک اسمری اچدنی ےس آھٹ زہار درمہ کت چنہپ یئگ یھت رافی ےتہک ںیہ ہک افر روسؽ یک تمیق اچر وس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اگویں فاولں رپ دتی دف وس اگںیئ رقمر رفامںیئ افر سج یک دتی رکبویں ںیم وہ وت دف زہار رکبایں رافی 

داری ےک  ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دتی ریماث ےہ وتقمؽ ےک فراثء ےک درایمؿ اؿ یک رقاتبےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص ا

اابتعر ےس افر وج اؿ ےس چب اجےئ فہ ہبصع وک ےلم یگ رافی ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انک ےک ابرے ںیم 

 دتی وہیگ افر ارگ انک اک رصػ افرپ اک افاچن ہصح اکٹ دای اجےئ وت آدیھ دتی ہلصیف رفامای ہک ارگ وپری انک اکٹ دی اجےئ وت اکلم



 

 

اچپس افٹن ای اس ےک اسمفی وسان اچدنی ای وس اگںیئ ای زہار رکبایں افر ارگ اہھت اکٹ دای اجےئ وت آدیھ دتی الزؾ وہیگ افر اپؤں ںیم 

 رطح اویلگنں ںیم ےس رہ اکی ایلگن ںیم دس افٹن افر داوتنں آدیھ دتی وہیگ امومہم ںیم اکی اہتیئ دتی افر اجہ ہ ںیم یھب ایس

ںیم ےس رہداتن ںیم اپچن افٹن وہں ےگ افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای ہک وعرت ارگ انجتی رکےل وت اس یک 

فی ارفلفض فراثء ےس اتچب اھتفہ اںیہن دتی اس ےک ابصعت رپ وہیگ فہ ابصعت ہک وج فارث وت ںیہن ےھت یسک زیچ ےک نکیل وجالص ذ

لم اجات اھت افر ارگ فہ وعرت وخد وتقمؽ وہاجےئ وت اس وک ےنلم فایل دتی امتؾ فراثء ےک درایمؿ میسقت وہیگ افر فیہ اس ےک اقلت وک 

ؽ اک وکیئ فارث یھب ہن وہ وت اس لتق رکںی ےگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اقلت وک ھچک ںیہن ےلم اگ افر ارگ وتقم

اک فارث ولوگں ںیم ےس فہ صخش وہاگ وج اس ےک بس ےس زایدہ رقبی ےہ افر رقاتب فاال وہ افر اقلت رہسگ یسک یھب زیچ اک فارث 

ر اوہنں ںیہن وہاگ دمحم ےتہک ںیہ ہک ہی بس ھجم ےس امیلسؿ نب ومٰیس ےن رمفاؿ بیعش ےک فاہطس ےس افر اوہنں ےن اےنپ فادل ےس اف

 ےن اؿ ےک دادا ےس افر اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک۔

 زریہنب رحب اوبہمیثخ، سیدی نب اھرفؿ، نیسح املعمل، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اےنپ دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1142    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ٣ح٤ذ ب٩ بَارب٩ بَل٢ ًا٣َّي ٣ح٤ذ اب٩ راطذ، سی٤٠ا٪ اب٩ ٣وسي، حرضت ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ٛے داداطٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ 

٧َََا ٣ُحَ  َ َ ِْ ا٣َّٔٔيُّ أَ ٌَ ِٟ َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ ا ُذ ب٩ُِ بََ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ یَِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ نٔي اب٩َِ َرأطٕذ  ٌِ ْذ َی َّ٤

ظٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ نٔي اب٩َِ ٣ُوَسي  ٌِ َ٪ َی ٤ِٔذ  ُس٠َامِیَ ٌَ ِٟ ١ُ ٔطِبطٔ ا ِ٘ ًَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ َرأطٕذ َوَذَٟٔک أَِ٪ ی٨َِزَُو  ٠ٔی١ْ  َْ ا٢َ َوَزاَد٧َا  َٗ َت١ُ َػاحٔبُُط  ِ٘ ََ ُی ٤ِٔذ َو ٌَ ِٟ ١ٔ ا ِ٘ ًَ ْى ٣ِٔث١ُ  َّ٠ َِ ِیَلاُ٪ بَيَِن ا٨َّٟأض  ٣ُ اٟظَّ



 

 

 ٔ َتُٜوُ٪ د٣َٔاْئ فٔي ً ََ َح١ٔ٤ِ ٔسََلحٕ َٓ ٔ َؿِٔی٨َٕة َو ا فٔي َُيَِ یَّ ِّ٤ 

ما ؿ انب ومیس، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک 
ی ل
ش

دمحم نب ییحی نب افرس، دمحم نب اکبرنب البؽ اعیلم دمحم انب رادش، 

 یک دتی ہ ظل ےہ )تخس ےہ( لتق دمع یک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک لتق ہبش دمع

رطح نکیل لتق ہبش ےک اقلت وک امرا ںیہن اجےئ اگ رافی ےتہک ںیہ ہک لیلخ ےن دمحم نب رادش ےس ہی ااضہف مہ ےس ایبؿ ایک ہک اطیشؿ 

 ااھٹےئ وہےئ۔ ولوگں ںیم اسفد ڈا ات ےہ وت اؿ ےک درایمؿ ادناھ ددنھ لتق وہاجےت ںیہ ریغب یسک دعافت ےک افر ریغب اےہ ہ

ما ؿ انب ومیس، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ  :  رافی
ی ل
ش

دمحم نب ییحی نب افرس، دمحم نب اکبرنب البؽ اعیلم دمحم انب رادش، 

 اؿ ےک دادا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿدتی اک ایب :   ابب

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1143    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣ ٓـی١ ب٩ حشين، اب٩ ْاٟذ ب٩ حارض، حشين، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

ا٢َ  َٗ ثَُض٥ِ  َِٟحارٔٔث َحذَّ أَٟذ ب٩َِ ا َْ ِی١ُ ب٩ُِ حَُشيِٕن أَ٪َّ  ـَ ُٓ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ  ٥َِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ نٔي ا ٌِ ٧َََا حَُشيِْن َی َ َ ِْ أَ

 َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٤ًَِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ََُظ  َ َ ِْ َ ِیٕب أَ٪َّ أَبَاُظ أ ٌَ ٤ِْص ُط َْ ٤ََِٟوأؿٔح   ا٢َ فٔي ا

، رضحت رمعف نب بیعش رفامےت ںیہ ہک اؿ ےک فادل ےن اںیہن التبای رضحت اوباکلم لیضف نب نیسح، انب اخدل نب احرس، نیسح

 دبعاہلل نب رمعف ےک فاہطس ےس ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وماحض ںیم اپچن افٹن ںیہ۔

 اوباکلم لیضف نب نیسح، انب اخدل نب احرس، نیسح، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

ا ء یک دتی اک ایبؿ

 

ض
ؼ
 ا

     1144    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ حارث، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور ٣ح٤ودب٩ ْاٟذ س٠َّم، ٣زوا٪ اب٩ ٣ح٤ذ، ٫یث٥ ب٩ ح٤یذ، ًَلء  :  راوی

 وہ ا٪ ٛے دادا

َِٟضِیَث٥ُ ب٩ُِ ح٤َُیِ  ث٨ََا ا ٕذ َحذَّ نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َی ٠ََّٔمُّ َحذَّ أٟٕذ اٟشُّ َْ ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  ََلُئ ب٩ُِ َحذَّ ٌَ ِٟ ثَنٔي ا ٕذ َحذَّ

ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُط ثَنٔي  َِٟحارٔٔث َحذَّ ائ٤َٔةٔ  ا َ٘ ِٟ ئِن ا ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ا ًَ َّي اہللُ  َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

َیةٔ  ادَّةٔ ٤َََٟٔا٧َٔضا بُٔث٠ُٔث اٟذِّ  اٟشَّ

م نب  دیم، العء نب احرث، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس ا

 

هت ب

فر فہ اؿ ےک دادا ےس ومحمدنب اخدل یملس، رمفاؿ انب دمحم، 

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس آھکن ےک ابرے ںیم وج اینپ ہگج رپ وت رےہ نکیل انیبیئ اس یک متخ 

 وہاجےئ ہلصیف رفامای ہک اکی اہتیئ دتی ادا رکان رضفری ےہ۔

م نب  دیم، العء :  رافی

 

هت ب

 نب احرث، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ومحمدنب اخدل یملس، رمفاؿ انب دمحم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1145    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 حٔؽ ب٩ ٤ًز٤٧زی، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابزا٫ی٥، ًبیذ ب٩ ٓـی٠ہ، حرضت ٣ِيَہ ب٩ طٌبہ :  راوی

 ًَ ٠ََة  ـِ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ ب٩ِٔ َن ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح َبَة أَ٪َّ  ٩ِ َحذَّ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيََة ا

 َٓ َت٠َِتَضا َوَج٨ٔی٨ََضا  َ٘ َٓ  ٕ ٤ُود ٌَ ی بٔ بَِت إِٔحَذاص٤َُا اِْلَُِخَ رَضَ َٓ َّي ا٣َِزأََتئِن کَا٧ََتا َتِحَت َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َتَؼ٤ُوا إ ِْ ا

 َٕ ِی َٛ ا٢َ أََحُذ اٟزَُّج٠َئِن  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٍٔ  اہللُ  َشِح َٛ  ٍْ ا٢َ أََسِح َ٘ َٓ ََ اِسَتَض١َّ  َب َو ََ رَشٔ ََ أَک١ََ َو ََ َػاَح َو ٧َٔذی ٩ِ٣َ 

 ٔ ٤َِٟزِأَة ًَا٠َٔٗةٔ ا ًَََّي  ٠َُط  ٌَ زَّةٕ َوَج ُِ َضي ٓٔیطٔ بٔ َ٘ َٓ أب   اِْلرَِعَ

 ذہلی ےک اکی صخش یک دف صفح نب رمعرمنی، ہبعش، وصنمر، اربامیہ ، دیبع نب ہلیضف، رضحت  ریغہ نب ہبعش رفامےت ںیہ ہک ینب

ویبایں ںیھت اؿ ںیم ےس اکی ےن دفرسی وک ریتہش یک زکلی ےس امری افر اےس لتق رک دای افر اس ےک وتقمہل ےک ولوگں اک انہک اھت ہک 

ہن الچای  وعرت ےک اسھت ٹیپ ںیم ہچب یک یھب دتی دای اجےئ وت دفونں ںیم ےس اکی ےن اہک ہک مہ ےسیک اس ہچب یک دتی دںی وج ہن اخیچ

ےت وہ؟ افر ہن اھکای ہن ایپ افر ہن رفای۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک داہیویتں ےک عجسم الکؾ یک رطح اےنپ الکؾ وک عجسم رک

 ےہ(۔ افر آپ ےن اس ںیم ہلصیف رفامای ہک اکی رغہ دےنی اک افر اےس وعرت ےک فراثء ےک ذہم اگلای )رغہ ےس رماد اکی الغؾ ای ولڈنی

 صفح نب رمعرمنی، ہبعش، وصنمر، اربامیھ، دیبع نب ہلیضف، رضحت  ریغہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1146    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ٨٣ؼور ےن :  راوی

١َ ا٨َّٟبٔ  ٌَ َح َٓ ٨َاُظ َوَزاَد  ٌِ ٔ َو٣َ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر بٔإِٔس٨َادٔظ ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٥َ َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  دٔیََة يُّ َػَّ

 ٩ًَِ  ٥َُٜ َِٟح َذَٟٔک َرَواُظ ا َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ ّة ٤َٟٔا فٔي بَِل٨َٔضا  ات٠َٔٔة َوَُغَّ َ٘ ِٟ ًََؼَبةٔ ا ًَََّي  ٔة  َٟ ُتو ِ٘ ٤َ ِٟ ٔ  ا ََة ٤ُِِٟٔي ٩ًَِ ا  ٣َُحاصٕٔذ 



 

 

رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، وصنمر ےن ایس دنس ےس رقتةی یہی دحثی رفاتی یک ےہ افر ہی یھب ااضہف ایک ہک

ےن وتقمہل یک دتی وک اقہلت ےک ابصعت ےک ذہم اگلای افر وتقمہل ےک ٹیپ ےک ہچب ےک ابرے ںیم اکی رغہ دےنی اک مکح دای۔ اامؾ 

 اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس رطح مکح ےن اجمدہ نع اریغملہ ےس رفاتی ایک ےہ اس دحثی وک۔

 رجری، وصنمر ےنامثعؿ نب اوبہبیش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1147    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ازدی، وٛیٍ، ہظا٦، رعوة، حرضت ٣شور ب٩ ٣ْخ٣ہًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ہارو٪، ب٩ ًبادہ  :  راوی

٩ًَِ صَٔظ   ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ًَبَّادٕ اِْلَِزدٔیُّ ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ ا َوَة  ٩ًَِ رُعِ ا٦ٕ 

٣ََة أَ٪َّ ٤ًََُز اِسَتَظاَر ا٨َّٟاَض فٔي  ٥َ ٣َِْخَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َبَة َطضِٔذُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ََةُ ب٩ُِ ُط ٤ُِِٟٔي ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزِأَة إ٣ََِٔلٔؾ ا

ٔذ ب٩ِٔ ٣َِش٤َ٠ََة َزادَ  أََتاُظ ب٤َُٔح٤َّ َٓ َک  ٌَ ا٢َ ائِتٔنٔي ب٩ِ٤َٔ َیِظَضُذ ٣َ َ٘ َٓ ِبٕذ أَِو أ٣ََٕة  ًَ  ٕ زَّة ُِ َضي ٓٔیَضا بٔ َٗ  ٔ َظض َٓ نٔي َصاُروُ٪  ٌِ ُط َی َٟ َذ 

َب اٟزَُّج١ٔ بَِل٩َ ا٣َِزأَتٔطٔ   َْضِ

امثعؿ نب ایب ہبیش، اہرفؿ، نب ابعدہ ازدی، فعیک، اشہؾ، رعفة، رضحت وسمر نب رخمہم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل 

ںیم ےن داھکی ےہ ہک روسؽ اہلل ہنع ےن وعرت ےک لمح ےک ابرے ںیم ولوگں ےس روشرہ ایک وت رضحت  ریغہ نب ہبعش ےن رفامای ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم اکی رغہ دےنی اک ہلصیف رفامای رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک وگاہ الؤ ریمے اپس 

 رمد ےن اینپ وہنجں ےن اہمترے اسھت داھکی ےہ وت رضحت دمحم ریض اہلل اعتیل ہنع نب ہملسم وک فہ الےئ افر اوہنں ےن وگایہ دی ہک

 ویبی ےک ٹیپ ےک ہچب وک امر دای اس ابرے ںیم۔



 

 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اہرفؿ، نب ابعدہ ازدی، فعیک، اشہؾ، رعفة، رضحت وسمر نب رخمہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ہچب یک دتی اک ایبؿٹیپ 

     1148    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، ہظا٦، حرضت ٣ِيَہ ب٩ طٌبہ سے حرضت ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا ُوَصِیْب  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ادُ ب٩ُِ َحذَّ ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ َح٤َّ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٤َٔ ََةٔ  ٤ُِِٟٔي ٩ًَِ ا

 ٩ًَِ نٔي  َِ ا٢َ أَبُو َداُود ب٠ََ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َ إ٣ََِٔلّػا ْٔلَ٪َّ َزیِٕذ َوَح٤َّ ٤ََّا ُسَّمِّ  أَبٔي ًُبَِیٕذ إ٧ٔ

ِذ ٠٣ََٔؽ  َ٘ َٓ  ٔ َُئَِظ َِٟیٔذ َو َٙ ٩ِ٣ٔ ا َٟ َذَٟٔک ک١ُُّ ٣َا َز َٛ َدةٔ َو ََ ٔ ِٟو ٔت ا ِٗ ِب١َ َو َٗ ُط  ُ٘ ٔ ٤َِٟزِأََة تُزِٟ  ا

، اشہؾ، ، رضحت  ریغہ نب ہبعش ےس رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس ینعم یک دحثی رمفی ےہ اامؾ  ی ب 
ومیس نب اامسلیع، فه

س دحثی وک امحد نب زدی ےن افر امحد نب ہملس ےن اشہؾ نب رعفہ ےس اوہنں ےن اےنپ فادل رعفہ ےس رفاتی اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ا

ایک ےہ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ہی دحثی ایبؿ یک وپری۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اوبدیبع ےک فا ےط ےس ےھجم ہی ابت یچنہپ 

ےتہک ںیہ ہک )االمص ےک ینعم ںیہ الیھپےن ےک( وت وگای وعرت فالدت ےک فتق ےس  ےہ ہک اس رمے وہےئ لمح وک االمص اس ےیل

ص )ینعی اضعئ رکدای الیھپای(۔

مل

 ےلہپ یہ ہچب وک الیھپد یت ےہ ایس رطح رہ فہ زیچ وج اہھت فریغہ ےس لیھپ اجےئ اےس ےتہک ںیہ ہک 

، اشہؾ، رضحت  ریغہ نب ہبعش ےس رضحت :  رافی ی ب 
 رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ومیس نب اامسلیع، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1149    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٥ دی٨ار، كاوض، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ حرضت ٤ًز٣ح٤ذ ب٩ ٣شٌود ٣ؼیي،  :  راوی  ابوًاػ٥، اب٩ جزیح،ً 

٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ََِٔي  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  یٔصيُّ َحذَّ ٤ِٟٔؼِّ ودٕ ا ٌُ ُذ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٍَ كَاُوّسا  َُّط َس٤ٔ  دٔی٨َإر أ٧َ

ًَبَّإض  ا٦َ َح١ُ٤َ ب٩ُِ ٣َأٟٔک  اب٩ِٔ  َ٘ َٓ َٔک  ٥َ فٔي ذَٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  یَّةٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ـٔ َٗ  ٩ًَِ َُّط َسأ٢ََ  ا٢َ  ٩ًَِ ٤ًََُز أ٧َ َ٘ َٓ ٔة  َِ ب٩ِٔ ا٨َّٟابٔ

 َٓ َت٠َِتَضا َوَج٨ٔی٨ََضا  َ٘ َٓ ی ب٤ِٔٔشَلٕح  بَِت إِٔحَذاص٤َُا اِْلَُِخَ رَضَ َٓ ٨ُِت بَيَِن ا٣َِزأََتئِن  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ُٛ َّي اہللُ  َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘

 ُ ا٢َ أَب َٗ ِوبَُخ  ٤ِِٟٔشَلُح صَُو اٟؼَّ ا٢َ ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ ا َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ َت١َ  ِ٘ ٕ َوأَِ٪ ُت زَّة ُِ ا٢َ أَبُو ًُبَِیٕذ َج٨ٔی٨َٔضا بٔ َٗ و َداُود و 

ِٟخٔبَ  ٔ ا ًَِواد ٤ِِٟٔشَلُح ًُوْد ٩ِ٣ٔ أَ  ائٔ ا

ی، اوباعمص، انب رجحی،  م دانیر، عاؤس ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت رمع ےس لقن رکےت ںیہ ہک   
مصب

دمحم نب وعسمد 

اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہلصیف ےک ابرے ںیم درایتف رفامای وت لمح نب امکل نب اانلہغب ڑھکے وہےئ افر اہک 

ےک درایمؿ اھت وت اؿ ںیم ےس اکی ےن ڑبی وک زکلی ااھٹ رک امری افر اےس اس ےک نینج وک لتق رک ڈاال وت روسؽ اہلل یلص  ہک دف وعروتں

نب  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک نینج ےک ابرے ںیم رغہ ےہ افر رفامای ہک اقہلت وک لتق ایک اجےئ ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رضن

ل ےن رفامای ہک
یی
م

 

َ

 حطسم فہ زکلی ےہ سج ےس رفیٹ لیب رک اکپیئ اجیت ےہ افر اوبدیبع ےن اہک ہک حطسم ہمیخ یک زکلویں ںیم ےس اکی 

 زکلی ےہ۔

ی، اوباعمص، انب رجحی،  م دانیر، عافس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت رمع :  رافی  
مصب

 دمحم نب وعسمد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ



 

 

     1150    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ ز٫زی، سٔیا٪، ٤ًز، كاؤض :  راوی

ٕذ  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ََٓذَِکَ َحذَّ  ٔ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًَََّي ا ٨ُِط  ًَ ا٦َ ٤ًَُزُ َرضَٔي اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس  اٟزُّصِزٔیُّ َحذَّ

٥ِ أَ  َٟ ِو  َٟ  َََُ ِٛ ا٢َ ٤ًَُزُ اہللُ أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِبٕذ أَِو أ٣ََٕة  ًَ زَّةٕ  ُِ َت١َ َزاَد بٔ ِ٘ ٥َِٟ یَِذُِکِ َوأَِ٪ ُت ٨َاُظ  ٌِ ٔ َصَذاِس٤َ ٣َ يَِ َِ ِی٨َا بٔ ـَ َ٘ َٟ  ٍِ بَٔضَذا 

دبع اہلل نب دمحم زرھی، ایفسؿ، رمع، عاؤس ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ربنم رپ ڑھکے وہےئ آےگ ایس ینعم یک دحثی 

 رفاتی ںیم ہک الغؾ ای ابدنی ذرک یک نکیل ہی ذرک ںیہن ایک ہک اس ںیم ہک آپ ےن رفامای ہک اقہلت وک لتق ایک اجےئ افر ہی ااضہف ایک اینپ

اربک ےک رغہ اک وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای رافی ےتہک ںیہ ہک سپ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اہلل 

 ارگ ںیم ہی ہن اتنس وت اس ےک العفہ دفرسا ہلصیف رکات۔

 ؤسدبعاہلل نب دمحم زرھی، ایفسؿ، رمع، عا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1151    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہس٠امی٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ت٤ار، ٤ًزب٩ ك٠حہ، س٤اک،  :  راوی

ث٨ََا أَِسَباْن  ا٢َ َحذَّ َٗ ثَُض٥ِ  ٤ِزَو ب٩َِ ك٠ََِحَة َحذَّ ًَ اُر أَ٪َّ  َّ٤ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟتَّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک 

َل  َ٘ أَِس َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ َح١ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  یََة ًَبَّإض فٔي ٗٔؼَّ ا٠َٔٗٔة اٟذِّ ٌَ ِٟ ًَََّي ا َضي  َ٘ َٓ ٤َِٟزِأَةُ  ّتا َو٣َاَتِت ا زُُظ ٣َیِّ ٌِ ِذ ٧ََبَت َط َٗ ِت ََُُل٣ّا 

َّطُ  ات٠َٔٔة إ٧ٔ َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َ٘ َٓ زُُظ  ٌِ ِذ ٧ََبَت َط َٗ َلِت َیا ٧َٔبيَّ اہللٔ ََُُل٣ّا  َ٘ ِذ أَِس َٗ ََّضا  َضا إ٧ٔ ُّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ َُّط َواہللٔ ٣َ َٓ َب  کَاذْٔب إ٧ٔ ََ رَشٔ ا اِسَتَض١َّ َو

َضا٧ََتَضا  َٛ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ َو ٍَ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََسِح ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ٤ِٔث٠ُطُ یَُل١ُّ  َٓ ََ أَک١ََ  ًَبَّإض َو ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ّة  ٔبيِّ َُغَّ أَدِّ فٔي اٟؼَّ



 

 

ی أ٦َُّ  ََٜة َواِْلَُِخَ ٕٕ کَاَ٪ اِس٥ُ إِٔحَذاص٤َُا ٠َ٣ُِی  َُُلِی

امیلسؿ نب دبعارلنمح، امتر، رمعنب ب ہح، امسک، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس لمح نب امکل ےک فاہعق ںیم رمفی ےہ ہک 

رھپ وعرت ےن اکی ہچب سج ےک ابؽ اگ آےئ ےھت انج رما وہا افر فہ وعرت رم یئگ وت آپ ےن اقہلت ےک اعہلق رپ دتی اک ہلصیف رفامای وت 

ےک ؤاچےن اہک ای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وتقمہل ےن اکی ہچب اضعئ رکدای ےہ سج ےک ابؽ اگ آےئ ےھت وت اقہلت ےک وتقمہل 

فآہل فملس ےن ابپ ےن اہک ہک ہی وھجاٹ ےہ دخا یک مسق ہچب ہن رفای ہن ایپ ہن اھکای وت اس ےسیج اک وخؿ وت ہ و وہات ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہک ایک اجتیلہ یک رطح ای رفامای ہک اس ےک اکونہں یک رطح یفقم عجسم الکؾ رک راہ ےہ ہچب یک دتی ںیم اکی رغہ دف۔ انب ابعس  رفامای

ی کہ افر دفرسی اک انؾ اؾ فیطغ اھت۔
مل
 ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک اؿ وعروتں ںیم ےس اکی اک انؾ 

 ، امسک، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعامیلسؿ نب دبعارلنمح، امتر، رمعنب ب ہح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1152    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوطیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤ذ، ًبذاٟوحذ ب٩ زیاد، ٣حاٟذ اطٌبي، حرضت جابز ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  َِٟواحٔٔذ ب٩ُِ زٔیَادٕ َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٕذ َحذَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٌِ َحذَّ ث٨ََا اٟظَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٔبيُّ ا ٣َُحأْٟذ 

ٕ ٨ِ٣ٔضُ  ی َو١َُِّٟٔ َواحَٔذة َت٠َِت إِٔحَذاص٤َُا اِْلَُِخَ َٗ ًَِبٔذ اہللٔ أَ٪َّ ا٣َِزأََتئِن ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ  ٔ ب٩ِٔ  ١َ َرُسو٢ُ ٩ًَِ َجابٔز ٌَ َح َٓ َْٟذ  ٤َا َزِوْد َوَو

 ٔ ات َ٘ ِٟ ًَا٠َٔٗةٔ ا ًَََّي  َٟةٔ  ُتو ِ٘ ٤َِٟ ٥َ دٔیََة ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ََاثَُضا اہللٔ َػَّ َٟةٔ ٣ٔي ُتو ِ٘ ٤َِٟ ًَا٠َُٔٗة ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟذَصا  َ َزِوَجَضا َوَو ٠َةٔ َوبَزَّأ

َٟٔذَصا ََاثَُضا ٟٔزَِؤجَضا َوَو ََ ٣ٔي  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا  َٟ 

یبعش، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ونب امثعؿ نب اوبہبیش، ویسن نب دمحم، دبعاولدح نب زاید، اجمدل ا



 

 

ذہلی یک دف وعروتں ںیم ےس اکی ےن دفرسی وک لتق رکدای دفونں ںیم ےس رہ اکی وشرہ افر وچبں فایل یھت رفامای ہک رھپ یبن رکمی یلص 

ےک وشرہ افر وچبں وک ربی اذلہم رکدای وت وتقمہل ےک فراثء فملس ےن وتقمہل یک دتی اقہلت ےک فراثء رپ ریھک افر اقہلت  اہلل ہیلع فآہل

 ےن اہک ہک اس یک ریماث ںیمہ ےلم یگ؟ رفامای ہک ںیہن اس یک ریماث اس ےک وشرہ افر افالد وک ےلم یگ۔

 ہنعامثعؿ نب اوبہبیش، ویسن نب دمحم، دبعاولدح نب زاید، اجمدل ایبعش، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1153    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

سٌیذ ب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل و٫ب ب٩ بیا٪، اب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ َس  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَ ََ َحذَّ ا َٗ حٔ  ِ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪ َواب٩ُِ اٟرسَّ ٔب َوأَبٔي َحذَّ ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا

 َ ت ِٗ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔلَي َرُسو٢ٔ َس٤َ٠ََة  َتَؼ٤ُوا إ ِْ ا َٓ َت٠َِتَضا  َ٘ َٓ  ٕ ی بَٔحَحز ٣َِت إِٔحَذاص٤َُا اِْلَُِخَ َت٠َِت ا٣َِزأََتأ٪ ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ ََفَ

ةَ  ٥َ دَٔیَة َج٨ٔی٨َٔضا َُغَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِبٕذ أَِو  اہللٔ َػَّ ٤َِٟزِأَةٔ ًَ َضي بٔٔذَیٔة ا َٗ ٕ َو َؤٟیَذة

ُِٟضَذلٔيُّ یَا َرُس  ةٔ ا َِ ا٢َ َح١ُ٤َ ب٩ُِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ا٨َّٟابٔ َ٘ َٓ ُض٥ِ  ٌَ ََٟذَصا َو٩ِ٣َ ٣َ ثََضا َو ًَا٠َٔٗتَٔضا َوَورَّ ٦ُ دٔیََة ٩ِ٣َ ًَََّي  َٕ أَُِغَ ِی َٛ و٢َ اہللٔ 

ََ اِسَتَض١َّ  َٙ َو ََ ٧ََل ََ أَک١ََ  َب َو َوأ٪ ََ رَشٔ ِْ ٔ ٤ََّا صََذا ٩ِ٣ٔ إ ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٤ِٔث١ُ َذَٟٔک یَُل١ُّ  َٓ

 ٍَ َّٟٔذی َسَح ٌٔطٔ ا أ٪ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َسِح  اِلُٜضَّ

ھا ب دیعس نب بیسم، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل

 

َ

 ہنع ےن رفامای ہک فبھ نب ایبؿ، انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب 

ونبذہلی یک دف وعرںیت ڑل زپںی وت اؿ ںیم ےس اکی ےن دفرسی وک رھتپ دے امرا افر اےس لتق رکدای دفونں رطػ ےک ولوگں ےن 

 دقمہم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم شیپ ایک وت آپ ےن ہلصیف رفامای ہک اس ےک نینج یک دتی اکی الغؾ ای ابدنی اک رغہ ےہ افر



 

 

وعرت دتی ےک ابرے ںیم ہلصیف رفامای ہک فہ اقہلت ےک اعہلق رپ وہیگ افر وتقمہل اک فارث انبای اس ےک ڑلےک وک افر وج اس ےک اسھت 

ای ےھت۔ لمح نب امکل نب اانلہغب اذہلیل ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےسیک اےسی ہچب یک دتی اک اتفاؿ دفں سج ےن اھک

ویئں ہن ابت یک ہن یہ رفای افر اس ےسیج اک وت وخؿ ہ و وہات ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی عجسم الکؾ رکان اکونہں ےک اھبہن ایپ 

 اک اکؾ ےہ ہی ابت آپ ےن لمح نب امکل یک عجسم وگتفگ یک فہج ےس رفامیئ۔

ھا ب  :  رافی

 

َ

 دیعس نب بیسم، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعفبھ نب ایبؿ، انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1154    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ سٌیذ، ٟیث، اب٩ ط٬اب، اب٩ ا٤ٟشیب، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة فٔي  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٤َِٟزِأََة َحذَّ ا٢َ ث٥َُّ إٔ٪َّ ا َٗ ةٔ  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا َصٔذظ

 َّٟ ٔ ا ََاثََضا ٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔأَ٪َّ ٣ٔي َّي اہللُ  َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َِّٓیِت  زَّةٔ تُُو ُِ ِٟ ٠َِیَضا بٔا ًَ َضي  َٗ ًََؼبَتَٔضاتٔي  ًَََّي   ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ  ب٨َٔیَضا َوأَ٪َّ ا

ھا ب، انب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس ہصق ںیم

 

َ

 ہی یھب رمفی ےہ ہک فہ وعرت سج ہبیتق دیعس، ثیل، انب 

یگ افر رپ آپ ےن رغہ اک مکح ایک اھت فہ رم یئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای ہک اس یک ریماث اس ےک وٹیبں وک ےلم 

 اس یک رطػ ےس دتی اس ےک ابصعت دںی ےگ۔

ھا ب، انب ابیسمل، رضحت اوبرہ :  رافی

 

َ

 ریہ ریض اہلل اعتیل ہنعہبیتق دیعس، ثیل، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1155    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاہلل، یوسٕ ب٩ ػ٬ب، حرضت ًبذاہلل ب٩ بزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اپ٨ے واٟذ حرضت ًباض ب٩ ًبذاٌٟوی٥،  :  راوی

 بزیذ

بِ  ًَ  ٩ًَِ ُٕ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  ث٨ََا یُوُس ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحذَّ ٔوی٥ٔ َحذَّ ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ ٔذ اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِذَة 

١َ فٔيأَ٪َّ ا ٌَ َح َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٍَ َذَٟٔک إ ٔ َلِت ََفُٓ َ٘ أَِس َٓ ِت ا٣َِزأَّة  َٓ َذ َْ ٤َِص ٣ٔائَٔة َطاةٕ  ٣َِزأَّة  َْ َٟٔذَصا  َو

وَ  ٕ َواٟؼَّ ٤َِص ٣ٔائَةٔ َطاة َْ َِٟحٔذیُث  َذا ا َٛ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ  ٖٔ َِٟخِذ ٩ًَِ ا ا٢َ َو٧ََهي یَِو٣َئٕٔذ  َٗ ََٜذا  ا٢َ أَبُو َداُود َص َٗ  ٕ اُب ٣ٔائَُة َطاة

 ًَبَّاْض َوصَُو َوص٥ِْ 

، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل رضحت ربدی ےس رفاتی  ھب 
ض

ابعس نب دبعامیظعل، دیبع اہلل، ویفس نب 

دقمہم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رکےت ںیہ ہک اکی وعرت ےن دفرسی وک رھتپ امرا سج ےس اس اک لمح رگایگ ہی 

رکبایں رقمر ںیک افر اس دؿ ےس آدنئہ ےک ےیل ولوگں وک آسپ ںیم رھتپ امرےن ےس  66ایلاجای ایگ وت آپ ےن وعرت ےک ہچب ںیم 

 ر ںیک۔رکبویں یہ یک ےہ نکیل حیحص ہی ےہ ہک وس رکبایں رقم 66عنم رفامای اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رفاتی وت 

، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل رضحت ربدی :  رافی ھب 
ض

 ابعس نب دبعامیظعل، دیبعاہلل، ویفس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1156    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰي رازی، ًیسي، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

نٔي اب٩َِ  ٌِ ٕذ َی ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًٔیَسي  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ َحذَّ َضي َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ًَِزٕو 

ا٢َ أَبُو َدا َٗ  ١ٕ ِِ ِبٕذ أَِو أ٣ََٕة أَِو ََفَٕض أَِو َب ًَ  ٔ زَّة ُِ َِٟح٨ٔئن بٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ا ًَ َّي اہللُ  ادُ ب٩ُِ اہللٔ َػَّ َِٟحٔذیَث َح٤َّ ُود َرَوی صََذا ا

أُٟذ بِ  َْ ١ٕ َس٤َ٠ََة َو ِِ ٕض أَِو َب ا أَِو ََفَ ٥ِ یَِذُِکَ َٟ ٤ًَِزٕو  ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِبٔذ اہللٔ  ًَ  ٩ُ 

اربامیہ نب ومٰیس رازی، یسیع، دمحم نب رمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےک رغہ دےنی اک ہلصیف رفامای ای فہ وھگڑے اک وہ ایرچخ اک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک فآہل فملس ےن نینج یک دتی ںیم اکی الغؾ ای ابدنی 

اس دحثی وک دمحم نب رمعف ےس امحد نب ہملس افر اخدل نب دبعاہلل ےن یھب رفاتی ایک ےہ نکیل دفونں ےن وھگڑے افر رچخ اک ذرک ںیہن 

 ایک۔

 ، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعاربامیہ نب ومٰیس رازی، یسیع، دمحم نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک دتی اک ایبؿ

     1157    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ س٨ا٪ ًواِي، رشیک، ٣ِيَہ ےن ابزاہی٥ سے اور جابز ےن طٌبي٣ح٤ذ  :  راوی

ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوَجابٔز َََة  ٩ًَِ ٣ُِٔي یْک  ث٨ََا رَشٔ َوقٔيُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ُِص ٣ٔائَٔة دِٔرَص٥ٕ َحذَّ َْ زَّةُ  ُِ ِٟ ا٢َ ا َٗ  

ا٢َ َربٔی َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  ٤ُِشوَ٪ دٔی٨َاّراَٗ َْ زَّةُ  ُِ ِٟ ُة ا ٌَ 

دمحم نب انسؿ وعاین، رشکی،  ریغہ ےن اربامیہ ےس افر اجرب ےن یبعش ےس رفاتی ایک ےہ اوہنں ےن رفامای ہک رغہ ےس رماد اپچن وس درمہ 

 ںیہ اامؾ اوبداؤد ےن رفامای ہک رہعیب ارلاےئ ےن رفامای ہک رغہ ےس رماد اچپس دانیر ںیہ۔

 نب انسؿ وعاین، رشکی،  ریغہ ےن اربامیہ ےس افر اجرب ےن یبعشدمحم  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمبت یک دتی اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اکمبت یک دتی اک ایبؿ

     1158    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، یٌَّي، ًبیذ، ححاد، اٟؼواٖ، یحیي ب٩ ٛثيَ، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ َیِحی ا  ٌّ ُٖ َج٤ٔی ا وَّ ث٨ََا َححَّاْد اٟؼَّ ََّي ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ٌِ ث٨ََا َی ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٣ََة  ي ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ ًِْٔکٔ  ٕ ثٔيَ َٛ أَبٔي 

َت١ُ یُوَدی ٣َا ِ٘ ٤ََُِٟاَتٔب یُ ٥َ فٔي دٔیَٔة ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  أَدَّی ٩ِ٣ٔ ٣ََُاَتبَتٔطٔ دٔیََة  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

٠٤ِ٤َُِٟؤک  َُِٟحِّ َو٣َا بَقَٔي دَٔیَة ا  ا

دیبع، اجحج، اوصلاػ، ییحی نب ریثک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل  امثعؿ نب ایب ہبیش، یلعی،

ہیلع فآہل فملس ےن اکمبت وج لتق رک دای اجےئ اس یک دتی ےک ابرے ںیم ہلصیف رفامای ہک وج ھچک فہ دبؽ اتکتب ادا رک اکچ اانت ہصح دتی 

 افر وج دبؽ اتکتب ابیق وہیگ فہ الغؾ یک دتی ےک اابتعر ےس دای اجےئ اگ۔اک آزاد یک دتی ےک اطمقب وہاگ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، یلعی، دیبع، اجحج، اوصلاػ، ییحی نب ریثک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اکمبت یک دتی اک ایبؿ

     1159    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ایوب، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ادُ ب٩ُِ  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠َِیطٔ  َحذَّ ًَ َّي اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  َس٤َ٠ََة 

ا٢َ أَبُو َدا َٗ َٙ ٨ِ٣ُٔط  َت ًَ ِذرٔ ٣َا  َٗ ًَََّي  ََاثّا یَزُٔث  ٤ََُِٟاَتُب َحًذا أَِو َورَٔث ٣ٔي ا٢َ إَٔذا أََػاَب ا َٗ  ٥َ ٩ًَِ َوَس٠َّ أَیُّوَب  ُود َرَواُظ ُوصَِیْب 

ٌٔی١ُ  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ َوإِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِرَس٠َطُ َح٤َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ ٣ََة  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب   

َّي اہللُ  َة  َػَّ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٠َُط إِٔس٤َ ٌَ ٥َ َوَج ٣َةَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِو٢َ ًِْٔکٔ َٗ 

ومیس نب اامسلیع، امحد نب ہملس، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

۔ فملس ےن رفامای ہک بج اکمبت وکیئ دح ےنگل فاالاکؾ رکے ای یسک ریماث اک فارث ےنب وت فہ فارث وہاگ اےنپ آزاد دشہ ہصح ےک دقبر

اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس دحثی وک فبہ ےن اویب نع رکعہم نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاتی ایک ےہ ہکبج امحد نب زدی 

افر اامسلیع ےن اس وک رمالس رفاتی ایک ےہ افر اویب نع رکعہم نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطقی ےس افر اامسلیع نب ہیلع 

 ہم اک وقؽ رقار دای ےہ۔ےن اےس رکع

 ومیس نب اامسلیع، امحد نب ہملس، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذیم یک دتی اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ذیم یک دتی اک ایبؿ

     1160    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یزیذ ب٩ ْاٟذ، ٣وہب ر٣َّي، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ٣ح٤ذ ب٩ اسحٙ، حرضت ٤ًز وب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے  :  راوی

 دادا



 

 

ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ  أٟٔذ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ َْ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ یُو٧َُص 

ا٢َ أَبُو دَ  َٗ َُِٟحِّ  ُٕ دٔیَٔة ا اصٔذٔ نِٔؼ ٌَ ٤ُِٟ ا٢َ دٔیَُة ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٔ ظ اُود َرَواُظ أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕذ ا٠َِّٟیثٔيُّ ٩ًَِ َجذِّ

ًَبِ  ِیٕب ٣ِٔث٠َطُ َو ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث   ُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا

سیدی نب اخدل، ومبہ ریلم، ٰیسیع نب ویسن، دمحم نب ااحسؼ ، رضحت رمع فنب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی 

 آزاد آدیم یک دتی ےک فصن ےہ اامؾ اوبداؤد رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ذیم اعمدہ یک دتی

 رفامےت ںیہ ہک اس دحثی رابرہک وک ااسہم نب زدی ےن دبعارلنمح نب ااحلرث ےن رمعف نب بیعش ےس ااسی یہ رفاتی ایک ےہ۔

 دادا سیدی نب اخدل، ومبہ ریلم، ٰیسیع نب ویسن، دمحم نب اقحس، رضحت رمع فنب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی صخش ارگ دفرسے ےس ڑلایئ ںیم اےنپ دافع ںیم یسک وک امر دے وت ایک مکح ےہ؟

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 مکح ےہ؟اکی صخش ارگ دفرسے ےس ڑلایئ ںیم اےنپ دافع ںیم یسک وک امر دے وت ایک 

     1161    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ جزیح، ًلاء، حرضت ػٔوا٪ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ یٌَّي اپ٨ے واٟذ یٌَّي ب٩ ا٣یہ :  راوی

ًََلاْئ  ََِٔي  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َْ لٔي َرُجَّل َحذَّ اَت١َ أَٔجي َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََّي  ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َی ِٔ ٩ًَِ َػ

ا َٗ أَصَِذَرَصا َو َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ أ َٓ ٨ََذَرِت ث٨َٔیَُّتُط  َٓ ًََضا  َٓا٧َِتزَ فَّ یََذُظ  ٌَ ٍَ یََذُظ فٔي ٓٔیَک َٓ ـَ ٢َ أَتُزٔیُذ أَِ٪ َی

 َ ٤َُضا ک ـٔ ِ٘ ا٢َ َت َٗ ٨ِطُ أَصَِذَرَصا َو ًَ ٔ أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ َرضَٔي اہللُ  ظ ٩ًَِ َجذِّ ََٜة  ََِٔي اب٩ُِ أَبٔي ٠َ٣ُِی َ َ ِْ ا٢َ َوأَ َٗ ِح١ٔ  َٔ ِٟ ٌَٔذِت ٔس٨ُّطُ ا   َب

رفامےت  دسمد، ییحی، انب رجحی، اطعء، رضحت وفصاؿ ریض اہلل اعتیل ہنع نب یلعی اےنپ فادل یلعی نب اہیم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ

ںیہ ہک ریمے اکی المزؾ ےن یسک ےس ڑلایئ یک وت اس اک اہھت اکٹ ڈاال اس ےن اانپ اہھت )المزؾ ےک ہنم ےس( اچنیھک وت اس ےک المزؾ ےک 



 

 

اتہ ےہ اسےنم اک داتن وٹٹ ایگ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای وت آپ ےن اس وک دہر رقار ددیای افر رفامای ہک ایک وت ہی اچ

ی کہ ےن اےنپ دادا ےک  ہک فہ اانپ اہھت ریتے ہنم ںیم رےھک راتہ افر وت اےس افٹن یک رطح ابچات راتہ۔ رافی ےتہک ںیہ
مل
ہک ےھجم انب ایب 

 وحاہل ےس ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن یھب اےس دہر رقار دای افر رفامای ہک اس اک داتن دفر وہاجےئ۔

 د، ییحی ، انب رجحی، اطعء، رضحت وفصاؿ ریض اہلل اعتیل ہنع نب یلعی اےنپ فادل یلعی نب اہیمدسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وت ایک مکح ےہ؟ اکی صخش ارگ دفرسے ےس ڑلایئ ںیم اےنپ دافع ںیم یسک وک امر دے

     1162    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیاد ب٩ ایوب، ٫ظی٥، ححاد، ًبذا٠٤ٟک، حرضت ًلاء، یٌَّي ب٩ ا٣یہ :  راوی

ًََلإئ   ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبُذ ا ث٨ََا َححَّاْد َو ٧َََا صَُظِی٥ْ َحذَّ َ َ ِْ ث٨ََا زٔیَادُ ب٩ُِ أَیُّوَب أَ نٔي َحذَّ ٌِ ا٢َ َی َٗ َة بَٔضَذا َزاَد ث٥َُّ  ََّي ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٩ًَِ َی

َضا ث٥َُّ َت٨ِزًُٔضَ  ُـّ ٌَ َی َٓ ٨َُِّٜط ٩ِ٣ٔ یَٔذَک  اقِّ إِٔ٪ ٔطئَِت أَِ٪ ت٤َُ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٠ِٟٔ َّي اہللُ   ا ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ َوأَبَِل١َ دَٔیَة أَِس٨َا٧ٔطٔ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

م، اجحج،
 

ب

 

ص
ه

دبعاکلمل، رضحت اطعء، یلعی نب اہیم ےس یہی رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  زاید نب اویب، 

س فآہل فملس ےن رفامای ہک اکےنٹ فاےل ےس ہک ارگ وت اچےہ وت اانپ اہھت اس ےک ہنم ںیم دے افر فہ اےس اکٹ ےل رھپ وت اانپ اہھت ےچنیھک ا

 دتی وک ابلط رقار دای۔ ےک ہنم ےس۔ افر آپ ےن اس ےک داوتنں یک

م، اجحج، دبعاکلمل، رضحت اطعء، یلعی نب اہیم :  رافی
 

ب

 

ص
ه

 زاید نب اویب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زسا ےہ؟ملع بط ہن اجےن فاال اےنپ آپ وک بیبط اظرہ رک ےک یسک وک اصقنؿ اچنہپےئ وت ایک 



 

 

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ملع بط ہن اجےن فاال اےنپ آپ وک بیبط اظرہ رک ےک یسک وک اصقنؿ اچنہپےئ وت ایک زسا ےہ؟
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ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟذ سے اور  نص ب٩ ًاػ٥ ا٧لاقي، ٣ح٤ذ ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، اٟوٟیذ ب٩ ٣ش٥٠، جزیح، حرضت ٤ًزو :  راوی

 وہ ا٪ ٛے دادا

 ِْ َِٟؤٟیَذ ب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَ َیاَ٪ أَ٪َّ ا ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ ُس ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ًَأػ٥ٕ اِْل٧ََِلاكٔيُّ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٤ًَِزٔو َحذَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجزَیِٕخ  ََص٥ُِ  َ َ

ظٔ أَ٪َّ َر  ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ا٢َ ب٩ِٔ ُط َٗ ُضَو َؿا٩ْ٣ٔ  َٓ ٥ُ٠َ ٨ِ٣ٔطُ كٔبٌّ  ٌِ ََ ُی ا٢َ ٩ِ٣َ َتَلبََّب َو َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػَّ

ََ ٧َِذرٔی صَُو َػحٔیْح أ٦َِ  َِٟؤٟیُذ  ََّ ا ٔ ٔ إ ٥ِ یَزِؤظ َٟ ا٢َ أَبُو َداُود َصَذا  َٗ ثَنٔي اب٩ُِ ُجزَیِٕخ  ا٢َ َحذَّ َٗ  ََ  َنِصْ 

مص ااطنیق، دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، اولدیل نب ملسم، رجحی، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رصن نب اع

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن اےنپ آپ وک ملع بط ہن اجےنن ےک ابفوجد بیبط 

ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی انب رججی ےن ھجم ےس ایبؿ یک اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک وساےئ اظرہ ایک وت فیہ اضنم وہاگ رصن 

 فدیل ےک یسک ےن رفاتی ںیہن ایک ںیمہ ںیہن ولعمؾ ہک حیحص یھب ےہ ای ںیہن؟

فادل ےس افر فہ اؿ ےک  رصن نب اعمص ااطنیق، دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، اولدیل نب ملسم، رجحی، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ :  رافی

 دادا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 اجےن فاال اےنپ آپ وک بیبط اظرہ رک ےک یسک وک اصقنؿ اچنہپےئ وت ایک زسا ےہ؟ ملع بط ہن

     1164    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، حٔؽ، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز :  راوی

 َ ث ٔ َحذَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا ٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ْؽ َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّٟ َحذَّ ِٓٔذ ا َِٟو ُف ا ٌِ ُٗٔذ٣ُوا نٔي َب ٔذی٩َ 

 ُٖ َز ٌِ ََ یُ ِو٦ٕ  َٗ ًَََّي  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَی٤َُّا كَبٔیٕب َتَلبََّب  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُضَو ًَََّي أَبٔي  َٓ ٨ًََِت  َ أ َٓ ِب١َ َذَٟٔک  َٗ َٟطُ َتَلبُّْب   

 ٔ ٔت إ ٌِ َِٟیَص بٔا٨َّٟ َّطُ  ٔ أ٣ََا إ٧ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ا٢َ  َٗ ِٟکَيُّ َؿا٩ْ٣ٔ  َِٟبمُّ َوا ٚٔ َوا زُو ٌُ ِٟ ٍُ ا ِل َٗ ٤ََّا صَُو  ٧ 

دمحم نب العء، صفح، دبعازعلسی نب رمع نب دبعازعلسی رفامےت ںیہ ہک ضعب فہ ولگ وج ریمے فادل ےک اپس آےئ اوہنں ےن اہک ہک 

 وہشمر ہن وہ اس ےس ےلہپ رھپ اس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج بیبط یھب یسک وقؾ اک العج رکے افر اس یک بط

ےک العج ےس یسک وک اصقنؿ چنہپ اجےئ وت فہ اضنم ےہ۔ دبعازعلسی ےتہک ںیہ ہک رضفری ںیہن ہک فہ بیبط، بط ےس وموصػ یہ وہ 

 ہکلب فہ وت ہی ےہ ہک رگ اکےنٹ ےس زمخ ریچ ےن ای داغ اگلےن ںیم یطلغ رکدے۔

  نب دبعازعلسیدمحم نب العء، صفح، دبعازعلسی نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 ملع بط ہن اجےن فاال اےنپ آپ وک بیبط اظرہ رک ےک یسک وک اصقنؿ اچنہپےئ وت ایک زسا ےہ؟

     1165    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٣ٌت٤ز، ح٤یذ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ُ ٍُ أ ِت اٟزُّبَیِّ رَسَ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕذ اٟلَّ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ُت أ٧ََٔص ب٩ِٔ ا٨َّٟرِضٔ ث٨َٔیََّة َحذَّ ِْ

 ٕ ا٢َ أ٧ََُص ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ َواا٣َِزأَة َ٘ َٓ َِٟ٘ٔؼاَؾ  َٜٔتأب اہللٔ ا ٔ َضي ب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أََتِوا ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٓ ََ  ِّٙ َِٟح َثَک بٔا ٌَ َّٟٔذی َب

ُذ  َْ ُؿوا بٔأَِرٕغ أَ َِٟ٘ٔؼاُؾ ََفَ ا٢َ یَا أ٧ََُص َٛٔتاُب اہللٔ ا َٗ َِٟیِو٦َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ تُِٜرَسُ ث٨َٔیَُّتَضا ا ًَ َّي اہللُ  حَٔب ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ ٌَ َٓ وُظ 

ُت أَِح٤ََذ ب٩َِ َح٨ِ  ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َس٤ٔ َٗ ًَََّي اہللٔ َْلَبَزَُّظ  َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ ٔ اہللٔ ٩ِ٣َ  ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ًَٔباد َٗ َتؽُّ ٩ِ٣ٔ َو ِ٘ َٕ یُ ِی َٛ َٟطُ  َب١ٕ ٗٔی١َ 



 

 

ََدُ  ِ ا٢َ تَُ َٗ  ِّ٩  اٟشِّ

رمتعم،  دیم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اسن نب ارضنل یک نہب رعیب ےن اکی وعرت اک اسےنم اک  دسمد،

داتن وتڑ دای اس وعرت ےک افایلء روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ وت آپ ےن اہلل یک اتکب ےک اطمقب اصقص اک 

 ےن رفامای ہک اس ذات یک مسق سج ےن آپ وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ اس اک داتن آج ںیہن وتڑا اجےئ اگ ہلصیف رفامای وت اسن نب ارضنل

آپ ےن رفامای ہک اے اسن اہلل یک اتکب اک مکح ےہ اصقص اک رھپ افایلء وعرت دتی رپ رایض وہ ےئگ افر دتی ےل یل وت روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ےک دنبفں ںیم ےس ضعب اےسی ںیہ ہک ارگ اہلل اعتیل رپ مسق اھکںیل وت اہلل اعتیل رضفر اہلل ہیلع فآہل فملس وخش وہ ےئگ افر رفامای ہک

وپرا رک دںی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ادمح نب لبنح ےس انس اؿ ےس اہک ایگ ہک داتن اک اصقص ےسیک ایل اجےئ اگ اوہنں ےن 

 رفامای ہک اڑیھک ایل اجےئ اگ۔

 ،  دیم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنعدسمد، رمتعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج اجونر یسک وک الت امر رک )ای یسک یھب رطح( اصقنؿ اچنہپ دے وت ایک مکح ےہ؟

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 )ای یسک یھب رطح( اصقنؿ اچنہپ دے وت ایک مکح ےہ؟وج اجونر یسک وک الت امر رک 
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ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ابي یزیذ، سٔیا٪ ب٩ حشين، زہزی، سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي ٔب  َحذَّ ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ِٔ ث٨ََا ُس ُذ ب٩ُِ َیزٔیَذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َطِیَبَة َحذَّ  

ابَّ  ا٢َ أَبُو َداُود اٟذَّ َٗ ا٢َ اٟزِِّج١ُ ُجَباْر  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ُب بٔزِٔج٠َٔضا َوصَُو َراْٛٔب أَبٔي صَُزیَِزَة   ُة َترِضٔ



 

 

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب ایب سیدی، ایفسؿ نب نیسح، زرہی، دیعس نب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اجونر ےک اپؤں )اکاصقنؿ( ہ و افر اکیبر ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب ایب سیدی، ایفسؿ نب نیسح، زرہی، دیعس نب ابیسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 یھب رطح( اصقنؿ اچنہپ دے وت ایک مکح ےہ؟وج اجونر یسک وک الت امر رک )ای یسک 
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٣شذد، سٔیا٪، زہزی، سٌیذب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ رسو٢  :  راوی

 اہلل ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ث٨ََا  ا أَبَا صَُزیَِزَة یُحَ َحذَّ ٌَ ٤َُِٟشیَّٔب وأَبٔي َس٤َ٠ََة َس٤ٔ ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٣َُشذَّ ُث  ذِّ

ِٟبٔئِزُ  ٔذُ٪ ُجَباْر َوا ٌِ ٤َ ِٟ ِح٤َاُئ ُجزِحَُضا ُجَباْر َوا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو َداُود  َػَّ َٗ ُِٟخ٤ُِص  ُجَباْر َوفٔي اٟزِّکَازٔ ا

ََ َتُٜوُ٪ بٔا٠َِّٟی١ٔ  َضا أََحْذ َوَتُٜوُ٪ بٔا٨ََّٟضارٔ  ٌَ ََ َیُٜوُ٪ ٣َ َّٟتٔي  ٠َٔتُة ا َٔ ٨ِ٤ُِٟ ِح٤َاُئ ا ٌَ ِٟ  ا

ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، ایفسؿ، زرہی، دیعسنب بیسم، اوبہملس ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل 

ما ء )وچاپہی( اک اگلای وہا زمخ ہ و ےہ۔ دعمؿ )اکؿ( یھب ہ و ےہ افر ونکںی اک اصقنؿ 
 
ج
ػ

فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک، ، 

ما ء ےس رماد الھک وہا اجونر سج ےک
 
ج
ػ

 اسھت وکیئ اہےنکن فاال ہن وہ یھب ہ و ےہ افر راکز ںیم اپوچناں ہصح ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک 

 افر دؿ ںیم وہ رات ںیم ہن وہ۔

دسمد، ایفسؿ، زرہی، دیعسنب بیسم، اوبہملس ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل  :  رافی

 ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وج آگ ڑھبک رک لیھپ اجےئ اس اک ایبؿ

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وج آگ ڑھبک رک لیھپ اجےئ اس اک ایبؿ

     1168    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذا٠٤ٟک، ٤ٌ٣ز، ٩ً ٤٫ا٦ ب٩  ٣ح٤ذ ب٩ ا٤ٟتوک١ اٌٟشَ٘لِي، ًبذاٟززاٚ، جٌرف ب٩ ٣شاَف، زیذ ب٩ ا٤ٟبارک، :  راوی

 ٨٣بہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

رَفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ  ٌِ ث٨ََا َج ٚٔ ح و َحذَّ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََلِٔيُّ َحذَّ َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ َحذَّ  اٟت٨ِِّّیٔسيُّ َحذَّ

ث٨ََا  ٤َُِٟباَرٔک َحذَّ ا٢َ َرُس ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ص٤َُا  أِيُّ لَٔکَ ٌَ ٨ِ ٠٤َِٟٔٔک اٟؼَّ ِبُذ ا َّي اہللُ ًَ و٢ُ اہللٔ َػَّ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟاُر ُجَباْر 

دبعاکلمل، رمعم، نع امھؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض  دمحم نب اوتمللک االقسعلین، دبعارلزاؼ، رفعج نب اسمرف، زدی نب اابملرک،

 اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ، آگ ےس وہےن فایل اجین فامیل اصقنؿ دہر افر ہ و ےہ۔

دبعاکلمل، رمعم، نع امھؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ دمحم نب اوتمللک االقسعلین، دبعارلزاؼ، رفعج نب اسمرف، زدی نب اابملرک،  :  رافی

 ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وج آگ ڑھبک رک لیھپ اجےئ اس اک ایبؿ

     1169    ذیثح                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١ ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ابوٗتادہ، ابي نرضہ، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٔ ً ٩ًَِ َة  ٩ًَِ أَبٔي َنرِضَ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ثَنٔي أَبٔي  ٕ َحذَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ أَ٪َّ ََُُل٣ّا ٤َِزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن َحذَّ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َتَي أَص٠ُُِط ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ أ َٓ ٕ ْٔل٧َُإض أ٨ََُِٔیاَئ  ٍَ أُذَُ٪ ََُُل٦ َل َٗ اَئ  َُِٓقَ َّا أ٧َُاْض  ْٔل٧َُإض  اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ

٠ًََِیطٔ َطِیّئا  ١ِ ٌَ ٥ِ٠َ َیِح َٓ اُئ   َُِٓقَ

اوباتقدہ، ایب رضنہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک ھچک سلفم فاندار ادمح نب لبنح اعمذ نب اشہؾ، 

ولوگں ےک ےٹیب ےن یسک امدلار ےک ےٹیب اک اکؿ اکٹ دای وت اس ےک )انجتی رکےن فاےل ڑلےک ےک( رھگ فاےل وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہیلع فآہل فملس مہ رغبی اندار ولگ ںیہ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فملس ےک اپس آےئ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اؿ رپ ھچک رقمر ںیہن رفامای۔

 ادمح نب لبنح اعمذ نب اشہؾ، اوباتقدہ، ایب رضنہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج ولوگں ےک درایمؿ ادناھ ددنھامرا اجےئ اس اک مکح

 دتی اک ایبؿ :   ابب

 وج ولوگں ےک درایمؿ ادناھ ددنھامرا اجےئ اس اک مکح

     1170    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ س٠امی٪، س٠امی٪ ب٩ ٛثيَ، ٤ًز ب٩ دی٨ار، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزُو ب٩ُِ دٔی٨َإر  ًَ ث٨ََا  ٕ َحذَّ ثٔيَ َٛ َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٪َ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ا٢َ َرُسو٢ُ َس َٗ َّي   اہللٔ َػَّ

 ِ٘ ًَ ٠ُطُ  ِ٘ ٌَ َٓ ٕ أَِو بَٔشِوٕن  ًیا یَُٜوُ٪ بَِی٨َُض٥ِ بَٔحَحز یَّا أَِو ر٣ِّٔ َت١َ فٔي ٤ًِّٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َودُ یََذیِطٔ اہللُ  َ٘ َٓ ٤ًَِّذا  َت١َ  َٗ ٕ َو٩ِ٣َ  َلإ َْ  ١ُ



 

 

 ِٟ ٨َُة اہللٔ َوا ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ َحا٢َ بَِی٨َطُ َوبَِی٨َُط  ٌٔيَن َٓ َٜٔة َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ  ٤َََلئ

دیعس نب امیلسؿ، امیلسؿ نب ریثک، رمع نب دانیر، عاؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 وت اس یک دتی لتق اطخء یک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش  ے دےھکی امرا ایگ ای آسپ یک اشنہن ابزی ںیم یسک رھتپ ای وکڑے ےس رم ایگ

دتی وہیگ۔ افر وج اجؿ وبھج رک لتق رک ایگ وہ فہ اس اقلت ےک اےنپ اہوھتں اک اصقص ےہ افر وج صخش رفنیقی ےک درایمؿ احلئ 

 رفوتشں یک افر امتؾ ولوگں یک تنعل وہ۔ وہاجےئ وت اس رپ اہلل یک

 عاؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعدیعس نب امیلسؿ، امیلسؿ نب ریثک، رمع نب دانیر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ : ابب

 تنس یک رشتحی

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس یک رشتحی

     1171    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ًَََّي إِٔحَذی أَِو ث٨ِٔ َوَس٠َّ  ِت ا٨ََّٟؼاَری  َٗ ّة َوَترَفَّ َٗ ٌٔيَن َٔفِ ًَََّي إِٔحَذی أَِو ث٨َِٔتئِن َوَسِب َِٟیُضودُ  ِت ا َٗ ََ َ ت ِٓ ّة ٥َ ا َٗ ٌٔيَن َٔفِ َتئِن َوَسِب

ّة  َٗ ٌٔيَن َٔفِ ًَََّي ثَََلٕث َوَسِب تٔي  ُٚ أ٣َُّ ٔ تََ ِٔ  َوَت

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فبھ نب ہیقب، اخدل، دمحم نب رمع، اوبہملس، رضح



 

 

ٹب  رفامای ، وہید وت ارتہک ای رتہب رفوقں ںیم ٹب ےئگ ےھت، افر ااصنر یھب ارتہک ای رتہب رفوقں ںیم ٹب ےئگ افر ریمی اتم رتہت رفوقں ںیم

 ںیم اجےئ اگ افر ہی فہ رفہق وہاگ وج ہشیمہ قح رپ افر ریمی تنس رپ اقمئ اجےئ یگ ہک اؿ رتہت رفوقں ںیم ےس رصػ اکی رفہق تنج

 رےہ اگ۔

 فبھ نب ہیقب، اخدل، دمحم نب رمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس یک رشتحی

     1172    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ حب١٨، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ابو٣ِيَہ، ػٔوا٪ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ََ َحذَّ ا َٗ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا َحذَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ ًَ ث٨ََا  َواُ٪ ح و َحذَّ ِٔ ث٨ََا َػ ٔ َحذَّ ََة ٤ُِِٟٔي ا

 ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ أَبٔي  ازٔیُّ  ََِٟحَ ًَِبذٔ اہللٔ ا ثَنٔي أَِزَصزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ َواُ٪ ٧َِحَوُظ  ِٔ ثَنٔي َػ ا٢َ َحذَّ َٗ ُة  اؤَیَة ب٩ِٔ أَبٔي َب٘ٔیَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َِٟضِوَزِٔيِّ  ا

یَ  ِٔ ََ إٔ٪َّ ُس ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٦َ ٓٔی٨َا  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ََ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٦َ ٓٔی٨َا  َٗ َُّط  َٜٔتأب اَ٪ أ٧َ ِب٥ُِٜ٠َ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل َٗ  ٩ِ٣َ 

 ُٚ ٔ تََ ِٔ ٠ٔ٤ََِّٟة َسَت ٔ ا ٌٔيَن ٠٣َّّٔة َوإٔ٪َّ َصٔذظ ًَََّي ث٨َِٔتئِن َوَسِب ُٗوا  ََ َ ت ِٓ وَ٪ فٔي ا٨َّٟارٔ َوَواحَٔذْة فٔي ا ٌُ ٌٔيَن ث٨َِٔتأ٪ َوَسِب ًَََّي ثَََلٕث َوَسِب

َوا٦ْ  ِٗ تٔي أَ ُد ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َّطُ َسَیِْخُ ٤ًَِْزو فٔي َحٔذیَثِیض٤َٔا َوإ٧ٔ ًَُة َزاَد اب٩ُِ َیِحیَي َو َِٟح٤َا َِٟح٨َّةٔ َوهَٔي ا ٤َا ا َٛ َتَحاَری بٔض٥ِٔ ت٠َِٔک اِْلَصَِواُئ 

٠َطُ َیَتَحاَری ا َْ ََّ َد ٔ ِٔٔؼ١ْ إ ٣َ ََ ْٚ َو ََ َیِبَقي ٨ِ٣ُٔط رٔعِ ٠ََُِِٟب بَٔؼاحٔبٔطٔ  ٤ًَِْزو ا ا٢َ  َٗ  ٠ََُِِٟب َٟٔؼاحٔبٔطٔ َو

ل، دمحم نب ییحی، اوب ریغہ، وفصاؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایس رطح رمفی ےہ ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع نب 

 

 ی
حت

ادمح نب 

 فہ ڑھکے وہےئ افر اہک ہک آاگہ روہ کشیب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت رامرے درایمؿ اوبایفسؿ رفامےت ںیہ ہک

ڑھکے وہےئ افر رفامای ہک مت ےس ےلہپ وج ولگ ےھت الہ اتکب ںیم ےس فہ رتہب رفوقں ںیم میسقت وہےئگ ےھت افر کشیب ہی اتم 

 دالخ وہں ےگ افر اکی تنج ںیم اجےئ اگ افر فہ رفہق امجتع اک وہاگ۔ رقنعبی رفوقں ںیم رشتنم وہاجےئ یگ اؿ ںیم ےس آگ ںیم



 

 

دمحم نب ییحی افر رمعف نب امثعؿ ےن اینپ رفاوتیں ںیم ہی ااضہف ایک ہک آپ ےن رفامای ہک رقنعبی ریمی اتم ںیم ایسی وقںیم وہں یگ ہک 

ےنٹ ےس امیبری دفڑ اجیت ےہ ہک وکیئ رگ افر وجڑ ابیق رمگاایہں افر اسفنین وخااشہت اؿ ںیم اس رطح دفڑںی یگ سج رطح ےتک ےک اک

 ںیہن راتہ  رگ فہ اس ںیم دالخ وہاجیت ےہ۔

ل، دمحم نب ییحی ، اوب ریغہ، وفصاؿ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

 ی
حت

 ادمح نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپک ںیم ڑگھجےن افر اشتماہبت یک اابتع رکےن اک ایبؿ رقآؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اپک ںیم ڑگھجےن افر اشتماہبت یک اابتع رکےن اک ایبؿ

     1173    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہا٨ٌٟ٘بي، یزیذ، ب٩ ابزاہی٥، ًبذاہلل ب٩ ابو٠٣یٜہ، ٗاس٥ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ََٜة  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٠َ٣ُِی  ٩ًَِ ِشتَُٔیُّ  ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟتَّ ٨َٔبيُّ َحذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَائَٔظَة َرضَٔي َحذَّ  ٩ًَِ ٕذ  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا

أَ َرُسو٢ُ اہللٔ  َِٟت ََقَ ا َٗ ٨ًََِضا  ٔلَي اہللُ  ٤ََٜاْت إ َٜٔتاَب ٨ِ٣ُٔط آَیاْت ٣ُِح ٠َِیَک اِل ًَ َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صَٔذظٔ اِْلَیَة صَُو ا ًَ َّي اہللُ  َػَّ

و ٌُ ٔ َّب َّٟٔذی٩َ یَت إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟبأب  َ َّٟٔذی٩َ َ٪ ٣َا أُوُٟو اِْل َٟئَٔک ا أُو َٓ َتَظابََط ٨ِ٣ُٔط 

اِحَذُروص٥ُِ  َٓ  َسَّمَّ اہللُ 

ی کہ، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںیہ ہک 
مل
ی، سیدی، نب اربامیہ، دبعاہلل نب اوب  

ب

 

قعت
ل

ا

، ، ےس اَلُفِل  روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی التفت رفامیئ، ، ُه َ 
ٌ
مَا ت
َک
ْ
ُح
م

 
ٌ
 ت
َ
 آث 
ُ
ة
ْ

 

ی ِ
 م
َ
ا ب َ

 

ْکِی
ل
 ا
َ
ک
ْ
ی 
لَ
َ
غ
َؽ 
َ
ر

 

ْ

 

ن
َ
دِق أ

 

َ
اَّّ

۔ )سج اک رتہمج ہی ےہ( فیہ اہلل ےہ سج ےن آپ رپ اتکب انزؽ یک۔ اس ںیم ضعب آایت مکحم ںیہ فہ الص ںیہ اتکب یک 
ِ
ْل َ ب
َ
اْلَ 

ہ اشتماہبت یک ریپفی رکےت ںیہ ہنتف رکےن ےک ےیل افر اس اک افر دفرسی اشتماہبت ںیہ۔ سپ فہ ولگ نج ےک دولں ںیم یجک ےہ وت ف

بلطم ولعمؾ رکےن ےک ےیل افر اس اک بلطم وساےئ اہلل ےک وکیئ ںیہن اجاتن افر وبضمط ملع فاےل ےتہک ںیہ ہک مہ اامیؿ الےئ اؿ 



 

 

فاےل۔ رضحت اعہشئ  آایت رپ بس رامرے رپفرداگر یک رطػ ےس ارتیت ںیہ افر اس ےس ںیہن تحیصن احلص رکےت  رگ لقع

ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سپ بج مت دوھکی اؿ ولوگں وک وج اشتماہبت یک ریپفی 

 رکےت ںیہ ہک وت یہی فہ ولگ ںیہ نج اک رقآؿ ںیم اہلل ےن انؾ راھک ےہ وس اؿ ےس ےتچب روہ۔

ی، سیدی، نب ارب :  رافی  

ب

 

قعت
ل

ی کہ، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنعا
مل
 امیہ، دبعاہلل نب اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخااشہت اسفنہین فاولں ےس اانتجب افر ضغب اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اانتجب افر ضغب اک ایبؿوخااشہت اسفنہین فاولں ےس 

     1174    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ْاٟذ ب٩ ًبذاہلل، یزیذ ب٩ ابوزیاد، ٣حا٫ذ حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ  ِبٔذ اہللٔ َحذَّ ًَ أُٟذ ب٩ُِ  َْ ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ  ٩ًَِ َرُج١ٕ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ   ٕ أَبٔي زٔیَاد

ُف فٔي اہللٔ  ِِ ِٟبُ ُِٟحبُّ فٔي اہللٔ َوا ٤ًَِا٢ٔ ا َ ١ُ اِْل ـَ ِٓ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

یل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، اخدل نب دبع اہلل، سیدی نب اوبزاید، اجم ،دھ رضحت اوبذر ریض اہلل اعت

 ےن رفامای ہک امتؾ اامعؽ ںیم الضف لمع اہلل ےک ےیل تبحم رکان افر اہلل ےک ےیل ضغب رانھک ےہ۔

 دسمد، اخدل نب دبعاہلل، سیدی نب اوبزاید، اجم ،دھ رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وخااشہت اسفنہین فاولں ےس اانتجب افر ضغب اک ایبؿ

     1175    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ط٬اب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ حرضت ًبذاہلل ب٩ ٌٛب رضي اہلل تٌالي ٨ًہاب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩  :  راوی

ِبُذ اٟزَّ  ًَ ََِٔي  َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ حٔ أَ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ٔب َحذَّ ٌِ َٛ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

ِبَذ اہللٔ  ًَ َب ب٩َِ ٣َأٟٕک َوَذَِکَ  ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  ٌِ َٛ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًََّٔمَ  ٕب ٩ِ٣ٔ ب٨َٔیطٔ حٔيَن  ٌِ َٛ ائَٔذ  َٗ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َوکَاَ٪  ٌِ َٛ ب٩َِ 

ا٢َ َو٧ََهي َرُس  َٗ ٔ َتبُوَک  َُزَِوة ٥َ فٔي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٔٔطٔ  َة َتَخ٠ُّ ٔح ٗٔؼَّ ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  و٢ُ اہللٔاب٩ُِ اٟرسَّ َّي اہللُ  َػَّ

َتاَدَة َو  َٗ ِرُت ٔجَذاَر َحائٔٔم أَبٔي  ًَََّيَّ َتَشوَّ َّي إَٔذا كَا٢َ  ََلثََة َحت ٨َ٣ٔا أَیَُّضا اٟثَّ ٩ًَِ لََکَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٠َِیطٔ ا ًَ ٤ُِت  ََٓش٠َّ ًََّمِّ  صَُو اب٩ُِ 

 َ َ َْ  َٚ ََل٦َ ث٥َُّ َسا ًَََّيَّ اٟشَّ َواہللٔ ٣َا َردَّ   ََ َت٨ِزٔی١ٔ َتِوبَتٔطٔ َٓ

ھا ب، دبعارلنمح نب رضحت دبعاہلل نب بعک ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ یہ 

 

َ

انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب 

رضحت بعک ریض اہلل اعتیل ہنع وک اؿ ےک انانیب وہےن ےک دعب ےل رک الچ رکےت ےھت اؿ ےک امتؾ وٹیبں ںیم ےس فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم 

ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل ےس وزفہ وبتک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےھچیپ رہ اجےن اک ہصق انس بعک ریض  ےن بعک

 اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن املسمونں وک مہ نیت ارفاد ےس ابت  تی ےس عنم رفامای اہیں کت ہک

 وطلی وہےئگ ںیم اکی رفز اےنپ ؤاچ زاد اھبیئ اوباتقدہ ےک ابغ یک دویار رپ ڑچاھ افر اؿ وک السؾ ایک وسدخا یک مسق اوہنں ہی دؿ ھجم رپ تہب

 ےن ےھجم السؾ اک وجاب ںیہن دای۔ آےگ رافی ےن اؿ یک وتہب ےک زنفؽ اک اسراہصق ایبؿ ایک۔

ھا ب، دبعارلنمح نب رضح :  رافی

 

َ

 ت دبعاہلل نب بعک ریض اہلل اعتیل ہنعانب رسح، انب فبہ، ویسن، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاشہ سفن یک ریپفی رکےن فاولں ےس السؾ داعرتک رکےن اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایبؿوخاشہ سفن یک ریپفی رکےن فاولں ےس السؾ داعرتک رکےن اک 

     1176    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤ی١، ح٤اد ًلاء َخاشي، یحیي ب٩ ی٤ٌز، حرضت ٤ًار ب٩ یارس :  راوی

٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ  اَسأِيُّ  ُِْٟخَ ًََلاْئ ا ٧َََا  َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔذ٣ُِت َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ارٔ ب٩ِٔ یَارٔسٕ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٤ََز  ٌِ َی

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اہللُ  ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َذِوُت  َِ َٓ إ٪  ًِرَفَ ؤِي بٔزَ ُ٘ َخ٠َّ َٓ ِت یََذاَی  َ٘ َّ٘ ِذ َتَظ َٗ ًَََّيَّ ًَََّي أَصَِّٔي َو ٥ِ٠َ یَزُدَّ  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٤ُِت  َش٠َّ َٓ  ٥ََّ٠

أُِش١ِ َصَذ  َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ ٨ًََِک َو  ا 

ل، امحد اطعء رخایش، ییحی نب رمعی، رضحت امعر نب ایرس رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ رھگ فاولں ےک اپس آای وت ریمے دفونں 
ی 
م
َ

ومیس نب ا

اہھت ٹھپ ےئگ ےھت وت اوہنں ےن زرفعاؿ اک ولخؼ ریمے اہوھتں رپ اگل دای ا یل حبص وک بج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 س آای وت آپ وک السؾ ایک نکیل آپ ےن ریمے السؾ اک وجاب ںیہن دای افر رفامای اج اس وک دوھ رک اےنپ ےس دفر رکدے۔اپ

ل، امحد اطعء رخایش، ییحی نب رمعی، رضحت امعر نب ایرس :  رافی
ی 
م
َ

 ومیس نب ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وخاشہ سفن یک ریپفی رکےن فاولں ےس السؾ داعرتک رکےن اک ایبؿ

     1177    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١ ح٤اد، ثابت ب٨اِي، س٤یہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ًِتَ َحذَّ َُّط ا ٨ًََِضا أ٧َ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ َة  ٩ًَِ ُس٤َیَّ ِٟب٨َُأِيِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ َة إِٔس٤َ ٔٔیَّ َْ َٟٔؼ ٌٔي ١َّ َب

 ٔ ٟ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ٕ ١ُ َهِضز ـِ َٓ ًِٔلی ت٠َِٔک ب٨ِٔٔت حُیَٓيٕ َو٨ًَِٔذ َزی٨ََِب  ُ َِٟت أ٧ََا أ ا َ٘ َٓ َّا  ي ٌٔ ًِٔلیَضا َب زَی٨ََِب أَ



 

 

َف  ٌِ ٦َ َوَب ٤ََُِٟحَّ ِٟٔححَّةٔ َوا َضَحَزَصا َذا ا َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ـٔ َِ َٓ َِٟیُضودٔیََّة   َػرَفٕ  ا

اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ہیفص تنب ییح اک افٹن امیبر ومیس نب اامسلیع امحد، اثتب انبین، ہیمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

وہایگ افر رضحت زبنی ےک اپس اکی وساری زادئ از رضفرت یھت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زبنی ےس رفامای ہک فہ 

ہیلع فآہل فملس انبضغک وہ ےئگ افر افٹن ہیفص وک دے دف اوہنں ےن اہک ہک ںیم اس وہیدہی وک ددیفں ہی نس رک وضحر ارکؾ یلص اہلل 

 رضحت زبنی ریض اہلل اعتیل ہنع وک نیت امہ کت ذفاہجحل، رحمؾ افر رفص کت وھچڑے راھک۔

 ومیس نب اامسلیع امحد، اثتب انبین، ہیمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ رکمی ںیم ڑگھجا رکےن یک اممتعن

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ رکمی ںیم ڑگھجا رکےن یک اممتعن

     1178    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ سےاح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یزیذ، ٣ح٤ذ، ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي َس٠َ  ٤ِزٕو  ًَ ُذ ب٩ُِ  ٧َََا ٣َُح٤َّ َ َ ِْ نٔي اب٩َِ َصاُروَ٪ أَ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُذ َی ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤ََة 

رِفْ  ُٛ آٔ٪  ُِِٟقِ ٤َِٟٔزاُء فٔي ا ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ   َػَّ

دمح نب لبنح، سیدی، دمحم، نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ا

 ےن رفامای ہک رقآؿ رکمی ںیم کش رک ےک ڑگھجان رفک ےہ۔

 ہنع ےس ادمح نب لبنح، سیدی، دمحم، نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1179    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٧حذہ، ابو٤ًز، ب٩ ٛثيَ ب٩ دی٨ار، جزیز ب٩ ًث٤ا٪، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي ًوٖ، ًبذاٟزح٩٤، ابوًوٖ، ًبذاٟو٫اب ب٩  :  راوی

 حرضت ٣٘ذا٦ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣ٌذیْکب حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ٔ ب٩ِٔ دٔی٨َا ثٔيَ َٛ ٤ِزٔو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا أَبُو  َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَذَة َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٖٕ َحذَّ ًَِو ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪  یز ٩ًَِ رَحٔ ٕر 

 ٔ ِّي أُوت ِٔ ََ إ َ ا٢َ أ َٗ َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َب  ذٔی َِکٔ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ٣َ َذا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ََ ٩ًَِ ا ُط أَ ٌَ َٜٔتاَب َو٣ِٔث٠َُط ٣َ یُت اِل

أَح٠ُّٔوُظ َو٣َا َوَجِذتُ یُؤطُک َرُج١ْ َطبِ  َٓ ٤َا َوَجِذت٥ُِ ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ َحََل٢ٕ  َٓ آٔ٪  ُِِٟقِ ٠َِی٥ُِٜ بَٔضَذا ا ًَ و٢ُ  ُ٘ َٜتٔطٔ َی ًَََّي أَرٔی اُ٪  ٥ِ ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ ٌَ

 ََ ٍٔ َو بُ ََ ک١ُُّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِٟٔح٤َارٔ اِْلَصَِّٔيِّ َو َِٟح٥ُ ا ََ َیح١ُّٔ َل٥ُِٜ   ََ ٣ُوُظ أَ ََحِّ َٓ  ٕ ا٦ ٨ًََِضا رَحَ نَٔي  ِِ ََّ أَِ٪ َیِشَت ٔ اصٕٔذ إ ٌَ َلُة ٣ُ َ٘ ُٟ 

اظُ  َ٘ٔبُض٥ِ ب٤ِٔٔث١ٔ َٔقَ ٌِ ٠َُط أَِ٪ یُ َٓ وُظ  ٥َِٟ َیِِقُ إِٔ٪  َٓ وُظ  ٠َِیض٥ِٔ أَِ٪ َیِِقُ ٌَ َٓ ِو٦ٕ  َ٘  َػاحٔبَُضا َو٩ِ٣َ ٧َز٢ََ بٔ

 وعػ، دبعارلنمح، اوبوعػ، رضحت دقماؾ دبعاولاھب نب دجنہ، اوبرمع، نب ریثک نب دانیر، رجری نب امثعؿ، دبعارلنمح نب ایب

ریض اہلل اعتیل ہنع نب دعمرکیب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک آاگہ روہ ے کش 

ےس کیٹ  ےھجم اتکب دی یئگ ےہ افر اس ےک اسھت اس ےک لثم یھب دی یئگ ےہ ربخدار رقبی ےہ ہک اکی ٹیپ رھبا آدیم اےنپ ہیکت

 اگلےئ اھٹیب ےہک اگ ہک اہمترے ذہم رقآؿ وک ڑکپان الزؾ ےہ سپ مت اس ںیم وج الحؽ اپؤ وت اےس الحؽ وھجمس افر وج اس ںیم مت رحاؾ اپؤ وت

اےس رحاؾ وھجمس ربخدار اہمترے ےیل اپوتل دگاھ الحؽ ںیہن ےہ افر ہن یہ رہ فہ اجونر دردنفں ںیم ےس ڑیچےن اھپڑےن فاےل وہں افر 

یہ یسک ذیم یک رگی زپی زیچ اجزئ ےہ االہی ہک اس اک امکل اس ےس  ے اینز وہ افر وج صخش یسک وقؾ اک امہمؿ نب رکارتے وت اس وقؾ  ہن

 فاولں رپ اس یک زیمابین رکان رضفری ےہ افر ارگ فہ زیمابین ںیہن رکںی ےگ وت امہمؿ ےک ےیل اینپ زیمابین ےک دقبراؿ ےس ربجا انیل اجزئ

 ادتباےئ االسؾ ںیم اھت اب ںیہن ےہ(۔ ےہ )ہی مکح



 

 

دبعاولاھب نب دجنہ، اوبرمع، نب ریثک نب دانیر، رجری نب امثعؿ، دبعارلنمح نب ایب وعػ، دبعارلنمح، اوبوعػ، رضحت  :  رافی

 دقماؾ ریض اہلل اعتیل ہنع نب دعمرکیب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1180    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یزیذ ب٩ ٤ًيَہ جو یزیذ ب٩ ْاٟذ، ًبذاہلل ب٩ ٣وہب ہ٤ذاِي، ٟیث، ٩ً ً٘ی١، اب٩ ط٬اب، ادریص، ْوَِي ًائذاہلل،  :  راوی

 حرضت ٣ٌاذ ب٩ جب١ ٛے سات٬یوں ٣یں سے ہیں

 َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َِٟض٤َِذأِيُّ َحذَّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب ا أٟذٔ ب٩ِٔ َیزٔیَذ ب٩ِٔ  َْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا َحذَّ ِی١ٕ 

ًَائَٔذ  ِٔيَّ  ََ َِٟخِو ٔ إِٔدرٔیَص ا ََ َیِح٠ ا٢َ کَاَ٪  َٗ ََُظ  َ َ ِْ ٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ أَ اذ ٌَ َََة َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٣ُ ِ ََُظ أَ٪َّ یَزٔیَذ ب٩َِ ٤ًَُي َ َ ِْ ُص اہللٔ أَ

اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ َیوِ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ ٤ُِٟزَِتابُوَ٪  ٥َْٜ ِٗٔشْم َص٠ََک ا ا٢َ اہللُ َح َٗ  ََّ ٔ ِِکٔ حٔيَن یَِح٠ُٔص إ ا إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َوَرائ٥ُِٜٔ ٓٔت٨َّا ٣ّ ٣َِح٠ّٔشا ٠ٟٔذِّ

٤َِٟزِأَةُ  ُٙ َواٟزَُّج١ُ َوا ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َوا َذُظ ا ُْ ِ َّي َیأ آُ٪ َحت ُِِٟقِ َتُح ٓٔیَضا ا ِٔ ٤َِٟا٢ُ َوُی َُِٟحُّ َیِٜثَُُ ٓٔیَضا ا ِبُذ َوا ٌَ ِٟ َٜبٔيَُ َوا ِٔيَُ َواِل َواٟؼَّ

 ََ و٢َ ٣َا ٨٠َّٟٔأض  ُ٘ ائ١ْٔ أَِ٪ َی َٗ ُیؤطُک  ٥ِ َو٣َا َٓ ُٛ إٔیَّا َٓ َُيََُِظ  ُض٥ِ  َٟ  ََ َّي أَبَِتذٔ َّبٔعٔيَّ َحت آَ٪ ٣َا ص٥ُِ ب٤ُٔت ُِِٟقِ أُِت ا ِذ ََقَ َٗ ؤِي َو ٌُ ٔ َّب یَت

َـّ  و٢ُ ک٤َٔ٠ََة اٟ ُ٘ ِذ َی َٗ ِیَلاَ٪  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ٜٔی٥ٔ  َِٟح َة ا َِ ٥ِ َزِی ُٛ ُر ْة َوأَُحذِّ َٟ ََ َؿََل إٔ٪َّ ٣َا ابُِتٔذ َٓ  ََ َ ابُِتٔذ ًََّ َٟةٔ  ِذ ََل َٗ ٜٔی٥ٔ َو َِٟح ي َٟٔشأ٪ ا

 َ و٢ُ ک ُ٘ ِذ َی َٗ ٜٔی٥َ  َِٟح ٕ ٣َا یُِذرٔینٔي َرح٤ََٔک اہللُ أَ٪َّ ا اذ ٌَ ٠ُُِٗت ٤ُٟٔ ا٢َ  َٗ  ِّٙ َِٟح ُٙ ک٤َٔ٠ََة ا ٔ ٨َ٤ُِٟآ و٢ُ ا ُ٘ َٙ َی ٔ ٨َ٤ُِٟآ َٟةٔ َوأَ٪َّ ا ََل َـّ ٤َٔ٠َة اٟ

ا٢َ بَََّي اِجت٨َِٔب ٩ِ٣ٔ لََکَ  َٗ  ِّٙ َِٟح و٢ُ ک٤َٔ٠ََة ا ُ٘ ِذ َی ٨ُِط َٗ ًَ ََ یُِث٨َٔی٨ََّک َذَٟٔک  ٔ َو ََٟضا ٣َا َصٔذظ ا٢ُ  َ٘ َّٟتٔي یُ ٤ُِِٟظَتضَٔزأت ا ٜٔی٥ٔ ا َِٟح ٔ ا ٦

ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ِّٙ ٧ُوّرا  َِٟح ًَََّي ا إٔ٪َّ  َٓ َتطُ  ٌِ َّٙ إٔذَا َس٤ٔ َِٟح َّٙ ا ٍَ َوَت٠َ ٠َّطُ أَِ٪ یَُزأج ٌَ َٟ َُّط  إ٧ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ فٔي َٓ ٤َْز  ٌِ َِٟحٔذیٔث  ٣َ َصَذا ا

٤َُِٟظبِّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ فٔي َصَذا ا ِیَشاَ٪  َٛ ا٢َ َػأُٟح ب٩ُِ  َٗ ٨ِطُ ٣َََاَ٪ یُِث٨َٔی٨ََّک و  ًَ ََ ی٨ُِئَٔی٨ََّک َذَٟٔک  ٤ُِِٟظَتضَٔزأت َو َضأت ٣َََاَ٪ ا

٩ًَِ اٟزُّصِ   َٙ ا٢َ اب٩ُِ إِٔسَح َٗ ِی١ْ و  َ٘ ا٢َ ًُ َٗ ٤َا  َٛ ََ یُِث٨َٔی٨ََّک  ا٢َ  َٗ و٢َ َو ُ٘ َّي َت ٜٔی٥ٔ َحت َِٟح ِو٢ٔ ا َٗ ٠َِیَک ٩ِ٣ٔ  ًَ ا٢َ بَََّي ٣َا َتَظابََط  َٗ زٔیِّ 



 

 

٤َٔ٠ََِٟة ٔ ا  ٣َا أََراَد بَٔضٔذظ

ھا ب، ادرسی، وخالین اعذئاہلل، سیدی نب ریمعہ وج رضحت اعمذ نب لبج 

 

َ

داین، ثیل، لیقع، انب 
 
سیدی نب اخدل، دبعاہلل نب ومبہ ہ

 ہک رضحت اعمذ ریض اہلل اعتیل ہنع یسک سلجم ذرکفتحیصن ےک ےیل ںیہن ےتھٹیب ےھت اال ہی ہک فہ ےک اسںویھں ںیم ےس ںیہ ےتہک ںیہ

ےتھٹیب فتق اہک رکےت ہک اہلل ہلصیف رکےن فاال اعدؽ ےہ کش رکےن فاےل ابتہ فربابد وہےئگ اکی دؿ اعمذ نب لبج ےن رفامای ہک کشیب 

ت وہاجےئ یگ افر رقآؿ رکمی اانت آاسؿ وہاجےئ اگ ہک رہ ومنم فانمقف، اہمترے دعب تہب ےس ےنتف وہں ےگ نج ںیم امؽ یک رثک

رمدفوعرت ڑبا، وھچاٹ، الغؾ افر آزاد بس اےس احلص رکںیل ےگ سپ رقبی ےہ ہک وکیئ ےنہک فاال ےہک ہک ولوگں وک ایک وہا ہک ریمی 

 رکںی ےگ اہیں کت ہک ںیم اؿ ےک ےیل ریپفی ںیہن رکےت احالہکن ںیم ےن رقآؿ رکمی زپاھ وہا ےہ ہی ولگ ریمی ریپفی ںیہن

رقآؿ رکمی ےک العفہ ھچک ااجید رکفں سپ مت اس یک ااجید رکدہ دبوتعں ےس ےتچب رانہ اس ےیل ہک وج اس ےن یئن ابت ڑھگ یل ےہ فہ 

ولہکا داتی ےہ رافی  رمگایہ ےہ ہک افر ںیم ںیہمت اعمل یک رجکفی ےس ڈراات وہں ویکہکن یھبک اطیشؿ اعمل یک زابؿ رپ رمگایہ ےک املکت

ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعمذ ےس وپاھچ ہک اہلل آپ رپ رمح رفامےئ ےھجم ںیہن ولعمؾ وہات ہک اعمل یھبک رمگایہ یک ابت ہہک دے افر 

نج ےک انمقف یھبک ہملک قح ہہک دے اوہنں ےن اہک ویکں ںیہن مت اعمل یک اؿ ابوتں ےس وج طلغ افر ابلط وہشمر وہیئگ وہں ےتچب رانہ 

نکمم  ابرے ںیم ہی اہک اجات وہ ہک ہی ایک ےہ؟ ینعی اؿ اک ااکنر ایک اجات وہ( نکیل اؿ ابوتں یک فہج ےس اعمل ےس رہسگ ہنم تم ریھپان ویکہکن

ےہ۔ اامؾ اوبداؤد  ےہ ہک فہ اشدی فاسپ ولٹ آےئ افر قح وک وبقؽ رکےل بج وت اےس ےنس اس ےیل ہک قح ےک ادنر اکی ونر وہات

 اک ظفل اامعتسؽ ایک ےہ۔ افر اصحل نب رفامےت 

 

 

 

 
 ےک اجبےئ الی

 

 

 

 
ںیہ ہک اس دحثی وک رفاتی رکےت وہےئ رمعم ےن زرہی ےس ی

  یہ اک ظفل یہ اامعتسؽ ایک ےہ ےسیج 

  

 
اسیکؿ ےن زرہی ےس رفاتی ںیم رہتشمات، ، ےک اجبےئ اہبتشمت اک ظفل اامعتسؽ ایک ےہ اہتبل الی

ےن زرہی ےس وج رفاتی یک ےہ اس ںیم رفامای ہک رضحت اعمذ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ویکں ںیہن  ہک لیقع ےن افر انب ااحسؼ

 ےھجت ہتپ ےلچ اگ اعمل یک وکیئ ابت ریتے ےیل  ہبتش وہاجےئ اہیں کت ہک وت ہی ےہک ہک اس وقؽ ےس اعمل یک ایک رماد ےہ۔

داین، ثیل، :  رافی
 
ھا ب، ادرسی، وخالین اعذئاہلل، سیدی نب ریمعہ وج رضحت  سیدی نب اخدل، دبعاہلل نب ومبہ ہ

 

َ

نع لیقع، انب 

 اعمذ نب لبج ےک اسںویھں ںیم ےس ںیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایصد اک ایبؿ



 

 

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1181    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز :  راوی

ٔ َیِشأَُٟ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا ٔلَي ٤ًََُز ب٩ِٔ  َتَب َرُج١ْ إ َٛ ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحذَّ َذرٔ ح و َحذَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٍُ ُط  اٟزَّبٔی

 ِٔ ُت ُس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟی١ٕ  ادُ ب٩ُِ دُ ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا أََسُذ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٪ُ ٤َُِٟؤذِّ َ٪ ا ٩ًَٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨َُا  ِورٔیَّ یَُحذِّ َیاَ٪ اٟثَّ

ث٨ََا أَ  ا٢َ َحذَّ َٗ بٔیَؼَة  َٗ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ ٕ ا٨َّٟرِضٔ ح و َحذَّ ثٔيَ َٛ ُى َحٔذیٔث اب٩ِٔ  ِٔ َٟ ٠ِٔت َوَصَذا  ٩ًَِ أَبٔي اٟؼَّ بُو َرَجإئ 

ُذ أُؤػی ٌِ ا َب ََٜتَب أ٣ََّ َٓ َذرٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٔ َیِشأَُُٟط  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا ٔلَي ٤ًََُز ب٩ِٔ  َتَب َرُج١ْ إ َٛ ا٢َ  َٗ ٨َاص٥ُِ  ٌِ تَٔؼادٔ فٔي َو٣َ ِٗ َٔ َوی اہللٔ َوا ِ٘ َک بَٔت

 َٔ ٔ َواتَِّبا ُٛ  أ٣َِزٔظ َذ ٣َا َجَزِت بٔطٔ ُس٨َُّتطُ َو ٌِ ٤ُِِٟحٔذثُوَ٪ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَتزِٔک ٣َا أَِحَذَث ا َّي اہللُ  ٠َِیَک ُس٨َّٔة ٧َبٔیِّطٔ َػَّ ٌَ َٓ ُٔوا ٣ُِؤ٧ََتُط 

 َِ ٥َِٟ َیبَِتٔذ َُّط  ٥ِ٠ًَِ أ٧َ ََٟک بٔإٔذِٔ٪ اہللٔ ًِٔؼ٤َْة ث٥َُّ ا ََّضا  إ٧ٔ َٓ ٨َّٔة  ٠َِیَضا أَِو ب٠ُٔزُو٦ٔ اٟشُّ ًَ ِب٠ََضا ٣َا صَُو َدٟٔی١ْ  َٗ ِذ ٣ََضي  َٗ  ََّ ٔ ّة إ ًَ ا٨َّٟاُض بِٔذ

ِذ  َٗ  ٩ِ٣َ ٕ ثٔيَ َٛ ١ِ اب٩ُِ  ُ٘ ٥ِ َی َٟ ٥َٔ٠ًَ ٣َا فٔي ََْٔلَٓٔضا َو ِذ  َٗ ٤ََّا َس٨ََّضا ٩ِ٣َ  ٨ََّة إ٧ٔ إٔ٪َّ اٟشُّ َٓ ََْة ٓٔیَضا  ِ ًَٔ ٔٙ ُِٟح٤ِ ١َٟٔ َوا َِٟخَلإٔ َواٟزَّ ٥َٔ٠ًَ ٩ِ٣ٔ ا  

ُّٔ َواٟتَّ  َٛ ُٔوا َوبَٔبَصٕ ٧َإٓٔذ  َٗ ًَََّي ٥ٕ٠ًِٔ َو َُّض٥ِ  إ٧ٔ َٓ ُٔٔشض٥ِٔ  ِو٦ُ ْٔلَِن َ٘ ِٟ ٔشَک ٣َا َرضَٔي بٔطٔ ا ِٔ َٓاِرَق ٨َٟٔ  ٔٙ ُّ٤ ٕٔ اِْل٣ُُورٔ ٌَ ِظ َٛ ًَََّي  وا َوص٥ُِ 

٠ًََیِ  ُِٟضَذی ٣َا أْمُتَْن  إِٔ٪ کَاَ٪ ا َٓ ١ٔ ٣َا کَا٧ُوا ٓٔیطٔ أَِولَي  ـِ َٔ َوی َوبٔ ِٗ َذص٥ُِ کَا٧ُوا أَ ٌِ ٤ََّا َحَذَث َب ٠ُُِٗت٥ِ إ٧ٔ َٟئ٩ِٔ  َِٟیطٔ َو ٔ ُت٤ُوص٥ُِ إ ِ٘ ِذ َسَب َ٘ َٟ طٔ 

 َ ِذ َتَ َ٘ َٓ وَ٪  ُ٘ ابٔ َُّض٥ِ ص٥ُِ اٟشَّ إ٧ٔ َٓ ٨ًَُِض٥ِ  ٔشطٔ  ِٔ ََ َسبٔی٠ٔض٥ِٔ َوَرَُٔب ب٨َٔ ِ ٍَ َُي َب ََّ ٩ِ٣َ اتَّ ٔ ُٔوا ٨ِ٣ٔطُ ٣َا أَِحَذثَطُ إ ٤َُّ٠وا ٓٔیطٔ ب٤َٔا َیِٜفٔي َوَوَػ

٨ًَِضُ ٣َا  ِوا َوك٤َََح  َٔ َح َٓ ِو٦ْ دُو٧َُض٥ِ  َٗ  َ صَّ َٗ ِذ  َٗ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ٣َِحرَسٕ َو َٗ ِو َٓ َصٕ َو٣َا  ِ٘ ٤َا دُو٧َُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ٣َ َٓ َُّض٥ِ بَيَِن َیِظفٔي  ٠َِوا َوإ٧ٔ َِ َٓ َوا٦ْ  ِٗ ٥ِ أَ

ََّي ٌَ َٓ َذرٔ  َ٘ ِٟ ارٔ بٔا ٩ًَِ اِْلَِٔقَ تَِبَت َتِشأ٢َُ  َٛ ََّي صُّذی ٣ُِشَت٘ٔی٥ٕ  ٌَ َٟ ٥ُ٠ًَِ ٣َا أَِحَذَث ا٨َّٟاُض  َذَٟٔک  َت ٣َا أَ ٌِ َٗ ٔ بٔإٔذِٔ٪ اہللٔ َو َِٟخبٔيَ ا

 َٟ َذرٔ  َ٘ ِٟ ارٔ بٔا ََ أَثَِبُت أ٣َِّزا ٩ِ٣ٔ اِْلَِٔقَ ٕة هَٔي أَبِيَُن أَثَّزا َو ًَ ََ ابَِتَذًُوا ٩ِ٣ٔ بِٔذ ٔة ٩ِ٣ٔ ٣ُِحَذثَٕة َو َِٟحاص٠ٔٔیَّ ُظ فٔي ا ِذ کَاَ٪ َذَِکَ َ٘

 َ ُِٟحَضََلُئ یََتَ ٥َِٟ یَزِٔدُظ اِْلِٔسََل ا اَتُض٥ِ ث٥َُّ  َٓ ًَََّي ٣َا  َُٔشُض٥ِ  زُّوَ٪ بٔطٔ أَِن ٌَ زٔص٥ِٔ ُی ٌِ ٣ٔض٥ِٔ َوفٔي ٔط ِذ ٤َُّ٠وَ٪ بٔطٔ فٔي لََکَ َ٘ َٟ ّة َو ََّ ٔطذَّ ٔ ُذ إ ٌِ ٦ُ َب

ََ َحٔذیَثئِن  ٔ َحٔذیٕث َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َُيَِ ًَ َّي اہللُ  ُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َت٤َُّ٠ََوا بٔطٔ فٔي َحَیاتٔطٔ  َذَِکَ َٓ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  طُ ٨ِ٣ُٔط ا ٌَ ِذ َس٤ٔ َٗ َو

٥َِٟ یُحِٔم بٔطٔ ٤ُ٠ًِٔطُ  ُٔٔشض٥ِٔ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َطِیْئ  ا ْٔلَِن ّٔ ٌٔی ـِ اتٔطٔ َی٘ٔی٨ّا َوَتِش٠امّٔی َٟٔزبِّض٥ِٔ َوَت َٓ َذ َو ٌِ ٥َِٟ َی٤ِٔف ٓٔیطٔ َوَب ٥َِٟ یُِحٔؼطٔ َٛٔتابُُط َو  َو



 

 

َذُرُظ َو  ٠ُُِٗت٥ِ ٥َٟٔ أ٧َِز٢ََ اہللُ َٗ َٟئ٩ِٔ  ٤َُّ٠وُظ َو ٌَ ِٗتََبُشوُظ َو٨ِ٣ُٔط َت ٥َٜٔ َٛٔتابٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ ا َٟفٔي ٣ُِح ٍَ َذَٟٔک  َّطُ ٣َ ِذ إ٧ٔ َ٘ َٟ َذا  َٛ ا٢َ  َٗ َذا ٥َٟٔ  َٛ  آیََة 

َذ ذَ  ٌِ اُٟوا َب َٗ ٤ُٔ٠ًَوا ٩ِ٣ٔ َتأِؤی٠ٔطٔ ٣َا َجض٠ُِٔت٥ِ َو أِت٥ُِ َو ُؤا ٨ِ٣ُٔط ٣َا ََقَ َذِر ََقَ ِ٘ اَوةُ َو٣َا ُی َ٘ تَٔبٔت اٟظَّ ُٛ َذٕر َو َٗ َٜٔتإب َو ٔ َٟٔک ک٠ُِّطٔ ب

ا ث٥َُّ َرُٔبُ  ٌّ ِٔ ََ َن ا َو ُٔٔش٨َا َْضً ََ ٠٤َِ٧ُٔک ْٔلَِن ٥ِ ی٩َُِٜ َو َٟ  ِ ٥ِ َیَظأ َٟ َٔک َوَرصٔبُواَی٩ُِٜ َو٣َا َطاَئ اہللُ کَاَ٪ َو٣َا  َذ ذَٟ ٌِ  وا َب

زعلسی )ہی دحثی نیت دنس ےس رمفی ےہ۔ ایفسؿ وثری ہک اکی صخش ےن رضحت رمع نب دبعازعلسی دمحم نب ریثک، ایفسؿ، رمع نب دبعا

وک طخ اھکل دقتری ےک ابرے ںیم ولعمؾ رکےن ےک ےیل۔ دفرسی دنس۔ ایفسؿ وثری رضن ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک۔ رسیتی دنس( 

 وک طخ اھکل دقتری ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک ےیل وت اوبراجء ےن اوباتلصل ےس رفاتی ایک ہک اکی صخش ےن رضحت رمع نب دبعازعلسی

اوہنں ےن اھکل ہک اام دعب۔ ںیم ںیہمت اہلل ےس ڈرےن یک فتیص رکات وہں افر اس ےک اعمہلم ںیم راہ ادتعاؽ رپ ےنلچ یک۔ افر اس ےک 

ےن وج ھچک دنی ںیم ااجید رکایل ےہ دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس یک اابتع یک فتیص رکات وہں افر الہ دبتع ف دتبم نی 

اےس وھچڑےن یک۔ تنس وبنی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اجری اسری وہےن ےک دعب افر اس یک تقشم ےس فہ دکبسفش وہےئگ ےھت۔ 

یئ سپ مت رپ الزؾ ےہ ہک تنس وک وبضمیط ےس اھتےم روھک ویکہکن فہ اہمترے ےیل اہلل ےک مکح ےس اچبؤ ےہ رھپ اجؿ ول ہک ولوگں ےن وک

 دبتع ایسی ںیہن ااجید یک ےلھچپ زامہن ںیم اس ےک الطبؿ رپ دلیل ہن وہ۔ ای اس ےک ادنر ولوگں وک ربعت ہن وہیئ وہ ویکہکن تنس اک ارجاء

اےسی صخش افر یتسہ ےن ایک اھت ےسج ولعمؾ اھت ہک اس یک تنس ےک الخػ ںیم ایک ایک اطخںیئ زغلںیش، امحںیتق افر رہگاایئں ںیہ سپ مت 

سفن ےک ےیل اس زیچ وک دنسپ ایک اھت ویکہکن فہ ملع دنی ےس فافق ےھت افر تہب ابرکی نیب ےھت افر وغر ف ہر  ےس اکؾ ےل رک  اےنپ

ونمماعت ےس رک ےئگ ےھت افر فہ ااکحؾ دنی اک بلطم ےنھجمس رپ مہ ےس زایدہ اوقی افر اقدر ےھت افر اؿ ےک ادنر وج اضفلئ ےھت اؿ یک 

رتہب ےھت افر مت سج رطہقی رپ روہ ارگ اس ںیم دہاتی وہیت وت مت اؿ رپ تقبس رک ےئگ افر ارگ مت ہی وہک ہک سج ےن اؿ انبء رپ فہ افر زایدہ 

ےک دعب یئن یئن ابںیت ااجید ںیک وت فہ اؿ ےک رطہقی رپ ںیہن ےلچ افر اؿ ےس ارعاض فزیباری اک ااہظر ایک وت  ے کش مہ یھب یہی ےتہک 

اےل ںیہ سپ اوہنں ےن انتج اکیف ےہ اانت ایبؿ رکدای اس ابرے ںیم انتج اشیف ےہ فہ ہہک دای سپ اؿ ےک ںیہ ہک فیہ تقبس ےل اجےن ف

 ےھچیپ یھب وکیئ یمک ںیہن افر اؿ ےک افرپ یھب وکیئ زایدیت ںیہن افر  ے کش اکی وقؾ ےن وکاتیہ یک اؿ ےک ےچین وت اوہنں ےن افج افر ملظ

اوہنں ےن ولغ ےس اکؾ ایل۔ افر  ے کش االسؾ اتم اؿ ےک دفونں ےک درایمؿ رصاط  ایک افر ضعب ولگ اؿ ےس افےچن وہےئگ وت

میقتسم رپ ےھت مت ےن دقتری ےک ارقار ےک ابرے ںیم وساؽ اھکل ےہ وت اہلل ےک مکح ےس مت ےن اکی اعمل افر اکی ابربخ آدیم ےس وپاھچ 

 ااجید یک ںیہ اؿ ںیم دقتری رپ ارقار اک ایبؿ وخب فاحض ےہ ےہ وت اہجں کت ریمے ملع ںیم ےہ ولوگں ےن ینتج دباعت افر یئن ابںیت

افر وبضمط ےہ دفراجتیلہ ںیم اس اک ذترکہ اھت یتح ہک الہجء اس ےک ابرے ںیم الکؾ رکےت ےھت اینپ وگتفگ ںیم افر اےنپ ااعشر ںیم افر 

ےن اس ںیم وساےئ دشت ےک وکیئ ااضہف ںیہن  اس ےک ذرہعی ےس اینپ اضعئ افر وفت وہاجےن فایل اایشء رپ ربص رکےت ےھت رھپ االسؾ



 

 

ایک۔ افر  ے کش روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک ذترکہ ایک ےہ اکی ای دف دحوثیں ںیم ںیہن افر املسمونں ےن اس وک انس 

 یھب رکےت رےہ اےنپ آپ ےس افر اس ےک ابرے ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایحت ہبیط ںیم افر فافت ےک دعب وگتفگ

 رپفرداگر رپنیقی رےتھک وہےئ افر میلست رکےت وہےئ افر اےنپ آپ وک زمکفر رکےت وہےئ ہک وکیئ ایسی زیچ وہ سج وک اہلل اک ملع طیحم ہن وہ

یک مکحم اتکب ںیم افر اس یک اتکب ےن اےس امشر ہن ایک وہ اس ںیم اس یک دقتری اجری ہن وہیئ وہ افر اؿ ےک اس اامیؿ ےک ابفوجد اہلل 

 دقتری اک ذرک وموجد ےہ اس ےس یہ اوہنں ےن اابتقس ایل اس ابرے ںیم افر اس ےس دقتری اک ملع اھکیس افر ارگ مت ہی وہک ہک اہلل ےن الفں

آتی ویکں انزؽ یک؟ افر الفں ابت ویکں یہک؟ وت  ے کش فہ اس ںیم ہی آںیتی زپھ ےکچ ںیہ وج مت زپےتھ وہ افر اس یک اتفلی 

بلطم یھب اجےتن ےھت سج ےس مت اجلہ وہ افر اس بس ےک ابفوجد اتکب اہلل افر دقتری ےک اقلئ رےہ افر وج ھچک دقمر رکدای ایگ ف

رپ  ےہ فہ وہ رک رےہ اگ افر وجاہلل ےن اچاہ فہ وہایگ افر وج فہ ںیہن اچےہ اگ ںیہن وہاگ افر مہ اےنپ آپ ےک ےیل عفن ےک ںیہ افر ہن اصقنؿ

 ( رھپ ایس نیقی ےک اسھت اس ےک دعب ر تب رکےت رےہ افر ڈرےت رےہ۔ )اامعؽ رش ےسدقرت رےتھک ںیہ

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، رمع نب دبعازعلسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1182    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاہلل ب٩ یزیذ، سٌیذ، اب٩ ابوایوب، ابوػْخ، حرضت ٧آٍ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ یَزٔیَذ  ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ٩ًَِ َحذَّ ََِٔي أَبُو َػِْخٕ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ نٔي اب٩َِ أَبٔي أَیُّوَب  ٌِ ٌٔیْذ َی ث٨ََا َس َحذَّ

 َّ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز إ٧ٔ َِٟیطٔ  ٔ ََٜتَب إ َٓ ٔ یََُاتٔبُطُ  ا٦ ْٙ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟظَّ ب٩ِٔ ٤ًََُز َػٔذی َٔ ا٢َ کَاَ٪  َٗ  ٍٕ ٔ ََّک َت٤َِّ٠َََت فٔي َطِیٕئ ٧َآ نٔي أ٧َ َِ طُ ب٠ََ

 ٔ٣ َّ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِّي َس٤ٔ إِٔ َٓ ٔلَيَّ  إٔیَّاَک أَِ٪ َتُِٜتَب إ َٓ َذرٔ  َ٘ ِٟ بُوَ٪ ٩ِ ا َٜذِّ َوا٦ْ یُ ِٗ تٔي أَ طُ َسَیُٜوُ٪ فٔي أ٣َُّ



 

 

َذرٔ  َ٘ ِٟ  بٔا

رفامےت ںیہ ہک الہ اشؾ ںیم ےس اکی صخش انب رمع ریض ادمح نب لبنح، دبعاہلل نب سیدی، دیعس، انب اوباویب، اوبرخص، رضحت انعف 

مت دقتری اہلل اعتیل ہنع اک دفتس اھت افر اؿ ےس طخ فاتکتب راتھک اھت وت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اےس اھکل ہک ےھجم االطع یچنہپ ےہ ہک 

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےک ابرے ںیم وگتفگ رکےت وہ سپ آدنئہ ھجم ےس طخ فاتکتب ابلکل ہن رکان ویکہکن 

 ےہ ہک آپ ےن رفامای ہک ریمی اتم ںیم کشیب نع رقبی اےسی ولگ وہں ےگ وج دقتری وک الٹھجںیئ ےگ۔

 ادمح نب لبنح، دبعاہلل نب سیدی، دیعس، انب اوباویب، اوبرخص، رضحت انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1183    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ جزاح، ح٤اد ب٩ زیذ، ْاٟذ حذاء ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن حش٩ بصی :  راوی

ًَِبُذ اہللٔ ث٨ََا  ِْ  َحذَّ َ ٌٔیٕذ أ ٠ُُِٗت ٠َِٟٔحَش٩ٔ یَا أَبَا َس ا٢َ  َٗ أئ  َِٟحذَّ أٟٕذ ا َْ  ٩ًَِ ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ َِٟحزَّاحٔ  ٩ًَِ  ََِِٔٔيب٩ُِ ا

 ٥ِ٠َ َٓ ًَِتَؼ٥َ  َِٟو ا ٠ُُِٗت أََرأَیَِت  ََ ب١َِ َِٟٔأَِرٔق  ا٢َ  َٗ َٙ أ٦َِ َِٟٔأَِرٔق  ٔ ٠ ُْ ٤َأئ  ُط ٨ِ٣ٔطُ آَد٦َ أ٠َٟٔشَّ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ا٢َ  َٗ َحَزةٔ  َیأِک١ُِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

 ٔ ا٢َ إ َٗ َِٟحٔحی٥ٔ  ََّ ٩ِ٣َ صَُو َػا٢ٔ ا ٔ ات٨ٔٔيَن إ َٔ ٠َِیطٔ بٔ ًَ الَي ٣َا أْمُتَْن  ٌَ ِؤٟطٔ َت َٗ  ٩ًَِ ََِِٔٔي  ِْ ٠ُُِٗت أَ ت٨ُٔوَ٪ بُذٌّ  ِٔ ََ َی َیاكٔيَن  ٪َّ اٟظَّ

ََّ ٩ِ٣َ أَِوَجَب اہللُ ٔ َٟتٔض٥ِٔ إ ََل ـَ َِٟحٔحی٥َ بٔ ٠َِیطٔ ا ًَ   

دبع اہلل نب رجاح، امحد نب زدی، اخدل ذحاء ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن نسح رصبی ےس اہک ہک اے اوبدیعس ےھجم آدؾ ہیلع االسلؾ ےک ابرے 

 اہک ہک ںیم التبےیئ ہک فہ آای آامسؿ ےک ےیل دیپا ےیک ےئگ ےھت ایزنیم ےک ےیل؟ اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب زنیم ےک ےیل ںیم ےن

ؽ، آپ اک ایخؽ ےہ ارگ فہ چب ر ےت ںیہ افر درتخ ونممہع وک ہن اھکےت وت؟ رفامای ہک فہ رضفر اےس اھکےت وت ںیم ےن اہک ہک ےھجم اہلل ےک وق

۔ وت رضحت نسح رصبی ےن رفامای ہک کشیب ایشنیط اینپ
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رمگاویہں ےس یسک وکہنتف ںیم التبم  ، م



 

 

 ںیہن رکےتکس )اامیؿ ےس ںیہن اٹہ ےتکس( وساےئ اؿ ولوگں ےک نج رپ اہلل ےن آگ فابج رک دی۔

 دبعاہلل نب رجاح، امحد نب زدی، اخدل ذحاء ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن نسح رصبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1184    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، حرضت ْاٟذ حذاء حرضت حش٩ بصی :  راوی

اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َٙ َحذَّ ٠َ َْ ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  َ٘ ٠َ َْ الَي َؤَٟذَٟٔک  ٌَ ِؤٟطٔ َت َٗ َِٟحَش٩ٔ فٔي  ٩ًَِ ا اُئ  َِٟحذَّ أْٟذ ا َْ ث٨ََا  َحذَّ

 ٔ ٔئ َٟٔضٔذظ ََ ٔ َوَصُؤ ٔئ َٟٔضٔذظ ََ  َصُؤ

ْم ےک ابرے ںیم رفامای ہک
ُ
ه
َق
َ ل َ

 

ح
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َ
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َ
 ومیس نب اامسلیع، امحد، رضحت اخدل ذحاء رضحت نسح رصبی ےس اہلل ےک وقؽ، ، ف
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ـِ، ، ینعی ہی ولگ الہ اامیؿ تنج ےک ےیل دیپا ےیک ےئگ افر ہی ولگ افکر فرشمنیک منہج ےک ےیل  دِ
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دیپا ےیک َه

 ےئگ۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، رضحت اخدل ذحاء رضحت نسح رصبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1185    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ےن حش٩ بصیابوکا١٣، اس٤اًی١، حرضت ْاٟذ حذا َف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں  :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ ٠ُُِٗت ٠َِٟٔحَش٩ٔ ٣َا أْمُتَْن  ا٢َ  َٗ اُئ  َِٟحذَّ أْٟذ ا َْ ث٨ََا  ٌٔی١ُ َحذَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ ََّ ٩ِ٣َ صَُو َػا٢ٔ َحذَّ ٔ ات٨ٔٔيَن إ َٔ بٔ

 ِٟ َّطُ َیِؼََّي ا ٠َِیطٔ أ٧َ ًَ الَي  ٌَ ََّ ٩ِ٣َ أَِوَجَب اہللُ َت ٔ ا٢َ إ َٗ َِٟحٔحی٥ٔ   َحٔحی٥َ ا

  نَْم ُه َ 
َ
۔ ِإّل
َ
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۔ اوباکلم، اامسلیع، رضحت اخدل ذحا رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن نسح رصبی ےس اہک ہک، ، م
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 ص

 رفامای ہک وساےئ اؿ ولوگں ےک نج رپ اہلل ےن فابج رکدای ہک فہ آگ ںیم ںیلج ےگ۔

 رضحت اخدل ذحا رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن نسح رصبیاوباکلم، اامسلیع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1186    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ بْش، ح٤اد، ح٤یذ ٛہتے ہیں ٛہ حرضت حش٩ بصی٫َل٢  :  راوی

َم ٣ٔ  َ٘ و٢ُ َْلَِ٪ ُیِش ُ٘ َِٟحَش٩ُ َی ََِٔي ح٤َُِیْذ کَاَ٪ ا َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا صََٔل٢ُ ب٩ُِ بِْٔشٕ  ٔلَي اِْلَِرٔق أََحبُّ َحذَّ ٤َأئ إ ٩ِ اٟشَّ

و٢َ اِْل٣َِزُ بَٔیٔذی ُ٘ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َی ٔ  إ

ؽ نب رشب، امحد،  دیم ےتہک ںیہ ہک رضحت نسح رصبی رفامای رکےت ےھت ہک آامسؿ زنیم رپ رگ اجےئ اگ ہی انہک ہک ریمے زندکی رتہب الھ

 ےہ ہک اس ابت ےس ہک ویں ےہک )وکیئ صخش( ہک اعمالمت ریمے اہھت ںیم ںیہ۔

 الھؽ نب رشب، امحد،  دیم ےتہک ںیہ ہک رضحت نسح رصبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1187    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ح٤یذ ٛہتے ہیں ٛہ حرضت حش٩ بصی :  راوی

 َ َ َٓ ََّٜة  َِٟحَش٩ُ ٣َ ٠َِی٨َا ا ًَ ٔذ٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا ح٤َُِیْذ  اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ََّٜة أَِ٪ َحذَّ َضاُئ أَص١ِٔ ٣َ َ٘ ُٓ ٤ََّ٠نٔي 

وا  ٌُ َٓاِجَت٤َ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ٌُٔوُض٥ِ ٓٔیطٔ  ُض٥ِ یَِو٣ّا َی َٟ ٌٔیٕذ أُک٤َِّ٠َطُ فٔي أَِ٪ َیِح٠َٔص  ا٢َ َرُج١ْ یَا أَبَا َس َ٘ َٓ َلَب ٨ِ٣ٔطُ  ِْ ٤َا َرأَیُِت أَ َٓ َخَلَبُض٥ِ  َٓ

َِٟخ  َٙ ا ٠َ َْ ِیَلاَ٪ َو َٙ اہللُ اٟظَّ ٠َ َْ َُيَُِ اہللٔ   ٕٙ ٔ اٟ َْ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َص١ِ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ِیَلاَ٪  َٙ اٟظَّ ٠َ َْ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  َّ َٙ اْٟشَّ ٠َ َْ ََ َو ِ ي

اَت٠َُض٥ِ اہللُ َٗ ِیٔخ اٟزَُّج١ُ  ًَََّي َصَذا اٟظَّ َٕ یَِٜٔذبُوَ٪  ِی َٛ   

ومیس نب اامسلیع، امحد،  دیم ےتہک ںیہ ہک رضحت نسح رصبی رامرے اپس ہکم رکمہم رشتفی الےئ وت اہقف ہکم ےن ھجم ےس اہک ہک ںیم 

 ےہ انچہچن بس ولگ عمج اؿ ےس ابت رکفں ہک فہ یسک رفز اکی تسشن ںیم ولوگں وک فظع رفامںیئ وت رضحت نسح ےن رفامای ہک  کیھ

وہےئگ وت اوہنں ےن اطخب ایک ہک وت ںیم ےن اؿ ےس زایدہ ااھچبیطخ ںیہن داھکی وت اؿ یک رقتری ےک دفراؿ اکی صخش ےن اہک ہک اے 

وک دیپا ایک  اوبدیعس اطیشؿ وک سک ےن دیپا ایک ؟ نسح رصبی ےن رفامای ہک احبسؿ اہلل ایک اہلل ےک العفہ یھب وکیئ اخقل ےہ؟ اہلل ےن اطیشؿ

 افر ریخ وک یھب اہلل ےن دیپا ایک افر رش وک یھب۔ اس آدیم ےن اہک ہک اہلل اؿ ولوگں ےس ےھجمس ےسیک وھجٹ وبےتل ںیہ اس خیش رپ؟

 ومیس نب اامسلیع، امحد،  دیم ےتہک ںیہ ہک رضحت نسح رصبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1188    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ح٤یذ، حرضت حش٩ بصی سے :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیٕذ  َیاُ٪  ِٔ ٧َََََا ُس ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ثٔيَ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ُک َحذَّ ِ ا٢َ اْٟشِّ َٗ ٤ُِِٟحز٣ٔٔيَن  ٠ُُٗؤب ا َذَٟٔک َنِش٠ُُُٜط فٔي  َٛ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ؤی١ٔ   اٟلَّ

سلکہ ےس رما

 

ب
 ۔ ےک قلعتم رمفی ےہ ہک 

َ
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 ف
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َ

 

ب
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َ
د انب ریثک، ایفسؿ،  دیم، رضحت نسح رصبی ےس آتی ک

 ڈاؽ دےتی ںیہ۔ رشک ےہ ینعی مہ رشک وک رجمنیم ےک بولب ںیم

 انب ریثک، ایفسؿ،  دیم، رضحت نسح رصبی ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1189    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ًیبذاٟؼیذ، حرضت حش٩ بصی :  راوی

 ًَ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٕ ثٔيَ َٛ ٔ اب٩ِٔ  اُظ َُيَِ ِذ َس٤َّ َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ٔ َحذَّ ٩ًَِ ا یٔذ  ٩ِ ًُبَِیٕذ اٟؼِّ

َّ َوَج١َّ َو  ًَز ِو٢ٔ اہللٔ  َٗ ا٢َ بَِی٨َُض٥ِ َوبَيَِن اِْلٔی٤َا٪ٔ فٔي  َٗ  حٔی١َ بَِی٨َُض٥ِ َوبَيَِن ٣َا َیِظَتُضوَ٪ 

و َؿ ےک قلعتم رمفی ےہ ہک
ُھ
َ
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 َص
ب

  
َ
 م
َ
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ن
َ
ْم ف
ُ
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ب
ْ
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َ
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َ

 
ِ

ِح
َ
 ی ددادیصل، رضحت نسح رصبی ےس اہلل ےک وقؽ، ،ف

غت
 آپ دمحم نب ریثک، ایفسؿ، 

 ی اجےئ یگ۔ےن رفامای ہک اؿ ےک افر اامیؿ ےک درایمؿ آڑ رک د

 ی ددادیصل، رضحت نسح رصبی :  رافی
غت
 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1190    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، س٠امی٪، اب٩ ًو٪ :  راوی

٨َاَدأِي َرُج١ْ ٣ٔ  َٓ  ٔ ا٦ ٨ُِت أَٔسيَُ بٔاٟظَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِوٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ُس٠َِی٥ْ  ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ إَٔذا َحذَّ َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ٠ِفٔي  َْ  ٩ِ

ِوٕ٪ ٣َا ًَ ا٢َ یَا أَبَا  َ٘ َٓ َّا َرَجاُئ ب٩ُِ َحِیَوَة  ثٔي َٛ َِٟحَش٩ٔ  ًَََّي ا َُّض٥ِ یَِٜٔذبُوَ٪  ٠ُُِٗت إ٧ٔ ا٢َ  َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا وَ٪  َّٟٔذی یَِذُِکُ  َصَذا ا

دمحم نب دیبع، امیلسؿ، انب وعؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم کلم اشؾ ںیم الچ اجراہ اھت ہک اکی آدیم ےن ریمے ےھچیپ ےس ےھجم اکپرا ںیم اس یک 

 ویحة ےھت اوہنں ےن اہک ہک اے اوبوعؿ ہی ایک ابت ےہ سج اک ولگ رضحت نسح رصبی ےک وحاہل رطػ وتمہج وہا وت داھکی فہ راجء نب

 ےس ذترکہ رک رےہ ںیہ؟ ںیم ےن اہک ہک کشیب فہ ولگ رضحت نسح رپ تہب زایدہ وھجٹ ہہک رےہ ںیہ۔

 دمحم نب دیبع، امیلسؿ، انب وعؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1191    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤اد، ایوب :  راوی

ا٢َ  َٗ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َذُر َحذَّ َ٘ ِٟ ِو٦ْ ا َٗ بَأ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  َِٟحَش٩ٔ َْضِ ًَََّي ا َذَب  َٛ و٢ُ  ُ٘ ُت أَیُّوَب َی ٌِ َس٤ٔ

وُٟوَ٪ أَ  ُ٘ ْف َی ِِ ٠ُُٗوبٔض٥ِٔ َط٨َآْ٪ َوبُ َُٟط فٔي  ِو٦ْ  َٗ وا بَٔذَٟٔک َرأَِیُض٥ِ َو ُ٘ ِّٔ َِٟیَص ٩ِ٣ٔ َرأِیُُض٥ِ َوص٥ُِ یُزٔیُذوَ٪ أَِ٪ ی٨َُ َذا أَ َٛ ِؤٟطٔ  َٗ  َِٟیَص ٩ِ٣ٔ 

َذا َٛ ِؤٟطٔ  َٗ 



 

 

امیلسؿ نب رحب، امحد، اویب ےتہک ںیہ ہک نسح رصبی رپ دف مسق ےک ولوگں ےن وھجٹ ابدناھ۔ اکی وت فہ ولگ وج دقتری ےک رکنم ےھت 

افر فہ اچ ےت ےھت ہک اس مسق یک ابت ےک ذرہعی اےنپ دیقعہ افر راےئ وک رتفجی دںی افر دفرسی مسق ےک فہ ولگ ےھت نج ےک بولب 

یک رطػ ےس دینمش افر ضغب اھت فہ ےتہک ےھت ہک ایک ہی نسح اک وقؽ ںیہن ےہ؟ ایک ہی نسح اک وقؽ ںیہن؟ )ینعی اس مسق اک طلغ ںیم نسح 

 (رپفڈنگپہ رکےت ےھت

 امیلسؿ نب رحب، امحد، اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1192    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ثني، یحیي ب٩ ٛثيَ ا٨ٌََٟی :  راوی

ةُ ب٩ُِ  ا٢َ کَاَ٪ َُقَّ َٗ ثَُض٥ِ  ٨َََِٔیَّ َحذَّ ٌَ ِٟ ٕ ا ثٔيَ َٛ َّي أَ٪َّ یَِحیَي ب٩َِ  ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا ًَََّي َحذَّ ٠َبُوا  ِِ ََ ُت ٨ََٟا یَا ٓٔتَِیاُ٪  و٢ُ  ُ٘ أٟٕذ َی َْ

َواَب  ٨ََّة َواٟؼَّ َّطُ کَاَ٪ َرأِیُُط اٟشُّ إ٧ٔ َٓ َِٟحَش٩ٔ   ا

انب ینثم، ییحی نب ریثک اربنعلی ےتہک ںیہ ہک رقة نب اخدل مہ ےس ےتہک ےھت ہک اے ونوجاون نسح ےک ابرے ںیم ولغمب ہن وہ اجؤ ویکہکن 

 ےک اطمقب یھت افر حیحص یھت۔ اؿ یک راےئ تنس یہ

 انب ینثم، ییحی نب ریثک اربنعلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1193    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ثني، اب٩ بظار، ٣و١٣ ب٩ اس٤اًی١، ح٤ادب٩ زیذ، اب٩ ًو٪ :  راوی

 ًَ ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ١ُ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ََ َحذَّ ا َٗ إر  َّي َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا ٨َ٤ِٔ٠ًَا أَ٪َّ َحذَّ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ ًَِوٕ٪  ٩ِ اب٩ِٔ 

ِٟحَ  جَ ک٤َٔ٠ََة ا ٨َ٠ُِٗا ک٤َٔ٠َْة ََخَ ٨َّٜٔا  ٠ًََِیطٔ ُطُضوّدا َوَل َٜتَب٨َِا بٔزُُجؤًطٔ َٛٔتابّا َوأَِطَضِذ٧َا  ِت َل َِ ُّ ٣َا ب٠ََ ََ تُِح١٤َُ َش٩ٔ َتِب٠ُ  ِت 

نسح  انب ینثم، انب اشبر، وملم نب اامسلیع، امحدنب زدی، انب وعؿ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ارگ ںیمہ ولعمؾ وہات ہک

رصبی ےک الکؾ یک ابت فاہں کت چنہپ اجےئ یگ اہجں کت چنہپ یکچ ےہ وت مہ رضفر اؿ ےک روجع ےک ابرے ںیم اکی اتکب ےتھکل افر 

 اس رپ ولوگں وک وگاہ انبےت نکیل مہ ےن اکی ابت ہہک دی وج لکن یئگ اےس وکؿ ااھٹےئ اگ )ینعی وکؿ وہشمر رکے اگ(۔

 وملم نب اامسلیع، امحدنب زدی، انب وعؿانب ینثم، انب اشبر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1194    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 رحب، ح٤اد ب٩ زیذ،س٠امی٪ ب٩  :  راوی

َِٟحَش٩ُ ٣َا أ٧ََا بٔ  ا٢َ لٔي ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَیُّوَب  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٔلَي َطِیٕئ ٨ِ٣ٔطُ أَبَّذاَحذَّ ائٕٔذ إ ٌَ 

آدنئہ یھبک یھب ایسی ابت اک ااعدہ ںیہن رکفں  امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب ےتہک ںیہ ہک نسح رصبی ےن ھجم ےس رفامای ہک ںیم

 اگ۔



 

 

 امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1195    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ١٫ ب٩ بْش، ًث٤ا٪، ًث٤ا٪ اٟبتي :  راوی

َِٟحَش  َ ا رسَّ َٓ ا٢َ ٣َا  َٗ يِّ  َِٟبتِّ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا صََٔل٢ُ ب٩ُِ بِْٔشٕ  ٩ًَِ اِْلٔثَِبأت َحذَّ  ََّ ٔ مُّ إ َٗ  ٩ُ آیَّة 

 نب رشب، امثعؿ، امثعؿ ایتبل ےتہک ںیہ ہک نسح رصبی ےن یسک آتی یک یھبک ریسفت ںیہن رفامیئ  رگ اابثت ےس۔الھؽ 

 لھ نب رشب، امثعؿ، امثعؿ ایتبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الزؾ ڑکپےن اک ایبؿتنس وک 

     1196    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، سٔیا٪، ابونرض ًبیذاہلل ب٩ ابورآٍ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِبُذ اہللٔ  ًَ ذٔ ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ َو ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي ا٨َّٟرِضٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ََ َحذَّ ا َٗ ِیَّٔيُّ  َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

ًَََّي أَرٔ ّٜٔئا  ٥ِ ٣ُتَّ ُٛ ٔٔيَنَّ أََحَذ ِٟ ُ ََ أ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍٕ ٔ َٜتٔطٔ َیأِتٔیطٔ اَرآ ا ی ِْل٣َِزُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٤٣َّٔ



 

 

٨َاظُ  ٌِ ََ ٧َِذرٔی ٣َا َوَجِذ٧َا فٔي َٛٔتأب اہللٔ اتََّب و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ٨ُِط  ًَ  أ٣ََزُِت بٔطٔ أَِو ٧ََضِیُت 

ی، ایفسؿ، اوبرضن دیبع اہلل نب اوبراعف ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

ی ل
ف

 

ب

اہلل ہیلع ادمح نب دمحم نب لبنح، دبعاہلل نب دمحم 

فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم مت ںیم ےس رہسگ یسک وک ہن اپؤں ہک فہ اینپ دنسم ےس ہیکت اگلےئ اھٹیب وہ اس ےک اپس ریمے ومکحں ںیم ےس 

 وکیئ مکح آاجےئ اؿ ابوتں ںیم ےس نج اک ںیم ےن مکح دای ای نج ےس ںیم ےن عنم ایک وت فہ ےہک ہک مہ ںیہن اجےتن مہ ےن اتکب اہلل ںیم

 وج ھچک اپای ےہ اس یک مہ ےن ریپفی یک ےہ۔

ی، ایفسؿ، اوبرضن دیبعاہلل نب اوبراعف ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 ادمح نب دمحم نب لبنح، دبعاہلل نب دمحم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1197    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ػباح بزار ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤ذ، ٣ح٤ذب٩ ًیسي، ًبذاہلل ب٩ جٌرف ٣خزومي، ابزاہی٥ ب٩ سٌذ، سٌذب٩  :  راوی

 ابز٫ی٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤ذ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُ  ًَبِ َحذَّ ث٨ََا  ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕذ ح و َحذَّ ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َِٟبزَّاُز َحذَّ بَّأح ا ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ رَفٕ َح٤َّ ٌِ ُذ اہللٔ ب٩ُِ َج

 ٩ًَِ ٕذ  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ذٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس ٕذ  ٌِ مٔيُّ َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ٤َِِْٟخَ ا٢َ َرُسو٢ُ  ا َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ 

ا٢َ اب٩ُِ ًٔیَسي  َٗ ُضَو َردٌّ  َٓ َِٟیَص ٓٔیطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَِحَذَث فٔي أ٣َِز٧َٔا َصَذا ٣َا  ًَ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ اہللٔ َػَّ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ

 َ َّ ًَ ٍَ أ٣َِّزا  ٥َ ٩ِ٣َ َػ٨َ ُضَو َردٌّ َوَس٠َّ َٓ ٔ أ٣َِز٧َٔا   ي َُيَِ

 دمحم نب ابصح زبار اربامیہ نب دمحم، دمحمنب یسیع، دبعاہلل نب رفعج زخمفیم، اربامیہ نب دعس، دعسنب اربمیھ، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ

ںیم یئن یئن ابںیت ااجید ںیک وج ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن رامرے اس دنی 

 اس ںیم ںیہن ںیہ وت فہ رد ںیہ۔ انب ٰیسیع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن وکیئ ابت انبیئ رامرے



 

 

 اس دنی ےک العفہ وت فہ رد ےہ۔

 زخمفیم، اربامیہ نب دعس، دعسنب اربمیھ، اقمس نب دمحم، دمحم نب ابصح زبار اربامیہ نب دمحم، دمحمنب یسیع، دبعاہلل نب رفعج :  رافی

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1198    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، وٟیذ ب٩ ٣ش٥٠، ثور ب٩ یزیذ، ْاٟذ ب٩ ٣ٌذا٪، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٤ًزو اٟش٠َّم اور ححز ب٩  :  راوی

 ححز دو٧وں

ث٨ََا ثَِوُر ب٩ُِ  َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحذَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ِبُذ َحذَّ ًَ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ َذاَ٪  ٌِ أُٟذ ب٩ُِ ٣َ َْ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ َیزٔیَذ 

٩ِ ٧َز٢ََ  ٌٔزِبَاَق ب٩َِ َسارَٔیَة َوصَُو ٤٣َّٔ ِٟ ََ أََتِی٨َا ا ا َٗ  ٕ ٠ََّٔمُّ َوحُِحزُ ب٩ُِ حُِحز ٤ِزٕو اٟشُّ ًَ َّٟٔذی٩َ إَٔذا ٣َا أََتِوَک  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَََّي ا  ََ ٓٔیطٔ َو

َ٘ َٟٔتِح٠َٔ٤ضُ  َٓ تَبٔٔشيَن  ِ٘ ًَائٔٔذی٩َ َو٣ُ ٨َ٠ُِٗا أََتِی٨َاَک َزائٔزٔی٩َ َو ٨َ٤ِا َو َش٠َّ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ََ أَٔجُذ ٣َا أَِح٥ُُِٜ٠ٔ٤  ٠َُِٗت  َّي ب٨َٔا ٥ِ  ٌٔزِبَاُق َػَّ ِٟ ا٢َ ا

ًََو٨َا َو َٓ ٠ًََِی٨َا  َب١َ  ِٗ ٕ ث٥َُّ أَ ٥َ َذاَت َیِو٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  یُوُ٪ َوَؤج٠َِت ٨ِ٣َٔضا  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌُ ِٟ ِت ٨ِ٣َٔضا ا َٓ ّة َذَر َِ ٣َِؤًَوّة ب٠َٔی

ا٢َ أُؤػی َ٘ َٓ َِٟی٨َا  ٔ َضُذ إ ٌِ ٤َاَذا َت َٓ  َٕ ٔ ٣َِؤًَوُة ٣َُودِّ أَ٪َّ صَٔذظ َٛ ائ١ْٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ُوُب  ُ٘ ِٟ ٍٔ ا ٤ِ َوی اہللٔ َواٟشَّ ِ٘ ٥ُِٜ بَٔت

ًَِبّذا ًَةٔ َوإِٔ٪  ا ا َواٟلَّ َٔ ُِٟخ٠َ ٠َِی٥ُِٜ بُٔش٨َّتٔي َوُس٨َّةٔ ا ٌَ َٓ ا  َّ ثٔي َٛ ا  ّٓ تََٔل ِْ ََی ا َ َشي َٓ ٔذی  ٌِ ٌِٔع ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َب َّطُ ٩ِ٣َ َی إ٧ٔ َٓ ٔئ َحَبٔظًیا 

 ٔ إ َٓ ٥ِ َو٣ُِحَذثَأت اِْل٣ُُورٔ  ُٛ ٠َِیَضا بٔا٨ََّٟوأجٔذ َوإٔیَّا ًَ وا  ُـّ ًَ ُٜوا بَٔضا َو ٤َِِٟضٔذیِّيَن اٟزَّأطٔذی٩َ َت٤َشَّ ْة َوک١َُّ  ٪َّ ا ًَ ک١َُّ ٣ُِحَذثَٕة بِٔذ

َْٟة  ٕة َؿََل ًَ  بِٔذ

ادمح نب لبنح، فدیل نب ملسم، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت دبعارلنمح نب رمعف ایملسل افر رجح نب رجح دفونں ےس رفاتی ےہ 

  ہک مہ رعابض نب اسرہی ےک اپس آےئ افر فہ اؿ ولوگں ںیم ےس ےھت نج ےک ابرے ںیم ہی آتی ان
َ
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ِة سپ بج رعابض آےئ سپ مہ ےن اںیہن السؾ ایک افر اہک ہک مہ دفون
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َ
ں آپ ےک اپس زایرت أ

امای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رکےن آپ یک ایعدت رکےن افر آپ ےس ھچک اافتسدہ رکےن آےئ ںیہ وت رعابض ےن رف

اکی رفز ںیمہ امنز زپاھیئ رھپ رامری رطػ وتمہج وہےئ افر ںیمہ اکی غیلب افر تحیصن رھبا فظع رفامای ہک ےسج نس رک آںیھکن  ےنہ  ےگ 

ہک ہی رتصخ رکےن فاےل یک تحیصن افر بولب اس ےس ڈر ےئگ وت اکی ےنہک فاےل ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وگای 

ےہ۔ وت آپ رامرے ےیل ایک رقمر رفامےت ںیہ رفامای ہک ںیم ںیہمت اہلل ےس ڈرےن افر وقتی یک فتیص رکات وہں افر ےننس یک افر امےنن 

افت دےھکی اگ یک ارگہچ اکی یشبح الغؾ اہمترا اریم وہ سپ وج صخش مت ںیم ےس ریمے دعب زدنہ رےہ اگ وت رقنعبی فہ تہب زایدہ االتخ

سپ مت رپ الزؾ ےہ ہک مت ریمی تنس افر افلخےئ رادشنی ںیم وج دہاتی ایہتف ںیہ یک تنس وک ڑکپے روہ افر اےس وناذج )ڈاڑوھں( 

 ےس وفحمظ ڑکپ رک روھک افر دنی ںیم ےئن اومر اکنےنل ےس ےتچب روہ ویکہکن رہیئن زیچ دبتع ےہ افر رہ دبتع رمگایہ ےہ۔

 لبنح، فدیل نب ملسم، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت دبعارلنمح نب رمعف ایملسل افر رجح نب رجح دفونںادمح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنس وک الزؾ ڑکپےن اک ایبؿ

     1199    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، یحیي ، اب٩ جزیح، س٠امی٪ اب٩، ًتیٙ، ك٠ٙ ب٩ حبیب ح٨ٕ، ٗیص، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٣شٌود رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ ٧بي ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ سے

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٕٔ ب٩ِٔ  َحذَّ ٩ًَِ اِْلَِح٨َ ٙٔ ب٩ِٔ َحبٔیٕب  ٩ًَِ ك٠َِ  ٕٙ ًَتٔی نٔي اب٩َِ  ٌِ ُ٪ َی ثَنٔي ُس٠َامِیَ َحذَّ

 ٌُ ٤ُِٟت٨ََلِّ ََ َص٠ََک ا ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ودٕ  ٌُ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ِیٕص   وَ٪ ثَََلَث ٣َزَّإت َٗ

حی، امیلسؿ انب، قیتع، قلط نب بیبح فنح، سیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع دسمد، ییحی، انب رج

فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک آاگہ روہ ابتہ ف ربابد وہےئگ ڑگھجےن افر ثحب فرابہثح رکےن فاےل نیت رمہبت ہی 



 

 

 اراشد رفامای۔

، انب رجحی، امیلسؿ انب، قیتع، قلط نب بیبح فنح، سیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع یبن دسمد، ییحی  :  رافی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اابتع تنس یک رطػ البےن فاےل یک تلیضف

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اابتع تنس یک رطػ البےن فاےل یک تلیضف

     1200    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ایوب، اس٤اًی١ اب٩ جٌرف، ًَلء اب٩ ًبذاٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ سے :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ أَیُّوَب َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  نٔي اب٩َِ  ٌِ ََلُئ َی ٌَ ِٟ ََِٔي ا َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ رَفٕ  ٌِ نٔي اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َی إِٔس٤َ

ٔ ٣ٔثِ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ اِْلَِجز ٔلَي صُّذی کَاَ٪  ًَا إ ا٢َ ٩ِ٣َ َد َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َٔک  ١ُ أُُجورٔ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ُؽ ذَٟ ُ٘ ََ ی٨َِ طُ  ٌَ ٔ ٩ِ٣َ َتب

ُؽ  ُ٘ ََ َی٨ِ طُ  ٌَ ٔ ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ اِْلٔث٥ِٔ ٣ِٔث١ُ آثَا٦ٔ ٩ِ٣َ َتب َٟٕة کَاَ٪  ٔلَي َؿََل ًَا إ  َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ آثَا٣ٔض٥ِٔ َطِیّئا٩ِ٣ٔ أُُجورٔص٥ِٔ َطِیّئا َو٩ِ٣َ َد

ریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ییحی نب اویب، اامسلیع انب رفعج، العء انب دبعارلنمح، ، رضحت اوبرہ

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن دہاتی یک رطػ البای وت اےس ارج ےلم اگ اس یک اابتع رکےن فاولں ےک ربارب ارج ابںی وطر ہک 

ای وت اےس رمگایہ رپ ےنلچ فاولں اک یھب انگہ ےلم ںیم ھچک یمک فاعق ہن وہیگ افر سج ےن رمگایہ یک رطػ الب اؿ لمع رکےن فاولں ےک ارج

 اگ نکیل اؿ رمگاوہں ےک انگہ ںیم ھچک یمک ہن وہیگ۔

 ییحی نب اویب، اامسلیع انب رفعج، العء انب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اابتع تنس یک رطػ البےن فاےل یک تلیضف

     1201    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، سٔیا٪، زہزی، حرضت ًا٣ز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ سٌیذ اپ٨ے واٟذ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َّ  َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕذ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ي اہللُ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ

ََُٓحِّ   ٦ِ ٥َِٟ یََُحَّ  ٕ ٩ًَِ أ٣َِز ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ُجز٣ِّا ٩ِ٣َ َسأ٢ََ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن فٔي ا ًَِو٥َ ا َٟتٔطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أَ َ ًَََّي ا٨َّٟأض ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ٣َِشأ  ٦َ 

امثعؿ نب اوبہبیش، ایفسؿ، زرہی، رضحت اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دیعس اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 اعمہلم ےک قلعتم وساؽ ایک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمونں ںیم ےس ڑبا رجمؾ رجؾ ےک اابتعر ےس فہ صخش ےہ سج ےن یسک اےسی

 وج رحاؾ ںیہن اھت سپ ولوگں رپ اس ےک وساؽ رکےن یک فہج ےس رحاؾ وہ ایگ۔

 امثعؿ نب اوبہبیش، ایفسؿ، زرہی، رضحت اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دیعس اےنپ فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتلیضف احصہب اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اتلیضف احصہب اک ایبؿ

     1202    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اسود ب٩ ًا٣ز، ًبذاٌٟزیز ب٩ ابوس٤٠ہ، ًبیذاہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

 ًَ ٔ ب٩ُِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٕ َحذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَِسَودُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ َحذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ِ ًُبَِیٔذ اہللٔ 

 ََ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  و٢ُ فٔي َز٩ٔ٣َ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُ٘ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َبٔي بَِْکٕ أََحّذا ث٥َُّ ٤ًََُز ث٥َُّ ًُِث٤َاَ٪ ث٥َُّ ٧َتَُُِک أَِػَحاَب ا٨َّٟٔبيِّ  َٗ ٔذ٢ُ بٔأ ٌِ َن

أؿ١ُ بَِی٨َُض٥ِ  َٔ ََ نُ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ امثعؿ نب اوبہبیش، اوسد نب اعرم، دبعازعلسی نب اوبہملس، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ےتہک ےھت ہک مہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ربارب یسک وک ںیہن رکےت ےھت رھپ

 اؿ ںیم آسپ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ربارب یسک وک ںیہن رکےت ےھت رھپ اس ےک دعب مہ ااحصب ایبنل وک وھچڑ دےتی ےھت

 ںیم یسک وک تلیضف ںیہن دےتی ےھت۔

 امثعؿ نب اوبہبیش، اوسد نب اعرم، دبعازعلسی نب اوبہملس، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿتنس  :   ابب

 اتلیضف احصہب اک ایبؿ

     1203    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، سا٥ٟ ب٩ ًبذاہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٨ًََِبَشُة َحذَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٨َّا َحذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبٔذ اہللٔ إٔ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز  ا٢َ َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  یُو٧ُُص 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ٔة ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ١ُ أ٣َُّ ـَ ِٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحيٌّ أَ ًَ َّي اہللُ  و٢ُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ُ٘ َذُظ أَبُو بَِْکٕ ث٥َُّ ًُ َن ٌِ ٤َزُ ث٥َُّ ًُِث٤َاُ٪ ٥َ َب

ٌٔيَن  ٨ًَُِض٥ِ أَِج٤َ  َرضَٔي اہللُ 

ھا ب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

َ

ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب 

فآہل فملس یک اتم ےک الضف رتنی ااسنؿ یبن یلص اہلل  فآہل فملس یک ایحت ہبیط ںیم مہ ولگ اہک رکےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

 ہیلع فآہل فملس اؿ ےک دعب اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہ رھپ رمع افرفؼ ریض اہلل اعتیل ہنع رھپ امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہ۔

ھا ب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 

َ

 اعتیل ہنعادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اتلیضف احصہب اک ایبؿ

     1204    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، سا٥ٟ ب٩  :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣ ََّي  ٌِ ث٨ََا أَبُو َی ٍُ ب٩ُِ أَبٔي َرأطٕذ َحذَّ ث٨ََا َجا٣ٔ َیاُ٪ َحذَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحذَّ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ُُِٗت َحذَّ ا٢َ  َٗ ٔٔیَّةٔ  َِٟح٨َ ٔذ اب٩ِٔ ا َح٤َّ

َذ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٌِ َْ َب ِ ي َْ ٔظیُت أَِ٪ ْٔلَبٔي أَیُّ ا٨َّٟأض  َْ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٤ًَُزُ  َٗ ٠ُُِٗت ث٥َُّ ٩ِ٣َ  ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ََّ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ا٢َ ٣َا أ٧ََا إ َٗ ٠ُِت ث٥َُّ أ٧ََِت یَا أَبَةٔ  ُ٘ َٓ و٢َ ًُِث٤َاُ٪  ُ٘ َی َٓ ُٗو٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ   أَ

ریثک، ایفسؿ، اجعم نب اوبرادش، اوبیلعی، رضحت دمحم نب اہیفنحل )وج رضحت یلع ےک اصزبحادے ںیہ( رفامای ہک ںیم ےن اےنپ دمحم نب 

فادل ےس رعض ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ضعب ولوگں ںیم بس ےس زایدہ الضف افر رتہب وکؿ ںیہ؟ رضحت یلع 

 رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع، اوہنں ےن اہک ںیم ےن رعض ایک رھپ وکؿ؟ رفامای رضحت رمع ریض ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک

ہک اہلل اعتیل ہنع۔ دمحم نب اہیفنحل ےتہک ںیہ ہک رھپ ےھجم ہی دخہش وہا ہک ںیم وہکں رھپ وکؿ؟ وت آپ )یلع ریض اہلل اعتیل ہنع( ںیہک ےگ 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں ےک دعبالضف ںیہ؟ اے ریمے ااب اجؿ وت رفامای ہک رضحت امثعؿ اس ےیل ںیم ےن اہک ہک رھپ آ

 ںیم وت ںیم املسمونں ںیم ےس اکی آدیم وہں۔

ھا ب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اتلیضف احصہب اک ایبؿ

     1205    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ ٣شٜين، ٣ح٤ذ َفیابي ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن سٔیا٪ ثوری :  راوی

ٜٔيٕن  ُذ ب٩ُِ ٣ِٔش ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ َحذَّ ََل٦ ک ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ٠ًًَٔیا  ٥َ أَ٪َّ  ًَ و٢ُ ٩ِ٣َ َز ُ٘ َیاَ٪ َی ِٔ ُت ُس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیابٔيَّ  ِٟرٔفِ نٔي ا ٌِ ْذ َی ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَ٪ َحذَّ

 ٔٔ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواِْلَِنَؼاَر َو٣َا أَُراُظ یَزَِت أَ أَبَا بَِْکٕ َو٤ًََُز َوا لَّ َْ ِذ  َ٘ َٓ َیٔة ٨ِ٣ُٔض٤َا  ََ ٔ ِٟو َّٙ بٔا ٤َائٔ  ٍُ أََح ٔلَي اٟشَّ ١ْ٤َ إ ًَ ٍَ َصَذا  ُط ٣َ َٟ 

دمحم نب نیکسم، دمحم رفاییب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ایفسؿ وثری ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک سج صخش اک ہی ایخؽ وہ ہک رضحت یلع ریض اہلل 

افر اطخ اکر رہھٹاای رضحت  اعتیل ہنع، رضحات نیخیش )دصقی فرمع ریض اہلل اعتیل ہنع( ےس زایدہ قحتسم ےھت الختف ےک اس ےن طلغ

اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع افر امتؾ اہمرجںی ااصنر احصہب وک افر ںیم ںیہن اتھجمس ہک اےسی صخش ےک اس 

 ااقتعد ےک ابفوجد اس اک وکیئ لمع آامسؿ یک رطػ ااھٹای اجےئ ینعی اےسی صخش ےک وت اامعؽ یھب وبقؽ ہن وہں ےگ۔

 دمحمنب نیکسم، دمحم رفاییب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ایفسؿ وثری :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اتلیضف احصہب اک ایبؿ

     1206    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ٗبیؼہ، ًباد ب٩ اٟش٤اک ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن سٔیا٪ ثوری :  راوی

َیاَ٪  ِٔ ُت ُس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اُک  َّ٤ ًَبَّاْد اٟشَّ ث٨ََا  بٔیَؼُة َحذَّ َٗ ث٨ََا  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُئ َحذَّ َٔ ُِٟخ٠َ و٢ُ ا ُ٘ ِورٔیَّ َی اٟثَّ



 

 

٤َِشْة أَبُو  ٨ُِض٥ِ َْ ًَ ٔ َرضَٔي اہللُ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔذ ا ًَ ًََّٔيٌّ َو٤ًَُزُ ب٩ُِ   بَِْکٕ َو٤ًَُزُ َوًُِث٤َاُ٪ َو

، دمحم نب ییحی نب افرس، ہصیبق، ابعد امسک ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ایفسؿ وثری ےس انس ہک افلخء اپچن ںیہ۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع

امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت رمع نب دبعازعلسی ریض اہلل رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت 

اعتیل ہنع افلخء رادشنی احصہب ںیم ےس اچر یہ ےھت۔ رمع نب دبعازعلسی وک اؿ ےک فرع فوقتی، دعؽ فااصنػ افر اابتع تنس یک فہج 

 ےس افلخء ںیم اشلم رک ایل ایگ

 افرس، ہصیبق، ابعد نب اامسلک ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ایفسؿ وثریدمحم نب ییحی نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الختف اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1207    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض۔ ًبذاٟززاٚ، ٣ح٤ذ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل، اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ تَبُِتُط ٩ِ٣ٔ َٛٔتابٔطٔ  َٛ ْذ  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ  ٔٚ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َْز َحذَّ ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ

 َ ٔل ُث أَ٪َّ َرُجَّل أَتَي إ ا٢َ کَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة یَُحذِّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبٔذ اہللٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  َّي اہللُ  ي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ُٕ ٨ِ٣َٔضا اٟشَّ  ِی٠ََة ُه٠َّّة َی٨ِٔل ِّي أََری ا٠َّٟ ِٔ ا٢َ إ َ٘ ٤ُِِٟشَت١ُّٔ٘ َٓ ٤ُِِٟشَتِٜثَُٔ َوا ا َٓ ُٔوَ٪ بٔأَیِٔذیض٥ِٔ  َّٔ َٜ أََری ا٨َّٟاَض یََت َٓ َش١ُ  ٌَ ِٟ ٩ُ٤ِ َوا

٠َِوَت بٔطٔ ث٥َُّ أَ  ٌَ َٓ ِذَت بٔطٔ  َْ أََراَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َٓ ٔلَي اِْلَِرٔق  ٤َأئ إ ََل َوأََری َسبَّبا َوأػَّل ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٌَ َٓ َذ بٔطٔ َرُج١ْ آََخُ  بٔطٔ َْ

ا٢َ أَبُو  َٗ ََل بٔطٔ  ٌَ َٓ ٍَ ث٥َُّ ُؤػ١َ  َل َ٘ اِن َٓ َذ بٔطٔ َرُج١ْ آََخُ  َْ ََل بٔطٔ ث٥َُّ أَ ٌَ َٓ َذ بٔطٔ َرُج١ْ آََخُ  َْ ًَنِّي ث٥َُّ أَ ََٟتَذ ِّي  َبٔي َوأُم بَِْکٕ بٔأ

ُة اِْلِٔسََل٦ٔ َوأَ  ُو٠َّ َٓ ُة  َّ٠ ا اٟوُّ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ًَََُِِصا  ا٢َ ا َ٘ َٓ ََّضا  ٧ََ ِّ َ ًَ ََأُ آُ٪ ٟٔی٨ُُط َوَحََلَوتُطُ َٓ ُِِٟقِ ُضَو ا َٓ َش١ٔ  ٌَ ِٟ ٩ٔ٤ِ َوا ُٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ا ٣َا ی٨َِٔل َّ٣



 

 

َبُب ا ا اٟشَّ ٤ُِِٟشَت١ُّٔ٘ ٨ِ٣ُٔط َوأ٣ََّ آٔ٪ َوا ُِِٟقِ ٤ُِِٟشَتِٜثَُٔ ٩ِ٣ٔ ا ُضَو ا َٓ ٤ُِِٟشَت١ُّٔ٘  ٤ُِِٟشَتِٜثَُٔ َوا ا ا ٔلَي اِْلَِرٔق َوأ٣ََّ ٤َأئ إ َِٟوأػ١ُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

ضُ  ٠ُو بٔطٔ ث٥َُّ َٓ ٌِ َی َٓ َذَک َرُج١ْ  ٌِ ُذ بٔطٔ َب ُْ ِ ٠ٔیَک اہللُ ث٥َُّ یَأ ٌِ ُی َٓ ُذ بٔطٔ  ُْ ِ ٠َِیطٔ َتأ ًَ َّٟٔذی أ٧ََِت  ُّٙ ا َِٟح ٠ُو بٔطٔ َو ا ٌِ َی َٓ ُذ بٔطٔ َرُج١ْ آََخُ  ُْ ِ  َیأ

٠ُو بٔطٔ أَِی َر  ٌِ َی َٓ ُط  َٟ ٍُ ث٥َُّ یُوَػ١ُ  ٔل َ٘ َی٨ِ َٓ ُذ بٔطٔ َرُج١ْ آََخُ  ُْ ِ ا ث٥َُّ َیأ ـّ ٌِ ا٢َ أََػِبَت َب َ٘ َٓ َلأُِت  ِْ ثَنِّي أََػِبُت أ٦َِ أَ َُٟتَحذِّ ُسو٢َ اہللٔ 

َّي  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ َلأُِت  ِْ َّٟٔذی أَ ثَنِّي ٣َا ا َُٟتَحذِّ َش٤ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا  ـّ ٌِ َلأَِت َب ِْ ٔش٥ِ َوأَ ِ٘ ََ ُت  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

 نب افرس۔ دبعارلزاؼ، دمحم، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت دمحم نب ییحی

اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر ےنہک اگل ہک اے کشیب 

 داھکی ہک اکی ارب ےہ سج ںیم ےس یھگ افر دہش کپٹ راہ ےہ سپ ںیم ولوگں وک داتھکی وہں ہک اہھت ںیم ےن رات وک )وخاب( ںیم

الیھپےئ وہےئ ںیہ ھچک زایدہ ےنیل فاےل ںیہ افر ھچک مک ےنیل فاےل ںیہ افر ںیم ےن داھکی ہک اکی ریس آامسؿ ےس زنیم کت چنہپ ریہ 

فملس آپ وک داھکی آپ ےن اس ریس وک ڑکپا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افرپ ےہ رھپ ںیم ےن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

رشتفی ےل ےئگ رھپ اےس دفرسے صخش ےن ڑکپا افر فہ یھب اس ےک ذرہعی ےس افرپ ڑچھ ایگ رھپ اکی رسیتے صخش ےن اےس ڑکپا 

ٹ یئگ نکیل رھپ لم یئگ افر فہ صخش یھب افرپ الچ ایگ افر فہ یھب اس ےک ذرہعی افرپ الچ ایگ رھپ اکی وچےھت صخش ےن اےس ڑکپا وت فہ وٹ

رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن )ہی نس رک( رفامای ہک ریمے امں ابپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ رپ رقابؿ وہں ای روسؽ اہلل 

ای ہک ریبعت ایبؿ رکف وت اوہنں ےن رفامای یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ااجزت دںی وت ںیم رضفر اس وخاب یک ریبعت رکفں اگ آپ ےن رفام

ہک اہجں کت ارب ےک ڑکٹے اکقلعت ےہ وت فہ االسؾ اک اسہی افر ارب ےہ افر اس ںیم ےس وج یھگ افر دہش کپٹ راہ ےہ رقآؿ دیجم ےہ اس یک 

ولعؾ وک تہب زایدہ احلص رنیم )یھگ( اھٹمس )دہش( وج مک افر زایدہ ےنیل فاےل ںیہ اؿ ےس رماد فہ صخش ےہ وج رقآؿ افر اس ےک 

رکےت ںیہ ہک افر وج رقآؿ رکمی وک احلص رکےت ںیہ ہک افر اہجں کت آامسؿ ےس زنیم کت یک ریس اکقلعت ےہ وت اس ےس رماد فہ قح 

ےہ سج رپ آپ ںیہ ےسج آپ ےن ڑکپا وہا ےہ سپ اہلل آپ وک ااھٹ ںیل ےگ رھپ آپ ےک دعب اکی صخش اس ریس وک اھتؾ ےل اگ وت فہ یھب 

ھٹ اجےئ اگ رھپ اکی دفرسا آدیم اےس اھتےم اگ وت فہ یھب اھٹ اجےئ اگ رھپ اکی رسیتا صخش اس ریس وک اھتےم اگ فہ وٹٹ اجےئ یگ رھپ ا

 اس ےک ےل المدی اجےئ یگ وت فہ یھب اھٹ اجےئ اگ۔ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےھجم رضفر التبںیئ ہک ںیم ےن حیحص اہک، ای

آپ ےن رفامای ہک مت ےن ھچک درتس اہک افر ھچک یطلغ یک۔ وت دصقی اربک ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ہک اے اہلل ےک روسؽ  یطلغ یک؟

 ںیم مسق ااھٹات وہں ہک آپ ےھجم رضفر التبںیئ ےگ ہک ںیم ےن ایک اطخ یک؟ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مسق تم اھکؤ۔ افر

  رضفری وہ اجات ےہ التبان ہکبج التبان اہلل ےک مکح ےک الخػ اھت اس ےیل رفامای ہک مت مسق تم اھکؤ۔مسق اھکےن یک وصرت ںیم



 

 

 دمحم نب ییحی نب افرس۔ دبعارلزاؼ، دمحم، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1208    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل، حرضت اب٩ ًباض رضي ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، س٠امی٪ ب٩ ٛثيَ، زہزی،  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

٩ًَِ اٟزُّ   ٕ ثٔيَ َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٕ َحذَّ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبذٔ َحذَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   صِزٔیِّ 

 ََ ٔ أَبَي أَِ٪ یُِخَ َٓ ا٢َ  َٗ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضٔذظ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ظُ اہللٔ 

دمحم نب ییحی نب افرس، دمحم نب ریثک، امیلسؿ نب ریثک، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی ایبؿ رکےت ںیہ ہک اس ںیم رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب ریض اہلل  یلص

 اعتیل ہنع یک یطلغ التبےن ےس ااکنر ایک۔

س ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر دمحم نب ییحی نب افرس، دمحم نب ریثک، امیلسؿ نب ریثک، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت انب ابع :  رافی

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ



 

 

     1209    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاہلل انؼاری، اطٌث، حش٩، حرضت ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ  :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ُث  ٌَ ث٨ََا اِْلَِط ِبٔذ اہللٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ َحذَّ ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي بَِْکَ َحَش٩ٔ 

َّي اہللُ  أَ٪َّ ٣ٔیزَا٧ّا ٧َز٢ََ ٣ٔ َػَّ َٛ ا٢َ َرُج١ْ أ٧ََا َرأَیُِت  َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٣َ َرأَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ُرِؤَیا  ا٢َ َذاَت یَِو٦ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُوز٧َِٔت   َٓ ٤َأئ  ٩ِ اٟشَّ

َجَح أَبُو بَ  َجِحَت أ٧ََِت بٔأَبٔي بَِْکٕ َوُوزَٔ٪ ٤ًَُزُ َوأَبُو بَِْکٕ ََفَ ٤ِٟٔیزَاُ٪ أ٧ََِت َوأَبُو بَِْکٕ ََفَ ٍَ ا ٔ َجَح ٤ًَُزُ ث٥َُّ ُرٓ ِْکٕ َوُوزَٔ٪ ٤ًَُزُ َوًُِث٤َاُ٪ ََفَ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اصَٔیَة فٔي َوِجطٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ أَی٨َِا اِلَْکَ  ََفَ

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ینثم، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، اثعش، نسح، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

فملس ےن اکی رفز رفامای ہک مت ںیم ےس یسک ےن وخاب داھکی ےہ ہک اکی صخش ےن اہک ںیم ےن وخاب داھکی ےہ فہ ہی ہک وگای اکی 

 اعتیل ہنع زیماؿ ےہ وج آامسؿ ےس ارتی ےہ اس ںیم آپ وک افر اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع وک فزؿ ایک ایگ وت آپ رضحت اوبرکب ریض اہلل

رپ اھبری اثتب وہےئ )آپ اک ڑلپا کھج ایگ( رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک فزؿ ایک ایگ وت 

 فزؿ ایک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع اک ڑلپا اھبری وہ ایگ رھپ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اک

ایگ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اک ڑلپا اھبری وہ ایگ رھپ اس ےک دعب زیماؿ ااھٹیل یئگ سپ مہ ےن روسؽ اہلل ےک رہچہ رابرک رپ 

 انوگاری ےک ارثات دےھکی۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب دبعاہلل ااصنری، اثعش، نسح، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1210    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 تٌالي ٨ًہ اپ٨ے واٟذ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًَّي ب٩ زیذ، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابوبْکہ رضي اہلل  :  راوی

 ًَ َة  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي بَِْکَ ًَ  ٩ًَِ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َزیِٕذ   ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي اہللُ َحذَّ ٩ِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ََٓذَِکَ  ٕ أَی٥ُُِّٜ َرأَی ُرِؤیَا  ا٢َ َذاَت یَِو٦ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ ًَ ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓاِسَتاَئ  ا٢َ  َٗ اصَٔیَة  ٥ِ یَِذُِکِ اِلَْکَ َٟ ٨َاُظ َو ٌِ ٣َ 

٠ِ٤َُِٟک ٩ِ٣َ َیَظاُئ  ةٕ ث٥َُّ یُِؤتٔي اہللُ ا ُة ٧ُبُوَّ َٓ ا٢َ ََْٔل َ٘ َٓ َٔک  َشائَُط ذَٟ َٓ نٔي  ٌِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی

دبعارلنمح نب اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ ومیس نب اامسلیع، امحد، یلع نب زدی، رضحت 

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رفز رفامای مت ںیم ےس یسک صخش ےن وخاب داھکی ےہ؟ آےگ ذموکرہ ابال دحثی ایبؿ ایک نکیل اس 

 ںیہن رفامای ہکلب ہی وخاب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نیگمغ دحثی ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انوگاری اک ذرک

رک ایگ ینعی آپ وک ربا وسحمس وہا افر آپ ےن رفامای ہک فہ وبنت یک الختف یک وہیگ رھپ اےکس دعب اہلل اعتیل ےسج اچےہ اگ کلم اطع رکے 

 اگ۔

 نب اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل ومیس نب اامسلیع، امحد، یلع نب زدی، رضحت دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1211    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ رحب، زبیذی، اب٩ ط٬اب، ٤ًزب٩ ابا٪ ًث٤ا٪، حرضت جابز ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤ذ  :  راوی

 ٨ًہ

٤ِزٔو ب٩ِٔ أَ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔذیِّ  ٕب  ُذ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ ث٨ََا  ٔ َحذَّ ٩ًَِ َجابٔز بَاَ٪ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ 

ِبٔذ ا ًَ ا٢َ أُرَٔی ا٠َِّٟی٠ََة َرُج١ْ َػأْٟح ب٩ِٔ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َُّط کَاَ٪ یَُحذِّ  أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ ٧ٔیَم بَٔزُسو٢ٔ ہللٔ أ٧َ

 ٌُ َبٔي بَِْکٕ َو٧ٔیَم ًُِث٤َاُ٪ بٔ ٥َ َو٧ٔیَم ٤ًَُزُ بٔأ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ اہللٔ َػَّ َّي اہللُ  ٨َ٤ُِٗا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ َجابْٔز  َٗ ٤ََز 



 

 

 ٔ ض ـٔ ٌِ ُن َب ا َت٨َوُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٣ََّ َّي اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػَّ أُٟح ََفَ ا اٟزَُّج١ُ اٟؼَّ ٨َ٠ُِٗا أ٣ََّ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ةُ َصَذا اِْل٣َِز ََ ُض٥ِ ُو َٓ ٕف  ٌِ َّٟٔذی ٥ِ بَٔب ا

٥َِٟ یَِذُِکَ  ِیْب  ٌَ ا٢َ أَبُو َداُود َوَرَواُظ یُو٧ُُص َوُط َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َث اہللُ بٔطٔ ٧َبٔیَّطُ َػَّ ٌَ ٤ًََِزو ب٩َِ أَبَاَ٪ َب  ا 

ھا ب، رمعنب اابؿ امثعؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع

 

َ

 ایبؿ رکےت ںیہ ہک رمعف نب امثعؿ، دمحم نب رحب، زدیبی، انب 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت اراشد رفامای ہک آج یک رات اکی رمد اصحل وک )وخد وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رمع ریض اہلل اعتیل  فملس( وک داھکای ایگ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکٹلای ایگ افر

 ایگ۔ ہنع وک اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسھت اکٹلای ایگ افر امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع وک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسھت اکٹلای

آسپ ںیم ہک اہجں کت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اےھٹ مہ ےن اہک ہک 

 رمد اصحل اک قلعت ےہ وت فہ روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخد یہ ںیہ افر وج ضعب وک ضعب ےک اسھت اکٹلای ایگ ےہ وت فہ )وضحر ےک

ںیہ ہک اس دعب( اس اکؾ ےک ذہم دار ںیہ سج ےک اسھت اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اجیھب ےہ۔ اامؾ اوبداؤ رفامےت 

 دحثی وک ویسن افر بیعش ےن یھب رفاتی ایک ےہ نکیل دفونں ےن رمعف نب اابؿ نب امثعؿ اک ذترکہ ںیہن ایک۔

ھا ب، رمعنب اابؿ امثعؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 رمعف نب امثعؿ، دمحم نب رحب، زدیبی، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1212    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت س٤زہ ب٩ ج٨ذب٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، اطٌث، ًبذاٟزح٩٤،  :  راوی

َث  ٌَ ٩ًَِ أَِط ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحذَّ َّٔ ًَ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ َّي  ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َحذَّ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ب٩ِٔ 

ِّي  ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َٗ َزاٗٔیَضا ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِذٕب أَ٪َّ َرُجَّل  ٌَ َذ بٔ َْ َ أ َٓ َحاَئ أَبُو بَِْکٕ  َٓ ٤َأئ  َِّي ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِّٟوا دُل أَ٪َّ َد َٛ َرأَیُِت 

َذ  َْ َ أ َٓ ٍَ ث٥َُّ َجاَئ ًُِث٤َاُ٪  َّ٠ ـَ َّي َت َب َحت َْشٔ َٓ َزاٗٔیَضا  ٌَ َذ بٔ َْ َ أ َٓ ا ث٥َُّ َجاَئ ٤ًَُزُ  ّٔ ٌٔی بّا َؿ َب رُشِ َْشٔ َّي َٓ َب َحت َْشٔ َٓ َزاٗٔیَضا  ٌَ بٔ



 

 

 ٍَ َّ٠ ـَ ٠ًََِیطٔ ٨ِ٣َٔضا َطِیْئ  َت َح  ـَ َٓا٧َِتَظَلِت َوا٧َِت َزاٗٔیَضا  ٌَ َذ بٔ َْ َ أ َٓ ًََّٔيٌّ   ث٥َُّ َجاَئ 

دمحم نب ینثم، افعؿ نب ملسم، امحد نب ہملس، اثعش، دبعارلنمح، ، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رمفی ےہ ہک اکی صخش ےن اہک ای 

 ہک وگای اکی ڈفؽ آامسؿ رپ اکٹلای ایگ سپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن وخاب داھکی

وت اوہنں ےن اس ڈفؽ ےک انکرے ڑکپ رک وھتڑا اس یپ ایل رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رشتفی الےئ وت اوہنں ےن اس ےک 

 اس ےک انکرے ڑکپے افر اہیں کت ہک ریس وہےئگ انکرے ڑکپے افر اانت ایپ ہک ٹیپ رھب ایگ رھپ رضحت امثعؿ آےئ وت اوہنں ےن

رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رشتفی الےئ وت اوہنں ےن اس ےک دفونں انکرے ڑکپے وت فہ ڈفؽ لہ ایگ اس ےک اپین ےک ھچک 

 ےٹنیھچ رضحت یلع رپ زپ ےئگ۔

 رمسہ نب دنجبدمحم نب ینثم، افعؿ نب ملسم، امحد نب ہملس، اثعش، دبعارلنمح، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1213    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذب٩ ًبذاٌٟزیز، ٣ٜحو٢ ًَّي ب٩ س١٬ ر٣َّي، وٟیذ، :  راوی

 َٗ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔذ ا ًَ ٌٔیُذ ب٩ُِ  ث٨ََا َس َِٟؤٟیُذ َحذَّ ث٨ََا ا ًََّٔيُّ ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ ث٨ََا  ا٦َ َحذَّ ٪َّ اٟزُّو٦ُ اٟظَّ ََٟت٤ُِْخَ ا٢َ 

اَ٪  َّ٤ًَ َٙ َو ََّ د٣َِٔظ ٔ ٍُ ٨ِ٣َٔضا إ ٔ ََ ی٤َِت٨َ ٌٔيَن َػَباّحا   أَِرَب

ل ریلم، فدیل، 
ھ

َ

دیعسنب دبعازعلسی، وحکمؽ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک رضفر ابورضفر الہ رفؾ کلم اشؾ ںیم یلع نب 

 اچسیل رفز کت ےسھگ رںیہ ےگ افر دقشم فامعؿ ےک العفہ وکیئ رہش اؿ ےس وفحمظ ںیہن وہاگ۔

ل ریلم، فدیل، دیعسنب دبعازعلسی، وحکمؽ :  رافی
ھ

َ

 یلع نب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1214    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٤٠ا٪٣وسي ب٩ ًا٣ز ٣زی، وٟیذ ًبذاٌٟزیز ب٩ اٌَٟلء ٛہتے ہیں ٛہ ا٧ہوں ےن ابواًَیص ًبذاٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ٍَ َّطُ َس٤ٔ ََلٔئ أ٧َ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  َِٟؤٟیُذ َحذَّ ث٨ََا ا ٤ُِٟزِّیُّ َحذَّ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ًَِبَذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َحذَّ ًَِیٔص  َ أَبَا اِْل

 ٔ ٤ََِٟذائ ًَََّي ا َح٥ٔ یَِوَضزُ  ٌَ ِٟ ِتٔي ٠٣َْٔک ٩ِ٣ٔ ٠٣ُُؤک ا و٢ُ َسَیأ ُ٘ َٙ َس٤َ٠ِاَ٪ َی ََّ د٣َِٔظ ٔ  ٩ٔ ک٠َُِّضا إ

س دبعارلنمح نب املسؿ ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک نع 

غت 

ومیس نب اعرم رمی، فدیل دبعازعلسی نب االعلء ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن اوباال

 رقبی مجع ےک ابداشوہں ںیم ےس اکی ابداشہ وپرے دمانئ رپ اغبل آاجےئ اگ وساےئ دقشم ےک۔ اس ےس رماد یھب رفؾ اک ابداشہ

 ےہ۔

س دبعارلنمح نب املسؿ :  رافی

غت 

 ومیس نب اعرم رمی، فدیل دبعازعلسی نب االعلء ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن اوباال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1215    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، بزد، ابوًَلء، ٣ٜحو٢ :  راوی

٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ث٨ََا بُزِْد أَبُو ا اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َحذَّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ  َػَّ َٗ  ٥َ



 

 

وكَةُ  ُِ ِٟ ََٟضا ا ا٢ُ  َ٘ ٤َََِٟلح٥ٔٔ أَِرْق ُی ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن فٔي ا ُِٓشَلأن ا  ٍُ  ٣َِؤؿ

ومیس نب اامسلیع، امحد، ربد، اوبالعء، وحکمؽ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہنتف افر ڑلاویئں ےک فتق 

 ےسج، ، وغہط، ، اہک اجات ےہ۔ںیم املسمونں اک ہمیخ اس زنیم ںیم وہاگ 

 ومیس نب اامسلیع، امحد، ربد، اوبالعء، وحکمؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1216    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوهرف ًبذاٟشَل٦، جٌرف، ًوٖ، ٩ً ابي ج٤ی٠ہ :  راوی

و٢ُ  ُ٘ َِٟححَّاَد َیِخُلُب َوصَُو َی ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ رَفْ  ٌِ ث٨ََا َج ٔ َحذَّ ََل٦ ِبُذ اٟشَّ ًَ ث٨ََا أَبُو َهرَفٕ  إٔ٪َّ ٣ََث١َ ًُِث٤َاَ٪ ٨ًَِٔذ اہللٔ َحذَّ

 ُ ٤ََث١ٔ ًٔیَسي اب٩ِٔ ٣َزَِی٥َ ث ٔلَيَّ َو َٛ َک إ ٌُ ٔ ِّٓیَک َوَرآ ِّي ٣َُتَو ِٔ ا٢َ اہللُ یَا ًٔیَسي إ َٗ َصا إٔذِ  ُ رسِّ َٔ ُؤَصا َوُی أَ َصٔذظٔ اِْلیََة َیِِقَ زَُک ٩ِ٣ٔ ٥َّ ََقَ ٣َُلضِّ

 ٔ ا٦ ٔلَي أَص١ِٔ اٟظَّ ٔ َوإ َِٟی٨َا بَٔیٔذظ ٔ وا یُٔظيَُ إ رَفُ َٛ َّٟٔذی٩َ   ا

 رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن اجحج نب ویفس وک ہبطخ دےتی اوبرفظ دبعاالسلؾ، رفعج، وعػ، نع ایب ہلیمج ےس

وہےئ انس ہک فہ ہہک راہ اھت ہک امثعؿ )نب افعؿ( یک  لاؽ اہلل اعتیل ےک زندکی ایسی ےہ یسیج ہک ٰیسیع نب رممی یک  لاؽ رھپ اس ےن ہی 

ی ک۔ بج اہک اہلل ےن اے ٰیسیع کشیب آتی زپیھ فہ اےس زپاتھ یھب اجات افر اس یک ریسفت یھب رکات اجات
ف
۔ اذ اقؽ اہلل ای ٰیسیع این وتم

ںیم مت وک فافت دےنی فاال وہں افر یف ااحلؽ ںیم مت وک اینپ رطػ ااھٹےئ ا ات وہں افر مت وک اؿ ولوگں ےس اپک رکےن فاال وہں وج رکنم 

زنیم رپ اہنتی ذتل فوخاری ےک اسھت رمے، اجحج وہں۔ )رضحت امثعؿ ریض اہلل ےک اقولتں اک یھب تہب یہ رخاب وہا افر فہ 

 اس آتی ےک زپےنھ ےس رامری رطػ افر الہ اشؾ یک رطػ ااشرہ رک راہ اھت۔



 

 

 اوبرفظ دبعاالسلؾ، رفعج، وعػ، نع ایب ہلیمج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1217    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحاٚ ب٩ اس٤اًی١ كاٟ٘اِي، ز٫يَ ب٩ رحب، جزیز، ٣ِيَہ، ربیٍ ب٩ ْاٟذ اٟـبي :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحذَّ أِيُّ َحذَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح ٍٔ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ اٟزَّبٔی  ٔ ََة ٤ُِِٟٔي ٩ًَِ ا ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحذَّ ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ

 َ٠ًَ  ٦ُ ٥ِ فٔي َحاَجتٔطٔ أَِِکَ ُٛ ِلبَتٔطٔ َرُسو٢ُ أََحٔذ ُْ ا٢َ فٔي  َ٘ َٓ اَد یَِخُلُب  َِٟححَّ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ يِّ  بِّ َـّ أٟٕذ اٟ ُتُط فٔي أَص٠ِٔطٔ َْ َٔ ٠ٔی َْ ِیطٔ أ٦َِ 

 ِٔ ٠ُِت فٔي َن ُ٘ ُض٥ِ َٓ ٌَ ََّک ٣َ ِو٣ّا یَُحاصُٔذو٧ََک َْلَُجاصَٔذ٧ َٗ َک َػََلّة أَبَّذا َوإِٔ٪ َوَجِذُت  َٔ ٠ِ َْ َِّي  ََّ أَُػَّ ًَََّيَّ أَ ُٙ فٔي ٔسي ِهَّلِل   َزاَد إِٔسَح

ُٗت١َٔ  َّي  َِٟح٤َأج٥ٔ َحت اَت١َ فٔي ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  َحٔذیثٔطٔ 

ی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اجحج نب ویفس وک ہبطخ دےتی وہےئ ااحسؼ نب اامسلیع عااقلین، زریہ نب رحب، رجری،  ریغہ، ر  

ب

 

لص

عیب نب اخدل ا

اہک فہ ہہک راہ اھت ہک اےنپ ہبطخ ںیم ہک مت ںیم ےس یسک اکی اقدص وک وج اس یک رضفرت وپری رکےن ںیم اگل وہ فہ زایدہ زعمز ےہ ای فہ 

ںیم اہک ہک اہلل اک ھجم رپ قح ےہ ہک آدنئہ ریتے ےھچیپ یھبک صخش وج اس ےک رھگ فاولں یک ربخریگی ںیم اگل وہ؟ سپ ںیم ےن اےنپ دؽ 

امنز ںیہن زپوھں اگ افر ارگ ںیم ےن وکیئ ایسی امجتع اپیئ وج ریتے اسھت اتقؽ رکے وت ںیم رضفر اؿ ےک اسھت ھجت ےس اہجد رکفں 

ی ےن امجمج یک ڑل  

ب

 

صت

 ایئ ںیم اتقؽ ایک اہیں کت ہک دیہش وہےئگ۔اگ۔ ااحسؼ نب اامسلیع ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک اخدل 

ی :  رافی  

ب

 

لص

 ااحسؼ نب اامسلیع عااقلین، زریھ نب رحب، رجری،  ریغہ، رعیب نب اخدل ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 الختف اک ایبؿ

     1218    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ابوبْک، ًاػ٥ :  راوی

 ٔ َََ٨ِٔ٤ِٟ ًَََّي ا َِٟححَّاَد َوصَُو  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو بَِْکٕ  ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت٥ِ  َحذَّ ٌِ وا اہللَ ٣َا اِسَتَل ُ٘ و٢ُ اتَّ ُ٘ َی

٠٤َِٟٔٔک َواہللَٟٔ  ًَِبٔذ ا ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٔ ا َِٟیَص ٓٔیَضا ٣َِث٨َؤیَّْة ْٔل٣َٔيَ وا  ٌُ وا َوأَكٔی ٌُ ِو أ٣ََزُِت ا٨َّٟاَض أَِ٪ ِیَص ٓٔیَضا ٣َِث٨َؤیَّْة َواِس٤َ َٟ  

ََٟح٠َِّت لٔي د٣َٔاؤُ  ُجوا ٩ِ٣ٔ بَإب آََخَ  َْخَ َٓ ٤َِِٟشحٔٔذ  ُجوا ٩ِ٣ٔ بَإب ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب ا َة ب٤ُٔرَضَ َیِْخُ ٌَ ِذُت َربٔی َْ ِو أَ َٟ ص٥ُِ َوأ٣ََِواُُٟض٥ِ َواہللٔ 

ائََتطُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔذ اہللٔ َو  ًَِبذٔ صَُذی١ِٕ َیز٥ًُُِ أَ٪َّ َٔقَ ًَٔذیزٔی ٩ِ٣ٔ  َّ َوَیا  ٔ َََٟاَ٪ َذَٟٔک لٔي ٩ِ٣ٔ اہللٔ َحََل ََّ َرَجزْ ٩ِ٣ٔ َرَجز ٔ اہللٔ ٣َا هَٔي إ

أب ٣َا أ٧َِزَ  ِٟ اِْلرَِعَ َُّط َیزِمٔي بٔا َِٟح٤َِزأئ َیز٥ًُُِ أََحُذص٥ُِ أ٧َ ًَٔذیزٔی ٩ِ٣ٔ َصٔذظٔ ا ََل٦ َو ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ًَََّي ٧َبٔیِّطٔ  ٔلَي أَِ٪ ََٟضا اہللُ  و٢ُ إ ُ٘ َی َٓ  ٔ َحَحز

ََٓذَِکِ  ا٢َ  َٗ  ٔ ابٔز ٨ًََُّض٥ِ کَاِْل٣َِٔص اٟذَّ ََٓواہللٔ َْلََد ِذ َحَذَث أ٣َِْز  َٗ َِٟحَحزُ  ٍَ ا َ٘ ُتطُ ٨ِ٣ٔطُ َی ٌِ ا٢َ أ٧ََا َواہللٔ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٤ًَِٔع   تُطُ َِٟٔأَ

 دمحم نب العء، اوبرکب، اعمص رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اجحج وک ربنم رپ ہی ےتہک وہےئ انس ہک اہلل ےس ڈر انتج اہمترے سب ںیم ےہ افر اس ںیم

درفازہ ےس لکن اجںیئ افر فہ دفرسے درفازہ ےس لکن ےئگ وت وکیئ اانثتسء ںیہن ےہ افر ارگ ںیم ولوگں وک مکح دفں ہک فہ دجسم ےک اس 

ریمے ےیل اؿ ےک وخؿ افر اوماؽ الحؽ وہےئگ )اںیہن لتق رکان ریمے ےیل اجزئ وہایگ( افر ارگ ںیم ہلیبق رضم ےک وصقر ںیم ہلیبق 

اس یک رماد انب وعسمد ریض اہلل اعتیل  رہعیب وک رگاتفر رکولں وت ااسی رکان اہلل یک رطػ ےس ریمے ےیل الحؽ ےہ افر دبع ذہلی اس ےس

اہلل یک رطػ ےس ےہ دخا یک مسق اؿ یک  ہنع ںیہ ہک اؿ یک رطػ ےس وکؿ ھجم رپ ذعر رکے اگ ہک فہ ہی ایخؽ رکے ہک اؿ یک رقات

 یلص اہلل وت وساےئ داہیویتں ےک رتمن ےس زپےھ اجےن فاےل ااعشر ںیم ےس اکی رزج ےک العفہ ھچک ںیہن ےہ اہلل ےن اینپ یبن رقات

ہیلع فآہل فملس رپ انزؽ ںیہن ایک افر وکؿ ھجم ےس اؿ ےک آزاد رکدہ الغومں ےک ابرے ںیم ذعر رکے اگ نج ںیم ےس وکیئ این اعمہلم 

شیپ آای سپ دخا یک مسق ںیم اںیہن ذگہتش لک یک رطح وھچڑ دفں اگ اعمص ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اسرا ہصق اشمع ےس ذرک ایک وت اوہنں ےن 

  ہک ںیم ےن یھب دخا یک مسق اس ےس ااسی یہ انس ےہ۔رفامای

 دمحم نب العء، اوبرکب، اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1219    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ادریص، ا٤ًع :  راوی

ًَََّي و٢ُ  ُ٘ اَد َی َِٟححَّ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا اب٩ُِ إِٔدرٔیَص  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َِٟح٤ِزَاُئ  َحذَّ ٔ ا ٔ صَٔذظ َََ٨ِٔ٤ِٟ ا

ِذ  َٗ ِو  َٟ َْ أ٣ََا َواہللٔ  ِ َْ َصَ ِ ٤ََِٟوالٔيَ  َصَ نٔي ا ٌِ اصٔٔب َی َُّض٥ِ کَاِْل٣َِٔص اٟذَّ ّؼا َْلََذَر٧ ٌَ ًَّؼا بٔ ًُِت   ََقَ

امثعؿ نب اوبہبیش، انب ادرسی، اشمع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اجحج وک ربنم رپ ھٹیب رک ہی ےتہک وہےئ انس ہک ہی آزاد رکدہ الغؾ ولگ امر 

 ںیم زکلی رپ زکلی اک اکٹھک رکفں وت اںیہن لک ذگہتش یک رطح رکدفں۔ڈاےنل افر اکٹ ڈاےنل ےک اقلب ںیہ ارگ دخا یک مسق 

 امثعؿ نب اوبہبیش، انب ادرسی، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 الختف اک ایبؿ

     1220    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗل٩ ب٩ نشيَ، جٌرف ب٩ س٠امی٪، داؤد ب٩ س٠امی٪، رشیک، س٠امی٪ ا٤ًَع :  راوی

یٕک  ٩ًَِ رَشٔ  ٪َ ث٨ََا َداُودُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َ٪ َحذَّ نٔي اب٩َِ ُس٠َامِیَ ٌِ رَفْ َی ٌِ ث٨ََا َج ٕ َحذَّ َل٩ُ ب٩ُِ نَُشيَِ َٗ ث٨ََا  ٩ًَِ ُس٠َ َحذَّ ا٢َ   َٗ ٤ًَِٔع  َ َ٪ اِْل امِیَ

 َٔ وا َٟٔخ٠ٔی ٌُ وا َوأَكٔی ٌُ اِس٤َ َٓ ا٢َ ٓٔیَضا  َٗ ًَیَّإغ  ََٓذَِکَ َحٔذیَث أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ  َخَلَب  َٓ َِٟححَّأد  ٍَ ا ُت ٣َ ٌِ ًَِبذٔ َج٤َّ ٔٔیِّطٔ  ٔة اہللٔ َوَػ



 

 

 ٌَ ِذُت َربٔی َْ ِو أَ َٟ ا٢َ َو َٗ َِٟحٔذیَث  َٚ ا ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪ َوَسا َِٟح٤َِزائٔ ا َة ا ٥َِٟ یَِذُِکِ ٗٔؼَّ  َة ب٤ُٔرَضَ َو

نطق نب ریسن، رفعج نب امیلسؿ، داؤد نب امیلسؿ، رشکی، امیلسؿ االشمع رفامےت ںیہ ہک ںیم اجحج نب ویفس ےک اسھت ہعمج ںیم 

ج ےن اہک ہک اہلل ےک رشکی اھت وت اس ےن ہبطخ دای آےگ اشمع اوبرکب نب ایعش یک دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک اس ںیم اہک ہک اجح

ہفیلخ افر بختنم صخش دبعاکلمل نب رمفاؿ یک ابت وک ونس افر اعاتع رکف آےگ اسہقب دحثی ایبؿ یک افر اس ںیم اہک ہک ارگ ںیم ہلیبق 

 رہعیب وک رضم وصقر ںیم رگاتفر رکولں۔ افر ومایل اک ذرک ںیہن ایک۔

 ؿ، رشکی، امیلسؿ االشمعنطق نب ریسن، رفعج نب امیلسؿ، داؤد نب امیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افلخء اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افلخء اک ایبؿ

     1221    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟوارث ب٩ سٌیذ، سٌیذب٩ ج٬٤ا٪، سٔی٨ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہسوار ب٩ ًبذاہلل،  :  راوی

ٔٔی٨ََة  ٩ًَِ َس ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُج٤َِضاَ٪  ٩ًَِ َس ٌٔیٕذ  َِٟوارٔٔث ب٩ُِ َس ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ِبٔذ اہللٔ َحذَّ ًَ اُر ب٩ُِ  ث٨ََا َسوَّ َّي َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ

ُة ا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََْٔل ًَ ٔٔی٨َُة أَ اہللُ  ا٢َ لٔي َس َٗ ٌٔیْذ  ا٢َ َس َٗ َٜطُ ٩ِ٣َ َیَظاُئ  ٠ِ٤َُِٟک أَِو ٠ِ٣ُ ةٔ ثَََلثُوَ٪ َس٨َّة ث٥َُّ یُِؤتٔي اہللُ ا ٣ِٔشِک ٨ُّٟبُوَّ

 ٔٔ ٠ُُِٗت َٟٔش ٌٔیْذ  ا٢َ َس َٗ َذا  َٛ ًََّٔيٌّ  َة َو ًَِْشَ ا َوًُِث٤َاُ٪ اث٨َِتَِي  ًَِْشّ ٠َِیَک أَبَا بَِْکٕ َس٨ََتئِن َو٤ًَُزُ  ٠ًًَٔیا ًَ ٔئ َیز٤ًُُِوَ٪ أَ٪َّ  ََ ی٨ََة إٔ٪َّ َصُؤ

نٔي بَنٔي ٣َزَِواَ٪  ٌِ أئ َی َٗ َذبَِت أَِسَتاُظ بَنٔي اٟزَِّر َٛ ا٢َ  َٗ ٕة  َٔ ٥َِٟ ی٩َُِٜ بَٔخ٠ٔی ََل٦   ٠ًََِیطٔ اٟشَّ

ھا ؿ، ہنیفس ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل

 م
خ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسار نب دبع اہلل، دبعاولارث نب دیعس، دیعسنب 

رفامای ہک وبنت یک الختف سیت اسؽ رےہ یگ رھپ اہلل اعتیل ےسج اچںیہ ےگ اےس کلم ای رفامای ہک اس اک کلم اےس اطع رکںی ےگ دیعس ےتہک 



 

 

 دف اسؽ رضحت رمع یک ںیہ ہک ہنیفس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ھجم ےس رفامای ہک مت امشر رکول رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع یک الختف

دس اسؽ افر رضحت امثعؿ یک ابرہ اسؽ افر ایس رطح رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع یک اسڑےھ اپچن ربس افر ھچ امہ رضحت نسح یک 

لک الم رک سیت اسؽ وہےئ دیعس ےتہک ںی ہک ںیم ےن رضحت ہنیفس ےس اہک ہک ہی ونباہیم ےک ولگ ہی ےتھجمس ںیہ ہک رضحت یلع ریض 

 اعتیل ہنع ہفیلخ ںیہن ےھت وت اوہنں ےن رفامای ہک ااسی وھجٹ ےہ وج ینب زراقء فونب اہیم یک وچزتفں ےن اکنال ےہ۔ اہلل

ھا ؿ، ہنیفس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 م
خ

 وسار نب دبعاہلل، دبعاولارث نب دیعس، دیعسنب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افلخء اک ایبؿ

     1222    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، اب٩ ادریص، حؼين، ١٫ ب٩ یشاٖ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ثا٥ٟ ا٤ٟازِي :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ َیاُ٪  ِٔ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َها٥ٕٟٔ َوُس ًَ  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َیَشا ٧َََا حَُؼيِْن  َ َ ِْ إِٔدرٔیَص أَ

َیاُ٪ َرُجَّل ٓامَٔی بَِی٨َُط َو  ِٔ ٤َِٟازِٔٔيِّ َذَِکَ ُس ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َها٥ٕٟٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َیَشا ِبٔذ اہللٔ بِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَ ٩ٔ َها٥ٕٟٔ بَيَِن 

 َٗ ٔة أَ َٓ ٔلَي اِلُٜو ٔذ٦َ ََُٓلْ٪ إ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِی١ٕ  َٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ نُ ٌٔیَذ ب٩َِ َزیِٔذ ب٩ِٔ  ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َِٟازِٔٔيِّ  َذ بَٔیٔذی ا َْ َ أ َٓ ٔلیّبا  َْ ََُٓلْ٪  ا٦َ 

ًَََّي ا أَِطَضُذ  َٓ ا٥ٟٔٔ  ٔلَي َصَذا اٟوَّ ََ َتَزی إ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٌٔیُذ ب٩ُِ َزیِٕذ  ا٢َ َس َٗ ٥َِٟ إٔیَث٥ِ  ارٔشٔ  ٌَ ِٟ ًَََّي ا ِو َطضِٔذُت  َٟ َِٟح٨َّٔة َو َُّض٥ِ فٔي ا ةٔ إ٧ٔ ٌَ ِش ٟتِّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُة  ٌَ ِش ٠ُُِٗت َو٩ِ٣َ اٟتِّ و٢ُ آث٥َُ  ُ٘ َزُب َت ٌَ ِٟ إئ اثِبُِت اب٩ُِ إِٔدرٔیَص َوا ًَََّي رٔحَ ٥َ َوصَُو 

 ٔ اُئ إ َّي اہللُ رٔحَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ُة  ٌَ ِش ٠ُُِٗت َو٩ِ٣َ اٟتِّ ْٙ أَِو َطضٔیْذ  ی ََّ ٧َٔبيٌّ أَِو ٔػذِّ ٔ ٠َِیَک إ ًَ َِٟیَص  َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو بَِْکٕ ٧ ًَ  

ِبُذ  ًَ إؾ َو َّٗ ُذ ب٩ُِ أَبٔي َو ٌِ ًََّٔيٌّ َوك٠ََِحُة َواٟزُّبَيَُِ َوَس ّة ث٥َُّ َو٤ًَُزُ َوًُِث٤َاُ٪ َو َ ص٨َُیَّ َّٜأ َت٠َ َٓ ارٔشُ  ٌَ ِٟ ٠ُُِٗت َو٩ِ٣َ ا  ٕٖ ِو ًَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

٩ًَِ اب٩ِٔ َحیَّ   ٕٖ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َیَشا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ اِْلَِطَحعٔيُّ  َٗ ا٢َ أ٧ََا  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َٗ ًَ  ٩ًَِ اَ٪ 

 َ ٧ ٔ  ِحَوظُ َها٥ٕٟٔ بٔإِٔس٨َادٔظ



 

 

دمحم نب العء، انب ادرسی، نیصح، لھ نب اسیػ، رضحت دبعاہلل نب اثمل ااملزین ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن 

مت  ےس انس ہک بج الفں صخش وکہف ںیم آای وت اس ےن الفں وک ہبطخ دےنی ےک ےیل ڑھکا ایک وت دیعس نب زدی ےن ریما اہھت ڑکپا افر اہک ہک ایک

س اظمل صخش وک ںیہن د ےتھک رھپ دیعس ریض اہلل اعتیل ہنع نب زدی ےن ونارفاد ےک ابرے ںیم وگایہ دی ہک فہ تنج ںیم ںیہ افر اہک ہک ا

ارگ ںیم دوسںی صخش ےک ابرے ںیم یھب وگایہ دفں وت انگہ اگر ںیہن وہں اگ انب ادرسی ےتہک ںیہ ہک رعب ےتہک ےھت ہک، ، امث، ، )ینعی 

( ںیم ےن )دبع اہلل نب اظمل ااملزین( ےن اہک ہک فہ ون ارفاد وکؿ ںیہ؟ وت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک روسؽ اہلل انگہ اگر وہا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج آپ رحاء اہپڑ رپ ےھت ہک ھجت رپ وساےئ اکی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، اکی دصقی افر 

وکیئ ںیہن ےہ ںیم ےن اہک ہک ونارفاد وکؿ ںیہ نج ےک ابرے ںیم وگایہ دی یھت اوہنں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل اکی دیہش ےک افر 

ہیلع فآہل فملس، رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت یلع 

 اعتیل ہنع، زریب نب وعاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع، دعس نب ایب فاقص، دبعارلنمح نب وعػ ریض ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت ب ہح ریض اہلل

اہلل اعتیل ہنع ںیم ےن اہک ہک دوساں وکؿ ےہ؟ وت دیعس ریض اہلل اعتیل ہنع ھچک دری رےک رےہ رھپ رفامای ہک ںیم )ینعی ںیم دوساں صخش 

 وک ایفسؿ نع وصنمر نع الہؽ نب اسیػ نع انب ایحؿ نع دبعاہلل نب اظمل یک وہں( اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایعجش ےن اس دحثی

 دنس ےس ایبؿ ایک ےہ۔

 دمحم نب العء، انب ادرسی، نیصح، لھ نب اسیػ، رضحت دبعاہلل نب اثمل ااملزین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افلخء اک ایبؿ

     1223    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز ٤٧زی، طٌبہ، رحب٩ ػباح، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ا٨َْص :  راوی

َُِٟحِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٤َِِٟشحٔذٔ َحذَّ َّطُ کَاَ٪ فٔي ا ٨َٔص أ٧َ ِْ َ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْل  ٩ًَِ احٔ  یَّ اٟؼَّ

َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا٢َ أَِطَضُذ  َ٘ َٓ ٌٔیُذ ب٩ُِ َزیِٕذ  ا٦َ َس َ٘ َٓ ََل٦  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ٠ًًَٔیا  ُتطُ َوصَُو  ََٓذَِکَ َرُج١ْ  ٌِ ِّي َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ



 

 

 ُ٘ َِٟح٨َّةٔ َوًُِث٤َاُ٪ فٔي اَی َِٟح٨َّةٔ َو٤ًَُزُ فٔي ا َِٟح٨َّةٔ َوأَبُو بَِْکٕ فٔي ا َِٟح٨َّٔة ا٨َّٟٔبيُّ فٔي ا ْة فٔي ا ًَِْشَ َِٟح٨َّةٔ و٢ُ  َِٟح٨َّةٔ َوك٠ََِحُة فٔي ا ًََّٔيٌّ فٔي ا َِٟح٨َّٔة َو

 ٔ ُذ ب٩ُِ ٣َأٟٕک ف ٌِ َِٟح٨َّٔة َوَس ا٦ٔ فٔي ا وَّ ٌَ ِٟ ا٢َ َواٟزُّبَيَُِ ب٩ُِ ا َٗ ارٔشَ  ٌَ ِٟ ِیُت ا ََٟش٤َّ ِو ٔطئُِت  َٟ َِٟح٨َّٔة َو ٖٕ فٔي ا ِو ًَ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ َِٟح٨َّٔة َو ي ا

ٌٔیُذ ب٩ُِ َزیِذٕ  ا٢َ صَُو َس َ٘ َٓ اُٟوا ٩ِ٣َ صَُو  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ََٜت  َش َٓ اُٟوا ٩ِ٣َ صَُو  َ٘ َٓ 

رفاتی ےہ ہک فہ دجسم ںیم ےھت ہک اکی صخش ےن صفح نب رمع رمنی، ہبعش، رحنب ابصح، رضحت دبعارلنمح نب االسنخ ےس 

رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع اک ذرک ایک )ھچک اؿ یک اشؿ ںیم  ے ادیب یک( وت رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتیل ہنع ڑھکے وہےئگ 

انس افر آپ رفامےت ےھت ہک دس افر رفامای ہک ںیم وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وگایہ داتی وہں ہک ہی کشیب ںیم ےن آپ ےس 

آدیم تنج ںیم اجںیئ ےگ، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنج ںیم وہں ےگ، اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم وہں ےگ، رضحت رمع 

 ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم وہں ےگ، رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم وہں ےگ، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع تنج

ںیم وہں ےگ، دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم وہں ےگ، زریب نب وعاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم وہں ےگ، 

دعس نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم وہں ےگ افر ارگ ںیم اچوہں وت دوسںی اک انؾ یھب ےل اتکس وہں۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ولوگں 

؟ دیعس نب زدی ھچک دری اخومش رےہ رافی ےتہک ںیہ ہک ولوگں ےن وپاھچ ہک دوساں وکؿ ےہ؟ رفامای ہک دیعس ےن اہک ہک دوساں وکؿ ےہ

 ریض اہلل اعتیل ہنع نب زدی )ینعی وخد(۔

 صفح نب رمع رمنی، ہبعش، رحنب ابصح، رضحت دبعارلنمح نب االسنخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افلخء اک ایبؿ

     1224    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اٟحارثابوکا١٣، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، ػذٗہ ب٩ ٣ثني ٧خعي، جذہ رباح ب٩  :  راوی

ثَنٔ  َّي ا٨ََّٟخعٔيُّ َحذَّ ٤َُِٟثن ُة ب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا َػَذ َِٟواحٔٔذ ب٩ُِ زٔیَادٕ َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ی رٔیَاُح ب٩ُِ ا ي َجذِّ



 

 

َٓةٔ  َٓةٔ َو٨ًَِٔذُظ أَص١ُِ اِلُٜو ََُٓلٕ٪ فٔي ٣َِشحٔٔذ اِلُٜو أًّذا ٨ًَِٔذ  َٗ ٨ُِت  حََّب بٔطٔ ُٛ ِی١ٕ ََفَ َٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ نُ ًَ ٌٔیُذ ب٩ُِ َزیِٔذ ب٩ِٔ  َحاَئ َس َٓ

 َ٘ ٠ِ ًَ ِیُص ب٩ُِ  َٗ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ َٓةٔ ُی ََٓحاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِلُٜو  ٔ یز ٔ ًَََّي اٟرسَّ َذُظ ٨ًَِٔذ رِٔج٠ٔطٔ  ٌَ ِٗ اُظ َوأَ ََٓشبَّ َوَحیَّ َب٠َُط  ِ٘ َٓاِسَت ٤ََة 

ٌٔیْذ ٩ِ٣َ یَ  ا٢َ َس َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَسبَّ  َّي اہللُ  ََ أََری أَِػَحاَب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا٢َ أَ َٗ ٠ًًَٔیا  ا٢َ َیُشبُّ  َٗ ُشبُّ صََذا اٟزَُّج١ُ 

و ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ُ أ٧ََا َس٤ٔ َِّ ي َِ ََ ُت ََ ت٨ُِْٔکُ َو ِّ ُیَشبُّوَ٪ ٨ًَِٔذَک ث٥َُّ  ِٔ ٥ِ ٢ُ َوإ َٟ ٠ًََِیطٔ ٣َا  ُٗو٢َ  نٔيٌّ أَِ٪ أَ َِ َٟ ي 

٨َاُظ ث٥َُّ  ٌِ ٣َ َٚ َِٟح٨َّٔة َوَسا َِٟح٨َّةٔ َو٤ًَُزُ فٔي ا َٟ٘ٔیُتُط أَبُو بَِْکٕ فٔي ا ٨ًَُِط َُّذا إَٔذا  َٟنٔي  َ َیِشأ َٓ  ١ِ ُ٘ ٍَ َرُسو٢ٔ  َی ٤ََِٟظَضُذ َرُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َ ا٢َ  َٗ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  َز ٤ًَُُز ٧ُوحٕ اہللٔ َػَّ ِو ٤ًُِّ َٟ ٥ِ ٤ًَُُزُظ َو ُٛ ١ٔ٤ًََ أََحٔذ  ٩ِ٣ٔ َْ ِ ي َْ َُّ ٓٔیطٔ َوِجُضطُ  َ َ ِِ  ٥َ َی

اوباکلم، دبعاولادح نب زاید، دصہق نب ینثم یعخن، دجہ رابح نب ااحلرث ےتہک ںیہ ہک ںیم وکہف یک دجسم ںیم اھت الفں اصبح ےک اسھت۔ 

ےک اپس ھچک ولگ وکہف ےک ےھٹیب ےھت وت رضحت دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن رشتفی )الفں ےس رماد  ریغہ نب ہبعش یہ( افر اؿ 

الےئ وت  ریغہ ےن اںیہن رمةح اہک افر اںیہن السؾ ایک افر اؿ وک اےنپ اپؤں ےک اپس اینپ دنسم رپ اھٹبای اس دفراؿ اکی صخش الہ وکہف 

یک سج یک ربایئ )رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ابرے ںیم انزةی  ںیم ےس آای ےسج سیق نب ہمقلع اہک اجات اھت افر اس ےن ربایئ

راہ ےہ املکت ےہک( وت دیعس نب زدی ےن اہک ہک ہی سک وک ربا الھب ہہک راہ ےہ؟  ریغہ ےن اہک ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع وک رباالھب ہہک 

ہیلع فآہل فملس ےک احصہب وک آپ ) ریغہ( ےک اسےنم ربایئ ےس اید ایک  دیعس ےن رفامای ہک ارے ںیم دھکی راہ وہں ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

اجراہ ےہ رھپ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس عنم ںیہن رکےت افر ہن اس وک متخ رکےت ںیہ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

پ ےس وسنمب وکیئ ابت ایسی وہکں وج آپ ےن ںیہن فملس ےس انس ےہ آپ رفامےت ےھت ہک افر کشیب ںیم اس ےس  ے اینز وہں ہک آ

یک افر رھپ لک وک )آرخت ںیم( بج آپ ےس الماقت رکفں وت آپ ھجم ےس اس ابرے ںیم وپھچ ھچگ رکںی آپ ےن رفامای ہک اوبرکب 

ہب ںیم ےس یسک آدیم اک ریض اہلل اعتیل ہنع تنج ںیم ںیہ، رمع تنج ںیم ںیہ، آےگ اسہقب دحثی یک امدنن ذرک ایک رھپ رفامای ہک رضحت احص

آپ اسیکھت دوعت فاہجد ےک دیماونں ںیم احرض رانہ ہک سج ےس اس اکرہچہ ابغر آولد وہاجےئ رتہب ےہ مت ںیم ےس یسک اکی ےک 

 اسری رمع ےک لمع ےس ارگہچ اےس ونح ےک ربارب رمع ےلم۔

 ااحلرثاوباکلم، دبعاولادح نب زاید، دصہق نب ینثم یعخن، دجہ رابح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 افلخء اک ایبؿ

     1225    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اٟحارث ابوکا١٣، ًبذاٟواحذ ب٩ زیاد، ػذٗہ ب٩ ٣ثني ٧خعي، جذہ رباح :  راوی

ث٨ََ  ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا َیِحیَي ا ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٍٕ ح و َحذَّ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ وبََة  ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي رَعُ ا َس

َّي اہللُ ثَُض٥ِ أَ٪َّ ٧َٔبيَّ اہللٔ َػَّ َتاَدَة أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َحذَّ َٗ  َٕ َج طُ أَبُو بَِْکٕ َو٤ًَُزُ َوًُِث٤َاُ٪ ََفَ ٌَ ٔ َٓتَب ٌَٔذ أُحُّذا  ٥َ َػ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ْٙ َوَط  ی ا٢َ اثِبُِت أُحُُذ ٧َٔبيٌّ َؤػذِّ َٗ ٥َ بٔزِٔج٠ٔطٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  بَُط ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ رَضَ َٓ  ضٔیَذا٪ٔ بٔض٥ِٔ 

 نب اوبرعفہب، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل دسمد، سیدی نب زرعی، دسمد ییحی، دیعس

اعتیل ہنع ےن اؿ ےس دحثی ایبؿ یک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت ادح اہپڑ رپ ڑچےھ وت آپ ےک ےھچیپ رضحت اوبرکب ریض 

امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع یھب وہ ےیل سپ فہ اہپڑ اؿ رضحات یک فہج ےس اہلل اعتیل ہنع، رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع، افر رضحت 

افر رلزےن اگل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اپؤں رابرک اس رپ امرا افر رفامای ہک اے ادح رہھٹ اج )ریتے افرپ اکی یبن، دصقی 

 (دف دیہش ںیہ۔

  یعخن، دجہ رابح نب ااحلرثاوباکلم، دبعاولادح نب زاید، دصہق نب ینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افلخء اک ایبؿ

     1226    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٟیث، ابوزبيَ، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ و یزیذ ب٩ ْاٟذ ر٣َّي،  :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ثَُض٥ِ  أٟٕذ اٟز٣ََِّّٔيُّ أَ٪َّ ا٠َِّٟیَث َحذَّ َْ ٌٔیٕذ َوَیزٔیُذ ب٩ُِ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  ٕ  َجابٔز



 

 

 ََ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َحزَة ٍَ َتِحَت اٟظَّ ٩ِ بَاَی ١ُ ا٨َّٟاَر أََحْذ ٤٣َّٔ ُْ  یَِذ

 ہبیتق نب دیعس ف سیدی نب اخدل ریلم، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 الخ ںیہن وہاگ۔ےن رفامای ہک نج ولوگں ےن درتخ ےک ےچین تعیب یک اؿ ںیم ےس وکیئ آگ ںیم د

 ہبیتق نب دیعس ف سیدی نب اخدل ریلم، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افلخء اک ایبؿ

     1227    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، اح٤ذ ب٩ س٨ا٪، یزیذ ب٩ ہارو٪، ح٤ادب٩ س٤٠ہ، ًاػ٥، ابوػاٟح، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ح و  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ادُ ب٩ُِ َحذَّ ٧َََا َح٤َّ َ َ ِْ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َحذَّ َحذَّ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ا٢َ َس٤َ٠ََة  َٗ ١َّ اہلَل َو ٌَ ٠َ َٓ ا٢َ ٣ُوَسي  َٗ

ُت َل٥ُِٜ  ِذ ُرََفِ َ٘ َٓ ٠٤ًَُِوا ٣َا ٔطئُِت٥ِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَََّي أَص١ِٔ بَِذٕر  ٍَ اہللُ  ٠ََّ  اب٩ُِ ٔس٨َإ٪ اك

ومیس نب اامسلیع، امحد نب ہملس، ادمح نب انسؿ، سیدی نب اہرفؿ، امحدنب ہملس، اعمص، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع 

 ہیلع فآہل فملس اہلل ےن الہ دبر وک اھجکن رک داھکی افر رفامای ہک مت وج اچوہ رکف کشیب ںیم ےن اہمتری رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 رفغمت رکدی۔

ومیس نب اامسلیع، امحد نب ہملس، ادمح نب انسؿ، سیدی نب اہرفؿ، امحدنب ہملس، اعمص، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتیل ہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افلخء اک ایبؿ

     1228    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ ب٩ ٣ْخ٣ہ ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ ب٩ زبيَ، حرضت ٣شور رضي اہلل تٌالي :  راوی

َوَة ب٩ِٔ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثَُض٥ِ  َذ ب٩َِ ثَِوٕر َحذَّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٣ََة  َحذَّ ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣َِْخَ ٩ًَِ ا  ٔ اٟزُّبَيَِ

ُِٟحَذ  ٥َ َز٩َ٣َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َد ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ ََخَ ١َ ی٥ُِّ٠ََُ َٗ ٌَ َح َٓ ودٕ  ٌُ َوَة ب٩َِ ٣َِش نٔي رُعِ ٌِ أََتاُظ َی َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحٔذیَث  ََٓذَِکَ ا یِبَٔیٔة 

 ًَ ائ٥ْٔ  َٗ َبَة  ٌِ ََةُ ب٩ُِ ُط ٤ُِِٟٔي َذ ب٠ِٔٔحَیتٔطٔ َوا َْ ٤َطُ أَ ٤ََّ٠َُا ک٠ََّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َّي اہللُ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٥َ ََّي َرأِٔض ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٍَ َٓ ٩ًَِ ِٟٔحَیتٔطٔ ََفَ ِ یََذَک  ا٢َ أََخِّ َٗ ٕٔ َو ِی ١ٔ اٟشَّ ٌِ َب یََذُظ ب٨َٔ رَضَ َٓ رَفُ  ِِ ٔ٤ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ ُٕ َو ِی ُط اٟشَّ ٌَ ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا َو٣َ َ٘ َٓ َوةُ َرأَِسُط  رُعِ

َبةَ  ٌِ ََةُ ب٩ُِ ُط ٤ُِِٟٔي اُٟوا ا َٗ 

، رعفہ نب زریب، رضحت وسمر ریض اہلل اعتیل ہنع نب رخمہم رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب دیبع، دمحم نب وثر، رمعم، زرہی

ہیلع فآہل فملس دحہیبی ےک زامہن ںیم ےلکن وپری دحثی فیہ ایبؿ یک وج ےھچیپ ذگر یکچ ےہ رفامای ہک آپ ےک اپس رعفہ نب وعسمد آای 

ہ ابت رکات وت آپ یک ڈاڑیھ رابرک ڑکپ ا ات اھت )رعب یک رفاتی ےک )رسدار رقشی( افر آپ ےس وگتفگ رکےن اگل سپ بج یھب ف

اطمقب انمےن ےک ےیل( رضحت  ریغہ نب ہبعش ریض اہلل اعتیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ولتار ےیل ڑھکے ےھت افر اؿ 

اانپ اہھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ڈاڑیھ ےس دفر ےک رس رپ وخد اھت اوہنں ےن ولتار ےک دہتس ےس رعفہ ےک اہھت رپ امرا افر اہک ہک 

 رھک رعفہ ےن رس ااھٹای افر اہک ہی وکؿ ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہک ہی  ریغہ نب ہبعش ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہ۔

 دمحم نب دیبع، دمحم نب وثر، رمعم، زرہی، رعفہ نب زریب، رضحت وسمر ریض اہلل اعتیل ہنع نب رخمہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افلخء اک ایبؿ

     1229    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذاٟشَل٦ ب٩ رحب،  :  راوی ابوْاٟذ دِي، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨٫اد ب٩ رسی، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤ذ ٣حاربي،ً 

 ٨ًہ

ٕب  ٔ ب٩ِٔ رَحِ ََل٦ ًَِبٔذ اٟشَّ  ٩ًَِ ٤َُِٟحارٔبٔيِّ  ٕذ ا ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ ٩ًَِ  َحذَّ ِٔيِّ  ََ ا أٟٕذ اٟذَّ َْ ٩ًَِ أَبٔي 

٩ًَِ أَبٔي َذَة  ٌِ أٟٕذ ٣َِولَي آ٢ٔ َج َْ أََرأِي  أَبٔي  َٓ َذ بَٔیٔذی  َْ َ أ َٓ ٥َ أََتأِي ٔجََِٔی١ُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

 َّ َک َحت ٌَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ِّي  ا٢َ أَبُو بَِْکٕ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َودِٔدُت أَِ َ٘ َٓ تٔي  ١ُ ٨ِ٣ٔطُ أ٣َُّ ُْ َّٟٔذی َتِذ َِٟح٨َّةٔ ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  ي أ٧َُِوزَ بَاَب ا َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ إ

تٔي َِٟح٨ََّة ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ١ُ ا ُْ ٢ُ ٩ِ٣َ یَِذ ََّک یَا أَبَا بَِْکٕ أَوَّ ٥َ أ٣ََا إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ںیہ ہک  انھد نب رسی، دبعارلنمح نب دمحم احمریب، دبعاالسلؾ نب رحب، اوباخدل دین، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریمے اپس ربجالیئ رشتفی الےئ افر ریما اہھت ڑکپا افر ےھجم تنج اک فہ درفازہ دالھک

 سج ےس ریمی اتم تنج ںیم اجےئ یگ ہی نس رک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ںیم اچاتہ وہں ہک ںیم یھب آپ ےک اسھت وہات اتہک ںیم یھب اس درفازہ وک دھکی ا ات۔ آپ ےن رفامای ہک اے اوبرکب اہجں کت اہمترا 

 قلعت ےہ وت مت ریمی اتم ںیم ےس ےلہپ صخش وہےگ وج اس درفازہ ےس تنج ںیم دالخ وہاگ۔

 نب رحب، اوباخدل دین، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعانھد نب رسی، دبعارلنمح نب دمحم احمریب، دبعاالسلؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افلخء اک ایبؿ



 

 

     1230    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٤ًز ابو٤ًز ْضیز، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، سٌیذب٩ ایاض جزیزی، ًبذاہلل ب٩ ط٘یٙ اٌٟ٘یَّي، اَقَ رضي اہلل تٌالي حٔؽ ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ُِٟحَزیِز ٌٔیَذ ب٩َِ إٔیَإض ا ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ َس ث٨ََا َح٤َّ یزُ َحذَّ ٔ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز أَبُو ٤ًََُز اٟرضَّ ِٔ ث٨ََا َح ًَِبذٔ اہللَٔحذَّ  ٩ًَِ ََص٥ُِ  َ َ ِْ  ب٩ِٔ یَّ أَ

ِوتُ  ًَ َذ َٓ  ِّٕ ُ٘ ٔلَي اِْلُِس َثنٔي ٤ًَُزُ إ ٌَ ا٢َ َب َٗ أب  َِٟخلَّ ٔ٪ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َٔ ٣َُؤذِّ ٩ًَِ اِْلََِقَ ِیَّٔيِّ  َ٘ ٌُ ِٟ ٕٙ ا َُٟط ٤ًَُزُ َوَص١ِ َتحُٔذِٔي فٔي َط٘ٔی ا٢َ  َ٘ َٓ ُط 

 َٓ ٧ّا ََفَ ا٢َ أَٔجُذَک ََقِ َٗ َٕ َتحُٔذِٔي  ِی َٛ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َٜٔتأب  ْ٪ َحٔذیْذ أ٣َٔيْن َطٔذیْذ اِل ا٢َ ََقِ َ٘ َٓ ْ٪ ٣َِط  ا٢َ ََقِ َ٘ َٓ َة  رَّ ٠َِیطٔ اٟذِّ ًَ  ٍَ

ا٢َ  َٗ ابََتطُ  َّطُ یُِؤثٔزُ ََقَ ََ أ٧َ ِ َُي ّة َػأّٟحا  َٔ ٠ٔی َْ ا٢َ أَٔجُذُظ  َ٘ َٓ ٔذی  ٌِ َّٟٔذی َیحٔیُئ ٩ِ٣ٔ َب َٕ َتحُٔذ ا ِی َٛ ا٢َ   ٤ًَُزُ یَزَِح٥ُ اہللُ ًُِث٤َاَ٪ َٗ

 َ٘ َٓ اُظ ثَََلثّا  ا٢َ یَا َدَِفَ َ٘ َٓ ًَََّي َرأِٔسطٔ  ٍَ ٤ًَُزُ یََذُظ  َوَؿ َٓ ا٢َ أَٔجُذُظ َػَذأَ َحٔذیٕذ  َٗ َذُظ  ٌِ َّٟٔذی َب َٕ َتحُٔذ ا ِی َٛ ا٢َ یَا ا٢َ  َ٘ َٓ اُظ  یَا َدَِفَ

 ُٕ ِی ُٕ َواٟشَّ ُٕ حٔيَن ُیِشَتِخ٠َ ٨َُّٜٔط یُِشَتِخ٠َ ْة َػأْٟح َوَل َٔ ٠ٔی َْ َُّط  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إ٧ٔ ََ ا ا٢َ أَبُو َداُود  أ٣َٔي َٗ  ْٚ ٦ُ ٣ُِضَزا ٣َِش٠ُو٢ْ َواٟذَّ

َِفُ ا٨َّٟتُِن 
 اٟذَّ

صفح نب رمع اوبرمع رضری، امحد نب ہملس، دیعسنب اایس رجریی، دبعاہلل نب قیقش ایلیقعل، ارقع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس وج رضحت رمع 

ےت ںیہ ہک ےھجم رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اکی ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااطخلب ےک ؤمذؿ ےھت رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفام

اپدری ےک اپس اجیھب وت ںیم ےن اےس البایل رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس ےس رفامای ہک ایک وت اینپ اتکب ںیم ریما یھب ھچک احؽ 

ےن اہک ہک ںیم ےن آپ ریض اہلل اعتیل ہنع وک رقآؿ  اپات ےہ؟ اس ےن اہک ہک اہں رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ےھجم ےسیک اپای؟ اس

 اپای۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس رپ وکڑا ااھٹ ایل افر رفامای ہک رقآؿ ایک ےہ؟ اس ےن اہک ہک رقآؿ اک بلطم

 آدیم وساےئ اس ےک فہ اینپ رقاتب اک ےہ اامتن دار افر تخس۔ اس صخش وک وت اسیک اپےئ اگ وج ریمے دعب آےئ اگ اس ےن اہک ہک کین

ایخؽ رےھک اگ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن نیت رمہبت رفامای ہک اہلل اعتیل امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع رپ رمح رفامےئ رھپ آپ ےن 

ںیم رصمفػ رےنہ فاال(  وپاھچ ہک اس ےک دعب وج آےئ اگ اےس وت ےسیک اپات ےہ؟ اس ےن اہک ہک فہ وت ولےہ اک لیم ےہ )گنج ف دجؽ

 رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اانپ اہھت اس ےک رس رپ راھک افر رفامای ہک اے دنگے دبوبدار ہی ایک ہہک راہ ےہ اس

یگ افر وخؿ ہہب ےن اہک ہک اے اریم اوملنینم کشیب فہ اکی کین ہفیلخ وہاگ نکیل بج فہ الختف رپ نکمتم وہں ےگ وت ولتار یکٹل وہیئ وہ

 راہ وہاگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک درف دبوب وک ےتہک ںیہ۔



 

 

 صفح نب رمع اوبرمع رضری، امحد نب ہملس، دیعسنب اایس رجریی، دبعاہلل نب قیقش ایلیقعل، ارقع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم

     1231    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، ٗتادہ، زرارہ ب٩ اوفي، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين٤ًزو ب٩ ًو٪،  :  راوی

 ٩ًَِ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحذَّ َٗ ْد  ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا ح و َحذَّ َٗ ًَِوٕ٪  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ َحذَّ  ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَي 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ُ حَُؼيِٕن  َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ث ٌِٔثُت ٓٔیض٥ِٔ ث٥َُّ ا َّٟٔذی٩َ بُ ُ٪ ا َِِٟقِ تٔي ا يَُِ أ٣َُّ َْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َّٟٔذی٩َ اہللٔ َػَّ ٥َّ ا

ََ ُیِشَتِظَضُذوَ٪ َو  ِو٦ْ َیِظَضُذوَ٪ َو َٗ ََ ث٥َُّ یَِوَضزُ  أَٟث أ٦َِ  ٥ُ٠ًَِ أََذَِکَ اٟثَّ ََ َی٠ُو٧َُض٥ِ َواہللُ أَ ُٓوَ٪ َویَُخو٧ُوَ٪ َو ََ یُو َی٨ِٔذُروَ٪ َو

 ٩ُ٤َ ُظو ٓٔیض٥ِٔ اٟشِّ ِٔ  یُِؤَت٨٤َُوَ٪ َوَی

رمعف نب وعؿ، دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت رمعاؿ نب نیصح رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےھجم اؿ ولوگں ےک درایمؿ اجیھب ایگ ےہ فہ ولگ رتہبنی ںیہ وج اؿ ےک  لصت دعب رفامای ہک ریمی اتم اک رتہبنی زامہن فہ ےہ سج ںیم

وہں ےگ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک رقبی وہں ےگ افر اہلل اعتیل رتہب اجےتن ںیہ ہک آپ ےن رسیتے اک ذرک ںیہن رفامای رھپ اکی وقؾ اظرہ 

ر ام ںین ےگ نکیل اںیہن وپرا ںیہن رکںی ےگ افر ایختن رکںی وہیگ وج وگایہ دے یگ افر اؿ ےس وگایہ بلط ںیہن یک اجےئ یگ افر ذن

 ےگ افر اؿ ےک اپس اامتن ںیہن روھکایئ اجےئ یگ افر اؿ ںیم وماٹاپ اظرہ وہاجےئ اگ۔

 رمعف نب وعؿ، دسمد، اوبوعاہن، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم

     1232    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣شذد، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوسٌیذ رضي اہلل  :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ أَبٔي َس ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

 ٥ِ ُٛ َٙ أََحُذ َٔ ِو أَِن َٟ  ٔ ٔسي بَٔیٔذظ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ طُ ََ َتُشبُّوا أَِػَحابٔي  َٔ ََ َنٔؼی َّ ٣ُذَّ أََحٔذص٥ِٔ َو  ٣ِٔث١َ أُحُٕذ َذَصّبا ٣َا ب٠ََ

دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

ریمی اجؿ ےہ مت ںیم ےس وکیئ صخش ارگ ادح اہپڑ ےک  ریمے احصہب وک رباالھب تم وہک سپ اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم

ربارب وسان یھب اہلل یک راہ ںیم رخچ رکے وت اؿ احصہب ںیم ےس یسک اکی ےک اکی افر آدےھ ّدم )رکفڑفں رھکوبں( ےک ربارب ںیہن چنہپ 

 اتکس۔

 دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےک اضفلئ ےک ابرے ںیم

     1233    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗذا٣ہ ث٘في، ٤ًز ب٩ ٗیص، ٣اُص، ٤ًز ب٩ ابي َقة اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زائذ ب٩ :  راوی

 ًَ ٤َِٟأُصُ  ِیٕص ا َٗ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  فٔيُّ َحذَّ َ٘ َُٗذا٣ََة اٟثَّ ث٨ََا َزائَٔذةُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ا٢َ کَاَ٪ َحذَّ َٗ َة  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ أَبٔي َُقَّ  ٩ِ



 

 

ََاَ٪ یَِذُِکُ  َٓ ٤ََِٟذائ٩ٔٔ  ُة بٔا َٔ ٔب حَُذِی ـَ َِ ِٟ ٥َ ْٔل٧َُإض ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ فٔي ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا َٗ أَِطَیاَئ 

و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َة  َٔ ِو٢َ حَُذِی َٗ ُط  َٟ وَ٪  َیِذُِکُ َٓ َیأِتُوَ٪ َس٤َ٠ِاَ٪  َٓ َة  َٔ ٍَ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ حَُذِی ٩ِ َس٤ٔ ُٙ ٧َاْض ٤٣َّٔ ٔ َی٨َِل٠ ةُ  َٓ َٔ ٥ُ٠ًَِ  َس٤َ٠ِاُ٪ حَُذِی أَ

ذَّ  َٛ  ََ َک َو َٗ ٤َا َػذَّ َٓ ََٟک َٟٔش٤َ٠ِاَ٪  ِو َٗ ٧َا  ِذ َذَِکِ َٗ َٟطُ  وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ َة  َٔ ٔلَي حَُذِی وَ٪ إ ٌُ ئََِج َٓ و٢ُ  ُ٘ ُة َس٤َ٠ِاَ٪ َوصَُو ب٤َٔا َی َٔ َتَي حَُذِی أ َٓ بََک 

نٔي ب٤َٔا َس٤ٔ  َٗ َک أَِ٪ ُتَؼذِّ ٌُ ا٢َ یَا َس٤َ٠ِاُ٪ ٣َا ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ ٠َٕة  َ٘ ا٢َ َس٤َ٠ِاُ٪ إٔ٪َّ فٔي ٣َِب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌِ

 َٓ ٔب ٨َٟٔإض ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ َوَیزَِضي  ـَ َِ ِٟ و٢ُ فٔي ا ُ٘ َی َٓ ُب  ـَ ِِ ٥َ کَاَ٪ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  و٢ُ فٔي اٟزَِّؿا ٨َٟٔإض ٩ِ٣ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ُ٘ َی

َٟ  أَِػَحابٔطٔ  ّة َو َٗ ا َوَُفِ ّٓ تََٔل ِْ ٍَ ا ٔ َّي تُوٗ َف رَٔجا٢ٕ َوَحت ِِ َّ بُ َّ حُبَّ رَٔجا٢ٕ َورَٔجا َث رَٔجا َّي تَُورِّ ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ أ٣ََا َت٨َِتهٔي َحت ِذ  َ٘

تٔي َسبَبُِتطُ َسبَّ  ا٢َ أَی٤َُّا َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َ٘ َٓ َلَب  َْ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٤ََّا أ٧ََا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ إ٧ٔ َٓ ٔبي  ـَ َُ ٨َّة فٔي  ٌِ َٟ ٨ُِتُط  ٌَ َٟ ّة أَِو 

٠َِیض٥ِٔ َػََلّة یَِو٦َ ا ًَ ٠َِضا  ٌَ اِج َٓ ٤َٟٔيَن  ا ٌَ َثنٔي َرِح٤َّة ٠ِٟٔ ٌَ ٤ََّا َب بُوَ٪ َوإ٧ٔ ـَ ِِ ٤َا َی َٛ ُب  ـَ َٟٔذ آَد٦َ أَُِ َٟت٨ََِتضٔيَنَّ أَِو َو َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َواہللٔ 

ٔلَي ٤ًَُ  ُتََنَّ إ ِٛ َ  زَ َْل

ادمح نب ویسن، زادئ نب دقاہم یفقث، ، رمع نب سیق، امرص، رمع نب ایب رقة ےتہک ںیہ ہک رضحت ذحہفی نب امیؿ بج دمانئ )اشؾ( ںیم 

ےھت وت فہ ایسی تہب یس ابںیت ںیھنج وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ احصہب ںیم ےس دنچ ولوگں ےس ہصغ یک احتل ںیم اہک 

ےھت سپ نج ولوگں ےن فہ ابںیت ذحہفی ےس ینس ںیھت فہ ےلچ ےئگ افر فہ رضحت امیلسؿ افریس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک  اھت ذرک رکےت

اپس آےئ افر اؿ ےس رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع وج ھچک ےتہک ںیہ فہ ےتہک ںیہ ہک فہ اس ےس زایدہ فافق ںیہ ہی نس رک فہ ولگ 

 ہنع ےک اپس ولےٹ افر اؿ ےس اہک ہک مہ ےن آپ یک ابت اک رضحت امیلسؿ ریض اہلل اعتیل آسپ ںیم رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل

ہنع ےس ذترکہ ایک وت اوہنں ےن آپ یک دصتقی یک ہن یہ ذکتبی یک۔ ہی نس رک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت املسؿ افریس 

 ںیم ےھت وت ذحہفی ےن رفامای اے املسؿ سک زیچ ےن آپ وک ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس رشتفی الےئ امیلسؿ اےنپ زبسی ےک تیھک

ریمی ابت یک دصتقی ےس رفاک وج ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ وت املسؿ افریس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای 

 ولوگں وک ھچک ےتہک ےھت افر یھبک وخیش یک احتل ہک کشیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک ہصغ یک احتل ںیم وہےت وت ہصغ ںیم

ںیم وہےت وت اس احتل وخیش ںیم ولوگں ےس ھچک ہہک دےتی ےھت ایک مت ابز ںیہن آؤ ےگ اہیں کت ہک ولوگں وک ضعب ولوگں یک تبحم 

اجاتن وہں ہک روسؽ اہلل یلص افر ضعب یک رفنت اک فارث ہن انب دف اہیں کت ہک اؿ ںیم االتخػ افر رفتقی فاعق وہ اجےئ افر کشیب ںیم 

یک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ہبطخ ںیم رفامای ہک ریمی اتم اک وکیئ یھب صخش ےسج ںیم ےن ربا الھب اہک وہ ای اےس تنعل یک وہ اےنپ ہصغ

ر وہات وہں افر احتل ںیم کشیب آدؾ یک افالد ںیم ےس یہ وہں افر شیج ہک دفرسے ولگ ہصغ اک اکشر وہےت ںیہ ںیم یھب ہصغ اک اکش



 

 

 ااعللنیمل انب رک یہ اجیھب ےہ سپ آپ ریمے اس ربا الھب ےنہک وک اؿ ےک ےیل رتمح انبدںی ایقتم ےک دؿ۔ افر دخا 

 

مة
خ
کشیب ےھجم وت ر

( یک مسق ای مت رضفر ابورضفر )ایسی دحثی ایبؿ رکےن ےس( ابز آاجؤ )نج اک حیحص بلطم ہن ےنھجمس ےس اتم ںیم رفتقی دیپا وہاجےئ یگ

 ای رھپ ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک وھکلں اگ۔

 ادمح نب ویسن، زادئ نب دقاہم یفقث، رمع نب سیق، امرص، رمع نب ایب رقة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الختف اک ایبؿرضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک 

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف اک ایبؿ

     1234    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، ٣ح٤ذ، س٤٠ہ، ٣ح٤ذ اسحاٚ، زہزی، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابوبْک، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩  :  راوی

 حرضت ًبذاہلل ب٩ ز٣ٌہہظا٦، 

ا٢َ  َٗ  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ِبُذ  َحذَّ ًَ ثَنٔي  ثَنٔي اٟزُّصِزٔیُّ َحذَّ َحذَّ

َِٟحارٔٔث  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ  َّ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ  ا ٌٔز ا اِسُت َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َة  ٌَ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َز٣ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ 

ا٢َ ٣ُ  َ٘ َٓ ََلةٔ  ٔلَي اٟؼَّ ًَاُظ بََٔل٢ْ إ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َد ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا ٨ًَِٔذُظ فٔي َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ ا َّي اہللُ  ِّي ٨٠َّٟٔأض َػَّ ًَِبُذ  زُوا ٩ِ٣َ ُیَؼَّ َد  ََْٓخَ

 َٓ ََٓؼ١ِّ بٔا٨َّٟأض   ٥ُِٗ ٠ُِت یَا ٤ًَُزُ  ُ٘ َٓ َُائّٔبا  إَٔذا ٤ًَُزُ فٔي ا٨َّٟأض َوکَاَ٪ أَبُو بَِْکٕ  َٓ َة  ٌَ ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ اہللٔ ب٩ُِ َز٣ِ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ  ََ َّ ََٜ َٓ  ٦َ ذَّ َ٘ َت

٥َ َػِوَتُط َوکَاَ٪ ٤ًَُزُ َرجُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِبَي اہللُ َذَٟٔک َػَّ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َیأ ِبَي اہللُ َذَٟٔک َوا أَی٩َِ أَبُو بَِْکٕ َیأ َٓ ا٢َ  َٗ َّل ٣ُِحضّٔزا 

َّي بٔا٨َّٟاضٔ  ََٓؼَّ ََلَة  َّي ٤ًَُزُ ت٠َِٔک اٟؼَّ َذ أَِ٪ َػَّ ٌِ َحاَئ َب َٓ ٔلَي أَبٔي بَِْکٕ  َث إ ٌَ َب َٓ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪   َوا

ی، دمحم، ہملس

ی ل
ف

 

ب

، دمحم ااحسؼ، زرہی، دبعاکلمل نب اوبرکب، دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت دبعاہلل نب زہع دبع اہلل نب دمحم 



 

 

رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امیبری یک دشت وہیئ افر ںیم املسمونں ےک دنچ ارفاد ےک اسھت آپ ےک 

ای امنز ےک ےیل آپ ےن رفامای ہک یسک وک مکح دف ہک ولوگں وک امنز زپاھےئ سپ اپس اھت وت آپ وک رضحت البؽ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن الب

رضحت دبعاہلل نب زہع ےلکن وت داھکی ہک رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ولوگں ےک درایمؿ وموجد ںیہ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع 

افر ولوگں وک امنز زپاھؤ فہ آےگ ڑبےھ افر ریبکت یہک بج روسؽ اہلل اغبئ ےھت وت ںیم ےن اہک اے رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ڑھکے وہاجؤ 

ہنع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک آفاز ینس افر رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع دنلب ابگن آدیم ےھت رفامای ہک اوبرکب ریض اہلل اعتیل 

رکب ریض اہلل اعتیل ہنع وک الب اجیھب وت فہ اس فتق رشتفی الےئ ہک اہکں ںیہ اہلل اعتیل افر املسمؿ اس اک ااکنر رکےت ںیہ سپ آپ ےن اوب

 رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع فہ امنز زپاھ ےکچ ےھت وت رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ولوگں وک امنز زپاھیئ

ی، دمحم، ہملس، دمحم ااحسؼ، زرہی، دبعاکلمل نب اوبرکب، دبع :  رافی

ی ل
ف

 

ب

ارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت دبعاہلل دبعاہلل نب دمحم 

 نب زہع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف اک ایبؿ

     1235    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ابوٓذیک، ٣وسٰي ب٩ یٌ٘وب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ، اب٩ ط٬اب، ًبیذاہلل ب٩ حرضت ًبذاہلل ب٩  :  راوی

 ز٣ٌہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ًَِبذٔ   ٩ًَِ وَب  ُ٘ ٌِ ثَنٔي ٣ُوَسي ب٩ُِ َی ا٢َ َحذَّ َٗ َُٓذیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحذَّ  َٙ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ إِٔسَح

 َ َِٟخَ ََُظ بَٔضَذا ا َ َ ِْ َة أَ ٌَ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ َز٣ِ ًَ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیذٔ اہللٔ ب٩ِٔ  َّي اہللُ ٔطَضإب  ٍَ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا َس٤ٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٔ َ

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػِوَت ٤ًََُز  ًَ  ََ  ََ  ََ ا٢َ  َٗ ٍَ َرأَِسطُ ٩ِ٣ٔ حُِحَزتٔطٔ ث٥َُّ  َّي أَك٠َِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحت ًَ َّي اہللُ  َد ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َة ََخَ ٌَ  َز٣ِ

ّبا ـَ ِِ و٢ُ َذَٟٔک ٣ُ ُ٘ َة َی َٓ َُٗحا  ُٟٔیَؼ١ِّ ٨٠َّٟٔأض اب٩ُِ أَبٔي 



 

 

ھا ب، دیبع اہلل نب رضحت دبعاہلل نب زہع ریض اہلل اعتیل  ادمح نب اصحل، اوبدفکی، ومٰیس نب وقعیب، دبعارلنمح نب ااحسؼ، انب

 

َ

 ہنع ےن ہی دحثی ایبؿ یک ہک اس ںیم اہک ہک بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع یک آفاز ینس وت انب

کت ہک آپ ےن رس رابرک ابرہ اکنال اےنپ رجحہ ےس رھپ رفامای زہع ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن اہیں 

ںیہن ںیہن ںیہن۔ اچےیہ ہک ولوگں وک انب ایب احقہف )دصقی اربک ریض اہلل اعتیل ہنع( امنز زپاھںیئ افر آپ انراک ی یک احتل ںیم رفام 

 رےہ ےھت۔

ھا ب، دیبعاہلل نب رضحت دبعاہلل نب زہع ریض ادمح نب اصحل، اوبدفکی، ومٰیس نب وقعیب، دبعارلنمح نب ااحسؼ،  :  رافی

 

َ

انب 

 اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنتف ےک فتق ولوگں ےس )ریغ رضفری( وگتفگ وھچڑ دانی اچےیہ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رضفری( وگتفگ وھچڑ دانی اچےیہہنتف ےک فتق ولوگں ےس )ریغ 

     1236    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ح٤اد، ًَّي ب٩ زیذ، حش٩، ابي بْکہ، ح، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذب٩ ًبذاہلل انؼاری،  :  راوی

 اطٌث، حش٩، حرضت ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  َة َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي بَِْکَ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َزیِٕذ   ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ْد َو٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُذ ب٩ُِ ٣َُشذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ح و َحذَّ

ِٟحَ  ٩ًَِ ا ُث  ٌَ ثَنٔي اِْلَِط ا٢َ َحذَّ َٗ ًَِبذٔ اہللٔ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َّي  ٤َُِٟثن َّي ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔي بَِْکَ َش٩ٔ 

 ِ ِّي أَِرُجو أَِ٪ ُیِؼ٠َٔح اہللُ بٔطٔ بَي ِٔ ًََّٓٔيٕ إٔ٪َّ ابِنٔي صََذا َسیِّْذ َوإ ٥َ ٠َِٟٔحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ فٔي َحٔذیٔث اہللُ  َٗ تٔي َو َن َٓٔئَتئِن ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

١َّ اہللَ  ٌَ َٟ ادٕ َو ًَٔوی٤ََتئِن َح٤َّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن    أَِ٪ ُیِؼ٠َٔح بٔطٔ بَيَِن َٓٔئَتئِن ٩ِ٣ٔ ا

دسمد، ملسم نب اربامیہ، امحد، یلع نب زدی، نسح، ایب رکبہ، ح، دمحم نب ینثم، دمحمنب دبعاہلل ااصنری، اثعش، نسح، رضحت اوبرکب 



 

 

 فملس ےن رضحت نسح نب یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای ہک ریما ہی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

اٹیب رسدار ےہ افر ںیم کشیب ادیم راتھک وہں ہک اس ےک ذرہعی ےس اہلل ریمی اتم ےک دف رگوہں ںیم حلص رکا دے افر امحد ےس 

حلص رکیل افر الختف ےس دربتسدار وہےئگ رفاتی ےہ ہک رضحت نسح ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس 

 سج یک فہج ےس اکی تہب ڑبا ہنتف متخ وہایگ۔

دسمد، ملسم نب اربامیہ، امحد، یلع نب زدی، نسح، ایب رکبہ، ح، دمحم نب ینثم، دمحمنب دبعاہلل ااصنری، اثعش، نسح، رضحت  :  رافی

 اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک فتق ولوگں ےس )ریغ رضفری( وگتفگ وھچڑ دانی اچےیہ

     1237    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، یزیذ، ہظا٦، ٣ح٤ذ :  راوی

َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا طُ َحذَّ ُٛ ُة ٣َا أََحْذ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض تُِذرٔ َٔ ا٢َ حَُذِی َٗ ا٢َ  َٗ ٕذ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٧َََا صَٔظا٦ْ  َ َ ِْ ث٨ََا َیزٔیُذ أَ ًََّٓٔيٕ َحذَّ ََّ  ب٩ُِ  ٔ ٔٔت٨َُِة إ ِٟ ا

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِّي َس٤ٔ إِٔ َٓ ُذ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ََّ ٣َُح٤َّ ٔ ٠َِیطٔ إ ًَ َُٓضا  ا َْ ٔٔت٨َِةُ أ٧ََا أَ ِٟ َک ا ََ َترُضُّ و٢ُ  ُ٘  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی

نسح نب یلع، سیدی، اشہؾ، دمحم رفامےت ںیہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امیؿ ےن رفامای ہک ولوگں ںیم ےس وکیئ اکی صخش 

۔ وساےئ دمحم نب ہملسم ےک کشیب ںیم ےن یھب ااسی ںیہن ےہ ہک فہ ہنتف وک اپےئ  رگ ہی ہک ےھجم اس ہنتف ںیم التبم وہےن اک دخہش ہن وہ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ےھجت ہنتف وکیئ اصقنؿ ںیہن اچنہپےئ اگ۔

 نسح نب یلع، سیدی، اشہؾ، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک فتق ولوگں ےس )ریغ رضفری( وگتفگ وھچڑ دانی اچےیہ

     1238    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اطٌث ب٩ س٠ی٥، حرضت ابوبزدہ ث٠ٌبہ٤ًزوب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ،  :  راوی

٠ََبَة ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َث ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة  ٔث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط َبُة  ٌِ ٧َََا ُط َ َ ِْ َ ٕٚ أ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َزُِزو ث٨ََا  ًَََّي َحذَّ ٨َ٠ِا  َْ ا٢َ َد َٗ َة  ٌَ  ُؿبَِی

 ٔٔ ِٟ ُظ ا ََ َترُضُّ ُٖ َرُجَّل  ِّي َْلرَِعٔ ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ َة  َٔ ُذ ب٩ُِ حَُذِی إَٔذا ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َٓ ٨َ٠ِا  َْ َذ َٓ وْب  ُِٓشَلاْن ٣َرِضُ إَٔذا  َٓ ِج٨َا  َْخَ َٓ ا٢َ  َٗ تَُن َطِیّئا 

َّي َت٨َِحََّٔي  ٥ِ َحت ُٛ ًَََّيَّ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ أ٣ََِؼارٔ ا٢َ ٣َا أُرٔیُذ أَِ٪ َیِظَت١َٔ٤  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٨َِٟاُظ  َ َشأ َٓ ا ا٧َِح٠َِت ٣َِش٤َ٠ََة  َّ٤ًَ 

ہبعش، اثعش نب میلس، رضحت اوبربدہ  ہبلع ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ےئگ وت  رمعفنب رمزفؼ،

اوہنں ےن رفامای ہک کشیب ںیم اےسی صخش وک اجاتن وہں ےسج ہنتف وکیئ رضر ںیہن اچنہپےئ اگ۔  ہبلع ےتہک ںیہ ہک مہ اؿ ےک اپس ےس ابرہ 

اس ںیم دالخ وہےئگ وت داھکی ہک اس ںیم دمحم نب ہملسم ںیہ مہ ےن اؿ ےس ذحہفی ےک اس وقؽ ےک  ےلکن وت اکی ہمیخ اگل وہا داھکی مہ

ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ںیہن اچاتہ ہک اہمترے رہشفں ںیم وکیئ ہگج ےھجم اشلم وہاجےئ اہیں کت ہک فہ ونتفں ےس 

 رے رہشفں ںیم راہشئ ںیہن رانھک اچاتہ بج کت ہک ےنتف متخ ہن وہ اجںیئ(۔ابلکل اصػ افر رفنش وہاجےئ )رماد ہی ےہ ہک ںیم اہمت

 رمعفنب رمزفؼ، ہبعش، اثعش نب میلس، رضحت اوبربدہ  ہبلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ےس )ریغ رضفری( وگتفگ وھچڑ دانی اچےیہ ہنتف ےک فتق ولوگں

     1239    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥، حرضت ابوبزدہ، ؿبیٌہ ب٩ حؼين اٟث٠ٌبي :  راوی



 

 

 ٩ًَِ َث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ أَِط ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٨َاظُ َحذَّ ٌِ ٠َٔبيِّ ب٤َٔ ٌِ
َة ب٩ِٔ حَُؼيِٕن اٟثَّ ٌَ ٩ًَِ ُؿبَِی  أَبٔي بُزَِدَة 

 ی عہ نب نیصح ایبلعثل ےس ایس ینعم یک دحثی رفاتی رکےت ںیہ وج افرپ 
ت

 

ص
دسمد، اوبوعاہن، اثعش نب میلس، رضحت اوبربدہ، 

 ذگری۔

 ی عہ نب نیصح ایبلعثل :  رافی
ت

 

ص
 دسمد، اوبوعاہن، اثعش نب میلس، رضحت اوبربدہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک فتق ولوگں ےس )ریغ رضفری( وگتفگ وھچڑ دانی اچےیہ

     1240    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ٫ذِي، اب٩ ٠ًیہ یو٧ص، حش٩، ٗیص ب٩ ًباداس٤اًی١ ب٩  :  راوی

ِیٔص ب٩ِٔ  َٗ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ُِٟضَذلٔيُّ َحذَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔس٤َ َّٓٔيٕ َرضَٔي  َحذَّ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّادٕ 

٩ًَِ ٣َٔشئََک صََذ  ٧َََِٔا  ِْ ٨ًَِطُ أَ َ اہللُ  ٔل ًَضَٔذ إ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٥َ أ٦َِ َرأِْی َرأَیَِتُط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟیَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔ ًَضَٔذُظ إ ًَِضْذ  يَّ ا أَ

٨َُّٜٔط َرأِْی َرأَیُِتطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظِیٕئ َوَل َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

دیل، انب ہیلع ویسن

 

، نسح، سیق نب ابعد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ہک ہی وج آپ اامسلیع نب اربامیہ هد

رفس رکےت ںیہ )رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ڑلایئ ےک ےیل( وت اس ےک ابرے ںیم ںیمہ التبںیئ ہک ایک ہی اس اک وکیئ دہع ےہ 

اھت ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ راےئ ےس ااسی رکےت ںیہ؟ اوہنں ےن رفامای  وج آپ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایل

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس وکیئ دہع ںیہن ایل نکیل ہی وت ریمی ذایت راےئ ےہ۔

 اامسلیع نب اربامیہ  ،دھین، انب ہیلع ویسن، نسح، سیق نب ابعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ہنتف ےک فتق ولوگں ےس )ریغ رضفری( وگتفگ وھچڑ دانی اچےیہ

     1241    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت ابوسٌیذ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٗاس٥ ب٩ ٓـ١، ابونرضہ، :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ أَبٔي َس َة  ٩ًَِ أَبٔي َنرِضَ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ أس٥ُ ب٩ُِ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٠ًََِیطٔ  َحذَّ َّي اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ٕة ٩ِ٣ٔ  َٗ ْة ٨ًَِٔذ َُفِ َٗ ُٚ ٣َارٔ ٥َ َت٤ِزُ ِّٙ َوَس٠َّ َِٟح َتئِن بٔا َٔ ٔ ائ ُت٠َُضا أَِولَي اٟلَّ ِ٘ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َی  ا

ملسم نب اربامیہ، اقمس نب لضف، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اگ وج دفونں رگفوہں ںیم قح ےک زایدہ رقبی  رفامای ہک املسمونں ںیم رفتہق ےک فتق اکی ہنتف وھپٹ زپے اگ اس ےس اتقؽ رکے

 وہاگ۔

 ملسم نب اربامیہ، اقمس نب لضف، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاایبنء ںیم ضعب وک ضعب رپ تلیضف دےنی اک ایب

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اایبنء ںیم ضعب وک ضعب رپ تلیضف دےنی اک ایبؿ

     1242    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، حرضت ٤ًزو ب٩ یحیي اپ٨ے واٟذ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِیْب َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  نٔي اب٩َِ َیِحیَي  ٌِ ٤ًَِْزو َی

ُوا بَيَِن اِْل٧َِبَٔیائٔ  َِّ ََ تَُخي  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

، رضحت رمعف نب ییحی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ افر فہ رضحت اوبدیعس ی ب 
دخری ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ومیس نب اامسلیع، فه

رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اایبنء ںیم ےس یسک وک اکی دفرسے رپ 

 تلیضف ہن دای رکف۔

، رضحت رمعف نب ییحی اےنپ فادل :  رافی ی ب 
 ومیس نب اامسلیع، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اایبنء ںیم ضعب وک ضعب رپ تلیضف دےنی اک ایبؿ

     1243    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ٓارض، یٌ٘وب، اب٩ ط٬اب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ارعد، حرضت ححاد ب٩ ابویٌ٘وب، ٣ح٤ذ ب٩ یحیي  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا أَ  ا٢َ َحذَّ َٗ وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ََ َحذَّ ا َٗ َٓارٕٔض  ُذ ب٩ُِ یَِحیَي ب٩ِٔ  وَب َو٣َُح٤َّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔي َی ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  بٔي 

َّٟٔذی اِػ َس٤َ٠ََة بِ  ٔ َوا َِٟیُضود ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْلرَِعَ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو  ٩ٔ ٍَ َٓ َلفَي ٣ُوَسي ََفَ

َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َِٟیُضودٔیُّ إ ََٓذَصَب ا َِٟیُضودٔیِّ  ٠ََل٥َ َوِجَط ا َٓ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ یََذُظ  َّي اہللُ  ا ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ََُظ  َ َ ِْ َ أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

إَٔذا ٣ُوَسي  َٓ  ُٙ ی ٔٔ ٢َ ٩ِ٣َ ُی وُ٪ أَوَّ ُٛ َ أ َٓ وَ٪  ُ٘ ٌَ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض ُیِؼ َٓ ًَََّي ٣ُوَسي  ُؤِي  َِّ ََ تَُخي  ٥َ ََل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٓ زِٔغ  ٌَ ِٟ بَاكْٔع فٔي َجا٧ٔٔب ا

 ٌٔ ٩ِ َػ ا٢َ أَبُو َداُود َوَحٔذیُث اب٩ِٔ َیِحیَي أََت٥ُّ أَِدرٔی أَکَاَ٪ ٤٣َّٔ َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز ٩ِ اِسَتِثنَي اہللُ  ِبَّٔي أَِو کَاَ٪ ٤٣َّٔ َٗ  َٚ ا َٓ َ أ َٓ  َٙ 

ھا ب، اوبہملس نب دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع 

 

َ

اجحج نب اوبوقعیب، دمحم نب ییحی نب افرس، وقعیب، ، انب 



 

 

اکی وہیدی صخش ےن یسک ابت رپ مسق اھکےت وہےئ اہک ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن ومٰیس وک بختنم رکایل، ہی نس رک  رفامےت ںیہ ہک

 املسمونں ےن اانپ اہھت ااھٹای افر وہیدی ےک رہچے رپ زفر ےس ردیس رکدای فہ وہیدی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الچ ایگ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےھجم ومٰیس رپ تلیضف ہن دای رکف ویکہکن )دیماؿ رشحم ںیم(  افر آپ وک اس یک ربخ دی وت

ولگ  ے وہش وہں ےگ افر بس ےس ےلہپ ےھجم یہ اافہق وہاگ وت دوھکیں اگ ہک ومٰیس رعش ایہٰل اک اکی انکرہ ڑکپے وہں ےگ افر ےھجم 

 ےس ےھت افر ھجم ےس ےلہپ اںیہن اافہق وہایگ اھت ای فہ اؿ ولوگں ںیم ےس ےھت ںیہنج اہلل ےن ںیہن ولعمؾ ہک فہ  ے وہش وہویناولں ںیم

  ے وہیش ےس ینث راھک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رمعف نب ییحی یک دحثی زایدہ لمکم ےہ۔

ھا ب، اوبہملس نب  :  رافی

 

َ

دبعارلنمح ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اجحج نب اوبوقعیب، دمحم نب ییحی نب افرس، وقعیب، انب 

 اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اایبنء ںیم ضعب وک ضعب رپ تلیضف دےنی اک ایبؿ

     1244    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًث٤ا٪، وٟیذ، اوزاعي، ابو٤ًار، ًبذاہلل ب٩ َفوخ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ََفُّ   ٩ًَِ إر  َّ٤ًَ ٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحذَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ وَخ  َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

 ٔ ٢ُ َطآ ٨ِطُ اِْلَِرُق َوأَوَّ ًَ  ُّٙ ٢ُ ٩ِ٣َ َت٨َِظ َٟٔذ آَد٦َ َوأَوَّ ٥َ أ٧ََا َسیُِّذ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٍٕ اہللٔ َػَّ َّٔ ٢ُ ٣َُظ  ٍٕ َوأَوَّ

اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  رمعفنب امثعؿ، فدیل، افزایع، اوبامعر، دبعاہلل نب رففخ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم افالد آدؾ اک رسدار وہں افر فہ ےلہپ صخش سج ےس زنیم ےٹھپ یگ افر ںیم بس ےس ےلہپ ااھٹای اجؤںگا  

 افر بس ےس ےلہپ افسرش رکےن فاال وہں اگ افر بس ےس الہپ صخش وہں اگ سج یک افسرش وبقؽ وہیگ۔

 رمعفنب امثعؿ، فدیل، افزایع، اوبامعر، دبعاہلل نب رففخ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  افیر



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اایبنء ںیم ضعب وک ضعب رپ تلیضف دےنی اک ایبؿ

     1245    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًث٤ا٪، وٟیذ، اوزاعي، ابو٤ًار، ًبذاہلل ب٩ َفوخ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَبَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَٟیٔة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ ٣َا َحذَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٕض 

َّي َْ ٩ِ٣ٔ یُو٧َُص ب٩ِٔ ٣َت ِ ي َْ ِّي  ِٔ و٢َ إ ُ٘ ِبٕذ أَِ٪ َی ٌَ ٔ  َی٨َِبِٔي ٟ

انمبس صفح نب رمع، ہبعش، اتقدہ، اوباعہیل، انب اہشب زرہی ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یسک دنبہ ےک ےیل 

 ںیہن ہک ےہک ںیم ویسن نب یتم ےس رتہب وہں۔

 رمعفنب امثعؿ، فدیل، افزایع، اوبامعر، دبعاہلل نب رففخ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ء ںیم ضعب وک ضعب رپ تلیضف دےنی اک ایبؿاایبن

     1246    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٌٟزیزب٩ یحیي ب٩ رحاِي، ٣ح٤ذ ب٩ س٤٠ہ ٣ح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ، اس٤اًی١ ب٩ ابوحٜی٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤ذ،  :  راوی

 ًبذاہلل ب٩ جٌرف

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔيَحذَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ثَنٔي ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ أِيُّ  ََِٟحَّ ٩ًَِ  ب٩ُِ َیِحیَي ا ٜٔی٥ٕ  َح



 

 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َج  ٩ًَِ ٕذ  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ِّي ا ِٔ و٢َ إ ُ٘ و٢ُ ٣َا ی٨ََِبِٔي ٨َٟٔٔبٓيٕ أَِ٪ َی ُ٘ ٥َ َی

َّي َْ ٩ِ٣ٔ یُو٧َُص ب٩ِٔ ٣َت ِ ي َْ 

 دبعازعلسینب ییحی نب رحاین، دمحم نب ہملس دمحم نب اربامیہ، ااحسؼ، اامسلیع نب اوبمیکح، اقمس نب دمحم، دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ

 امای ہک یسک یبن ےک ےیل انمبس ںیہن ہک ویں ےہک ںیم ویسن نب یتم ےس رتہب وہں۔ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 دبعازعلسینب ییحی نب رحاین، دمحم نب ہملس دمحم نب اربامیہ، ااحسؼ، اامسلیع نب اوبمیکح، اقمس نب دمحم، دبعاہلل نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اایبنء ںیم ضعب وک ضعب رپ تلیضف دےنی اک ایبؿ

     1247    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ختار ب٩ ١ٔ٠ٓ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہزیاد ب٩ ایوب، ًبذاہلل ب٩ ادریص،  :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ١ُٕٔ یَِذُِکُ  ٠ُِٓ ٩ًَِ ٣ُِخَتارٔ ب٩ِٔ  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ إِٔدرٔیَص  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا زٔیَادُ ب٩ُِ أَیُّوَب َحذَّ ا٢َ َرُج١ْ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َحذَّ َٗ ا٢َ 

 ٔ َََِٟ ََ ا ِ ي َْ ٥َ یَا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذاَک إٔبَِزاصٔی٥ُ َػَّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  یَّةٔ 

زاید نب اویب، دبعاہلل نب ادرسی، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص 

بس ےس رتہب صخش وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ اہلل ہیلع فآہل فملس وک اخمبط رک ےک اہک اے امتؾ ولخماقت ےک 

 (وت اربامیہ ےھت )ہی امکؽ وتاعض افر ااسکنری ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک احالہکن آپ ریخاالفنیل فاآلرخنی ںیہ۔

 یل ہنعزاید نب اویب، دبعاہلل نب ادرسی، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اایبنء ںیم ضعب وک ضعب رپ تلیضف دےنی اک ایبؿ

     1248    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ادریص، ٣ختار ب٩ ١ٔ٠ٓ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ زیاد ب٩ ایوب، ًبذاہلل ب٩ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ٌٔئَیُّ ا أٟٕذ اٟظَّ َْ ََلِٔيُّ َو٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ

ٌٔیذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٌٔي اب٩ِٔ أَبٔي ذٔئِٕب  َٟ  ٍْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أَِدرٔی أَتُبَّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٌٔیٕذ  ْن صَُو أَبٔي َس

 ََ ََ َو٣َا أَِدرٔی أًَُزَیِْز ٧َٔبيٌّ صَُو أ٦َِ   أ٦َِ 

، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل دمحم نب وتملک القسعین، دلخم نب اخدل، رعشی، دبعارلزاؼ، رمعم، انب ا  

ئ

 
وبذئ

ؿ ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک وقؾ عبت )سج اک رقآؿ رکمی ںیم ذترکہ ےہ( وعلم

 ( فہ یبن ےھت ای ںیہن۔ےہ ای ںیہن۔ افر ںیم ںیہن اجاتن ہک زعسی )ںیہنج وہید ےن اہلل اک اٹیب رقار دای

 زاید نب اویب، دبعاہلل نب ادرسی، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿاایبنء ںیم ضعب وک ضعب رپ تلیضف دےنی اک 

     1249    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ََََِٔي یُو٧ُُص  ِْ ا٢َ أَ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ََُظ أَ٪َّ َحذَّ َ َ ِْ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ 



 

 

و٢ُ أ٧ََا أَِولَي ا٨َّٟأض بٔاب٩ِٔ ٣َزِ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟیَص أَبَا صَُزیَِزَة  ٕت َو ًََلَّ دُ  ََ َی٥َ اِْل٧َِبَٔیاُئ أَِو

 ِینٔي َوبَِی٨َُط ٧َٔبيٌّ بَ 

ھا ب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 

َ

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب 

ایبنء العیت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیم ےن ہی رفامےت وہےئ انس ہک ولوگں ںیم بس ےس زایدہ ںیم انب رممی ےک رقبی وہں افر امتؾ ا

 اھبیئ ںیہ افر ریمے افر انب رممی ےک درایمؿ وکیئ یبن ںیہن ےہ۔

ھا ب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمہبح یک رتددی

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رمہبح یک رتددی

     1250    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ًبذاہلل ب٩ دی٨ار، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔي صُ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ دٔی٨َإر   ٩ًَِ ٧َََا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَبٔي َػأٟٕح  َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ َزیِزََة َحذَّ

َٟطَ  ٔ ََ إ ِو٢ُ  َٗ ٠َُضا  ـَ ِٓ وَ٪ أَ ٌُ ٍْ َوَسِب ـِ ا٢َ اِْلٔی٤َاُ٪ بٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِو٥ٔ  ٌَ ِٟ ََّ اہللُ َوأَِد٧َاَصا إ٣َٔاكَُة ا ٔ إ

َبْة ٩ِ٣ٔ اِْلٔی٤َا٪ٔ  ٌِ َِٟحَیاُئ ُط ٙٔ َوا ی ٔ  اْٟطَّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، لیہس نب اوباصحل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ُ انہک ےہ افر بس ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک
َ
  اَّ
َ
 ِإّل
َ
  ِإلَة
َ
 اامیؿ ےک رتس ےس ھچک افرپ  ےبع ںیہ اؿ ںیم بس ےس الضف ہبعش ل

 ادین ہبعش اامیؿ اک ہی ےہ ہک راہتس ےس ڈہی اٹہیئ اجےئ افر ایحء اامیؿ اک اکی ہبعش ےہ۔



 

 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ومیس نب اامسلیع، امحد، لیہس نب اوباصحل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رمہبح یک رتددی

     1251    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌبہ، ابوح٤زہاح٤ذ ب٩ ح٨ب١، یحیي ب٩ سٌیذ،  :  راوی

ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَنٔي أَبُو َج٤َِزَة  َبَة َحذَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕذ  ثَنٔي َیِحیَي ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ًَِبذٔ َحذَّ َِٓذ  ا٢َ إٔ٪َّ َو َٗ ًَبَّإض   

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ذ٣ُٔوا  َٗ ا  َّ٤َٟ ِیٔص  َ٘ ِٟ اُٟوا اہللُ  ا َٗ ا٢َ أََتِذُروَ٪ ٣َا اِْلٔی٤َاُ٪ بٔاہللٔ  َٗ أ٣َََزص٥ُِ بٔاِْلٔی٤َأ٪ بٔاہللٔ 

ٔ َو  ََلة ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ ّذا َرُسو٢ُ اہللٔ َوإ ََّ اہللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ا٢َ َطَضاَدةُ أَِ٪  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٔ َوَػِو٦ُ َر٣َ َوَرُسوُٟطُ أَ اَ٪ َوأَِ٪ إٔیَتاُئ اٟزَّکَاة ـَ

 ٥ٔ٨َ ِِ ٤َ ِٟ ُِٟخ٤َِص ٩ِ٣ٔ ا ُلوا ا ٌِ  ُت

ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبزمحہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی ےتہک وہےئ انس ہک بج فدف 

الےن اک مکح دای افر رفامای ہک ایک مت دبعاسیقل فاےل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ وت آپ ےن اںیہن اہلل رپ اامیؿ 

اجےتن وہ ہک اامیؿ ابہلل ایک ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک اہلل افر اس اک روسؽ یہ زایدہ اجےتن ںیہ آپ ےن رفامای ہک اس ابت یک وگایہ دف ہک 

 ےک روسؽ ںیہ افر امنز اقمئ رکان، زوکاة اہلل اعتیل ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن افر اس ابت یک وگایہ دف ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل

 ادا رکان، راضمؿ اابملرک ےک رفزے رانھک افر ہی ہک مت امؽ تمینغ اک اپوچناں ہصح تیب ااملؽ وک ادا رکف۔

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبزمحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمہبح یک رتددی

     1252    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہاح٤ذ ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، سٔیا٪ ابوزبيَ، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي  :  راوی

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحذَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػَّ

 ٔ ََلة ِبٔذ َوبَيَِن اِلٜرُِفٔ َتزُِک اٟؼَّ ٌَ ِٟ  بَيَِن ا

اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ادمح نب لبنح، فعیک، ایفسؿ 

 دنبہ افر رفک ےک درایمؿ )رفؼ یک زیچ( امنز ےہ۔

 ادمح نب لبنح، فعیک، ایفسؿ اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رمہبح یک رتددی

     1253    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪ ا٧باری، ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، س٤اک، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة ا ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ ٔس٤َإک  َیاَ٪  ِٔ ٩ِ ُس

 ٔ ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َط ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا َتَوجَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  َّٟٔذی٩َ ٣َاتُوا ًِْٔکٔ َٕ ا َِٜی َٓ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َبٔة  ٌِ َٜ لَي اِل

ٍَ إٔی٤َا٥َُِٜ٧  ی ـٔ الَي َو٣َا کَاَ٪ اہللُ ُٟٔی ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت َٓ ذٔٔض  ِ٘ ٤َِٟ ٔلَي بَِیٔت ا وَ٪ إ  َوص٥ُِ ُیَؼ٠ُّ



 

 

ت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج یبن دمحم نب امیلسؿ اابنری، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، امسک، رکعہم، رضح

اؿ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک رکمہم یک رطػ ہنم رکان رشفع ایک وت احصہب ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  ولوگں اک ایک احؽ وہاگ وج ااقتنؽ رک ےئگ افر فہ تیب ادقملس یک رطػ ہنم رک ےک امن
َ
م
َ
ز زپےتھ ےھت؟ وت اہلل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ۔ ف

۔ اہلل اعتیل اہمترے اامیؿ وک اضعئ رکےن فاال ںیہن ےہ۔
ْ

ُ َ

 

 َن
َ َع ِإب 

ی  ِ

 

ص
ُ
لِی 

 ُ
َ
 َؿ اَّ

َ
 ه

 دمحم نب امیلسؿ اابنری، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رمہبح یک رتددی

     1254    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ حـور ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، ٣ح٤ذ ب٩ طٌیب ب٩ طابور، یحیي ب٩ حارث ، ٗاس٥، حرضت  :  راوی

 اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ ا ِیٔب ب٩ِٔ َطابُوَر  ٌَ ُذ ب٩ُِ ُط ث٨ََا ٣َُح٤َّ ١ٔ َحذَّ ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة  ٔس٥ٔ 

٠ًََِیطٔ  َّي اہللُ  ِذ اِسَت١َ٤َِٜ اِْلٔی٤َ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٍَ ِهَّلِل  ًَِلی ِهَّلِل َو٨َ٣َ َف ِهَّلِل َوأَ َِ ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ ِهَّلِل َوأَبِ َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ث٨ََا َوَس٠َّ اَ٪ َحذَّ

٩ًَِ أَبٔي ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕذ  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َس َّي اہللُ  أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

ا ّ٘ ُ٠ ُْ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إٔی٤َا٧ّا أَِحَش٨ُُض٥ِ  ١ُ٤َ ا ِٛ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ

وملم نب لضف، دمحم نب بیعش نب اشوبر، ییحی نب احرث ، اقمس، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای سج ےن اہلل اعتیل یک اخرط تبحم یک، اہلل یک فہج ےس رفنت یک افر اہلل یہ یک اخرط )امؽ( فملس ےس 

 دای افر اہلل یہ یک اخرط )امؽ( رفاک وت کشیب اس ےن اامیؿ لمکم رکایل۔

ہم ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع وملم نب لضف، دمحم نب بیعش نب اشوبر، ییحی نب احرث ، اقمس، رضحت اوباام :  رافی



 

 

 فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رمہبح یک رتددی

     1255    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٤ًز، رسح، ًبذاہلل ب٩ دی٨ار، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اح٤ذ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ َِٟضاد ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ بَِْکٔ ب٩ِٔ ٣ُرَضَ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  حٔ َحذَّ ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟرسَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ًَِبذٔ َحذَّ  ٩ًَِ ذٔ اہللٔ ب٩ِٔ دٔی٨َإر 

َؼاُ٪  اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ  ِ٘ َِٟت َو٣َا نُ ا َٗ ََ دٔی٩ٕ أ٠َََُِب ٟٔٔذی ُٟٓبٕ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ  ١ٕ َو ِ٘ ًَ ا٢َ ٣َا َرأَیُِت ٩ِ٣ٔ ٧َاَٗٔؼأت  َٗ ١ٔ َرُسو٢َ اہللٔ  ِ٘ ٌَ ِٟ ا

 ٔ إ َٓ ی٩ٔ  َؼاُ٪ اٟذِّ ِ٘ ا نُ َظَضاَدةُ ا٣َِزأََتئِن َطَضاَدةُ َرُج١ٕ َوأ٣ََّ َٓ  ١ٔ ِ٘ ٌَ ِٟ َؼاُ٪ ا ِ٘ ا نُ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ی٩ٔ  اَ٪ َواٟذِّ ـَ ْٔطُ َر٣َ ِٔ ٩َّ ُت ُٛ ٪َّ إِٔحَذا

ِّي ََ ُتَؼَّ  َوُت٘ٔی٥ُ أَیَّا٣ّا 

ادمح نب رمع، رسح، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فوجد لقع دنم وک ویبوقػ انبےن فاال مت ےس زایدہ ںیہن داھکی ےن رفامای ہک )وعروتں ےس( ںیم ےن لقع افر دنی ںیم انصق وہےن ےک اب

اکی وعرت ےن اہک ہک )وعروتں ےک( لقع افر دنی ںیم ایک یمک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک لقع یک یمک وت ہی ےہ ہک دف وعروتں یک وگایہ 

یئک رفزے ںیہن ریتھک افر تہب ےس  اکی رمد ےک ربارب وہیت ےہ افر دنی اکاصقنؿ ہی ےہ ہک مت ںیم ےس رہ اکی وعرت راضمؿ ںیم

 اایؾ ںیم امنز ںیہن زپیتھ۔ )ضیح فافنس یک فہج ےس(۔

 ادمح نب رمع، رسح، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اامیؿ ںیم یمک افر زایدیت ےک داللئ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک افر زایدیت ےک داللئ

     1256    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ح٨ب١، یحیي اب٩ سٌیذ ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕذ  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َس ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ

ا ّ٘ ُ٠ ُْ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إٔی٤َا٧ّا أَِحَش٨ُُض٥ِ  ١ُ٤َ ا ِٛ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

 انب دیعس ، دمحم نب رمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ادمحنب لبنح، ییحی

 فملس ےن رفامای ہک املسمونں ںیم اامیؿ ےک اابتعر ےس بس ےس اکلم صخش اؿ ںیم رتہبنی االخؼ فاال ےہ۔

 اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ادمحنب لبنح، ییحی انب دیعس ، دمحم نب رمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک افر زایدیت ےک داللئ

     1257    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ابزاہی٥ ب٩ بظار، سٔیا٪، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ًا٣ز ب٩ سٌیذ اپ٨ے واٟذ حرضت سٌذ  :  راوی

 ب٩ ابي وٗاؾ

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس إر َحذَّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َبظَّ ٚٔ ح و َحذَّ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ  ا ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ َحذَّ



 

 

 ٔ ٤ُِِٟش٠ َش٥َ بَيَِن ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٕذ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ َّطُ اٟزُّصِزٔیِّ  إ٧ٔ َٓ ََُٓل٧ّا  ًِٔم  ٠ُِت أَ ُ٘ َٓ ِش٤ّا  َٗ ٤ٔيَن 

ًِٔلی اٟزَُّج١َ ا ُ ِّي َْل ِٔ ا٢َ أَِو ٣ُِش٥ْٔ٠ إ َٗ ًَََّي َوِجضٔطٔ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  َٜبَّ  َة أَِ٪ یُ َٓ ٔلَيَّ ٨ِ٣ُٔط ٣ََخا َُيَُُِظ أََحبُّ إ َلاَئ َو ٌَ ِٟ 

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، اربامیہ نب اشبر، ایفسؿ، رمعم، زرہی، رضحت اعرم نب دیعس اےنپ فادل رضحت دعس نب ایب فاقص ےس 

ےک درایمؿ امؽ میسقت ایک وت ںیم ےن رعض ایک ہک )ای روسؽ اہلل رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( الفں صخش وک یھب دےیجی ویکہکن فہ ومنم ےہ۔ آپ ےن رفامای ہک ای ملسم ےہ کشیب ںیم یسک وک امؽ فریغہ داتی 

 داتی وہں( ہک ںیہک فہ افدنےھ ہنم ہن رگ اجںیئوہں نکیل فہ صخش سج وک ںیہن داتی وہں ےھجم اس ےس زایدہ وبحمب ےہ۔ اس ڈر ےس )

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، اربامیہ نب اشبر، ایفسؿ، رمعم، زرہی، رضحت اعرم نب دیعس اےنپ فادل رضحت دعس نب ایب  :  رافی

 فاقص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک افر زایدیت ےک داللئ

     1258    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیبذاہلل، ٣ح٤ذ ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ًا٣زب٩ سٌذ ب٩ ابي وٗاؾ :  راوی

ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ إؾ  َّٗ ٔذ ب٩ِٔ أَبٔي َو ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ََِٔي اٟزُّصِزٔیُّ  َ َ ِْ ا٢َ َوأَ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثَِوٕر 

ا َ٘ َٓ ٔم َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ َطِیّئا  ٌِ ٥ِ ُی َٟ َّ َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَٔجا ًَ َّي اہللُ  ًَِلی َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ أَ َٗ ْذ یَا َرُسو٢َ اہللٔأَبٔیطٔ  ٌِ ًَِلِیَت ٢َ َس  أَ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ََُٓل٧ّا َطِیّئا َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  ٔم  ٌِ ٥َِٟ ُت ََُٓل٧ّا َو ْذ ثَََلثّا ََُٓل٧ّا َو ٌِ ًَاَدَصا َس َّي أَ ٣ُِش٥ْٔ٠ َحت

و٢ُ أَِو ٣ُِش٥ْٔ٠ ث٥َُّ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ٔلَيَّ  َوا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َُ ٩ِ٣َ صَُو أََحبُّ إ َّ َوأََد ًِٔلی رَٔجا ُ ِّي أ ِٔ ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ

ًَََّي ُوُجوصٔض٥ِٔ  َٜبُّوا فٔي ا٨َّٟارٔ  َة أَِ٪ یُ َٓ ًِٔلیطٔ َطِیّئا ٣ََخا ُ ََ أ  ٨ِ٣ُٔض٥ِ 



 

 

 ی دد اہلل، دمحم نب وثر، رمعم، زرہی، رضحت اعرمنب 
غت
دعس نب ایب فاقص رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب 

اہلل ھچک ولوگں وک )امؽ فریغہ( دای افر اؿ ںیم ےس اکی آدیم وک ھچک ںیہن دای۔ وت دعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص 

 ںیہن دای ابفوجد اس ےک ہک فہ ومنم ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہیلع فآہل فملس آپ ےن الفں الفں وک وت دے دای۔ افر الفں وک ھچک

ہل فآہل فملس ےن رفامای ہک ای فہ ملسم ےہ؟ رضحت دعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن نیت رمہبت اس اک ااعدہ ایک افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآ

 فملس ےن رفامای کشیب ںیم ھچک ولوگں وک دے داتی وہں افر اس وک فملس یہی ےتہک ںیہ ہک ای فہ ملسم ےہ رھپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل

وھچڑ داتی وہں وج ےھجم اؿ ولوگں ےس زایدہ وبحمب ےہ نج وک ںیم داتی وہں اےس ھچک ںیہن داتی اس ڈر ےس ہک ںیہک فہ افدنےھ ہنم 

 آگ ںیم ہن ڈاؽ دےیئ اجںیئ۔

 ی دداہلل، دمحم نب وثر، رمعم، زرہی، رضح :  رافی
غت
 ت اعرمنب دعس نب ایب فاقصدمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک افر زایدیت ےک داللئ

     1259    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ثور، ٤ٌ٣ز اور زہزی٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ،  :  راوی

٥ِ تُِؤ٨٣ُٔوا َولَ  َٟ  ١ُِٗ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ ا٢َ َو َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ثَِوٕر  ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٧ََزی أَ٪َّ َحذَّ َٗ ُٗوُٟوا أَِس٨َ٤ِ٠َا   ٩ِٜٔ

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ ٤َٔ٠ََُِٟة َواِْلٔی٤َاَ٪ ا  اِْلِٔسََل٦َ ا

ا ، ، ۔ اس اک بلطم ہیدمحم نب دیبع، انب َ
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ےہ ہک   وثر، رمعم افر زرہی ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےک اراشد، ، ق

 االسؾ ہملک ےک ارقار اک انؾ ےہ افر اامیؿ اامعؽ )اص ہح( رکےن اک انؾ ےہ۔

 دمحم نب دیبع، انب وثر، رمعم افر زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک افر زایدیت ےک داللئ

     1260    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٧بي ِکی٥ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ابواٟوٟیذ كیاٟسي، طٌبہ، واٗذ ب٩ ًبذاہلل،  :  راوی

 َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ ََِٔي  َ َ ِْ ًَِبذٔ اہللٔ أَ ا٢َ َواُٗٔذ ب٩ُِ  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ُث  ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز یَُحذِّ َّطُ َس٤ٔ ٧

َّي اہللُ  ٕف  َػَّ ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب اّرا َیرِضٔ َّٔ ُٛ ٔذی  ٌِ وا َب ٌُ ََ َتزِٔج ا٢َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

اوباولدیل ایطیسل، ہبعش، فادق نب دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 رف وہ رک  ٹل ہن اجان ہک مت ںیم ےس اکی دفرسے یک رگد ںین امرےن وگل۔ہک آپ ےن رفامای ہک ریمے دعب اک

 اوباولدیل ایطیسل، ہبعش، فادق نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک افر زایدیت ےک داللئ

     1261    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ اب٩ طیبہ، جزیز، ٓـی١، ُزوا٪، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َُزَِواَ٪  ِی١ٔ ب٩ِٔ  ـَ ُٓ  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  َحذَّ

ََِٟأَفُ  ََّ کَاَ٪ صَُو ا ٔ ا َوإ إِٔ٪ کَاَ٪ کَأَفّ َٓ رَفَ َرُجَّل ٣ُِش٤ّٔ٠ا  ِٛ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَی٤َُّا َرُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَ



 

 

ہبیش، رجری، لیضف، وزفاؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امثعؿ انب 

 رفامای ہک وج املسمؿ صخش یھب یسک املسمؿ وک اکرف رقار دے وت ارگ فہ )فایعق( اکرف ےہ وت کیھ ےہ فرہن ےنہک فاال اکرف وہاجےئ اگ۔

 ، رجری، لیضف، وزفاؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنعامثعؿ انب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک افر زایدیت ےک داللئ

     1262    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْکب٩ ابوطیبہ، ًبذاہلل ب٩ ٣زہ، ٣رسوٚ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ  ٩ًَِ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ٕ َحذَّ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ًَِبذٔ َحذَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ اہللٔ   ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

أْٟؽ  َْ  ْٙ ٔ ُضَو ٨َ٣ُآ َٓ ٩َّ ٓٔیطٔ  ُٛ  ٩ِ٣َ ٍْ ٥َ أَِربَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ْة ٨ِ٣ُٔض٩َّ  ب٩ِٔ  َّ٠ َْ َو٩ِ٣َ کَا٧َِت ٓٔیطٔ 

 ًَ َذَب َوإَٔذا َو َٛ َث  ًََضا إَٔذا َحذَّ َّي یََذ ٕٚ َحت ا َٔ ٔ ْة ٩ِ٣ٔ ن َّ٠ َْ َحزَ کَاَ٪ ٓٔیطٔ  َٓ اَػ٥َ  َْ ًَاَصَذ ََُذَر َوإَٔذا  َٕ َوإَٔذا  ٠َ ِْ  َذ أَ

اوبرکبنب اوبہبیش، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےک ادنر اؿ اچر ںیم ےس وکیئ اکی ابت اپیئ اجےئ وت رفامای اچر ابںیت ایسی ںیہ ہک ارگ فہ بس یسک ااسنؿ ںیم وہں وت فہ اخصل افر سج 

اس ےک ادنر افنؼ یک اکی اعدت ےہ اہیں کت ہک اےس وھچڑ دے۔ )فہ اچر ابںیت ںیہ( بج ابت رکے وت وھجٹ وبےل۔ بج 

 فدعہ رکے وت فاف ہن رکے۔ بج وکیئ اعمدہہ رکے وت دغاری رک اجےئ۔ بج یسک ےس ڑگھجا رکے وت دبالکیم رکے۔

 وبرکبنب اوبہبیش، دبعاہلل نب رمہ، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلصا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اامیؿ ںیم یمک افر زایدیت ےک داللئ

     1263    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوػاٟح، ْاػ٥، اسحاٚ، َفازی، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ٧َََا أَبُو إِٔسَح َ َ ِْ َ ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح اِْل٧ََِلاكٔيُّ أ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔي صَُزیَِزَة 

ُٚ َوصَُو ٣ُ  ُٚ حٔيَن َیرِسٔ ََ َیرِسٔ ََ َیزِِٔي اٟزَّأِي حٔيَن یَزِِٔي َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َو  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟخ٤َِز حٔيَن َػَّ ُب ا ََ َیِْشَ ِؤ٩ْ٣ٔ َو

زُ  ٌِ ِوبَُة ٣َ بَُضا َوصَُو ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َواٟتَّ ُذ َیِْشَ ٌِ  وَؿْة َب

اوباصحل، اخمص، ااحسؼ رفازی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای بج زاین زان رکات ےہ وت زان ےک فتق فہ ومنم ںیہن راتہ افر بج وچری رکات ےہ اس فتق فہ ومنم ںیہن راتہ رشاب 

 اال رشاب ےتیپ فتق فہ ومنم راتہ ےہ، افر وتہب وت اس ےک دعب شیپ وہیت ےہ۔ےنیپ ف

 اوباصحل، اخمص، ااحسؼ، رفازی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿتنس  :   ابب

 اامیؿ ںیم یمک افر زایدیت ےک داللئ

     1264    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ اسحاٚ، سویذ، ر٣َّي، اب٩ ٧اٗذ، اب٩ ابو٤ًز، ابي ٣زی٥، ٧آٍ، اب٩ یز یذ، اب٩ ٬٣اد، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ ٣ََ٘ی،  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ا٢َ  َٗ نٔي اب٩َِ َزیِٕذ  ٌِ ٍْ َی ٔ ٧َََا ٧َآ َ َ ِْ َ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ٣َزَِی٥َ أ ُٙ ب٩ُِ ُسَویِٕذ اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ ث٨ََا إِٔسَح ٌٔیَذ ب٩َِ  َحذَّ َِٟضادٔ أَ٪َّ َس ثَنٔي اب٩ُِ ا َحذَّ



 

 

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َی َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ََُٔیَّ َحذَّ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕذ ا َد ٨ِ٣ٔطُ أَبٔي َس ٥َ إَٔذا َزَِي اٟزَُّج١ُ ََخَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

َِٟیطٔ اِْلٔی٤َاُ٪  ٔ ٍَ إ ٍَ َرَج َل َ٘ َٓإَٔذا اِن ٠َّةٔ  ٠ًََِیطٔ کَاٟوُّ  اِْلٔی٤َاُ٪ کَاَ٪ 

ھا د، دیعس 

م

نب اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل انب ااحسؼ وسدی ریلم، انب اندق، انب اوبرمع، ایب رممی، انعف، انب سیدی، انب 

اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج آدیم زان رکات ےہ وت اامیؿ اس ںیم ےس لکن اجات ےہ 

 ےہ۔ افر اس رپ اکی اسہی یک رطح طلسم راتہ ےہ بج فہ افرغ وہاجات ےہ وت اامیؿ فاسپ اس ےک ادنر ولٹ آات

ھا د، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

م

انب ااحسؼ، وسدی، ریلم، انب اندق، انب اوبرمع، ایب رممی، انعف، انب سی دی، انب 

 ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1265    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ًبذاہلل ًبذاٌٟزیز، ابوحاز٦، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ُِ أَبٔي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي اہللُ  َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَنٔي ب٤ٔٔنّي  ا٢َ َحذَّ َٗ َحاز٦ٕٔ 

َََٓل َتِظضَ  ودُوص٥ُِ َوإِٔ٪ ٣َاتُوا  ٌُ ََل َت َٓ ٔة إِٔ٪ ٣َزُٔؿوا  ٔ اِْل٣َُّ َذرٔیَُّة ٣َُحوُض َصٔذظ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ُذوص٥ُِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ازعلسی، اوباحزؾ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ومیس نب اامسلیع، دبعاہلل دبع

 فملس ےن رفامای ہک دقرہی اس اتم ےک وجمیس ںیہ ارگ فہ امیبر وہاجںیئ وت اؿ یک ایعدت ہن رکف افر ارگ فہ رماجںیئ وت اؿ ےک انجزفں ںیم

 رشکی تم وہ۔



 

 

 ، دبعاہلل دبعازعلسی، اوباحزؾ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنعومیس نب اامسلیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1266    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًز ٣ولي، حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ی٤ا٪ :  راوی

٩ًَِ َرُج١ٕ ٣ٔ  َة  ٩ًَِ ٤ًََُز ٣َِولَي ُرُِفَ ٕذ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِی ٩ِ اِْلَِنَؼارٔ 

ا٢َ َرُس  َٗ َٗ  ََ وُٟوَ٪  ُ٘ َّٟٔذی٩َ َی ةٔ ا ٔ اِْل٣َُّ ٕة ٣َحُوْض َو٣َُحوُض َصٔذظ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ١َُِّٟٔ أ٣َُّ َّي اہللُ  َذَر ٩ِ٣َ ٣َاَت ٨ِ٣ُٔض٥ِ و٢ُ اہللٔ َػَّ

 ٌّٙ ا٢ٔ َوَح جَّ ُة اٟذَّ ٌَ ودُوص٥ُِ َوص٥ُِ ٔطی ٌُ ََل َت َٓ ََل َتِظَضُذوا َج٨َاَزَتطُ َو٩ِ٣َ ٣َزَٔق ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ا٢ٔ َٓ جَّ ُض٥ِ بٔاٟذَّ َ٘  ًَََّي اہللٔ أَِ٪ ی٠ُِحٔ

ملس اک دمحم نب ریثک، ایفسؿ، رمع نب دمحم، رمع ومیل، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امیؿ ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

دقتری ںیہن ےہ۔ اؿ ںیم ےس وج رم اجےئ وت مت اراشد ہک رہ اتم ںیم وجمیس ںیہ افر ریمی اتم ےک وجمیس فہ ولگ ںیہ وج ےتہک ںیہ ہک 

اس ےک انجزے ںیم رشکی ہن وہ افر وج اؿ ںیم ےس امیبر وہاجےئ وت اؿ یک ایعدت ہن رکف افر فہ داجؽ ےک رگفہ ںیہ افر اہلل اعتیل اک اؿ 

 رپ قح ےہ ہک اؿ وک داجؽ ےس المدے۔

 ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امیؿدمحم نب ریثک، ایفسؿ، رمع نب دمحم، رمع ومیل، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ



 

 

     1267    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ، ًوٖ، ٗشا٣ہ ب٩ زہيَ، حرضت ابو٣وسٰي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد یزیذ، زریٍ، یحیي ب٩  :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحذَّ َٗ  ْٖ ِو ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ثَاص٥ُِ  ٌٔیٕذ َحذَّ ٍٕ َوَیِحیَي ب٩َِ َس ْد أَ٪َّ َیزٔیَذ ب٩َِ ُزَریِ ث٨ََا ٣َُشذَّ ث٨ََا َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ َشا٣َُة ب٩ُِ ُزَصيَِ َٗ ا 

 ٔ ز ٌَ َضا ٩ِ٣ٔ َج٤ٔ أَبُو ٣ُوَسي اِْلَِط ـَ َب َٗ ٕة  ـَ ِب َٗ َٙ آَد٦َ ٩ِ٣ٔ  ٠َ َْ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ اِْلَِرٔق یُّ  ی

ِذرٔ اِْلَِرٔق َجاَئ ٨ِ٣ُٔض٥ِ اِْلَِح٤َزُ َواِْلَبَِیُف َواِْلَِسَودُ َوبَيَِن َذَٟٔک َو  َٗ ًَََّي  َحاَئ ب٨َُو آَد٦َ  َِٟخبٔیُث َٓ َِٟحزُِ٪ َوا ِض١ُ َوا اٟشَّ

َباُر فٔي َحٔذیٔث َیزٔیَذ  ِْ ٔ َٔک َواِْل یُِّب َزاَد فٔي َحٔذیٔث َیِحیَي َوبَيَِن ذَٟ  َواٟلَّ

دسمد سیدی، زرعی، ییحی نب دیعس، وعػ، اسقہم نب زریہ، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل رضحت آدؾ وک یھٹم رھب اخک ےس ےسج اسری زنیم ےس ایل اھت دیپا ایک سپ ینب آدؾ زنیم یلص اہلل ہیلع 

یک یٹم رپ آےئ )ینعی رہ اکی یک قیلخت اس یک یٹم ےک اسحب ےس وہیئ( سپ اؿ ںیم ےس وکیئ دیفس آای وت وکیئ رسخ افر وکیئ اکال اؿ ےک 

وت وکیئ دبقلخ ےہ وکیئ اناپک )اکرف( ےہ وت وکیئ اپک )املسمؿ( ےہ۔ ییحی نب دیعس یک رفاتی ںیم )نیب ذاکل درایمؿ وکیئ رنؾ وخ ےہ 

 ےک اجبےئ( فنیب ذاکل ےہ افر اابخر سیدی نب زرعی یک دحثی ںیم ےہ۔

 ہنعدسمد سیدی، زرعی، ییحی نب دیعس، وعػ، اسقہم نب زریہ، رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1268    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ حبیب ابو ًبذاٟزح٩٤ س٠َّم رضي اہلل ٣شذدب٩ ٣رس٫ذ، ٤ٌ٣تَ، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، سٌیذ ب٩ ًبیذ ب٩  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ



 

 

 ٌِ ٩ًَِ َس ُث  ٔ یَُحذِّ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ُت ٨ِ٣َُؼوَر ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا صَٕذ َحذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ  ٩ًَِ ذٔ ب٩ِٔ ًُبَِیَذَة 

ٕ ٓٔیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػ ب٩ِٔ َحبٔی ٨َّا فٔي َج٨َاَزة ُٛ ا٢َ  َٗ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ ٠ََّٔمِّ  ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٕب أَبٔي  َّي اہللُ  َّ

طُ ٣ٔ  ٌَ َح٠ََص َو٣َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ذٔ  َٗ زِ َِ ِٟ ٍٔ ا ٔ فٔي اِْلَِرٔق ث٥َُّ بَٔب٘ٔی ة ٤ِِٟٔخَصَ ١َ ی٨َُُِٜت بٔا ٌَ َح َٓ ْة  ِخَصَ

َتَب اہللُ ٣َََا٧ََضا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَ  َٛ  ََّ ٔ ُٔوَسٕة إ ٕص ٨ِ٣َ ِٔ ا٢َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أََحٕذ ٣َا ٩ِ٣ٔ َن َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسطُ  َٓ تَٔبِت َر ُٛ ِذ  َٗ  ََّ ٔ ٔة إ َِٟح٨َّ ِو ٩ِ٣ٔ ا

 َٗ ٌٔیَذّة  ّة أَِو َس ٩ِ٤َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َط٘ٔیَّ َٓ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ َُ ا ًَََّي َٛٔتاب٨َٔا َو٧ََذ ََل ٤َِ٧ُُٜث  َٓ ٔ یَا ٧َٔبيَّ اہللٔ أَ ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ أَص١ِٔ ا٢َ 

 َ٤ًِ ا٢َ ا َٗ  ٔ َوة ِ٘ ٔلَي اٟظِّ ََٟیُٜو٩َ٧َّ إ  ٔ َوة ِ٘ ٔ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟظِّ اَدة ٌَ ٔلَي اٟشَّ ََٟیُٜو٩َ٧َّ إ  ٔ اَدة ٌَ ا أَص١ُِ اٟشَّ ْ أ٣ََّ ١ٌََُّٓ ٣َُیرسَّ ٠ُوا 

ا٢َ ٧َٔبيُّ اہللٔ َٗ ٔ ث٥َُّ  َوة ِ٘ وَ٪ ٠ٟٔظِّ ُ َٓیَُیرسَّ  ٔ َوة ِ٘ ا أَص١ُِ اٟظِّ ٔ َوأ٣ََّ اَدة ٌَ وَ٪ ٠ٟٔشَّ ُ َٓیَُیرسَّ  ٔ اَدة ٌَ َٚ  اٟشَّ ًَِلی َواتََّقي َوَػذَّ ا ٩ِ٣َ أَ أ٣ََّ َٓ

ا  ی َوأ٣ََّ ُظ ٠ِٟٔیُرِسَ ُ َش٨َُیرسِّ َٓ ُِٟحِشنَي  یبٔا رِسَ ٌُ ُظ ٠ِٟٔ ُ َش٨َُیرسِّ َٓ ُِٟحِشنَي  َب بٔا ذَّ َٛ نَي َو ِِ  ٩ِ٣َ بَخ١َٔ َواِسَت

رر، وصنمر نب رمتعم، دیعس نب دیبع نب دبعاہلل نب بیبح اوب دبعارلنمح یملس ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت یلع 

 

می
مع

دسمدنب رسم ،دھ، 

رغدق ںیم اکی انجزہ ںیم سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک مہ عیقب

فملس یھب رشکی ےھت سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر ھٹیب ےئگ آپ ےک اسھت اکی وھچیٹ یس زکلی یھت آپ 

مت ںیم ےس وکیئ ںیہن ےہ وکیئ ذی سفن وج دیپا ایک ےن زکلی ےس زنیم وک رکدیان رشفع رکدای رھپ اانپ رس رابرک افرپ ااھٹای افر رفامای ہک 

ایگ ےہ ںیہن ےہ  رگ ہی ہک منہج ای تنج ںیم اس اک اقمؾ نیعتم ےہ  رگ ہی ہک ھکل دای ایگ ےہ فہ دیعس )رفح( ای یقش )دبتخب( رضحت یلع 

فہس رکںیل افر لمع رکان وھچڑ دںی رفامےت ںیہ ہک وقؾ ںیم ےس اکی صخش ےن اہک اے اہلل ےک یبن۔ وت ایک مہ اےنپ ےھکل وہےئ رپ رھب

سپ وج الہ اعسدت ںیم ےس وہاگ فہ رضفر اعسدت رپ یہ رےہ اگ وج دبتخب ولوگں ںیم ےس وہاگ فہ دبتخب یہ رےہ اگ۔ آپ ےن رفامای 

قیف یتلم ےہ ہک لمع ایک رکف ویکہکن رہ اکی وک اہلل یک رطػ ےس وتقیف دی اجیت ےہ وجالہ اعسدت ںیہ اںیہن اعسدت فاےل اامعؽ یک وت
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 نَْم افر وجالہ اقشفت ںیہ اںیہن اامعؽ رش یک وتقیف یتلم ےہ رھپ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آایت التفت رفامںیئ۔ ف
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رر، وصنمر نب رمتعم، دیعس نب دیبع نب دبعاہلل نب بیبح اوب دبعارلنمح یملس ریض اہلل اعتیل ہنع  :  رافی

 

می
مع

دسمدنب رسم ،دھ، 

 رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1269    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابو٤٬ٛص، اب٩ بزیذہ، حرضت یحیي ب٩ ی٤ٌز :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٢َ ٩ِ٣َ َت٥ََّ٠ََ فٔي َحذَّ ا٢َ کَاَ٪ أَوَّ َٗ ٤ََز  ٌِ ٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ َی ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِذَة  ِض٤َْص  َٛ

ئِن  ِٟٔح٤ِئََیُّ َحاجَّ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ُت أ٧ََا َوح٤َُِیُذ ب٩ُِ  ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ِٟحَُضنٔيُّ  َبْذ ا ٌِ ٣َ ٔ ة َِٟبِصَ َذرٔ بٔا َ٘ ِٟ َٟ ا ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ َت٤َٔزی٩ِٔ  ٌِ َٟ٘ٔی٨َا  أَِو ٣ُ ِو 

َذرٔ  َ٘ ِٟ ٔئ فٔي ا ََ و٢ُ َصُؤ ُ٘ ا َی َّ٤ًَ ٨َِٟاُظ  َ ََٓشأ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  أََحّذا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٨ََٟا  َٙ اہللُ  َّٓ َو َٓ

َو٨ِ٨َُت  َٓ ُتُط أ٧ََا َوَػاحٔٔبي  ِٔ ت٨ََ ِٛ ا َٓ ٤َِِٟشحٔٔذ  ِذ َهَضزَ  َدأَّْل فٔي ا َٗ َُّط  ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ إ٧ٔ ٠ُِت أَبَا  ُ٘ َٓ ٔلَيَّ  ََََِٟل٦َ إ أَ٪َّ َػاحٔٔبي َسَی١َُٔ ا

ا٢َ إٔذَ  َ٘ َٓ  ْٕ ُ َذَر َواِْل٣ََِز أ٧ُ َٗ  ََ ٥َ٠ِ َیز٤ًُُِوَ٪ أَِ٪  ٌٔ ِٟ وَ٪ ا ُ
ِقَّ َٔ آَ٪ َویََت ُِِٟقِ ُؤَ٪ ا ََِٔصُ َٗٔب٨َ٠َا ٧َاْض َیِِقَ ِْ َ أ َٓ َٟئَٔک  َٟ٘ٔیَت أُو ِّي بَزٔیْئ ا  ٥ِ أَِ

ِو أَ٪َّ ْٔلََحٔذص٥ِٔ ٣ِٔث١َ أُحُٕذ َذَصبّ  َٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ُٕ بٔطٔ  ٔ َّٟٔذی َیِح٠ َّي ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوص٥ُِ بَُزآُئ ٣ٔنِّي َوا ب٠َُٔط اہللُ ٨ِ٣ُٔط َحت َٗ ُط ٣َا  َ٘ َٔ أَِن َٓ ا 

َِٟخلَّ  ثَنٔي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحذَّ َٗ َذرٔ ث٥َُّ  َ٘ ِٟ ٠ًََِی٨َا یُِؤ٩َ٣ٔ بٔا  ٍَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذِ ك٠ََ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ بَِی٤َ٨َا ٧َِح٩ُ ٨ًَِٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٗ أب 

َّي َج٠ََص  ُُٓط َحت ٔ ز ٌِ ََ َن رَفٔ َو ٠َِیطٔ أَثَزُ اٟشَّ ًَ ََ یَُزی   ٔ ز ٌِ ٔ اٟظَّ َیأب َطٔذیُذ َسَواد َّ َرُج١ْ َطٔذیُذ بََیأق اٟثِّ ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٠َِیطٔ  إ ًَ ي اہللُ 

 ًَ ََِِٔٔي  ِْ ُذ أَ ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َٗ خَٔذیِطٔ َو َٓ ًَََّي  ِیطٔ  َّٔ َٛ  ٍَ بَتَِیطٔ َوَوَؿ ِٛ ٔلَي ُر بَتَِیطٔ إ ِٛ أَِس٨ََذ ُر َٓ  ٥َ َّي َوَس٠َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٩ِ اِْلِٔسََل٦ٔ 

 ٔ ََ إ ٥َ اِْلِٔسََل٦ُ أَِ٪ َتِظَضَذ أَِ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ََلَة َوتُِؤتَٔي اٟزَّکَاَة َوَتُؼو٦َ اہللُ  ّذا َرُسو٢ُ اہللٔ َوُت٘ٔی٥َ اٟؼَّ ََّ اہللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ َط إ َٟ

 ُٗ َٟطُ َیِشأَُُٟط َوُیَؼذِّ حٔب٨َِا  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ َت  ِٗ ا٢َ َػَذ َٗ َِٟیطٔ َسبٔیَّل  ٔ َت إ ٌِ ِٟبَِیَت إِٔ٪ اِسَتَل اَ٪ َوَتُحخَّ ا ـَ ََِِٔٔيَر٣َ ِْ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ  ُط 

 َْ َذرٔ  َ٘ ِٟ ٔ اِْلَٔخٔ َوتُِؤ٩َ٣ٔ بٔا َِٟیِو٦ تُبٔطٔ َوُرُس٠ٔطٔ َوا ُٛ َٜتٔطٔ َو ٔ ا٢َ أَِ٪ تُِؤ٩َ٣ٔ بٔاہللٔ َو٣َََلئ َٗ ا٢َ اِْلٔی٤َأ٪  َٗ َت  ِٗ ا٢َ َػَذ َٗ  ٔ ظ ٔ َورَشِّ ئَِظ

 َٟ إِٔ٪  َٓ ََّک َتزَاُظ  أ٧َ َٛ بَُذ اہلَل  ٌِ ا٢َ أَِ٪ َت َٗ ٩ًَِ اِْلِٔحَشأ٪  ََِِٔٔي  ِْ َ أ ا٢َ ٣َا َٓ َٗ ٔة  ًَ ا ٩ًَِ اٟشَّ ََِِٔٔي  ِْ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ یََزاَک  إ٧ٔ َٓ ٥ِ َت٩ُِٜ َتَزاُظ 

ا٢َ أَِ٪ َت٠َٔذ اِْل٣ََُة َربََّتَضا َٗ ٩ًَِ أ٣ََاَراتَٔضا  ََِِٔٔي  ِْ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ائ١ٔٔ  ٥َ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َ ٨ًََِضا بٔأ ٤َِِٟشئُو٢ُ  َزاَة  ا ٌُ ِٟ اَة ا َٔ ُِٟح َوأَِ٪ َتَزی ا

ََٟة رٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ َیا ٤ًَُزُ ص١َِ َتِذرٔی ا َٗ ٠َبِٔثُت ثَََلثّا ث٥َُّ  َٓ  َٙ ا٢َ ث٥َُّ ا٧َِل٠َ َٗ ِٟب٨َُِیأ٪  أئ َیَتَلاَوُٟوَ٪ فٔي ا ٠ُُِٗت ًَاَئ اٟظَّ ائ١ُٔ  ٩ِ٣َ اٟشَّ



 

 

٥ُِٜ٤ُِّ٠ دٔی٥ُِٜ٨َ  ٌَ ٥ِ ُی ُٛ َُّط ٔجََِٔی١ُ أََتا إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ  اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ

س، انب ربدیہ، رضحت ییحی نب رمعی رفامےت ںیہ ہک سج صخش ےن بس ےس ےلہپ دقتری ےک ےلئسم ںیم وگتفگ یک  دیبع اہلل نب اعمذ،

م
ه
ک

اوب

 رری جح ای رمعہ ےک ارادہ ےس ےلچ وت مہ ےن )دؽ ںیم( اہک 
می
ج
ل

ہک )ااکنر ایک( فہ دبعم ینہج اھت رصبہ ںیم۔ سپ ںیم افر  دیم نب دبعارلنمح ا

 ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس یسک ےس الماقت یک وت مہ ےن اؿ ےس اؿ ولوگں ےک ابرے ںیم وج ارگ مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

دقتری ےک ابرے ںیم رکےت ںیہ ہک وپںیھچ ےگ سپ اہلل ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس الماقت وک رامرے ےیل 

ریمے اسیھت ےن اںیہن اجریھگا۔ ںیم ےن وساچ ہک ریما اسیھت وگتفگ ےک آاسؿ رکدای وج دجسم ںیم دالخ وہ رےہ ےھت وت ںیم ےن افر 

ےیل ےھجم فلیک انبےئ اگ اس ےیل ہک ںیم ےن اہک ہک اے اوبدبعارلنمح رامری رطػ ھچک ولگ اظرہ وہےئ ںیہ وج رقآؿ رکمی یک 

ری ھچک ںیہن افر امتؾ اومر ایس فتق وہ اجےت ںیہ التفت یھب رکےت ںیہ افر ملع یک رہگاایئں یھب اگنھکےتل ںیہ افر اؿ اک دیقعہ ےہ ہک دقت

 ہک ںیم ےلہپ وکیئ ارادہ ای تیشم دخافدنی ںیہن وہیت وعنذ ابہلل انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک بج مت اؿ ےس ولم وت اںیہن التبدانی

ںیم ےس یسک ےک اپس ادح اہپڑ ےک ربارب وسان وہ  اؿ ےس افر فہ ھجم ےس ربی ںیہ۔ اس ذات یک مسق سج یک دبعاہلل مسق اھکات ےہ ارگ اؿ

 وت فہ اہلل اعتیل وبقؽ ںیہن رفامںیئ ےگ اہیں کت ہک فہ دقتری رپ اامیؿ ےل آںیئ رھپ انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ھجم ےس

 ہک ااچکن اکی صخش دیفس رباؼ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب اطخب ےن ایبؿ ایک مہ اکی رمہبت روسؽ اہلل ےک اپس ےھٹیب ےھت

ہن  ڑپکے ےنہپ ومندار وہا اہنتی ایسہ ابولں فاال، اس رپ رفس ےک ھچک آاثر ںیہن ےھت ہک ولعمؾ وہات ہک دفر دراز اک رفس رک ےک آراہ ےہ افر

ں وک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع یہ مہ اےس اجےتن ےھت۔ اہیں کت ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھٹیب ایگ افر اےنپ ونٹھگ

ہک فآہل فملس یک راونں رپ رھک دای افر اہک ہک اے دمحم ےھجم االسؾ ےک ابرے ںیم التبےیئ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 اہلل ےک روسؽ ںیہ افر ہی ہک وت )االسؾ ہی ےہ ہک( وت وگایہ دے ہک اہلل ےک العفہ وکیئ ایہل ںیہن افر ہی ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

امنز اقمئ رکے، زوکاة ادا ایک رکے، راضمؿ ےک رفزے راھک رکے افر ارگ وت عاتق رےھک وت تیب اہلل اک جح رکے اس ےن اہک ہک ہک 

یہ آپ یک آپ ےن چس رفامای رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک سپ ںیمہ ڑبا بجعت وہا ہک وخد وساؽ رکات ےہ افر وخد 

 دصتقی رک راہ ےہ رھپ اس ےن اہک ہک ےھجم اامیؿ ےک ابرے ںیم التبےیئ وت آپ ےن رفامای ہک )اامیؿ ہی ےہ ہک( وت اہلل رپ اامیؿ الےئ افر

اس ےک رفوتشں رپ اامیؿ الےئ افر اس یک )آامسین( اتکوبں رپ، اس ےک روسولں رپ افر آرخت ےک دؿ رپ، افر دقتری رپ اامیؿ الےئ 

وہ ای ربی، اس ےن اہک ہک آپ ےن چس اہک رھپ اس ےن اہک ہک ےھجم ااسحؿ ےک ابرے ںیم التبےیئ آپ ےن رفامای ہک )ااسحؿ ہی ےہ ایھچ 

ہک( وت اہلل اعتیل یک ابعدت رکے اس رطح ہک وگای وت اےس دھکی راہ ےہ افر ہی ہک فہ ےھجت دھکی راہ ےہ اس ےن اہک ہک ےھجم ایقتم ےک 

ایقتم بک آےئ یگ آپ ےن رفامای ہک سج ےس وساؽ ایک ایگ ےہ فہ اسلئ ےس زایدہ اس ےک ابرے ںیم ملع ابرے ںیم التبےیئ ہک 



 

 

ںیہن راتھک اس ےن اہک ہک ااھچ ایقتم یک العتم ایک ےہ آپ ےن رفامای ہک اس یک العوتمں ںیم ےس ےہ ہک بج ولڈنی اےنپ آاق وک ےنج 

یبمل یبمل امعرںیت انبےن ںیگل۔ رضحت  وھبےک ولگ، اتحمج افر رکبایں رچاےن فاےل یگ۔ افر وت دےھکی اگ ہک ےگنن اپؤں ےنلچ فاےل ےگنن

ا راہ رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک فہ رھپ الچ ایگ سپ ںیم نیت دؿ ای نیت راںیت رہھٹاراہ اکی رفاتی ںیم لم ایگ ےہ ہک ھچک دری رہھٹ

وکؿ اھت۔ ںیم ےن اہک ہک اہلل افر اس اک روسؽ یہ زایدہ اجےتن ںیہ آپ ےن رفامای  رھپ آپ ےن رفامای ہک اے رمع مت ایک اجےتن وہ ہک اسلئ

 ہک ہی ربجالیئ ےھت افر اہمترے اپس آےئ ےھت ہک ںیہمت دنی یک میلعت دںی۔

س، انب ربدیہ، رضحت ییحی نب رمعی :  رافی

م
ه
ک

 دیبعاہلل نب اعمذ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1270    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

بذاٟزح٩٤  :  راوی  ً ٣شذد، یحیي ، ًث٤ا٪ ب٩ ُیاث، ًبذاہلل ب٩ بزیذہ، حرضت یٌَّي ب٩ ی٤ٌز اور حرضت ح٤یذ ب٩

 اٟح٤يَی

ث٨ََا  ٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ یَ َحذَّ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِذَة  ًَ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َُٔیإث  ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ًَِبذٔ ٣َُشذَّ ٤ََز َوح٤َُِیٔذ ب٩ِٔ  ٌِ

 ٔ وُٟوَ٪ ٓ ُ٘ َذَر َو٣َا َی َ٘ ِٟ َٟطُ ا ٧َا  ََٓذَِکِ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ََٟ٘ٔی٨َا   ََ ا َٗ َٟطُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة أَِو اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َ ا٢َ َوَسأ َٗ ََٓذَِکَ ٧َِحَوُظ َزاَد  یطٔ 

ُٕ اِْلَ٪  َ ََل أَِو ٣ََضي أَِو فٔي َطِیٕئ یُِشَتأ٧ِ َْ ِذ  َٗ ١ُ٤َ أَفٔي َطِیٕئ  ٌِ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٓامَٔی َن َ٘ َٓ ََل َو٣ََضي  ُجَضِی٨ََة  َْ ِذ  َٗ ا٢َ فٔي َطِیٕئ  َٗ

ا٢َ اٟزَُّج١ُ أَ  َ٘ َِٟح٨َّٔة َوإٔ٪َّ أَص١َِ آَٟ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ ٔ وَ٪ ٟ ُ َِٟح٨َّٔة یَُیرسَّ ا٢َ إٔ٪َّ أَص١َِ ا َٗ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔٔی٥َ ا َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ١ٔ٤َ ِو َب ٌَ ٔ وَ٪ ٟ ُ ٨َّارٔ یَُیرسَّ

 أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ 

 رری دفونں ےتہک ںیہ ہک مہ دسمد، ییحی، امثعؿ نب ایغث، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت یلعی نب رمعی افر رضحت  دیم نب دبعارل
می
ج
ل

نمح ا

دفونں رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ےلم افر اںیہن دقتری ےک ابرے ںیم فہ ولگ وج ھچک ےتہک ںیہ التبای آےگ اسہقب 



 

 

ی ہ ےک اکی صخش ےن وساؽ ایک ہک ای روس

 

ت  ی 
خ ہ

ؽ اہلل یلص اہلل دحثی ےک امدنن ذرک ایک اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک آپ ےس ہلیبق زمہین ای

 ہیلع فآہل فملس وج ھچک مہ اامعؽ رکےت ںیہ ایک ہی اجؿ رک رکںی ہک اس رپ دقتری فاعق وہیکچ ےہ ای ہی ہک ہی لمع ریغب دقتری ےک سب ایھب

 یک ااسی وہایگ آپ ےن رفامای ہک ںیہن ہکلب ہی ھجمس رک دقتری ںیم نیعتم وہاکچ ےہ وت اس صخش ےن ای دنچ ولوگں ےن اہک ہک رھپ لمع

ایکرضفرت ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک  ے کش الہ تنج وک تنج ںیم ےل اجےن فاےل اامعؽ یک وتقیف یتلم ےہ افر الہ دفزخ وک دفزخ 

 ںیم ےل اجےن فاےل اامعؽ یک وتقیف یتلم ےہ۔

 رری دسمد، ییحی ، امثعؿ نب ایغث، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت یلعی نب رمعی افر رضحت  دیم نب دبعارلنمح :  رافی
می
ج
ل

 ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1271    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بزیذہ یحیي ب٩ ی٤ٌز ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ َفیابي، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثذ، س٠امی٪ ب٩ :  راوی

٩ًَِ ُس  ٤َُة ب٩ُِ ٣َزِثَٕذ  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یَابٔيُّ  ِٟرٔفِ ث٨ََا ا أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  ٤ََز َحذَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َی َ٪ ب٩ِٔ بَُزیَِذَة  ٠َامِیَ

 َٗ ٤َا اِْلِٔسََل٦ُ  َٓ ا٢َ  َٗ ُؽ  ُ٘ َِٟحٔذیٔث یَزٔیُذ َوی٨َِ اَ٪ بَٔضَذا ا ـَ ٔ َر٣َ ِٟبَِیٔت َوَػِو٦ُ َطِضز ٔ َوَحخُّ ا َّکَاة ٔ َوإٔیَتاُئ اٟز ََلة ا٦ُ اٟؼَّ َٗ ٔ ا٢َ إ

٤َُة ٣ُزِٔجْئ  َ٘ ٠ِ ًَ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ َِٟح٨َابَٔة  ُِتَٔشا٢ُ ٩ِ٣ٔ ا َٔ  َوا

رکےت ںیہ ہک ھچک یمک فزایدیت ےک ومحمد نب اخدل رفاییب، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ ییحی نب رمعی ےس یہی دحثی رفاتی 

، امہ اسھت اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک اس ےن اہک ہک رھپ االسؾ ایک ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک امنز اقمئ رکان، زوکاة ادا رکان، تیب اہلل اک جح رکان

افی ہمقلع نب رمدث راضمؿ ےک رفزے رانھک افر انجتب ےس لسغ رکان، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی یک دنس ںیم اکی ر

 رمہئج ںیہ۔



 

 

 ومحمد نب اخدل رفاییب، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ ییحی نب رمعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1272    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ابوَفزہ ہ٤ذاِي، ابوزرًہ، ٤ًز ب٩ جزیز، حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اور حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔي  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ََ َحذَّ ا َٗ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ َوأَبٔي صَُزیَِزَة   ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز ًََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي ُزِر َِٟض٤َِذأِيِّ  َوَة ا ََفِ

َََٓل یَِذرٔ زٔیُب  َِ ِٟ ََٓیحٔیُئ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِح٠ُٔص بَيَِن َهِضَزِی أَِػَحابٔطٔ  ًَ َّي اہللُ  َّي َیِشأ٢ََ  ی أَیُُّض٥ِ صُوَ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َحت

زٔیُب إَٔذا  َِ ِٟ ُُٓط ا ٔ ز ٌِ َُٟط ٣َِح٠ّٔشا َی  ١َ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ٧َِح َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َل٠َب٨َِا إ َّا٧ّا ٩ِ٣ٔ كٔيٕن َٓ ُط دُک َٟ ب٨ََِی٨َا  َٓ ا٢َ  َٗ أََتاُظ 

 َ ٨َّا ٧َِح٠ُٔص بَٔح٨ِبَتَِیطٔ َوَذَِکَ ٧ ُٛ ٠َِیطٔ َو ًَ َح٠ََص  ٤َأن َٓ ٖٔ اٟشِّ َّي َس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ََطَ ََٓذَِکَ َصِیَئَتطُ َحت َب١َ َرُج١ْ  ِٗ َ أ َٓ  ٔ َِٟخَََ ِحَو صََذا ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ دَّ  ا٢َ ََفَ َٗ ُذ  ٠َِیَک یَا ٣َُح٤َّ ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ 

داین، اوبزرہع، 
 
رمع نب رجری، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، اوبرفزہ ہ

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک درایمؿ اس رطح رشتفی رفام وہےت ہک وکیئ 

ہن ےل مہ ےن اچاہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل ایبنج صخش آات وت اجؿ ہن اپات ہک وضحر وکؿ ںیہ بج کت ہک وپوھچ 

دنسم فریغہ انب دںی سج یک فہج ےس ایبنج صخش بج آپ ےک اپس آےئ وت آپ وک ناچہؿ ےل۔ رافی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن آپ ےک ےیل 

۔ آےگ دحثی ربجالیئ ےک امدنن ایبؿ ایک ہک یٹم اک اکی وبچرتہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ ےتھٹیب افر مہ آپ ےک اردرگد ےتھٹیب

اکی صخش اسےنم ےس آای افر اس یک تئیہ ایبؿ ایک اہیں کت ہک اس ےن ولوگں ےک اکی رطػ ےس السؾ ایک افر اہک ہک االسلؾ کیلع ای 

 دمحم۔ رافی ےتہک ںیہ آپ ےن السؾ اک وجاب دای۔



 

 

داین،  :  رافی
 
اوبزرہع، رمع نب رجری، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت اوبرہریہ ریض امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، اوبرفزہ ہ

 اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1273    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ ٩ً و٫ب ب٩ ْاٟذ ح٤صي، اب٩ اٟذی٠َّم :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ا ِٟٔح٤ِٔصيِّ  أٟٕذ ا َْ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي ٔس٨َإ٪  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ أََتِیُت أُبَيَّ ب٩َِ َحذَّ َٗ ی٠ََِّٔمِّ  ٟذَّ

ٕب  ٌِ اَٛ َٗ ٠ِٔبي  َٗ ١َّ اہللَ أَِ٪ یُِذصَٔبُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ َٟ ثِنٔي بَٔظِیٕئ  َحذِّ َٓ َذرٔ  َ٘ ِٟ ِٔٔسي َطِیْئ ٩ِ٣ٔ ا ٍَ فٔي َن َٗ َٟطُ َو ٠ُِت  ُ٘ َب أَص١َِ َٓ ًَذَّ ِو أَ٪َّ اہللَ  َٟ  ٢َ

 َ ِو َرح٤َُٔض٥ِ کَا٧ َٟ َُٟض٥ِ َو بَُض٥ِ َوصَُو َُيَُِ َها٥ٕٟٔ  ًَذَّ َت ٣ِٔث١َ أُحُٕذ َس٤َاَواتٔطٔ َوأَص١َِ أَِرٔؿطٔ  ِ٘ َٔ ِو أَِن َٟ ٤ًَِأٟض٥ِٔ َو َُٟض٥ِ ٩ِ٣ٔ أَ ا  َّ ِ ي َْ ِت َرِح٤َُتُط 

٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ٥َ٠َ أَ٪َّ ٣َا أََػابََک  ٌِ َذرٔ َوَت َ٘ ِٟ َّي تُِؤ٩َ٣ٔ بٔا ب٠َُٔط اہللُ ٨ِ٣َٔک َحت َٗ ٥َِٟ َذَصّبا فٔي َسبٔی١ٔ اہللٔ ٣َا  َلأََک  ِْ  ٟٔیُِخٔلَئَک َوأَ٪َّ ٣َا أَ

ا٢َ ٣ٔ َی٩ُِٜ  َ٘ َٓ ودٕ  ٌُ ِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ ا٢َ ث٥َُّ أََتِیُت  َٗ ٠َِت ا٨َّٟاَر  َْ ََٟذ ٔ َصَذا  َُيَِ ًَََّي  َِٟو ٣ُتَّ  ا٢َ ث٥َُّ أََتِیُت ُٟٔیٔؼیَبَک َو َٗ َٔک  ِث١َ ذَٟ

 َ ث َحذَّ َٓ ا٢َ ث٥َُّ أََتِیُت َزیَِذ ب٩َِ ثَابٕٔت  َٗ ا٢َ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  َ٘ َٓ  ٪ٔ ِٟامَیَ َة ب٩َِ ا َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک حَُذِی َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  نٔي 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ نع فبھ نب اخدل یصمح، انب ادلیملی ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت ایب انب بعک ےک اپس احرض وہا افر اؿ ےس اہک ہک 

 ہیلع فآہل فملس اس ابرے ںیم ےھجم ھچک التبںیئ ریمے دؽ ںیم دقتری ےس قلعتم ھچک وکشک فاہبشت دیپا وہےئگ ںیہ آپ یلص اہلل

وک اشدی اہلل اعتیل ریمے دؽ ےس اؿ اہبتشمت وک اکنؽ دںی وت ایب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ارگ اہلل آامسؿ فاولں افر زنیم فاولں 

فہ اؿ رپ رمح رفامںیئ وت اؿ یک رتمح اؿ  ذعاب دانی اچںیہ وت ذعاب دے ےتکس ںیہ افر فہ اؿ رپ ملظ رکےن فاےل ںیہن وہں ےگ افر ارگ

ےک ےیل اؿ ےک اےنپ اامعؽ ےس رتہب وہں ےگ افر ارگ وت ادح ےک اہپڑ ےک ربارب یھب وسان رخچ رکدے وت اہلل یک راہ ںیم فہ ھجت ےس وبقؽ 

ہ یچنہپ( فہ ھجت ےس اطخ ےل ہک ےھجت وج ھچک )م تبی فریغ ںیہن رفامںیئ ےگ اہیں کت ہک وت دقتری رپ اامیؿ ےل آےئ افر ہی ہن اجؿ



 

 

رضفر وہےن فایل ہن یھت افر وج فیلکت فریغہ ےھجت ںیہن یچنہپ فہ ےھجت رہسگ ےنچنہپ فایل ںیہن یھت افر ارگ اس ااقتعد ےک ریغب وت رم ایگ وت 

ےن یھب ایس رطح ابورضفر وت آگ ںیم دالخ وہاگ انب ادلیملی ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےک اپس آای وت اوہنں 

رفامای رھپ ںیم رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امیؿ ےک اپس آای وت اوہنں ےن یھب رقتةی یہی اہک رھپ ںیم رضحت زدی نب اثتب ےک 

 اپس اوہنں ےن یھب وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی لقن یک ھجم ےس۔

 دل یصمح، انب ادلیملیدمحم نب ریثک، ایفسؿ نع فبھ نب اخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1274    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابورباح، ابزاہی٥ ب٩ ابو٠ًبہ، ابوحٔؼہجٌرف ب٩ ٣شاَف ٫ذلي، حشا٪، ابوٟوٟیذ،  :  راوی

٩ًَِ إٔبِ  َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ َربَإح  ث٨ََا ا اَ٪ َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َحشَّ ُِٟضَذلٔيُّ َحذَّ رَفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ ا ٌِ ث٨ََا َج ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ًَِب٠ََة  َزاصٔی٥َ ب٩ِٔ أَبٔي 

 ٔ ب٨ِ َٔ ا٣ٔٔت  ا٢َ ًَُباَدةُ ب٩ُِ اٟؼَّ َٗ ا٢َ  َٗ َؼَة  ِٔ ٥ِ َی٩ُِٜ َح َٟ ٥َ٠َ أَ٪َّ ٣َا أََػابََک  ٌِ َّي َت ٔة اِْلٔی٤َأ٪ َحت َ٘ ٥َ َح٘ٔی ٌِ َ ٩َِٟ َتحَٔذ ك ََّک  طٔ َیا بُنَيَّ إ٧ٔ

و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ٥ِ ی٩َُِٜ ُٟٔیٔؼیَبَک َس٤ٔ َٟ َلأََک  ِْ َٙ ُٟٔیِخٔلَئَک َو٣َا أَ ٠َ َْ ٢َ ٣َا  ا٢َ   أَوَّ َ٘ َٓ  ٥َ٠َ َ٘ ِٟ اہللُ ا

ِّي ِٔ ًَُة یَا بُنَيَّ إ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّي َت ادٔیَز ک١ُِّ َطِیٕئ َحت َ٘ ُتِب ٣َ ِٛ ا٢َ ا َٗ ُتُب  ِٛ َ ا٢َ َربِّ َو٣َاَذا أ َٗ ُتِب  ِٛ ُط ا َّي اہللُ  َٟ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َس٤ٔ

٠َیِ  َٓ ٔ صََذا  ًَََّي َُيَِ و٢ُ ٩ِ٣َ ٣َاَت  ُ٘  َص ٣ٔنِّي٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی

ی ہ، اوبہصفح ےتہک ںیہ ہک رضحت ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب اصتم 
دیل، اسحؿ، اوبولدیل، اوبرابح، اربامیہ نب اوبغل

 

رفعج نب اسمرف هد

ےن اےنپ ےٹیب ےس رفامای ہک اے ریمے ےٹیب وت رہسگ اامیؿ یک تقیقح یک الحفت ںیہن اپےئ اگ اہیں کت ہک وت ہی اجؿ ےل ہک ےھجت وج 

یلص اہلل )فیلکت ای امؽ فریغہ( اچنہپ فہ ھجت ےس رہسگ ےنٹھچ فاال ہن اھت افر وج ھجت ےس رہ ایگ فہ رہسگ ےھجت ےنلم فاال اھت ںیم ےن روسؽ اہلل  ھچک

رفامای ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک یلہپ زیچ وجاہلل اعتیل ےن دیپایک فہ  مل ےہ رھپ اس ےس 



 

 

ہک ھکل اس ےن اہک ہک اے ریمے رب ںیم ایک وھکلں؟ اہلل اعتیل ےن رفامای ہک رہ زیچ یک دقتری ھکل اہیں کت ہک ایقتم اقمئ وہاجےئ 

اے ریمے ےٹیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک وج اس )ااقتعد ف نیقی ےک ریغب( رم ایگ وت فہ ھجم ےس ںیہن 

 ےہ۔

ی ہ، اوبہصفح :  رافی
دیل، اسحؿ، اوبولدیل، اوبرابح، اربامیہ نب اوبغل

 

 رفعج نب اسمرف هد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1275    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، اح٤ذ ب٩ ػاٟح، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز ب٩ دی٨ار، كاؤض حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

َیاُ٪ ب٩ُِ ًُیَ  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحذَّ َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح ا َیاُ٪ ح و َحذَّ ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ دٔی٨َارٕ ِی٨ََة  ًَ

ا٢َ اِحَتخَّ آ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُت أَبَا صَُزیَِزَة یُِخََُٔ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍَ كَاُوّسا َی ا٢َ ٣ُوَسي یَا آَد٦ُ َس٤ٔ َ٘ َٓ َد٦ُ َو٣ُوَسي 

ا٢َ آ َ٘ َٓ َِٟح٨َّةٔ  ِجت٨ََا ٩ِ٣ٔ ا یَّبِت٨ََا َوأََِخَ َْ ِوَراَة بَٔیٔذظٔ َت٠ُو٣ُنٔي أ٧ََِت أَبُو٧َا  ََٟک اٟتَّ مَّ  َْ اَک اہللُ بََََٔل٣ٔطٔ َو َٔ َد٦ُ أ٧ََِت ٣ُوَسي اِػَل

ا٢َ أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح  َٗ ََٓحخَّ آَد٦ُ ٣ُوَسي  ٌٔيَن َس٨َّة  نٔي بٔأَِرَب َ٘ ِب١َ أَِ٪ َیِخ٠ُ َٗ ًَََّيَّ  َرُظ  ذَّ َٗ  ٕ ٍَ ًَََّي أ٣َِز ٩ًَِ كَاُوٕض َس٤ٔ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ

 بَا صَُزیَِزةَ أَ 

دسمد، ایفسؿ، ادمح نب اصحل، ایفسؿ نب  ،ہنی، رمع نب دانیر، عاؤس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی 

دؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رضحت آدؾ ہیلع االسلؾ افر ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن ثحب فرابہثح ایک ومٰیس ےن رفامای ہک اے آ

آدؾ ےن رفامای ہک آپ فہ ومٰیس ںیہ نج وک اہلل ےن اینپ مہ  آپ رامرے ابپ ںیہ آپ ےن ںیمہ اناکؾ ایک افر ںیمہ تنج ںیم ےس ولکناای

الکیم ےک ےیل بختنم رک ایل افر وترات وک اےنپ اہھت ےس اھکل آپ ےک ےیل آپ ھجم ےس اےسی اعمہلم رپ المتم رکےت ںیہ وجاہلل ےن 

رکدای اھت ریمی قیلخت ےس اچسیل ربس لبق ےہ۔ سپ آدؾ، ومٰیس رپ اغبل آےئگ۔ ادمح نب اصحل ےن اہک ےک رمعف ریمے افرپ دقمر 



 

 

 نع عاؤس ےس ہی رفاتی ےہ ہک عاؤس ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس انس۔

 اہلل اعتیل ہنعدسمد، ایفسؿ، ادمح نب اصحل، ایفسؿ نب  ،ہنی، رمع نب دانیر، عاؤس رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1276    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٥٠ اپ٨ے واٟذ اس٥٠ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ہظا٦ ب٩ سٌذ، حرضت زیذ ب٩ :  راوی

٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٕذ  ٌِ ََِٔي صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ َحذَّ  

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ أب  َِٟخلَّ َِٟح٨َّةٔ ا َشُط ٩ِ٣ٔ ا ِٔ َج٨َا َوَن َّٟٔذی أََِخَ ا٢َ یَا َربِّ أَر٧َٔا آَد٦َ ا َٗ ٥َ إٔ٪َّ ٣ُوَسي  ِیطٔ َوَس٠َّ

َخ اہللُ ٓٔیَک ٩ِ٣ٔ  َٔ َّٟٔذی َن ا٢َ أ٧ََِت ا َٗ  ٥ِ ٌَ َٟطُ آَد٦ُ َن ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ أ٧ََِت أَبُو٧َا آَد٦ُ  َ٘ َٓ أََراُظ اہللُ آَد٦َ  َٓ َ ٤ََّ٠ًََک اِْل ِس٤َاَئ  ُروحٔطٔ َو

َشَک ٩ِ٣ٔ ا ِٔ ِجت٨ََا َوَن ًَََّي أَِ٪ أََِخَ ٤َا َح٠َ٤ََک  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک  َشَحُذوا  َٓ ََٜة  ٔ ٤َََِٟلئ َضا َوأ٣َََز ا ُط آَد٦ُ َو٩ِ٣َ ک٠َُّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  َِٟح٨َّ

٤ََک ا َّٟٔذی ک٠ََّ ائٔی١َ ا ا٢َ أ٧ََِت ٧َٔبيُّ بَنٔي إرِٔسَ َٗ ا٢َ أ٧ََا ٣ُوَسي  َٗ َّ ٩ِ٣ٔ أ٧ََِت  ١ِ بَِی٨ََک َوبَِی٨َطُ َرُسو ٌَ ٥ِ َیِح َٟ ِٟحَٔحأب  ہللُ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا

 ٔ ا٢َ ٓ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  َٙ ٠َ ِْ ُ ِب١َ أَِ٪ أ َٗ ٤َا َوَجِذَت أَ٪َّ َذَٟٔک کَاَ٪ فٔي َٛٔتأب اہللٔ  َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠ِ٘ٔطٔ  َْ َٙ ی٥َ َت٠ُو٣ُنٔي فٔي َطِیٕئ َسَب

ا ٌَ َحخَّ ٩ِ٣ٔ اہللٔ َت َٓ َحخَّ آَد٦ُ ٣ُوَسي  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔذ َذَٟٔک  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ِبَّٔي  َٗ اُئ  ـَ َ٘ ِٟ   آَد٦ُ ٣ُوَسيلَي ٓٔیطٔ ا

یل ادمح نب اصحل، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، رضحت زدی نب املس اےنپ فادل املس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس )وج رضحت رمع ریض اہلل اعت

ہنع ےک الغؾ ےھت( افر فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

ومٰیس ےن رفامای ہک اے رب ںیمہ آدؾ دالھکےیئ وہنجں ےن ںیمہ تنج ےس ولکناای افر اےنپ آپ وک یھب ولکناای وت اہلل ےن اںیہن آدؾ یک 

دی وت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن رفامای آپ رامرے ابپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آدؾ ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ہک اہں۔ ومٰیس ہیلع رفتیئ رکا 

 االسلؾ ےن رفامای ہک آپ یہ فہ ںیہ نج ںیم اہلل ےن اینپ رفح وھپیکن افر آپ وک زیچفں ےک امتؾ انؾ الھکسےئ۔ افر المہکئ وک مکح دای وت



 

 

ہ ایک؟ اوہنں ےن رفامای ہک اہں۔ وت ومٰیس ےن رعض ایک ہک آپ وک رھپ سک زیچ ےن اس ابت رپ ااھبرا ہک آپ ےن اوہنں ےن آپ وک دجس

ںیمہ افر اےنپ آپ وک تنج ےس ولکناای آدؾ ےن اہک ہک مت وکؿ وہ؟ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ومٰیس وہں ہک آپ ینب ارسالیئ ےک فہ یبن وہ 

امیئ یھت ہک آپ ےک افر اہلل ےک درایمؿ وکیئ )رفہتش( ںیہن اھت ایکس ولخمؼ ںیم ےس؟ اوہنں نج ےس اہلل ےن رپدہ ےک ےھچیپ وگتفگ رف

ےن اہک یج اہں آدؾ ےن رفامای ہک وت ایک آپ ےن ہی ابت ںیہن اپیئ ہک ےھجم دیپاےیک اجےن ےس لبق یہ اتکب اہلل ںیم ہی ابت ھکل دی یئگ 

ہک رھپ آپ ویکں ےھجم اےسی اعمہلم رپ المتم رکےت وہ سج ےک ابرے ںیم اہلل اک ھجم  یھت۔ ومٰیس ےن رفامای یج اہں۔ وت اوہنں ےن رفامای

ےس ےلہپ یہ ہلصیف وہاکچ اھت اس فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سپ آدؾ ومٰیس رپ اغبل آےئگ، آدؾ ومٰیس رپ 

 اغبل آےئگ اؿ دفونں رپ السیتم رفامےئ۔

 انب فبہ، اشہؾ نب دعس، رضحت زدی نب املس اےنپ فادل املس ریض اہلل اعتیل ہنع ادمح نب اصحل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1277    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل، ا٨ٌٟ٘بي، ٣اٟک، زیذ ب٩ ابي ا٧یشہ، ًبذاٟح٤یذب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ زیذ، حرضت ٣ش٥٠ ب٩ یشار اٟحہني :  راوی

ًَِبذٔ اٟزَّحِ  َِٟح٤ٔیذٔ ب٩َِ  ِبَذ ا ًَ ٩ًَِ َزیِذٔ ب٩ِٔ أ٧َُِیَشَة أَ٪َّ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ِبُذ اہللٔ ا ًَ ث٨ََا  ََََُظ  ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ِْ أب أَ َِٟخلَّ ا

َذ َربَُّک ٩ِ٣ٔ  َْ ٩ًَِ َصٔذظٔ اِْلَیٔة َوإٔذِ أَ أب ُسئ١َٔ  َِٟخلَّ ِٟحَُضنٔيِّ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ا٢َ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ َیَشإر ا َٗ بَنٔي آَد٦َ ٩ِ٣ٔ ُهُضورٔص٥ِٔ 

ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٨َٔبيُّ اِْلیََة  ٌِ َ٘ ِٟ أَ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََقَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٨ًََِضا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسئ١َٔ  َّي اہللُ  َّ

ُت صَ  ِ٘ ٠َ َْ ا٢َ  َ٘ َٓ یَّّة  َد ٨ِ٣ُٔط ذُرِّ َٓاِسَتِْخَ َٙ آَد٦َ ث٥َُّ ٣ََشَح َهِضَزُظ بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ  ٠َ َْ َّ َوَج١َّ  ًَز ٔئ ٠َِٟٔح٨َّةٔ َوبٔ إٔ٪َّ اہلَل  ََ َِٟح٨َّةٔ ُؤ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ

١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟ  ٌَ ٔئ ٨٠َّٟٔارٔ َوبٔ ََ ُت َصُؤ ِ٘ ٠َ َْ ا٢َ  َ٘ َٓ یَّّة  َد ٨ِ٣ُٔط ذُرِّ َٓاِسَتِْخَ ٠٤َُوَ٪ ث٥َُّ ٣ََشَح َهِضَزُظ  ٌِ ا٢َ َرُج١ْ یَا َی َ٘ َٓ ٠٤َُوَ٪  ٌِ ارٔ َی

َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔٔی٥َ ا َٓ ١ٔ٤َ َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ٠َ٤َُط بٔ ٌِ ِبَذ ٠َِٟٔح٨َّةٔ اِسَت ٌَ ِٟ َٙ ا ٠َ َْ ًَزَّ َوَج١َّ إٔذَا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہلَل  ًَ  



 

 

 ِٟ َٙ ا ٠َ َْ َِٟح٨ََّة َوإَٔذا  ُیِذ٠َُْٔط بٔطٔ ا َٓ َِٟح٨َّٔة  ٤ًَِا٢ٔ أَص١ِٔ ا ١ٕ٤َ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ ًَََّي  َّي ی٤َُوَت  َِٟح٨َّٔة َحت ِبَذ ٨٠َّٟٔارٔ اِستَ أَص١ِٔ ا ٌَ ١ٔ٤َ ٌَ ٠َ٤َُط بٔ ٌِ

ُیِذ٠َُْٔط بٔطٔ ا٨َّٟار َٓ ٤ًَِا٢ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ١ٕ٤َ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ ًَََّي  َّي ی٤َُوَت   أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َحت

ی، امکل، زدی نب ایب اہسین، دبعادیمحلنب دبعارلنمح نب زدی، رضحت ملسم نب اسیر ان ینہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع   
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ہنع نب اطخب ےس رقآؿ رکمی یک اس آتی رکہمی ےک ابرے ںیم وپاھچ۔ ف

اخل۔ یبنعق )وجرافی ںیہ اس دحثی ےک( ےن ہی آتی زپیھ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےہ آپ ےس ایس آتی ےک ابرے ںیم وساؽ ایک ایگ وت آپ ےن رفامای ہک اہلل ےن آدؾ وک دیپا رفامای رھپ اانپ داایں ہیلع فآہل فملس ےس انس

ا اہھت اؿ یک تشپ رپ ریھپا افر اؿ یک افالد وک اکنال رھپ رفامای ہک ںیم ےن اؿ بس وک تنج ںیم دالخ رکدای افر تنج ےک اامعؽ ےک ےیل دیپ

 رپ اہھت ریھپا وت اس ےس اکی افر افالد اکنیل افر رفامای ہک اںیہن ںیم ےن دفزخ ےک اامعؽ ےک ےیل دیپا ایک وج ہی ایک رھپ دفابرہ اؿ یک تشپ

رکںی ےگ ہی نس رک اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ لمع رکےن یک ایکرضفرت ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہلل اعتیل بج دنبہ وک تنج ےک ےیل دیپا رکےت ںیہ وت اس ےس الہ تنج ےک اامعؽ رکفاےت ںیہ اہیں کت ہک فہ فآہل فملس ےن رفامای ہک ا

الہ تنج ےک اامعؽ ںیم ےس یسک لمع ےک ذرہعی تنج ںیم دالخ رکےت ںیہ ہک افر بج یسک دنبہ وک دفزخ ےک ےیل دیپا رکےت ںیہ ہک 

ہک اےس دفزخ فاولں ےک اامعؽ ںیم ےس یسک لمع رپ یہ ومت آیت ےہ وت اہلل  وت اس ےس الہ دفزخ ےک اامعؽ رکفاےت ںیہ اہیں کت

 ےس دفزخ ںیم دالخ رک دےتی ںیہ۔

ی، امکل، زدی نب ایب اہسین، دبعادیمحلنب دبعارلنمح نب زدی، رضحت ملسم نب اسیر ان ینہ :  رافی  

ب

 

قعت
ل

 دبعاہلل، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1278    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٟح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ٣ش٥٠ ب٩ یشار، نٌی٥ ٣ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي، ب٘یہ، ٤ًز ب٩ جٌث٥ َقشي، زیذ ب٩ ابوا٧یشہ،  :  راوی

 ب٩ ربیٌہ



 

 

ثَنٔ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٔشيُّ  ُِِٟقَ ُث٥ٕ ا ٌِ ثَنٔي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ُج ا٢َ َحذَّ َٗ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ َّي َحذَّ ٤َُِٟؼف ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔذ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ي َزیُِذ ب٩ُِ أَبٔي أ٧َُِیَشَة 

 ًَ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َِٟح٤ٔیٔذ ب٩ِٔ  َِٟحٔذیٔث ا أب بَٔضَذا ا َِٟخلَّ ٨ُِت ٨ًَِٔذ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُٛ ا٢َ  َٗ َة  ٌَ ِی٥ٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌَ ٩ًَِ نُ ٩ِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ َیَشإر 

 َوَحٔذیُث ٣َأٟٕک أََت٥ُّ 

ںیہ ہک ںیم دمحم نب یفصم، ہیقب، رمع نب مثعج رقیش، زدی نب اوباہسین، دبعادیمحل نب دبعارلنمح، ملسم نب اسیر، میعن نب رہعیب ےتہک 

 رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب اطخب ےک اپس اھت آےگ اسہقب دحثی یہ ایبؿ یک ےہ ہکبج امکل یک دحثی زایدہ لمکم ےہ۔

 دمحم نب یفصم، ہیقب، رمع نب مثعج رقیش، زدی نب اوباہسین، دبعادیمحل نب دبعارلنمح، ملسم نب اسیر، میعن نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1279    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٨ًہ، حرضت ابي ب٩  ًباض رضي اہلل تٌالي٨ٌٗبي، ٣ٌت٤ز، رٗبہ ب٩ ٣ؼ٠٘ہ، ابواسحاٚ، سٌیذ ب٩ جبيَ، حرضت اب٩  :  راوی

 ٌٛب

ٌٔیذٔ  ٩ًَِ َس  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٠ََة  َ٘ َبَة ب٩ِٔ ٣َِؼ َٗ ٩ًَِ َر ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ٨َٔبيُّ َحذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحذَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ  ب٩ِٔ ُجَبيَِ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕب  ٌِ َٛ َٙ أَبََویِطٔ أُبَيِّ ب٩ِٔ  ًَاَغ َْلَِرَص ِو  َٟ ا َو ٍَ کَأَفّ ٔ َِٟخرٔضُ كُب َت٠َُط ا َٗ َّٟٔذی  ََل٦ُ ا ُِ ِٟ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّ

ا رِفّ ُٛ َیا٧ّا َو ِِ ُ  ك

ےت یبنعق، رمتعم، رہبق نب ہلقصم، اوبااحسؼ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت ایب نب بعک ےس رفاتی رک

ا ایک ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ہچب وک رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن لتق ایک اھت۔ فہ رفک رپ دیپ

 ایگ اھت افر ارگ فہ زدنہ راتہ ےہ وت اےنپ فادلنی وک رسیشک افر رفک ںیم اسنھپ داتی۔



 

 

 اوبااحسؼ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت ایب نب بعکیبنعق، رمتعم، رہبق نب ہلقصم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1280    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ، ارسائی١، ابواسحاٚ، سٌیذب٩ جبيَا ب٩ ًباض، حرضت ابي ب٩ ٌٛب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٔذ ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ َس  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ائٔی١َ َحذَّ ٩ًَِ إرِٔسَ یَابٔيُّ  ِٟرٔفِ ث٨ََا ا أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا ٣َِح٤ُودُ ب٩ُِ  ًَبَّإض َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ا٢َ َبيَِ َٗ

ا ِؤٟطٔ َوأ٣ََّ َٗ و٢ُ فٔي  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٌِ َٛ ث٨ََا أُبَيُّ ب٩ُِ  َََٓاَ٪ أَبََواُظ ٣ُِؤ٨َ٣ٔئِن  َحذَّ ََل٦ُ  ُِ ِٟ ا

ا ٍَ کَأَفّ ٔ ٍَ یَِو٦َ كُب ٔ  َوکَاَ٪ كُب

ا نب ابعس، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ ومحمد نب اخدل، ارسالیئ، اوبااحسؼ، دیعسنب ریبج

ـُ  وَبَا
َ
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  فہ ہچب اینپ دیپاشئ ےک رفز یہ ےس رفک رپ دیپا وہا اھت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

 ومحمد نب اخدل، ارسالیئ، اوبااحسؼ، دیعسنب ریبجا نب ابعس، رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿتنس  :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1281    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ٬٣زا٪ اٟزازی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز، سٌیذ ب٩ جبيَ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

َیاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا ُس ُذ ب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ اٟزَّازٔیُّ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَنٔي  َحذَّ ًَبَّإض َحذَّ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ ًَُیِی٨ََة 

ٍَ اٟ ُب ٣َ ٌَ َِٟخرٔضُ ََُُل٣ّا ی٠َِ ا٢َ أَبَِصَ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٕب  ٌِ َٛ طُ أُبَيُّ ب٩ُِ  ٌَ ٠َ َ٘ َٓ َٓت٨ََاَو٢َ َرأَِسطُ  بَِیأ٪   ؼِّ

ّة اِْلیَةَ  ّشا َزٛٔیَّ ِٔ َت٠َِت َن َٗ ا٢َ ٣ُوَسي أَ َ٘ َٓ 

رراؿ ارلازی، ایفسؿ نب  ،ہنی، رمع، دیعس نب ریبج، ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس رضحت ایب 
ھ
م

دمحم نب 

آپ ےن رفامای ہک رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن اکی نب بعک ریض اہلل اعتیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک ہک 

ڑلےک وک وچبں ےک اسھت اتلیھک داھکی وت اس اک رس ڑکپ رک  مل رک دای وت رضحت ومٰیس ےن ہیلع االسلؾ رفامای ہک آپ ےن اکی اپک سفن وک 

 اجات ۔ لتق رک دای؟ ریغب یسک فہج ےک۔ )اس ےن وکیئ وخؿ یھب ںیہن ایک اھت سج یک فہج ےس اےس لتق رکدای

رراؿ ارلازی، ایفسؿ نب  ،ہنی، رمع، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ھ
م

 دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1282    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حٔؽ ب٩ ٤ًز ٤٧زی، ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ ٣ٌني، سٔیا٪، ا٤ًع، زیذ ب٩ و٫ب، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٣شٌود رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

ُذ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبُة ح و َحذَّ ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح َباُر فٔي َحٔذیٔث َحذَّ ِْ ٔ نَي َواحْٔذ َواِْل ٌِ ٤َِٟ َیاُ٪ ا ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ب٩ُِ 

ث٨ََا َرُس  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ ود ٌُ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ َوصِٕب َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاَ٪  ِٔ ٠َِیطٔ ُس ًَ َّي اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػَّ

٥َ َوصُ  ّة ٣ٔثِ َوَس٠َّ َ٘ ٠َ ًَ ٌٔيَن َیِو٣ّا ث٥َُّ یَُٜوُ٪  طٔ أَِرَب ٍُ فٔي بَِل٩ٔ أ٣ُِّ ٥ِ یُِح٤َ ُٛ َٙ أََحٔذ ٠ِ َْ ُٚ إٔ٪َّ  ٤َِِٟؼُذو ُٚ ا ٔ اد ١َ َذَٟٔک ث٥َُّ یَُٜوُ٪ َو اٟؼَّ



 

 

ُط  ُٗ ُیَِٜتُب رِٔز َٓ ٍٔ ک٤َٔ٠َإت  ُیِؤ٣َزُ بٔأَِربَ َٓ َِٟیطٔ ٠َ٣َْک  ٔ ُث إ ٌَ ّة ٣ِٔث١َ َذَٟٔک ث٥َُّ یُِب َِ ـِ ٌٔیْذ ث٥َُّ ٣ُ ٠٤ًََُُط ث٥َُّ یَُِٜتُب َطقٔيٌّ أَِو َس َوأََج٠ُُط َو

 ََّ ٔ َّي ٣َا یَُٜوُ٪ بَِی٨َُط َوبَِی٨ََضا إ َِٟح٨َّٔة َحت ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٟ  ٥ِ ُٛ إٔ٪َّ أََحَذ َٓ ُخ ٓٔیطٔ اٟزُّوُح  َٔ ٠َِیطٔ ی٨ُِ ًَ  ُٙ ٔ َیِشب َٓ  َٕ َْ أَِو ٗٔیُذ ذَٔرا  ذَٔرا

 ٌِ َی َٓ َٜٔتاُب  َّي ٣َا یَُٜوُ٪ بَِی٨َطُ اِل ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َحت ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٟ  ٥ِ ُٛ ٠َُضا َوإٔ٪َّ أََحَذ ُْ َیِذ َٓ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ َْ ١ُ٤َ بٔ ََّ ذَٔرا ٔ  َوبَِی٨ََضا إ

٠َُضا ُْ َیِذ َٓ َِٟح٨َّةٔ  ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٓ َٜٔتاُب  ٠َِیطٔ اِل ًَ  ُٙ ٔ َیِشب َٓ  َٕ  أَِو ٗٔیُذ ذَٔرا

صفح نب رمع رمنی، دمحم نب ریثک، ایفسؿ ینعم، ایفسؿ، اشمع، زدی نب فبھ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت 

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس ایبؿ ایک ہک آپ اصدؼ فدصمفؼ ںیہ ہک مت ںیم ےس یسک دیپا وہےن فاےل اکہفطن 

اچسیل رفز کت عمج ایک اجات ےہ رھپ فہ ایس رطح دنگے وخؿ اک اکی ولڑھتا وہ اجات ےہ رھپ ایس رطح )اچسیل رفز اینپ امں یک ٹیپ ںیم 

 ںیم( وگتش اک اکی ولڑھتا وہ اجات ےہ رھپ اہلل اعتیل ےک اپس اکی رفہتش وک ےتجیھب ںیہ وت اےس اچر ابوتں اک مکح ایک اجات ےہ وت اس ےک

س ےک داین ںیم اامعؽ وک اتھکل ےہ رھپ اتھکل ےہ ہک آای فہ یقش ےہ۔ ای اعست دنم رھپ اس ںیم رفح رزؼ وک اس یک ومت ےک فتق افر ا

وھپیکن اجیت ےہ کشیب مت ںیم ےس وکیئ الہ تنج فاےل اامعؽ رکات راتہ ےہ۔ اہیں کت ہک اس ےک افر تنج ےک درایمؿ اکی اہھت 

لچ اجات ےہ رھپ فہ ویمنہجں ےک اامعؽ رکےن گل اجات ےہ اہیں کت ہک اس ںیم  ربارب افہلص رہ اجات ےہ وت اس یک اتکب اک اھکل وہا اس رپ

دالخ وہ اجات ےہ افر کشیب مت ںیم ےس وکیئ اکؾ وت الہ دفزخ ےک رک راہ وہات ےہ یتح ہک اس ےک درایمؿ افر دفزخ ےک درایمؿ اکی 

فہ الہ تنج ےک اامعؽ رکےن گل اجات ےہ سپ اس ںیم دالخ وہ  اہھت ربارب افہلص رہ اجات ےہ وت رھپ  مل اک اھکل اس رپ تقبس رکات ےہ افر

 اجات ےہ۔

 صفح نب رمع رمنی، دمحم نب ریثک، ایفسؿ ینعم، ایفسؿ، اشمع، زدی نب فبھ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 دقتری اک ایبؿ

     1283    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٨ًہ ب٩ حؼين٣شذد، ح٤اد ب٩ زیذ، یزیذرطک، ٣ْطٖ، حرضت ٤ًزا٪ رضي اہلل تٌالي  :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حُ   ْٖ ث٨ََا ٣َُْطِّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ َیزٔیَذ اٟزِِّطٔک  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ ٗٔی١َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َحذَّ َٗ َؼيِٕن 

َِٟح٨َّةٔ ٣ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٥َٔ٠ًَُ أَص١ُِ ا ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ک١ٌُّ َػَّ َٗ ا٠٣ُٔوَ٪  ٌَ ِٟ ١ُ٤َ ا ٌِ ٔٔی٥َ َی َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٩ِ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ 

َٟطُ   َٙ ٔ ٠ ُْ ْ ٤َٟٔا   ٣َُیرسَّ

دسمد، امحد نب زدی، سیدیرکش، رطمػ، رضحت رمعاؿ ریض اہلل اعتیل ہنع نب نیصح ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک 

اہک ایگ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ولعمؾ وہاکچ ےہ ہک الہ تنج افر الہ دفزخ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

وکؿ ںیہ؟ رفامای ہک اہں۔ وت ےنہک فاےل ےن اہک رھپ لمع رکےن فاےل لمع ویکں رکےت ںیہ؟ رفامای ہک رہ اکی وک ایہن اامعؽ یک وتقیف دی 

 ےک ےیل دیپا ایک ایگ وت تنج فاےل اامعؽ یک وتقیف یتلم ےہ افر ارگ دفزخ ےک ےیل دیپا اجیت ےہ سج ےک ےیل فہ دیپا ایک ایگ۔ )ارگ تنج

 (ایک ایگ وت دفزخ فاےل اامعؽ یک وتقیف یتلم ےہ

 دسمد، امحد نب زدی، سیدیرکش، رطمػ، رضحت رمعاؿ ریض اہلل اعتیل ہنع نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشموکں یک انابغل افالد اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک انابغل افالد اک ایبؿ

     1284    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد، ابوًوا٧ہ، ابوبْش، حرضت سٌیذ ب٩ جبيَ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ،  :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟبٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔي بِْٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٥َ ُسئ١َٔ َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  يَّ َػَّ

 َ٠ًِ ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ ٔ ا د ََ ًَا٠٣ٔٔيَن ٩ًَِ أَِو  ٥ُ ب٤َٔا کَا٧ُوا 



 

 

دسمد، اوبوعاہن، اوبرشب، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

وج ھچک فہ لمع رکےت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشمنیک یک انابغل افالد ےک ابرے ںیم رفامای ہک اہلل اعتیل زایدہ اجےتن ںیہ ہک 

 ()ابغل وہےن ےک دعب( رماد ہی ےہ ہک اہلل اعتیل اےنپ ملع ےک اطمقب ہلصیف رفامںیئ ےگ اؿ ےک ابرے ںیم تنج فمنہج اک

 دسمد، اوبوعاہن، اوبرشب، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک انابغل افالد اک ایبؿ

     1285    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ رحب، ٣ح٤ذ ب٩ زیاد، ًبذاٟو٫اب ب٩ ٧حذہ، ب٘یہ، ٣وسٰي ب٩ ٣زوا٪ رقي، ٛثيَ ب٩ ًبیذ ٣ذجحي، ٣ح٤ذ  :  راوی

 ًبذاہلل ب٩ ٗیص، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ثٔيَُ بِ  َٛ ِّيُّ َو ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ اٟزَّق ُة ح و َحذَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَذَة َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ث٨ََا َحذَّ ََ َحذَّ ا َٗ ٤َِِٟذحٔطٔيُّ  ٩ُ ًُبَِیٕذ ا

ُذ ب٩ُِ رَحِ  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ ا٣َُح٤َّ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ِیٕص  َٗ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي   ٩ًَِ  ٕ ٔذ ب٩ِٔ زٔیَاد ٩ًَِ ٣َُح٤َّ نَي  ٌِ ٤َِٟ ہللٔ َذَرارٔیُّ ٕب ا

٥ُ٠ًَِ ب٤َٔ  ا٢َ اہللُ أَ َٗ  ١ٕ٤َ ًَ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ بََٔل  ُ٘ َٓ ا٢َ ص٥ُِ ٩ِ٣ٔ آبَائٔض٥ِٔ  َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا ًَا٠٣ٔٔيَن  ا کَا٧ُوا 

ًَا٠٣ٔٔيَن  ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا  ا٢َ اہللُ أَ َٗ  ١ٕ٤ًََ ٠ُُِٗت بََٔل  ا٢َ ٩ِ٣ٔ آبَائٔض٥ِٔ  َٗ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ  ََٓذَرارٔیُّ ا

ی، دمحم نب رحب، دمحم نب زاید

ج
خ 

، دبعاہلل نب سیق، رضحت اعہشئ دبعاولاھب نب دجنہ، ہیقب، ومٰیس نب رمفاؿ ریق، ریثک نب دیبع دم

ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس املسمونں یک 

ہیلع فآہل فملس ریغب لمع )انابغل افالد( اک ایک وہاگ رفامای ہک فہ اےنپ آابء ےک دنی رپ وہں ےگ سپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےک؟ رفامای ہک اہلل یہ اؿ ےک اامعؽ ےس زایدہ ابربخ ےہ ہک فہ ڑبے وہ رک ایک رکےت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 لمع ےیک؟ رفامای ہک فملس رھپ رشمنیک یک انابغل افالد اک ایک مکح ےہ؟ رفامای ہک فہ یھب اےنپ آابء ےک دنی رپ وہں ےگ ںیم ےن اہک ہک ریغب



 

 

 اہلل اؿ ےک اامعؽ ےس زایدہ ابربخ ےہ ہک فہ ایک اامعؽ رکےت۔

ی، دمحم نب رحب، دمحم نب زاید، دبعاہلل نب سیق، رضحت  :  رافی

ج
خ 

دبعاولاھب نب دجنہ، ہیقب، ومٰیس نب رمفاؿ ریق، ریثک نب دیبع دم

 اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک انابغل افالد اک ایبؿ

     1286    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، حرضت ك٠حہ ب٩ یحیي ٰی، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت ًائظہ رضي اہلل  :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ ًَائَٔظَة ب٨ِٔٔت ك٠ََِحَة   ٩ًَِ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ َیِحیَي  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُتَٔي َحذَّ َِٟت أ ا َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  َة أ٦ُِّ ا

ِّي ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔؼٔبٓيٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ُیَؼَّ ًَ َّي اہللُ  ٥َِٟ  ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا َو ١ِ٤َ رَشً ٌِ ٥ِ َی َٟ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ كُوبَي َٟٔضَذا  َِٟت  ا َٗ ٠َِیطٔ  ًَ

ُض٥ِ  َٟ َضا  َ٘ ٠َ َْ ََٟضا أَصَِّل َو  َٙ ٠َ َْ َِٟح٨ََّة َو َٙ ا ٠َ َْ ًَائَٔظُة إٔ٪َّ اہلَل  َٔک َیا  ا٢َ أَِو َُيَُِ ذَٟ َ٘ َٓ َٙ یَِذرٔ بٔطٔ  ٠َ َْ  َوص٥ُِ فٔي أَِػََلٔب آبَائٔض٥ِٔ َو

َُٟض٥ِ َوص٥ُِ فٔي أَِػََلٔب آبَائٔض٥ِٔ  َضا  َ٘ ٠َ َْ ََٟضا أَصَِّل َو  َٙ ٠َ َْ  ا٨َّٟاَر َو

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، رضحت ب ہح نب ٰییحی، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامیت ںیہ ہک یبن 

اک انجزہ الای ایگ امنز زپاھےن ےک ےیل رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اہک ای یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ااصنر ےک اکی ہچب 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہچب ےک ےیل اشبرت ےہ ہک وکیئ ربایئ ںیہن افر ہن انگہ ایک آپ ےن رفامای ہک اے اعہشئ ریض اہلل

افر اس ےک فا ےط ھچک ولگ دیپا ےیک افر تنج وک اؿ ولوگں ےک ےیل دیپا ایک اس اعتیل ہنع ای اس ےک العفہ کشیب اہلل ےن تنج وک دیپا ایک 

خ وک فتق ہکبج فہ اےنپ ابوپں یک وتشپں ںیم ےھت افر اہلل ےن دفزخ وک دیپا رفامای افر اس ےک ےیل یھب ھچک ولوگں وک دیپا رفامای افر اس دفز

 وتشپں ںیم ےھت۔اس فتق دیپا ایک اؿ ولوگں ےک ےیل ہکبج فہ اےنپ ابوپں یک 



 

 

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، رضحت ب ہح نب ییحی ٰی، اؾ اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک انابغل افالد اک ایبؿ

     1287    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ابوز٧اد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّ َحذَّ ٕ  َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک١ُُّ ٣َِوُٟود ي اہللُ 

اَئ َص١ِ  ٌَ ٤َا َت٨َاَتُخ اِْلٔب١ُٔ ٩ِ٣ٔ بَضٔی٤َٕة َج٤ِ َٛ ا٧ٔطٔ  َ أَبََواُظ یَُضوَِّدا٧ٔطٔ َوی٨َُصِّ َٓ  ٔ ة ِْٔٔطَ ِٟ ًَََّي ا َُٟذ  اُٟوا یَا  یُو َٗ ًَاَئ  تُٔحصُّ ٩ِ٣ٔ َجِذ

أَیَِت ٩ِ٣َ ی٤َُوُت َوصَُو  ٜٔيٕن َرُسو٢َ اہللٔ أَََفَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٣ِٔش ًَََّي ا َئ  ا٢َ أَبُو َداُود َُقٔ َٗ ًَا٠٣ٔٔيَن  ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا  ا٢َ اہللُ أَ َٗ  َْ َػِٔي

 َ َٟطُ إٔ٪َّ أَص١َِ اِْل ُت ٣َأَّٟا ٗٔی١َ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ ٤ِزٕو أَ ًَ ُٕ ب٩ُِ  َََک یُوُس َ َ ِْ ٍُ أَ ٠ًََِی٨َا بَٔضَذا صَِوأئ َیِحَتحُّ َوأ٧ََا أَِس٤َ وَ٪ 

 ٥ُ٠ًَِ ا٢َ اہللُ أَ َٗ  َْ اُٟوا أََرأَیَِت ٩ِ٣َ َی٤ُوُت َوصَُو َػِٔي َٗ  ٔ ظ ٠َِیض٥ِٔ بٔآَٔخٔ ًَ ا٢َ ٣َأْٟک اِحَتخَّ  َٗ َِٟحٔذیٔث  ًَا٠٣ٔٔيَن ا  ب٤َٔا کَا٧ُوا 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

ونومولد ہچب رطفت رپ دیپا وہات ےہ سپ اےکس فادلنی اےس وہیدی افر رصناین انبدےتی ںیہ ےسیج ہک افٹن اجونر ےس حیحص اسمل دیپا وہات 

 ںیم رماجےئ اس ےک ابرے ںیم آپ ےہ ایک مت اےس اٹکنک د ےتھک وہ۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج نپچب

اک ایک ایخؽ ےہ؟ رفامای ہک اہلل زایدہ اجےتن ںیہ ہک اس ےس وج ھچک فہ )ڑبے وہ رک( رکےت۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک احرث نب نیکسم 

ےن امکل ےس انس اؿ  ےک اسےنم ریمی وموجدیگ ںیم ہی دحثی زپیھ یئگ اںیہن ویفس نب رمعف ےن التبای افر انب فبہ ےتہک ںیہ ہک ںیم

ےس اہک ایگ ہک وخااشہت یک ریپفی رکےن فاےل اس دحثی ےس مہ رپ ادتسالؽ رکےت ںیہ )ہک ذمبہ افر دنی یک ویقد ےس آزاد رانہ 

اچےیہ( وت اامؾ امکل ےن رفامای ہک مت اؿ رپ اس دحثی ےک آرخی زج ےس ادتسالؽ ایک رکف سج ںیم احصہب ےن رفامای ہک آپ اک نپچب ںیم 

 اجےن فاولں ےک ابرے ںیم ایک ایخؽ ےہ؟ رفامای ہک اہلل اؿ ےک اامعؽ ےس زایدہ فافق ےہ۔رم 



 

 

 یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿتنس اک  :   ابب

 رشموکں یک انابغل افالد اک ایبؿ

     1288    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ححاد ب٩ ٨٣ہ، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، حرضت حش٩ ب٩ ًَّي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ا ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَََّي َحذَّ َُٟذ  ٕ یُو ُ َحٔذیَث ک١ُُّ ٣َِوُٟود رسِّ َٔ اَد ب٩َِ َس٤َ٠ََة ُی ُت َح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

 ٔ َِٟشُت ب ا٢َ أَ َٗ ِضَذ فٔي أَِػََلٔب آبَائٔض٥ِٔ َحِیُث  ٌَ ِٟ ٠ًََِیض٥ِٔ ا َذ اہللُ  َْ ا٢َ َصَذا ٨ًَِٔذ٧َا َحِیُث أَ َٗ ةٔ  ِْٔٔطَ ِٟ اُٟوا بَََّيا َٗ  َزب٥ُِِّٜ 

ہنم، امحد نب ہملس، رضحت نسح نب یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اجحج نب اہنمؽ ےن رفامای ہک نسح نب یلع، اجحج نب 

ِة۔ اخل۔ رفامای ہک ہی رامرے زن
َ
رر ْ
ْفِغ
ل

 ا

َ
َ
 لَع
ُ
د
َ
 ٍد ئ ُ َّ
ُ
ل
ْ
ُّ َم 

ُ
دکی فہ دہع ےہ ںیم ےن امحد نب ہملس وک اس دحثی یک ریسفت رکےت وہےئ انس، ، ک

تق ایل اھت بج فہ اےنپ آابء یک وتشپں ںیم ےھت بج اہلل ےن ہی رفامای اھت ہک ایک ںیم اہمترا رب ںیہن وہں؟ وت وجاہلل ےن اؿ ےس اس ف

 اوہنں ےن اہک اھت ویکں ںیہن۔

 نسح نب یلع، اجحج نب ہنم، امحد نب ہملس، رضحت نسح نب یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک انابغل افالد اک ایبؿ

     1289    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، اب٩ ابوزائذہ، :  راوی

ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ  ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ثَنٔي أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي َزائَٔذَة  َحذَّ

َٙ أَ  ثَنٔي أَبُو إِٔسَح َحذَّ َٓ ا٢َ أَبٔي  َٗ یَّا  ا٢َ َیِحیَي ب٩ُِ َزَِکٔ َٗ ٤َِِٟوُؤَدةُ فٔي ا٨َّٟارٔ  َِٟوائَٔذةُ َوا ٥َ ا ًَا٣ٔزّ َوَس٠َّ ٤ََة ٪َّ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ثَُط بَٔذَٟٔک  ا َحذَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ود ٌُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش

اربامیہ نب ومیس، انب اوبزادئہ، ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ریمے فادل ےن اعرم ےس ایبؿ ایک اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہ افر ؤمدہ دفونں منہج ںیم اجںیئ ےگ۔ )فادئ زدنہ دروگر رکےن فایل، ؤمدہ زدنہ دروگر وہےن فایل( ییحی ےتہک فآہل فملس ےن رفامای فادئ

ںیہ ہک ریمے فادل ےن رفامای ہی دحثی ھجم ےس اوبااحسؼ ےن ایبؿ یک ہک اعرم ےن اس دحثی وک نع ہمقلع نع انب وعسمد نع ایبنل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایبؿ ایک۔

 اربامیہ نب ومیس، انب اوبزادئہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک انابغل افالد اک ایبؿ

     1290    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣وسي ب٩  :  راوی

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَی٩َِ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُجَّل  ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا َحذَّ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ أَبُوَک فٔي ا٨َّٟارٔ  َٗ  أَبٔي 

ا٢َ إٔ٪َّ أَبٔي َوأَبَاَک فٔي  َٗ فَّي   ا٨َّٟارٔ َٗ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ریمے فادل اہکں ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک ریتے فادل منہج ںیم ںیہ بج فہ تشپ ریھپ رک الچ وت آپ ےن رفامای ہک ریمے فادل افر 



 

 

 دفونں منہج ںیم ںیہ۔ریتے فادل 

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک انابغل افالد اک ایبؿ

     1291    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ إٔ٪َّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ِیَل َحذَّ اَ٪ َیِحزٔی ٩ِ٣ٔ  اٟظَّ

 ٔ ٦  اب٩ِٔ آَد٦َ ٣َِحَزی اٟذَّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ہک اطیشؿ ااسنؿ ےک اسھت اس رطح دفڑات ےہ ےسیج ہک وخؿ ااسنؿ یک روگں ںیم دفڑات ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 رشموکں یک انابغل افالد اک ایبؿ

     1292    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

اح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، اب٩ ٫یٌہ، ٤ًز ب٩ حارث، سٌیذ ب٩ ابوایوب، ًلاء ب٩ دی٨ار، حٜی٥ ب٩ رشیک  :  راوی

 ٫ذلي، یحیي ب٩ ٣ی٤و٪، ربیٌہ جزشي، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ، حرضت ٤ًز ب٩ ْلاب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

 ِٟ ٌٔیٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي أَیُّوَحذَّ َِٟحارٔٔث َوَس ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ َة َو ٌَ َٟضٔی ََِٔي اب٩ُِ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ ٩ًَِ َض٤َِذأِيُّ أَ َب 

 ٩ًَِ ُِٟحَزٔشيِّ  َة ا ٌَ ٩ًَِ َربٔی ٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ُِٟضَذلٔيِّ  یٕک ا ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ رَشٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ًََلأئ ب٩ِٔ دٔی٨َإر  أَبٔي صَُزیَِزَة 

اتُٔحوصُ  َٔ ََ ُت َذرٔ َو َ٘ ِٟ ََ تَُحأُٟشوا أَص١َِ ا ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  أب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َِٟخلَّ َِٟحذٔیَث ا  ٥ِ ا

داین، انب فبہ، انب هی عہ، رمع نب احرث، دیعس نب اوباویب، اطعء نب 
 
دیل، ییحی نب ومیمؿ، ادمح نب دیعس ہ

 

دانیر، میکح نب رشکی هد

رہعیب رجیش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

اؿ ےس السؾ فالکؾ ںیم لہپ ایک  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دقتری اک ااکنر رکےن فاولں ےک اسھت سلجم آرایئ ہن ایک رکف افر ہن یہ

 رکف۔

دیل، ییحی نب  :  رافی

 

داین، انب فبہ، انب هی عہ، رمع نب احرث، دیعس نب اوباویب، اطعء نب دانیر، میکح نب رشکی هد
 
ادمح نب دیعس ہ

 ومیمؿ، رہعیب رجیش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی ہ اک ایبؿ
 م
 خ ہ ب

 تنس اک ایبؿ :   ابب

ی ہ اک ایبؿ
 م
 خ ہ ب

     1293    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ٫ارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، سٔیا٪، ہظا٦، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي  :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٖٕ َحذَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  ہللٔ َػَّ



 

 

 َ٤ َٓ  َٙ َِٟخ٠ِ َٙ اہللُ ا ٠َ َْ ا٢َ َصَذا  َ٘ َّي ُی ١ِ آ٨ِ٣َُت ََ َیزَا٢ُ ا٨َّٟاُض یََتَشائ٠َُوَ٪ َحت ُ٘ ٠َِی َٓ ٩ِ٤َ َوَجَذ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َطِیّئا  َٓ َٙ اہللَ  ٠َ َْ  ٩ِ

 بٔاہللٔ

اھرفؿ نب رعمفػ، ایفسؿ، اشہؾ، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ہک ہی اہک اجےئ اگ ہک اہلل ےن اسری ولخماقت وک دیپا ایک وت اہلل وک سک ہک ہشیمہ ولگ آسپ ںیم ثحب فرابہثح رکےت رںیہ ےگ۔ اہیں کت

 ےن دیپا ایک ؟ )وعنذ ابہلل( سپ وج اےنپ دؽ ںیم اس مسق اک ہبش اپےئ وت اےس اچےیہ ہک ےہک اتنم ابہلل، ںیم اہلل رپ اامیؿ الای۔

 ہنعاھرفؿ نب رعمفػ، ایفسؿ، اشہؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایصد اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1294    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ش٥٠، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو، اب٩ ٓـ١، اب٩ اسحاٚ، ًتبہ :  راوی

نٔي اب٩َِ إِٔسحَ  ٌِ ْذ َی ثَنٔي ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َس٤َ٠َُة َی ٤ِزٕو َحذَّ ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَنٔي ًُتَِبُة ب٩ُِ َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ  َٙ

 َ ٩ًَِ أ ٥َ یَ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ٣َِولَي بَنٔي َتِی٥ٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  و٢ُ بٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ُ٘

 ٥ِ َٟ َِٟذ َو ٥ِ یُو َٟ ٥ِ َی٠ِٔذ َو َٟ ٤َُذ  وُٟوا اہللُ أََحْذ اہللُ اٟؼَّ ُ٘ َٓ َٔک  اُٟوا ذَٟ َٗ إَٔذا  َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ََٓذَِکَ ٧َِحَوُظ   ١ُِٔ ُّٔوا أََحْذ ث٥َُّ َٟٔیِت ُٛ ُط  َٟ َی٩ُِٜ 

ِیَلا٪ٔ  ٌِٔذ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َِٟیِشَت ٔ ثَََلثّا َو  َیَشارٔظ

دمحم نب رمعف، انب لضف، انب ااحسؼ، ہبتع نب ملسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہی رمفی ےہ ںیم ےن 

 ہی رفامےت وہےئ انس ہک اسہقب دحثی یک امدنن یہ ایبؿ ایک۔ اس ںیم ہی رفؼ ےہ ہک آپ ےن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک



 

 

ہک بج ولگ اہلل ےک ابرے ںیم ایسی ابت ںیہک )ہک اہلل وک سک ےن دیپا ایک( وت وہک ہک اہلل اکی ےہ اہلل  ے اینز ےہ ہن یسک ےن اس وک 

اس اک وکیئ مہ رس ےہ۔ رھپ ہی املکت ےہک افر اےنپ ابںیئ اجبن وھتےک نیت رمہبت وھتےک  انج ےہ افر ہن اس ےن یسک وک انج ےہ افر ہن یہ

 افر اہلل یک انپہ امےگن اطیشؿ ےس۔

 دمحم نب رمعف، انب لضف، انب ااحسؼ، ہبتع نب ملسم، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی ہ اک ایبؿ
 م
 خ ہ ب

 تنس اک ایبؿ :   ابب

ی ہ اک ایبؿ
 م
 خ ہ ب
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اب٩ ًباض رضي ٣ح٤ذ ب٩ ػباح بزار، وٟیذ ب٩ ابوثور، س٤اک، ًبذاہلل ب٩ ٤ًيَہ، حرضت اح٨ٕ ب٩ ٗیص، حرضت  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

ًَِبذٔ اہللٔ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٔس٤َإک  َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ أَبٔي ثَِوٕر  ث٨ََا ا َِٟبزَّاُز َحذَّ بَّأح ا ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیٕص َحذَّ َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِح٨َ َََة  ٤ًَٔي  ٩ٔ

٨ُِت فٔي  ُٛ ا٢َ  َٗ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔذ ا ًَ بَّأض ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٤َزَِّت بٔض٥ِٔ ٩ًَِ ا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟبِلَحأئ فٔي ًَٔؼابَٕة ٓٔیض٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا

ا٢َ َوا َٗ ٤ُِٟزَِ٪  اُٟوا َوا َٗ ٤ُِٟزَِ٪  ا٢َ َوا َٗ َحاَب  اُٟوا اٟشَّ َٗ  ٔ وَ٪ صَٔذظ ا٢َ ٣َا ُتَش٤ُّ َ٘ َٓ َِٟیَضا  ٔ ٨ََوَز إ َٓ ٨َاَ٪ َسَحابَْة  ٌَ ِٟ اُٟوا َوا َٗ ٨َاَ٪  ٌَ ا٢َ  ِٟ َٗ

 ََ اُٟوا  َٗ ٤َأئ َواِْلَِرٔق  ُذ ٣َا بَيَِن اٟشَّ ٌِ ا٢َ َص١ِ َتِذُروَ٪ ٣َا بُ َٗ ٨َاَ٪ َجیِّّذا  ٌَ ِٟ ٥َِٟ أُِت٩ِٔ٘ ا َذ ٣َا أَبُو َداُود  ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ بُ َٗ ٧َِذرٔی 

٤َاُئ  وَ٪ َس٨َّة ث٥َُّ اٟشَّ ٌُ ا َواحَٔذْة أَِو اث٨ََِتأ٪ أَِو ثَََلْث َوَسِب َٚ  بَِی٨َُض٤َا إ٣َّٔ ِو َٓ ٍَ َس٤َاَوإت ث٥َُّ  ًَذَّ َسِب َّي  َذَٟٔک َحت َٛ َضا  َٗ ِو َٓ

َٚ َذَٟٔک ث٤ََا٧َٔیُة أَِو  ِو َٓ ٔلَي َس٤َإئ ث٥َُّ  ًََِلُظ ٣ِٔث١ُ ٣َا بَيَِن َس٤َإئ إ ٠ٔطٔ َوأَ َٔ ةٔ بََِحْ بَيَِن أَِس ٌَ ابٔ بٔض٥ِٔ اٟشَّ َٛ ًَا٢ٕ بَيَِن أَِهََلٓٔض٥ِٔ َوُر

ٔلَي َس٤َإئ ث٥َُّ  ٣ِٔث١ُ ٣َا بَيَِن َس٤َائٕ  ًََِلُظ ٣ِٔث١ُ ٣َا بَيَِن َس٤َإئ إ ٠ٔطٔ َوأَ َٔ زُِغ ٣َا بَيَِن أَِس ٌَ ِٟ ًَََّي ُهُضورٔص٥ِٔ ا ٔلَي َس٤َإئ ث٥َُّ   اہللُ إ



 

 

َٚ َذَٟٔک  ِو َٓ الَي  ٌَ  َتَباَرَک َوَت

 ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دمحم نب ابصح زبار، فدیل نب اوبوثر، امسک، دبعاہلل نب ریمعہ، رضحت افنح نب سیق، رضحت انب

رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک ںیم احطبء ںیم اکی امجتع ےک اسھت اھت سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب 

ولوگں ےن اہک وموجد ےھت وموجد اھت ہک اکی ابدؽ اک اکی ڑکٹا ذگرا آپ ےن اس یک رطػ داھکی رھپ رفامای ہک مت اےس ایک انؾ دےتی وہ؟ 

 ہک ابدؽ آپ ےن رفامای ہک زمؿ اہک یج اہں۔ آپ ےن رفامای ہک انعؿ یھب ےتہک وہ اہک یج اہں انعؿ یھب۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ےھجم

ؾ انعؿ ےک ابرے ںیم حیحص نیقی ںیہن ےہ آپ ےن رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ ہک زنیم ف آامسؿ ےک درایمؿ ینتک اسمتف ےہ؟ احصہب رکا

ےن رعض ایک ہک مہ ںیہن اجےتن آپ ےن رفامای ہک کشیب زنیم ف آامسؿ ےک درایمؿ، ارتہک، ای رتہب، ای رتہت اسؽ یک اسمتف اک افہلص ےہ 

رھپ اس ےک افرپ دفرسا آامسؿ یھب اےنت افہلص رپ ےہ اہیں کت ہک آپ ےن اسوتں آامسؿ امشر رفامےئ رھپ اسوتںی آامسؿ ےک افرپ اکی 

 ہہ افر حطس ےک درایمؿ اانت یہ افہلص ےہ انتج ہک اکی آامسؿ ےس دفرسے آامسؿ کت افہلص ےہ رھپ اس ےک افرپ درای ےہ سج یک 

آھٹ رفےتش )ترورت( رکبفں ںیہ نج ےک رھکفں افر وھٹیپں ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ انتج ہک اکی آامسؿ ےس دفرسے آامسؿ 

افرپ افر ےلچن انکرفں ےک درایمؿ اکی آامسؿ ےس دفرسے آامسؿ کت اک  کت رھپ اؿ یک وھٹیپں رپ رعش ایہل راھک وہا ےہ سج ےک

 افہلص ےہ رھپ اہلل اس رعش رپ وتسمی ںیہ۔

 دمحم نب ابصح زبار، فدیل نب اوبوثر، امسک، دبعاہلل نب ریمعہ، رضحت افنح نب سیق، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

ی ہ اک ایبؿ
 م
 خ ہ ب
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 اح٤ذ ب٩ ابورشیح، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ٬٣ذ، ٣ح٤ذ ب٩ سٌیذ، ٤ًزو ب٩ ابوٗیص، س٤اک ب٩ رحب :  راوی

ٌٔی ُذ ب٩ُِ َس ٕذ َو٣َُح٤َّ ٌِ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َس ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ٧َََا  َ َ ِْ َ یِٕح أ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ أَبٔي رُشَ ِیٕص َحذَّ َٗ ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔي  ٧َََا  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ ٕذ 



 

 

٨َاظُ  ٌِ ٔ َو٣َ  ٩ًَِ ٔس٤َإک بٔإِٔس٨َادٔظ

ھدد

م

، دمحم نب دیعس، رمعف نب اوبسیق، امسک نب رحب ےس ایس دنس ےک اسھت یہی رفاتی ادمح نب اوبرشحی، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب 

 رمفی ےہ۔

ھدد، دمحم نب دیعس، رمعف نب اوبسیق، امسک نب رحب :  رافی

م

 ادمح نب اوبرشحی، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

ی ہ اک ایبؿ
 م
 خ ہ ب
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 اح٤ذ ب٩ حٔؽ، ابزاہی٥ ب٩ ك٤٬ا٪، س٤اک ب٩ رحب :  راوی

ث٨ََا  نَي َصَذاَحذَّ ٌِ ٔ َو٣َ ٩ًَِ ٔس٤َإک بٔإِٔس٨َادٔظ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  ثَنٔي أَبٔي َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٕؽ  ِٔ ؤی١ٔ  أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح َِٟحٔذیٔث اٟلَّ  ا

ما ؿ، امسک نب رحب ےس ایس دنس ےک اسھت یہی رفاتی رمفی ےہ۔
ه
ط

 ادمح نب صفح، اربامیہ نب 

ما ؿ، امسک نب رحبادمح نب صفح، اربامیہ :  رافی
ه
ط

  نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

ی ہ اک ایبؿ
 م
 خ ہ ب
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ب٩ بظار، اح٤ذ ب٩ سٌیذ رباِط، و٫ب ب٩ جزیز، اح٤ذ، ٣ح٤ذ ب٩  ًبذاًََّي ب٩ ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ :  راوی

 اسحاٚ، یٌ٘وب ب٩ ًتبہ، ٣ح٤ذ ب٩ جبيَ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ حرضت جبيَ ب٩ ٣ل٥ٌ اپ٨ے واٟذ سے اور وہ ا٪ ٛے دادا

إر َوأَحِ  ُذ ب٩ُِ َبظَّ َّي َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ٕ َو٣َُح٤َّ اد ًََِّي ب٩ُِ َح٤َّ َ ًَِبُذ اِْل ث٨ََا  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َحذَّ اُٟوا َحذَّ َٗ ٌٔیٕذ اٟزِّبَأِطُّ  ٤َُذ ب٩ُِ َس

َذ ب٩َِ إِٔس  ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ُوُط  ِٔ َٟ تَب٨َِاُظ ٩ِ٣ٔ نُِشَختٔطٔ َوصََذا  َٛ ا٢َ أَِح٤َُذ  َٗ  ٕ وَب ب٩ِٔ َجزٔیز ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َی ُث  َٙ یَُحذِّ َح

ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ُجَبيَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أرَِعَ ًُتَِبَة  َّي اہللُ  ا٢َ أَتَي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ا٢َ ٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ َ٘ َٓ ابٔيٌّ 

اِس  َٓ ا٦ُ  ٌَ َِٜت اِْلَِن َِٜت اِْل٣ََِوا٢ُ َوَص٠َ ٔ ٌَٔیا٢ُ َو٧ُض ِٟ ًَِت ا ُُٔص َوَؿا ٍُ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ُجضَٔذِت اِْلَِن ٔٔ َّا َنِشَتِظ إ٧ٔ َٓ ٨ََٟا  ٙٔ اہللَ  َتِش

٥َ َویَِحَک أََتِذرٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٠َِیَک  ًَ ٍُ بٔاہللٔ  ٔٔ ًَََّي اہللٔ َوَنِشَتِظ و٢ُ َوَسبََّح َرُسو٢ُ اہللٔ بَٔک  ُ٘ ی ٣َا َت

٤َا َزا٢َ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي أََحٕذ َػَّ ٍُ بٔاہللٔ  َٔ ََ یُِشَتِظ َُّط  ا٢َ َویَِحَک إ٧ٔ َٗ َٖ َذَٟٔک فٔي ُوُجوظٔ أَِػَحابٔطٔ ث٥َُّ  َّي رُعٔ ُح َحت ُیَشبِّ

ََٜذا  َض َٟ ًَََّي َس٤َاَواتٔطٔ  َطُط  ًَِو٥ُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َویَِحَک أََتِذرٔی ٣َا اہللُ إٔ٪َّ رَعِ ٠ِ٘ٔطٔ َطأُِ٪ اہللٔ أَ َْ ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َٗ بَّةٔ  َو ُ٘ ِٟ ٌٔطٔ ٣ِٔث١َ ا بٔأََػابٔ

َٚ رَعِ  ِو َٓ إر فٔي َحٔذیثٔطٔ إٔ٪َّ اہلَل  ا٢َ اب٩ُِ َبظَّ َٗ ََٟیئٔمُّ بٔطٔ أَكٔیَم اٟزَِّح١ٔ بٔاٟزَّاٛٔٔب  َُّط  ٠َِیطٔ َوإ٧ٔ ًَ َٚ َٚ َس٤َاَواتٔطٔ َوَسا ِو َٓ ُطُط  ٔططٔ َورَعِ

 َّ ٤َُِٟثن ًََِّي َواب٩ُِ ا َ ِبُذ اِْل ًَ ا٢َ  َٗ َِٟحٔذیَث و  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٔذ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ وَب ب٩ِٔ ًُتَِبَة َوُجَبيَِ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َی إر  ي َواب٩ُِ َبظَّ

 ٌٔ ًَْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ یَِحیَي ب٩ُِ ٣َ ٠َِیطٔ َج٤َا ًَ طُ  َ٘ َٓ ٔحیُح َوا ٌٔیٕذ صَُو اٟؼَّ ٔ أَِح٤ََذ ب٩ِٔ َس َِٟحٔذیُث بٔإِٔس٨َاد ٔ َوا ظ ٤َِٟ َجذِّ ًََّٔيُّ ب٩ُِ ا ٔذینٔيِّ يٕن َو

َّي َو  ٤َُِٟثن ًََِّي َواب٩ِٔ ا َ ًَِبٔذ اِْل  َُ ا َوکَاَ٪ َس٤َا ـّ ا٢َ أَِح٤َُذ أَِی َٗ ٤َا  َٛ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ْة  ًَ إر ٩ِ٣ٔ نُِشَخٕة َوَرَواُظ َج٤َا اب٩ِٔ َبظَّ

نٔي َِ  َواحَٔذةٕ ٓامَٔی ب٠ََ

، فبھ نب رجری، ادمح، دمحم نب ااحسؼ، وقعیب نب ہبتع، دمحم نب ریبج نب دبعاالیلع نب امحد، دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، ادمح نب دیعس رابیط

دمحم نب رضحت ریبج نب معطم اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ولگ تقشم ںیم زپےئگ افر رھگ ابر افر اوماؽ مک وہےئگ افر اپس اکی داہییت دبف آای افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ومیشی الہک وہےئگ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےس رامرے فا ےط ابرش بلط رفامںیئ مہ اہلل ےک اپس آپ یک افسرش 

ہک ریتا ایتسانس وہ اجاتن ےہ وت ایک ہہک  اچ ےت ںیہ افر اہلل یک افسرش آپ ےک اپس اچ ےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 یک راہ ےہ؟ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل یک حیبست ایبؿ یک افر لسلسم حیبست افر اپیک ایبؿ رکےت رےہ اہیں کت ہک ) ارث

وسفس ےہ اہلل یک افسرش ںیہن یک اجیت طلغ ابت اک ارث( آپ ےک احصہب ےک رہچفں رپ یھب اظرہ وہےن اگل رھپ آپ ےن رفامای ہک ھجت رپ ا



 

 

یسک رپ اس یک ولخماقت ںیم ےس ےہ۔ اہلل یک اشؿ اس ےس ںیہک زایدہ میظع ےہ۔ ھجت رپ اوسفس ےہ ایک وت اجاتن ےہ ہک اہلل اک رعش اس 

رچرچاات ےہ سج  ےک آامسونں رپ اس رطح ےہ افر آپ ےن اینپ اویلگنں ےس ااشرہ رک ےک رفامای دبنگ یک رطح افر کشیب فہ رعش ایہل

رطح ہک اجکفہ وساری ےک ےنھٹیب ےس رچرچاات ےہ۔ دمحم انب اشبر ےن اینپ رفاتی ںیم رفامای ہک کشیب اہلل اےنپ رعش ےک افرپ ےہ افر اس 

اک رعش آامسونں ےک افرپ ےہ افر آےگ ایس رطح دحثی ایبؿ یک ہکبج دبعاالیلع افر دمحم نب ریبج نع اہیب نع دجہ ےک رطقی ےس 

ایبؿ یک ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی ادمح نب دیعس یک رفاتی فایل حیحص ےہ افر اکی امجتع ےن اس یک وماتقف یک دحثی 

ےہ نج ںیم ییحی نب نیعم، یلع نب ادملینی ںیہ افر اےس اکی امجتع ےن انب ااحسؼ ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ ےسیج ادمح ےن اہک افر 

 ر انب اشبر اک امسع اکی یہ ہخسن ےس ےہ وج ےھجم یچنہپ ےہ۔دبعاالیلع انب اینثمل اف

دبعاالیلع نب امحد، دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، ادمح نب دیعس رابیط، فبھ نب رجری، ادمح، دمحم نب ااحسؼ، وقعیب نب ہبتع، دمحم  :  رافی

 نب ریبج نب دمحم نب رضحت ریبج نب معطم اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

ی ہ اک ایبؿ
 م
 خ ہ ب

     1299    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

جابز ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ  اح٤ذ ب٩ حٔؽ، ابزاہی٥ ب٩ ك٤٬ا٪، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ٜذر، حرضت :  راوی

 حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ٩ًَِ ثَنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  ا٢َ َحذَّ َٗ ثَنٔي أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح ذٔ َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبَة  ِ٘ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ

٩ًَِ جَ  َٜٔذرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ٩ًَِ ٠َ٣َٕک ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ ا َث  ا٢َ أُذَٔ٪ لٔي أَِ٪ أَُحذِّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜةٔ اہللٔ ابٔز ٔ ٣َََلئ

 ٕ ًَا٦ ٍٔ ٣ٔائَةٔ  ََةُ َسِب ًَاتٔ٘ٔطٔ ٣َٔشي ٔلَي  زِٔغ إٔ٪َّ ٣َا بَيَِن َطِح٤َةٔ أُذ٧ُٔطٔ إ ٌَ ِٟ  ٩ِ٣ٔ َح٠َ٤َةٔ ا

ما ؿ، ومٰیس نب ہبقع، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع  ادمح
ه
ط

نب صفح، اربامیہ نب 



 

 

فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ےھجم ہی ااجزت دی یئگ ےہ ہک ںیم اہلل ےک رعش ےک ااھٹےن فاےل رفوتشں 

ے ںیم ایبؿ رکفں ہک اس ےک اکونں یک ول ےس دنکےھ کت اک درایمین افہلص است وس اسؽ یک اسمتف انتج ںیم ےس یسک رفےتش ےک ابر

 ےہ۔

ما ؿ، ومٰیس نب ہبقع، دمحم نب دکنمر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ  :  رافی
ه
ط

ادمح نب صفح، اربامیہ نب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

ی ہ اک ایبؿ
 م
 خ ہ ب

     1300    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٠ی٥ ب٩ ٣ولي، ًَّي ب٩ نص، ٣ح٤ذ ب٩ یو٧ص نشائي، ًبذاہلل ب٩ یزیذ ٣ِقی، رح٠٣ہ اب٩ ٤ًزا٪، ابویو٧ص  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَذ  ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ُذ ب٩ُِ یُو٧َُص ا٨ََّٟشائٔيُّ ا ًََّٔيُّ ب٩ُِ َنِصٕ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا  نٔي َحذَّ ٌِ ٠َ٣َُة َی ث٨ََا رَحِ ُئ َحذَّ ٤ُِِِٟقٔ  ا

ثَنٔي أَبُو یُو٧َُص ُس٠َ  ُٛ اب٩َِ ٤ًَِٔزاَ٪ َحذَّ ٔ اِْلیََة إٔ٪َّ اہلَل َیأ٣ُِزُ ُ َصٔذظ أ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َیِِقَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕ ٣َِولَي أَبٔي صَُزیَِزَة  ٥ِ أَِ٪ ِی٥ُ ب٩ُِ ُجَبيَِ

َّي اہللُ ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ َّا  ا َبٔؼي ٌّ الَي َس٤ٔی ٌَ ِؤٟطٔ َت َٗ ٔلَي  ٔلَي أَص٠َِٔضا إ ًَََّي تَُؤدُّوا اِْل٣ََا٧َأت إ ٍُ إٔبَِضا٣َُط  ـَ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ًَِی٨ٔطٔ  ًَََّي  َّٟتٔي َت٠ٔیَضا  ا٢َ اب٩ُِ أُذ٧ُٔطٔ َوا َٗ ِیطٔ  ٌَ ٍُ إِٔػَب ـَ ُؤَصا َوَی َیِِقَ

 ٔ نٔي إ ٌِ ُئ َی ٤ُِِِٟقٔ ا٢َ ا َٗ َِٟحِض٤ٔیَّةٔ یُو٧َُص  ًَََّي ا ا٢َ أَبُو َداُود َوَصَذا َردٌّ  َٗ ا  ا َوَبَصّ ٌّ نٔي أَ٪َّ ِهَّلِل َس٤ِ ٌِ َْ َی ٍْ َبٔؼي  ٪َّ اہللَ َس٤ٔی

ےت یلع نب رصن، دمحم نب ویسن اسنیئ، دبعاہلل نب سیدی رقمی، رحہلم انب رمعاؿ، اوبویسن میلس نب ومیل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفام

ھا  ےس اہلل اعتیل  ںیہ ہک

هل

 دفاالامانت اٰیل ا

ئ
 

ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی آتی زپےتھ وہےئ انس اؿ اہلل ای رممک اؿ ئ

می عا ریصبا کت رھپ اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی
َ
 ہک ےک وقؽ اؿ اہل اکؿ 



 

 

می عا  ریصبا زپےتھ فتق ااشرہ رکےن اانپ
َ
 اوگناھٹ اکؿ رابرک رپ رےھک وہےئ ںیہ افر اہشدت یک ایلگن وک اینپ آھکن رپ رےھک وہےئ ںیہ )

ےیک ےیل اہلل اعتیل یک تفص عمس فرصب یک رطػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ہک ہی ابت زپےتھ ںیہ افر اینپ دفونں اایلگنں )اکؿ افر آھکن رپ( رےتھک ںیہ۔ دمحم نب ویسن ےن اہک ہک دبعاہلل نب سیدی فآہل فملس وک داھکی

 (ارقملی ےن رفامای ہک ہی ااشرہ رکان ہیمہج رپ رد ےہ )فہ افصت ابری اعتیل ےک اقلئ ںیہن

رقمی، رحہلم انب رمعاؿ، اوبویسن میلس نب ومیل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل یلع نب رصن، دمحم نب ویسن اسنیئ، دبعاہلل نب سیدی  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ددیار ابری اعتیل اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ددیار ابری اعتیل اک ایبؿ

     1301    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، وٛیٍ، ابواسا٣ہ، اس٤اًی١، ابوْاٟذ، ٗیص ب٩ ابوحاز٦، حرضت جزیز رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ ب٩ ًبذاہلل

ٍْ َوأَبُو أَُسا٣َةَ  ث٨ََا َجزٔیْز َوَوٛٔی ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٔ  َحذَّ ٩ًَِ َجزٔیز ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ أٟٕذ  َْ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔي  ٩ًَِ إِٔس٤َ

َٟیِ   ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ٔلَي ا ٨ََوَز إ َٓ ٥َ ُج٠ُوّسا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ا٢َ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ َة  ًَِْشَ  ٍَ ِی٠ََة أَِربَ َٟ َِٟبِذرٔ   ٠ََة ا

 ًَ ٠َبُوا  ِِ ََ ُت ُت٥ِ أَِ٪  ٌِ إِٔ٪ اِسَتَل َٓ وَ٪ فٔي ُرِؤیَتٔطٔ  ا٣ُّ ـَ ََ ُت ٤َا َتزَِوَ٪ َصَذا  َٛ  ٥ُِ ََِوَ٪ َربَّٜ َ ٥ُِ َست َّٜ ٤ِٔص إ٧ٔ َٔ اٟظَّ ِب١َ ك٠ُُو َٗ  ٕ ََّي َػََلة

 َٗ ِح بَٔح٤ِٔذ َربَِّک  َٖ َسبِّ ٔ اِْلیََة  أَ صَٔذظ ٠ُوا ث٥َُّ ََقَ ٌَ ِٓ ا َٓ وبَٔضا  ِب١َ َُغُ َٗ وبَٔضاَو ِب١َ َُغُ َٗ ٤ِٔص َو َٔ اٟظَّ  ِب١َ ك٠ُُو

امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، فعیک، اوبااسہم، اامسلیع، اوباخدل، سیق نب اوباحزؾ، رضحت رجری ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ 

ہل فملس ےن وچدوھںی ےک اچدن وک اکی ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآ



 

 

رظن داھکی رھپ رفامای ہک مت رقنعبی اےنپ رپفرداگر وک دوھکی ےگ سج رطح اس اچدن وک مت دھکی رےہ وہ ہک اس دےنھکی ںیم مت اکی 

زفں )رجف دفرسے رپ ازداحؾ ںیہن رکےت۔ سپ ارگ مت ےس وہ ےکس وت مت وسرج ےنلکن ےس ےلہپ افر وسرج رغفب وہےن ےس ےلہپ ہک امن
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۔ سپ آپ حیبست ایبؿ فرصع( یک افحتظ رک وکس وت رک ول۔ رھپ آپ ےن ہی آتی زپیھ۔ 

 ےیجیک اےنپ رپفرداگر یک رعتفی یک وسرج ےس ےنلکن ےس ےلہپ افر وسرج ےنلکن ےک دعب۔

 رجری، فعیک، اوبااسہم، اامسلیع، اوباخدل، سیق نب اوباحزؾ، رضحت رجری ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل امثعؿ نب اوبہبیش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ددیار ابری اعتیل اک ایبؿ

     1302    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحاٚ ب٩ اس٤اًی١، سٔیا٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُط  ٌَ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َػأٟٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔی١َ َحذَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ُث  یَُحذِّ

 ٔ ََة ضٔي ٤ِٔص فٔي اٟوَّ وَ٪ فٔي ُرِؤَیٔة اٟظَّ ارُّ ـَ ا٢َ َص١ِ ُت َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ََ  ٧َاْض یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧َََزی َرب٨ََّا َیِو٦َ ا اُٟوا  َٗ َِٟیَشِت فٔي َسَحابَٕة 

َِٟی٠َ   ٔ ٤َز َ٘ ِٟ وَ٪ فٔي ُرِؤیَةٔ ا ارُّ ـَ ا٢َ َص١ِ ُت َٗ ََّ ٔ وَ٪ فٔي ُرِؤیَتٔطٔ إ ارُّ ـَ ََ ُت  ٔ ٔسي بَٔیٔذظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ  ََ اُٟوا  َٗ َِٟیَص فٔي َسَحابَٕة  َِٟبِذرٔ  َة ا

وَ٪ فٔي ُرِؤَیٔة أََحذٔص٤َٔا ارُّ ـَ ٤َا ُت َٛ 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ااحسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ولوگں 

 فآہل فملس ےس اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ اےنپ رب وک ایقتم ےک دؿ دںیھکی ےگ آپ ےن رفامای ایک مت دفرہپ ےک

 رات وک اچدن وک فتق وسرج وک دےنھکی ںیم وکیئ رپاشیین ااھٹےت وہ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ ےن رفامای ہک ایک مت وچدوھںی

دےنھکی ںیم وکیئ لکشم شیپ آیت ےہ ہکبج ارب یھب ہن وہ؟ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ںیہن آپ ےن رفامای ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک 

 ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ مت وک اےنپ رپفرداگر وک دےنھکی ںیم یھب وکیئ لکشم ںیہن وہیگ وساےئ اینت لکشم ےک ینتج وسرج ای اچدن ںیم ےس



 

 

 یسک وک دےنھکی ںیم وہیت ےہ۔

 ااحسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ددیار ابری اعتیل اک ایبؿ

     1303    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، یٌَّي ب٩ ًلاء، وٛیٍ، ٣وسٰي ب٩ حذض، ابورزی٩ ً٘یَّي :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ  اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ََّي ب٩ِٔ َحذَّ ٌِ ٩ًَِ َی نَي  ٌِ ٤َِٟ َبُة ا ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ٣ُ

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ  َٗ ِیَّٔيِّ  َ٘ ٌُ ِٟ ا٢َ ٣ُوَسي ا َٗ ٩ًَِ أَبٔي َرٔزی٩ٕ  ا٢َ ٣ُوَسي اب٩ِٔ ًُُذٕض  َٗ  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ا٢َ ًََلإئ  َٗ ٨َا یََزی َربَُّط   أَک٠ُُّ

اذٕ ٣ُِخ٠ّٔیا  ٌَ ا٢َ ابِ اب٩ُِ ٣ُ َٗ ٤ََز  َ٘ ِٟ ٥ُِٜ یََزی ا َِٟیَص ک٠ُُّ ا٢َ یَا أَبَا َرٔزی٩ٕ أَ َٗ ٠ِ٘ٔطٔ  َْ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو٣َا آیَُة َذَٟٔک فٔي  ِی٠ََة بٔطٔ یَِو٦َ ا َٟ اذٕ  ٌَ ٩ُ ٣ُ

 َّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ اذٕ  ٌَ ا٢َ اب٩ُِ ٣ُ َٗ ًَِو٥ُ  َٓاہللُ أَ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت بَََّي  ا  َ٘ َٔ َِٟبِذرٔ ٣ُِخ٠ّٔیا بٔطٔ ث٥َُّ اتَّ ًَِو٥ُ ا َٓاہللُ أََج١ُّ َوأَ ٙٔ اہللٔ  ٠ِ َْ  ٩ِ٣ٔ ْٙ ٠ِ َْ  ٤َا صَُو 

ومیس نب اامسلیع، امحد، دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، یلعی نب اطعء، فعیک، ومٰیس نب دحس، اوبرزنی یلیقع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ای 

 اگ؟ دیبع اہلل نب اعمذ رافی ےتہک ںیہ ہک ایک رہ صخش اہنت اہلل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ںیم ےس رہ اکی اےنپ رب وک دےھکی

وک دےھکی اگ؟ افر اس یک ولخماقت ںیم اس یک ایک  لاؽ ےہ؟ آپ ےن رفامای ہک اے اوبرزنی ایک مت ںیم ےس رہ اکی وچدوھںی ےک اچدن وک 

یل وت تہب تمظع فاےل ںیہ اچدن وت اہلل یک ولخماقت ںیم ےس اگل اگل )اہنت( ںیہن داتھکی؟ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن۔ رفامای ہک رھپ اہلل اعت

 اکی ولخمؼ ےہ سپ اہلل وت زایدہ زبرگ افر امظع ںیہ۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، یلعی نب اطعء، فعیک، ومٰیس نب دحس، اوبرزنی یلیقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ددیار ابری اعتیل اک ایبؿ

     1304    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًَل ء، ابواسا٣ہ، ٤ًز ب٩ ح٤زہ، سا٥ٟ، حرضت سا٥ٟ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َ َحذَّ ا٢َ َسا٥ْٟٔ أ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َح٤ِزََة  ََص٥ُِ  َ َ ِْ ََلٔئ أَ٪َّ أَبَا أَُسا٣ََة أَ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ًَبُِذ أَبٔي َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ََِٔي  َ َ ِْ

٤َاَوأت یَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِلؤی اہللُ اٟشَّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟی٤ِنَي ث٥َُّ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ُذص٩َُّ بَٔیٔذظٔ ا ُْ ِ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ث٥َُّ َیأ ِو٦َ ا

ا٢َ ا َٗ ُذص٩َُّ  ُْ ِ ُوَ٪ ث٥َُّ یَِلؤی اِْلََرٔؿيَن ث٥َُّ َیأ َِّ ََٜ ٤َُِٟت َِٟحبَّاُروَ٪ أَی٩َِ ا ٠٤َُِٟٔک أَی٩َِ ا و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ ی ث٥َُّ َی ٔ اِْلَُِخَ ََلٔئ بَٔیٔذظ ٌَ ِٟ ب٩ُِ ا

٠٤َُِٟٔک  و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ ُوَ٪ َی َِّ ََٜ ٤َُِٟت َِٟحبَّاُروَ٪ أَی٩َِ ا  أَی٩َِ ا

 امثعؿ نب اوبہبیش، دمحم نب الع ء، اوبااسہم، رمع نب زمحہ، اسمل، رضحت اسمل ےتہک ںیہ ہک ےھجم رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع

رفز آامسونں وک ٹیپل دںی ےگ رھپ اںیہن اےنپ داےنہ ےن التبای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ایقتم ےک 

اہھت ںیم ےل رک رفامںیئ ےگ؟ ںیم ابداشہ وہں اہکں ںیہ زربدیم  رکےن فاےل؟ اہکں ںیہ ربکت افر ڑبایئ رکےن فاےل؟ رھپ اہلل اعتیل 

ابداشہ وہں اہکں ںیہ ربج رکےن  زونیمں وک ٹیپل دںی ےگ افر اںیہن وقبؽ انب االعلء اےنپ دفرسے اہھت ںیم ےل رک رفامںیئ ےگ ںیم

 فاےل؟ اہکں ںیہ ڑبایئ رکےن فاےل۔

 امثعؿ نب اوبہبیش، دمحم نب الع ء، اوبااسہم، رمع نب زمحہ، اسمل، رضحت اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ابری اعتیل اک ایبؿ ددیار

     1305    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، ابوًبذاہلل، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحذَّ ِبٔذ اہللٔ اِْلَََغِّ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

َّي َیبِ  ٧َِیا َحت ٔلَي َس٤َأئ اٟذُّ َِٟی٠َٕة إ ا٢َ َی٨ِز٢ُٔ َرب٨َُّا ک١َُّ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َٓ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ و٢ُ ٩ِ٣َ َقي ث٠ُُُث ا٠َِّٟی١ٔ اِْلَٔخُ  ُ٘ َی

َٟطُ  أَُرِٔفَ  َٓ ِٔي  رٔفُ ِِ ًِٔلَیطُ ٩ِ٣َ َیِشَت
ُ أ َٓ َُٟط ٩ِ٣َ َیِشأَُٟنٔي  أَِسَتحٔیَب  َٓ  یَِذًُؤِي 

ھا ب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 

 

َ

یبنعق، امکل، انب 

 رامرا رپفرداگر زعفلج رہ رات بج آرخی اکی اہتیئ رات رہ اجیت ےہ آامسؿ داین رپ زنفؽ رفامات ےہ افر ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

رفامات ےہ ہک وکؿ ےہ ھجم ےس امےنگن فاال ہک اس یک داع وک وبقؽ رکفں۔ وکؿ ےہ ھجم ےس وساؽ رکات ےہ اےس اطع رکفں وکؿ ھجم ےس 

 رفغمت اک عابل ےہ ہک ںیم اس یک رفغمت رک دفں۔

ھا ب، اوبہملس نب دبعارلنمح، اوبدبعاہلل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 یبنعق، امکل، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ ااحدثی نج ےک ادنر رقآؿ رکمی اک ذترکہ ےہ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ااحدثی نج ےک ادنر رقآؿ رکمی اک ذترکہ ےہفہ 

     1306    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، ارسائی١، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ِيَہ، سا٥ٟ، حرضت جابزب٩ ًبذاہلل :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪  ائٔی١ُ َحذَّ ٧َََا إرِٔسَ َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ََةٔ  ٤ُِِٟٔي ب٩ُِ ا

وِ  َٗ ٔلَي  ََ َرُج١ْ یَِح٠ٔ٤ُنٔي إ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٕٔ ٔ ٤َِِٟوٗ ًَََّي ا٨َّٟأض فٔي ا َشُط  ِٔ زُٔق َن ٌِ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ؤِيَػَّ ٌُ ِذ ٨َ٣َ َٗ ِیّظا  إٔ٪َّ َُقَ َٓ أَِ٪  ٣ٔطٔ 



 

 

ِّي ٦َ َرب َّ لََکَ  أُب٠َِّ

دمحم نب ریثک، ارسالیئ، امثعؿ نب  ریغہ، اسمل، رضحت اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس تین اےنپ آپ 

ااھٹ ےل ےلچ ویکہکن وک ومفق )فوقػ رعافت یک ہگج( ںیم ولوگں ےک اسےنم شیپ ایک افر رفامای ہک? وکیئ رمد ےہ وج ےھجم اینپ وقؾ ںیم 

 رقشی ےن ےھجم عنم رکدای ےہ اس ابت ےس ہک اےنپ رپفرداگر ےک الکؾ وک ناچہون۔

 دمحم نب ریثک، ارسالیئ، امثعؿ نب  ریغہ، اسمل، رضحت اجربنب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 فہ ااحدثی نج ےک ادنر رقآؿ رکمی اک ذترکہ ےہ

     1307    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١ ب٩ ٤ًز، ابزاہی٥، ٣وسي، اب٩ ابوزائذہ، ٣حاٟذ، ًا٣ز، طٌبي، ًا٣ز ب٩ طہز :  راوی

٧َََا  َ َ ِْ َ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٤ًََُز أ ث٨ََا إِٔس٤َ ٔ َحذَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔبيَّ  ٌِ نٔي اٟظَّ ٌِ ٕ َی ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحأٟٕذ  ٧َََا اب٩ُِ أَبٔي َزائَٔذَة  َ َ ِْ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي أَ

َحُک ٩ِ٣ٔ  ـِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ حُِٜٔت  ـَ َٓ َٟطُ آیَّة ٩ِ٣ٔ اِْل٧ِٔحٔی١ٔ  أَ اب٩ِْ  ََِٓقَ ٨ُِت ٨ًَِٔذ ا٨ََّٟحأشيِّ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٦ٔ اہللٔ ب٩ِٔ َطِضز  لََکَ

اامسلیع نب رمع، اربامیہ، ومیس، انب اوبزادئہ، اجمدل، اعرم، یبعش، اعرم نب رہش ےتہک ںیہ ہک ںیم اجنیش )ابداشہ ہشبح( ےک اپس، اس 

 ےک اکی ےٹیب ےن الیجن یک اکی آتی زپیھ وت ںیم سنہ زپا وت اجنیش ےن اہک ہک مت اہلل ےک الکؾ ےس سنہ رےہ وہ۔

 ربامیہ، ومیس، انب اوبزادئہ، اجمدل، اعرم، یبعش، اعرم نب رہشاامسلیع نب رمع، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فہ ااحدثی نج ےک ادنر رقآؿ رکمی اک ذترکہ ےہ

     1308    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٠امی٪ ب٩ داؤد ٬٣زی، ًبذاہلل ب٩ و٫ب، یو٧ص ب٩ یزیذ، اب٩ ط٬اب، حرضت رعوہ ب٩ زبيَ، سٌیذ ب٩ ٣شیب  :  راوی

 ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ اور ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل ےن حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ِبُذ  ًَ ٧َََا  َ َ ِْ ٤َِِٟضزٔیُّ أَ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ََِٔي  َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََِٔي یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَذ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب 

 ٩ًَِ ًَِبذٔ اہللٔ  إؾ َوًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ  َّٗ ٤َُة ب٩ُِ َو َ٘ ٠ِ ًَ ٤َُِٟشیَّٔب َو ٌٔیُذ ب٩ُِ ا ٔ َوَس َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيَِ َ رُعِ ث ًَائَٔظَة َوک١ٌُّ َحذَّ نٔي َحٔذیٔث 

ٕ یُِتََّي ٔسي کَاَ٪ أَِحَِقَ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یََت٥ََّ٠ََ اہللُ فٔيَّ بٔأ٣َِز ِٔ ِِٔي فٔي َن ََٟظأ َِٟت َو ا َٗ َِٟحٔذیٔث  ّة ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٔ  كَائ

ھا ب، رضحت رعفہ نب زریب، دیعس نب بیسم ہمقلع نب فاقص افر 

 

َ

رری، دبعاہلل نب فبھ، ویسن نب سیدی، انب 
ھ
م

امیلسؿ نب داؤد 

دبعاہلل ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع یک دحثی ایبؿ یک افر بس ےن ھجم ےس دحثی اک اکی زج یہ ایبؿ ایک ہک دیبع اہلل نب 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیھت ہک ریما اےنپ ابرے ںیم رتمک وہےن اک ایخؽ اھت اس ابت ےس ہک اہلل اعتیل ریمے ابرے 

 ہلم اک ہک وج ہشیمہ التفت ایک اجات رےہ اگ۔ںیم ھچک الکؾ رفامںیئ ےگ اےسی اعم

ھا ب، رضحت رعفہ نب زریب، دیعس نب بیسم ہمقلع نب  :  رافی

 

َ

رری، دبعاہلل نب فبھ، ویسن نب سیدی، انب 
ھ
م

امیلسؿ نب داؤد 

 فاقص افر دیبعاہلل نب دبعاہلل ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 فہ ااحدثی نج ےک ادنر رقآؿ رکمی اک ذترکہ ےہ

     1309    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ٨٣ہ ب٩ ٤ًزو، سٌیذ ب٩ جبيَ، حرضت اب٩ ًباض رضي :  راوی



 

 

ٌٔیٔذ ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ َس ٤ِزٕو  ًَ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ َبيَِ

 ِ ُِٟحَشي َِٟحَش٩َ َوا وِّذُ ا ٌَ ٥َ یُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٕة َو٩ِ٣ٔ کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ةٔ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِیَلإ٪ َوَصا٣َّ ا٣َّ ٤َا ب٤َٔ٠ََٔأت اہللٔ اٟتَّ ُٛ َن أًُٔیُذ

 َٙ وِّذُ بٔض٤َٔا إِٔس٤َأًی١َ َوإِٔسَح ٌَ ٥ِ ُی ُٛ و٢ُ کَاَ٪ أَبُو ُ٘ ٕة ث٥َُّ َی َّ٣ ََ ًَيِٕن   ک١ُِّ 

 اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، وصنمر، ہنم نب رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، رضحت نسح ریض اہلل اعتیل ہنع فنیسح ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ےیل انپہ اماگن رکےت ےھت افر رفامےت 

ؿ ےس افر رہ زرہیلی زیچ ےس افر رظن دب ےس ےھت ہک ںیم مت دفونں وک اہلل اعتیل ےک اکلم افر وپرے املکت یک انپہ ںیم داتی وہں رہ اطیش

وج ےنگل فایل وہ رھپ رفامےت ںیہ ہک اہمترے ابپ )دج ادجم رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ( رضحت اامسلیع ہیلع االسلؾ افر رضحت ااحسؼ 

 ہیلع االسلؾ ےک ےیل اؿ یہ املکت ےس انپہ اماگن رکےت ےھت۔

 ہنم نب رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعامثعؿ نب اوبہبیش، رجری، وصنمر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 فہ ااحدثی نج ےک ادنر رقآؿ رکمی اک ذترکہ ےہ

     1310    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذب٩ ابورسیخ رازی، ًَّي حشين ب٩ ابزاہی٥، ًَّي، ٣ش٥٠، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣رسوٚ، حرضت ًبذاہلل  :  راوی

 ب٩ ٣شٌود رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ُِٟحَشئِن اب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًََّٔيُّ ب٩ُِ ا یِٕخ اٟزَّازٔیُّ َو ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ أَبٔي رُسَ ث٨ََا َحذَّ اؤیََة َحذَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اُٟوا َحذَّ َٗ ًََّٔيُّ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َو

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبذٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَُِع  َ ٍَ اِْل َِٟوحِٔي َس٤ٔ َذا َت٥ََّ٠ََ اہللُ بٔا

٤َأئ  ٔ أَص١ُِ اٟشَّ َّي َیأِتَٔیُض٥ِ ٔجََِ َذَٟٔک َحت َٛ ََل َیزَاُٟوَ٪  َٓ وَ٪  ُ٘ ٌَ ُیِؼ َٓ ا  َٔ ًَََّي اٟؼَّ ٠ِٔش٠َٔة  َحزِّ اٟشِّ َٛ ٤َأئ َػ٠َِؼ٠َّة  َّي إَٔذا ٠ٟٔشَّ ی١ُ َحت



 

 

ِٟحَ  و٢ُ ا ُ٘ َی َٓ ا٢َ َربَُّک  َٗ وُٟوَ٪ یَا ٔجََِٔی١ُ ٣َاَذا  ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُٗوبٔض٥ِٔ   ٩ًَِ  ََ ُٓزِّ َّٙ َجائَُض٥ِ ٔجََِٔی١ُ  َِٟح َّٙ ا َِٟح وُٟوَ٪ ا ُ٘ َی َٓ  َّٙ 

ادمحنب اوبرسجی رازی، یلع نیسح نب اربامیہ، یلع، ملسم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل 

ےت ںیہ وت اکی آامسؿ اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج اہلل اعتیل فیح ےک ذرہعی الکؾ رفام

فاےل دفرسے آامسؿ ےس زریجن ےنچنیھک یک آفاز ےتنس ںیہ افص اہپڑ رپ۔ رھپ فہ  ے وہش وہاجےت ںیہ افر لسلسم ایس احتل ںیم ر ےت ںیہ 

اہیں کت ہک ربجالیئ اؿ ےک اپس آےت ںیہ افر اؿ یک ربھگاٹہ دفر وہاجیت ےہ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک اے ربجالیئ 

 پ ےک رپفرداگر ےن ایکرفامای ربجالیئ ےتہک ںیہ ہک چس رفامای فہ ےتہک ںیہ ہک چس رفامای۔آ

ادمحنب اوبرسجی رازی، یلع نیسح نب اربامیہ، یلع، ملسم، اوباعمفہی، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد  :  رافی

 ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایقتم ںیم ااھٹےئ اجےن افر وصر اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم ںیم ااھٹےئ اجےن افر وصر اک ایبؿ

     1311    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٤ًزو حـوراِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٣٥٠شذد، ٤ٌ٣تَ، اس٥٠، بْش ب٩ طِاٖ، حرضت  :  راوی

ًَِبذٔ   ٩ًَِ  ٕٖ ا َِ ٩ًَِ بِْٔشٔ ب٩ِٔ َط ث٨ََا أَِس٥ُ٠َ  ا٢َ َحذَّ َٗ ُت أَبٔي  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ٤ِزٕو  ًَ  اہللٔ ب٩ِٔ 

ا٢َ اٟ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُخ ٓٔیطٔ َػَّ َٔ ْ٪ ی٨ُِ وُر ََقِ  ؼُّ

رر، املس، رشب نب اغشػ، رضحت دیبع اہلل نب رمعف وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن 

 

می
مع

دسمد، 

 رفامای ہک وصر اکی ھکنس ےہ سج ںیم وھپاکن اجےئ اگ۔



 

 

رر، املس، رشب نب اغشػ، رضحت دیبعاہلل نب رمعف  :  رافی

 

می
مع

 وضحرارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملسدسمد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ایقتم ںیم ااھٹےئ اجےن افر وصر اک ایبؿ

     1312    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ابوز٧اد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ ک١َُّ اب٩ِٔ َحذَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ي اہللُ 

ُب آَد٦َ َتأِک١ُُ اِْلَِر  َّٛ َٙ َوٓٔیطٔ یَُز ٔ ٠ ُْ ٧َٔب ٨ِ٣ٔطُ  ًَِحَب اٟذَّ  ََّ ٔ  ُق إ

یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

ا ء دبؿ وک زنیم اھک رک متخ رکد یت ےہ وساےئ رزیھ یک ڈہی ےک 

 

ض
ؼ
ہک اس ےس ااسنؿ دیپا ایک ایگ افر ایقتم ںیم ایس ےس آدیم یک امتؾ ا

 رمبک رک ےک ااھٹای اجےئ اگ۔

 یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افشتع اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ایبؿ



 

 

     1313    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، سبلا٦ ب٩ رحیث، اطٌث حذاِي، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

أِيِّ  ُِٟحذَّ َث ا ٌَ ٩ًَِ أَِط یِٕث  ث٨ََا َبِشَلا٦ُ ب٩ُِ رُحَ ٕب َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

تٔي ٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ََٜبائٔز ًَتٔي ْٔلَص١ِٔ اِل ا َٔ ا٢َ َط َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

امیلسؿ نب رحب، ست ظا ؾ نب رحثی، اثعش دحاین، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 تع اؿ ولوگں ےک ےیل وہیگ وج ہریبہ انگوہں ےک رم بک وہں ےگ ریمی اتم ںیم ےس۔رفامای ہک ریمی افش

 امیلسؿ نب رحب، ست ظا ؾ نب رحثی، اثعش دحاین، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿافشتع 

     1314    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، حش٩ اب٩ ذٛوا٪، ابورجاء، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ثَنٔي ٤ًَِٔزاُ٪  ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا أَبُو َرَجإئ  َواَ٪ َحذَّ ِٛ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َذ ٩ًَِ ا ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي  َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ب٩ُِ حَُؼيِٕن 

ِوَ٪ ا َِٟح٨ََّة َویَُش٤َّ ٠ُوَ٪ ا ُْ َیِذ َٓ ٕذ  ٔة ٣َُح٤َّ ًَ ا َٔ ِو٦ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ بَٔظ َٗ ُد  ا٢َ یَِْخُ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   َِٟحَض٤َّ٨ٔیِّيَن اہللُ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اکی دسمد، ییحی، نسح انب ذوکاؿ، اوبراجء، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص

امجتع دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افسرش ےس آےگ ےس ےلکن یگ افر فہ ولگ رھپ تنج ںیم دالخ وہں ےگ افر اؿ اک انؾ نج ںیم 

 راھک اجےئ اگ۔



 

 

 دسمد، ییحی ، نسح انب ذوکاؿ، اوبراجء، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 افشتع اک ایبؿ

     1315    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز ب٩ ًبذاہلل :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪  َّي اہللَُحذَّ ُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔي ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ  

بُوَ٪  َِٟح٨َّةٔ َیأِک٠ُُوَ٪ ٓٔیَضا َوَیِْشَ و٢ُ إٔ٪َّ أَص١َِ ا ُ٘  َی

ت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، اشمع، اوبایفسؿ، رضح

 رفامےت وہےئ انس ہک کشیب الہ تنج، تنج ےک اباغت ےس اھکںیئ ےگ افر ںیئپ ےگ۔

 امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج افر منہج یک قیلخت اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنج افر منہج یک قیلخت اک ایبؿ

     1316    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابوہزیزہ،٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

ا٢َ ٟٔحََِٔٔی١َ اذَِصِب  َٗ َِٟح٨ََّة  َٙ اہللُ ا ٠َ َْ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ََ َوَس٠َّ ا٢َ أَِی َربِّ َؤًزَّتَٔک  َ٘ َٓ َِٟیَضا ث٥َُّ َجاَئ  ٔ ٨ََوَز إ َٓ ََٓذَصَب  ِیَضا  َٟ ٔ َٓا٧ُِوزِ إ

 َٓ ِیَضا  َٟ ٔ َٓا٧ُِوزِ إ ا٢َ یَا ٔجََِٔی١ُ اذَِصِب  َٗ ٤َََِٟارٔظٔ ث٥َُّ  َضا بٔا َّٔ ٠ََضا ث٥َُّ َح َْ ََّ َد ٔ ٍُ بَٔضا أََحْذ إ َِٟیَضا ث٥َُّ َجاَئ َیِش٤َ ٔ ٨ََوَز إ َٓ ا٢َ أَِی  َذَصَب  َ٘ َٓ

ا٢َ یَا ٔجََِٔی١ُ اذِصَ  َٗ َٙ اہللُ ا٨َّٟاَر  ٠َ َْ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ََضا أََحْذ  ُْ ََ یَِذ ٔظیُت أَِ٪  َْ ِذ  َ٘ َٟ ٨ََوزَ َربِّ َؤًزَّتَٔک  َٓ ََٓذَصَب  ِیَضا  َٟ ٔ ا٧ُِوزِ إ َٓ ِب 

ٍُ بَٔضا أَحَ  ََ َیِش٤َ ا٢َ أَِی َربِّ َؤًزَّتَٔک  َ٘ َٓ َِٟیَضا ث٥َُّ َجاَئ  ٔ ِیَضا إ َٟ ٔ َٓا٧ُِوزِ إ ا٢َ یَا ٔجََِٔی١ُ اذَِصِب  َٗ َضَوأت ث٥َُّ  َضا بٔاٟظَّ َّٔ َح َٓ ٠َُضا  ُْ َیِذ َٓ ْذ 

٠َضَ  َْ ََّ َد ٔ ََ یَِبَقي أََحْذ إ ٔظیُت أَِ٪  َْ ِذ  َ٘ َٟ ا٢َ أَِی َربِّ َؤًزَّتَٔک  َ٘ َٓ َِٟیَضا ث٥َُّ َجاَئ  ٔ ٨ََوَز إ َٓ  آََذَصَب 

رمعف، اوبہملس، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج اہلل ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب 

ےن تنج وک دیپا ایک وت رضحت ربجالیئ ےس رفامای ہک اجؤ اےس دوھکی فہ ےئگ افر تنج وک اکی رظن داھکی رھپ رشتفی الےئ افر رفامای ہک 

اسی ںیہن وج تنج ےک ابرے ںیم ےنس )فاہں ےک شیع فآراؾ ےک ابرے ںیم(  رگ اے ریمے رب آپ یک زعت یک مسق۔ وکیئ صخش ا

ہی ہک اس ںیم دالخ وہ اجےئ۔ رھپ اہلل ےن تنج وک رکمفاہت ےس ڈاھپن دای افر ربجالیئ ےس رفامای اجفء افر اےس دوھکی۔ فہ ےئگ افر 

 ےھجم ڈر ےہ ہک اس ںیم وکیئ دالخ ہن وہ ےکس اگ۔ اےس رظن داھکی رھپ رشتفی الےئ وت رفامای ہک اے ریمے رب آپ یک زعت یک مسق

رظن رھپ وضحر ارکؾ ےن رفامای ہک بج اہلل اعتیل ےن منہج وک دیپا رفامای وت رفامای ہک اے ربجالیئ۔ اجؤ افر ےس دوھکی فہ ےئگ افر اےس اکی 

 )ےک اوحاؽ ےنس( افر اس ںیم دالخ دھکی رک آےئ افر رفامای ہک اے ریمے رپفرداگر آپ یک زعت یک مسق! وکیئ ااسی ںیہن ہک منہج

وہاجےئ۔ رھپ اہلل ےن اےس وہشات ےس رھب دای رھپ رفامای ہک اے ربجالیئ! اجؤ افر ےس دوھکی فہ ےئگ افر اےس اکی رظن داھکی رھپ آےئ 

 ہن رےہ اگ۔وت رعض ایک اے ریمے رپفرداگر آپ یک زعت افر زبریگ یک مسق۔ ےھجم ڈر ےہ ہک وکیئ اس ںیم دالخ وہےن ےس ابیق 

 ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمعف، اوبہملس، اوبرہریہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 تنج افر منہج یک قیلخت اک ایبؿ

     1317    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، ٣شذد، ح٤اد ب٩ زیذ، ایوب، ٧آٍ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ ْد  ٕب َو٣َُشذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َّي َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

٤َا بَيَِن َجزِبَاَئ َوأَذُِرَح  َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أ٣ََا٥ُِٜ٣َ َحِوّؿا ٣َا بَيَِن ٧َاحَٔیتَِیطٔ   اہللُ 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد نب زدی، اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ

فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب اہمترے اسےنم )تہب دلج ایقتم ںیم( اکی وحض وہاگ سج ےک دفونں انکرفں ےک درایمؿ اانت افہلص 

 وہاگ ہک انتج، ، رجابء، ، افر اذرح ںیم۔

 ریض اہلل اعتیل ہنع امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد نب زدی، اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنج افر منہج یک قیلخت اک ایبؿ

     1318    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ٣زہ، ابوح٤زہ حرضت زیذ ب٩ ار٥ٗ رضي اہلل تٌالي ٨ًہحٔؽ ب٩ ٤ًز٤٧زی، طٌبہ،  :  راوی

٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي َح٤ِزََة  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  َحذَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َٗ أَِر

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ٠ُُِٗت َػَّ ا٢َ  َٗ َِٟحِوَق  ًَََّيَّ ا ٩ِ یَزٔدُ  ٕٔ ُجزِٕئ ٤٣َّٔ ِٟ ا٢َ ٣َا أْمُتَْن ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٣ٔائَةٔ أَ َ٘ َٓ  َّ ٔ ٨َِٟا ٨ِ٣َز ٨َزَ َٓ ٨ُِت٥ِ  ٥َ  ُٛ  ٥ِ َٛ

ٍُ ٣ٔائَٕة أَِو ث٤ََأ٪ ٣ٔائَةٕ  ا٢َ َسِب َٗ  َیِو٣َئٕٔذ 



 

 

اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ یبن یلص اہلل ہیلع صفح نب رمعرمنی، ہبعش، رمعفنب رمہ، اوبزمحہ رضحت زدی نب ارمق ریض 

فآہل فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم ےھت سپ مہ ےن اکی ہگج زپاؤ ڈاال آپ ےن رفامای ہک مت الھک ازجاء ںیم ےس اکی زجء یھب ںیہن وہ وج 

گ اس دؿ ےنتک ےھت؟ رفامای ہک است وس وحض وکرث رپ ریمے اپس آںیئ ےگ۔ رمعہ نب رمة ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن زدی ےس اہک ہک آپ ول

 ای آھٹ وس۔

 صفح نب رمعرمنی، ہبعش، رمعفنب رمہ، اوبزمحہ رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 قیلخت اک ایبؿ تنج افر منہج یک

     1319    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ح٨اد ب٩ رسی، ٣ح٤ذ ب٩ ٓـی١، ٣ختار ب٩ ١ٔ٠ٓ ٛہتے ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ یِّ َحذَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ و٢ُ أَُِفَي َحذَّ ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ١ُٕٔ ٠ُِٓ ٤ُِِٟخَتارٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا

 َٗ ا  ُض٥ِ َوإ٣َّٔ َٟ ا٢َ  َٗ ا  إ٣َّٔ َٓ ٤ّا  ٍَ َرأَِسطُ ٣ُتََبشِّ َٓ ائَّة ََفَ َٔ ٥َ إُِٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َٟطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٥َٟٔ َؿحَِٜٔت َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ اُٟوا 

 َٓ َ َِٜوث ًَِلِی٨َاَک اِل َّا أَ أَ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ إ٧ٔ ََِٓقَ ا ُسوَرْة  ّٔ ٔ ًَََّيَّ آن َِٟت  ٔ َّطُ أ٧ُِز ا٢َ إ٧ٔ ا٢َ ص١َِ َ٘ َٗ أََصا  ا ََقَ َّ٤٠َ َٓ َت٤ََضا  َْ َّي  َز َحت

 َ َّطُ ٧ َٓإ٧ٔ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ اُٟوا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٗ َِٜوثَزُ  ٠ًََِیطٔ َحِوْق َتِذُروَ٪ ٣َا اِل  َْ ثٔي َٛ  َْ ِ ي َْ ٠َِیطٔ  ًَ َِٟح٨َّةٔ َو زَّ َوَج١َّ فٔي ا ًَ ِّي  ًََذ٧ٔیطٔ َرب ِضْز َو

ََٜواٛٔٔب  ًََذدُ اِل َِٟ٘ٔیا٣َٔة آ٧َٔیُتطُ  تٔي یَِو٦َ ا ٠َِیطٔ أ٣َُّ ًَ  َتزٔدُ 

 نب امکل ےس انس آپ رفامےت ےھت انھد نب رسی، دمحم نب لیضف، اتخمر نب لفلف ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی رمہبت ونغدیگ عاری وہیئگ آپ ےن رکسماےت وہےئ رس ااھٹای رھپ ای وت آپ ےن احصہب ےس ازوخد 

امای ایھب ایھب ھجم رپ رفامای ، ای احصہب ےن آپ ےس رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ویکں رکسماےئ ےھت؟ آپ ےن رف

ِ زپھ رک وسرة وکرث یک التفت رفامیئ۔ بج آپ ےن وسرة وکرث یک
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 اکی وسرت انزؽ وہیئ ےہ رھپ آپ ےن ِب



 

 

رتہب اجےتن ںیہ آپ یلص  التفت رفامیل وت رفامای ہک ایک مت اجےتن وہ ہک وکرث ایک ےہ؟ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اہلل افر اس اک روسؽ یہ زایدہ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ اکی رہن ےہ سج اک ریمے رب ےن ےھجم تنج ںیم دےنی اک فدعہ رفامای ےہ افر اس رپ تہب زایدہ 

رتہبی ےہ اس رپ اکی وحض ےہ سج رپ ریمی اتم ایقتم ےک رفز عمج وہیگ افر اس ےک ربنت اتسرفں یک دعتاد ےک ربارب وہں 

 (وگں وک اپین الپےن ےک ےیلےگ۔ )ول

 انحد نب رسی، دمحم نب لیضف، اتخمر نب لفلف ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 قیلخت اک ایبؿتنج افر منہج یک 

     1320    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًاػ٥ ب٩ نرض، ٤ٌ٣تَ، ٗتادہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ُت أَبٔي  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحذَّ َٗ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ  ث٨ََا  َد ب٨َٔٔبيِّ َحذَّ ا رُعٔ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَدةُ  َٗ

٤َُِٟحیَّ  ُٗوُت ا َِٟیا َتاُظ ا َٓ ُط ٧َِضْز َحا َٟ َق  ا٢َ رُعٔ َٗ ٤َا  َٛ َِٟح٨َّةٔ أَِو  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ا ًَ َّي اہللُ  ٠َ٤َُِٟک اہللٔ َػَّ َب ا َٓرَضَ  ُٖ ٤َُِٟحوَّ ا٢َ ا َٗ ُب أَِو 

ُط یََذ  ٌَ َّٟٔذی ٣َ َٜوِ ا ا٢َ اِل َٗ طُ ٣َا َصَذا  ٌَ َّٟٔذی ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٠َ٤َ٠ِٟٔٔک ا ًَ َّي اہللُ  ْذ َػَّ ا٢َ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ َد ٣ِٔشَّا  َٓاِسَتِْخَ َّٟٔذی ُظ  ثَزُ ا

زَّ َوَج١َّ  ًَ ًَِلاَک اہللُ   أَ

رر، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ

 

می
مع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج )رعماج  اعمص نب رضن، 

یک رات( تنج ںیم افرپ ےل اجای ایگ ای سج رطح رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فاہں اکی رہن شیپ یک یئگ سج ےک دفونں 

 امرا افر اکی کشم اکنیل وت انکرے رتادیشہ ای دمخار ایوقت ےک ںیہ۔ وج رفہتش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت اس ےن اانپ اہھت

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اسیھت رفہتش ےس وپاھچ ہک ہی ایک ےہ؟ اس ےن اہک ہک ہی وکرث ےہ وج آپ وک اطع رفامیئ ےہ۔



 

 

رر، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل :  رافی

 

می
مع

 اعمص نب رضن، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 تنج افر منہج یک قیلخت اک ایبؿ

     1321    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ًبذاٟشَل٦ ب٩ ابي حاز٦ ابوكاٟوت :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًَََّي ًُبَِیٔذ اہللٔ بِ  َحذَّ  ١َ َْ ا٢َ َطضِٔذُت أَبَا بَزَِزَة َد َٗ ٕ أَبُو كَاُٟوَت  ٔ ب٩ُِ أَبٔي َحاز٦ٔ ََل٦ ِبُذ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ٩ٔ َحذَّ

ٔذیَّ  ا٢َ إٔ٪َّ ٣َُح٤َّ َٗ ا َرآُظ ًُبَِیُذ اہللٔ  َّ٤٠ََٓ ٤َأن  اُظ ٣ُِش٥ْٔ٠ َوکَاَ٪ فٔي اٟشِّ ثَنٔي ََُٓلْ٪ َس٤َّ َحذَّ َٓ ِیُخ ُٜ زَٔیادٕ  ض٤ََٔضا اٟظَّ َٔ َٓ ِحَذاُح  ٥ِ َصَذا اٟذَّ

 َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٕذ َػَّ ُؤِي بُٔؼِحَبٔة ٣َُح٤َّ َِّ ي ٌَ ٕ یُ ِو٦ َٗ ِّي أَبَِقي فٔي  ٨ُِت أَِحَشُب أَِ ُٛ ا٢َ ٣َا  َ٘ َُٟط ًُبَِیُذ اہللٔ إٔ٪َّ ُػِحَبَة َٓ ا٢َ  َ٘

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٕذ َػَّ َّي اہللُ  ٣َُح٤َّ َت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َِٟحِؤق َس٤ٔ ٩ًَِ ا ََٟک  َ َِٟیَک ْٔلَِسأ ٔ ِثُت إ ٌَ ٤ََّا َب ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ََٟک َزی٩ِْ َُيَُِ َطيِٕن 

 ََ ََ ثَََلثّا َو ََ ث٨َِٔتئِن َو ََ ٣َزَّّة َو  ٥ِ ٌَ َُٟط أَبُو بَزَِزَة َن ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ یَِذُِکُ ٓٔیطٔ َطِیّئا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ََل  أَ ًَ َٓ َب بٔطٔ  ذَّ َٛ  ٩ِ٤َ َٓ ٤ِّشا  َْ  ََ ا َو ٌّ ِرَب

ّبا ـَ ِِ َد ٣ُ اُظ اہللُ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ ََخَ َ٘  َس

ملسم نب اربامیہ، دبعاالسلؾ نب ایب احزؾ اوبعاولت ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت اوبربزة ریض اہلل اعتیل ہنع االیملس ےک اسھت اھت آپ دیبع 

ہف ںیم( ےک اپس دالخ وہےئ سپ ھجم ےس اکی صخش ےن ملسم نب اربامیہ ےن اس اک انؾ ایل ےہ اہلل نب زایدہ )وج سیدی اک وگررن اھت وک

ی ایبؿ ایک افر فہ ولوگں یک امجتع ںیم رشکی اھت ہک بج دیبع اہلل ےن رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتیل ہنع وک داھکی وت اہک ہک ہی اہمترا دمحم

( ےہ وج وماٹ اناٹ ےہ۔ اوبربزہ ھجمس ےئگ ہک اس ےن ہنعط دای ےہ وت رفامای ہک ےھجم ہی ایخؽ )وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک احصیب

 ںیہن اھت ہک ںیم اےسی ولوگں ےک درایمؿ ابیق رہ اجفں اگ وج ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص یک فہج ےس اعر دالںیئ ےگ

اہلل ہیلع فآہل فملس یک تبحص وت آپ ےک ےیل ابثع رخف ےہ ہن ہک ابثع المتم فاعر۔ رھپ وت دیبع اہلل ےن اؿ ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص 

اس ےن اہک ہک ںیم ےن آپ وک اس ےیل الب اجیھب ےہ اتہک آپ ےس وحض وکرث ےک ابرے ںیم وساؽ رکفں وج آپ ےن روسؽ اہلل یلص 



 

 

وہ وت اوبربزہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اہں اکی دف نیت ای  اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس وہ ہک آپ ےن اس ابرے ںیم ھچک ذرک رفامای

اچر اپچن رمہبت ںیہن ) ے امشر رمہبت انس ےہ( سپ وج اس یک ذکتبی رکے اہلل اےس وحض وکرث ہن الپےئ رھپ آپ ہصغ یک احتل ںیم 

 اس ےک اپس ےس لکن ےئگ۔

 اوبعاولتملسم نب اربامیہ، دبعاالسلؾ نب ایب احزؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق ںیم وساؽ فوجاب افر ذعاب ربق اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ربق ںیم وساؽ فوجاب افر ذعاب ربق اک ایبؿ

     1322    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو اٟوٟیذ كیاٟسي، طٌبہ، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثذ، سٌذ ب٩ ًبیذہ، حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ٩ًَِ ٔذ ب٩ِٔ ًُبَِیَذَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕذ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ًَازٕٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ َحذَّ ََأئ ب٩ِٔ  َ َِٟ  ا

 ََّ ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ َظضَٔذ أَِ٪  َٓ  ٔ ََِ َ٘ ِٟ ٤ُِِٟش٥َٔ٠ إَٔذا ُسئ١َٔ فٔي ا ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َّي اہللُ اہللٔ َػَّ ّذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ اہللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ

ُت اہللُ زَّ َوَج١َّ یَُثبِّ ًَ ِو٢ُ اہللٔ  َٗ ََٓذَٟٔک  ابٔٔت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ِو٢ٔ اٟثَّ َ٘ ِٟ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا بٔا  ا

اوب اولدیل ایطیسل، ہبعش، ہمقلع نب رمدث، دعس نب دیبعہ، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

د ںیہن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک املسمؿ ےس بج ربق ںیم وساؽ ایک اجات ےہ وت فہ وگایہ داتی ےہ ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعم

۔ اہلل اعتیل وبضمط رفامےت ںیہ اامیؿ فاول ِ
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ں وک وبضمط وقؽ ہملک ےک روسؽ ںیہ سپ اہلل ےک وقؽ۔ي

 اہشدت ےک اسھت داین یک زدنیگ ںیم افر آرخت ںیم یہی رماد ےہ

  ایطیسل، ہبعش، ہمقلع نب رمدث، دعس نب دیبعہ، رضحت رباء نب اعزباوب اولدیل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ربق ںیم وساؽ فوجاب افر ذعاب ربق اک ایبؿ

     1323    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪ ا٧باری، ًبذاٟو٫اب حٔاٖ ابونرض، سٌیذ، ٗتادہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ُٖ أَبُو َنِصٕ  ا َّٔ َِٟخ ًََلإئ ا َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ًَِبُذ ا ث٨ََا  َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٔص َحذَّ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕذ   َس

ٍَ َػِوتّ  َش٤ٔ َٓ ارٔ  ١َ ٧َِخَّل َٟٔبنٔي ا٨َّٟحَّ َْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َد ًَ َّي اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ ٧َٔبيَّ اہللٔ َػَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ا٢َ ٩ِ٣َ أَِػَحاُب َصٔذظ َ٘ َٓ  ََ ٔ ز َٔ َٓ ا 

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧َاْض ٣َاتُوا  َٗ بُورٔ  ُ٘ ِٟ اُٟوا َو٥٣َّٔ ا َٗ ا٢ٔ  جَّ ًََذأب ا٨َّٟارٔ َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ اٟذَّ ذُوا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ا٢َ َت َ٘ َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ فٔي ا

بُُذ  ٌِ ٨َِت َت ُٛ َُٟط ٣َا  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ٔ أََتاُظ ٠َ٣َْک  ََِٔظ َٗ ٍَ فٔي  ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ إَٔذا ُؤؿ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ إِٔ٪ اہللُ َذاَک َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ًِبُُذ  َٓ ٨ُِت أَ ُٛ ا٢َ  َٗ َصَذاُظ 

٩ًَِ َط  ٤َا ُیِشأ٢َُ  َٓ ِبُذ اہللٔ َوَرُسوُُٟط  ًَ و٢ُ صَُو  ُ٘ َی َٓ و٢ُ فٔي َصَذا اٟزَُّج١ٔ  ُ٘ ٨َِت َت ُٛ َٟطُ ٣َا  ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ٔلَي بَِیٕت اہلَل  ُٙ بٔطٔ إ َٓی٨َُِل٠َ َُئََِصا  ِیٕئ 

َٟطُ َصَذا بَِیُتَک  ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ َٟطُ فٔي ا٨َّٟارٔ  و٢ُ  کَاَ٪  ُ٘ َی َٓ ٔة  َِٟح٨َّ ََٟک بٔطٔ بَِیّتا فٔي ا أَبَِذ َٓ ًََؼ٤ََک َوَرح٤ََٔک  ٩َّٜٔ اہللَ  ََٟک فٔي ا٨َّٟارٔ َوَل کَاَ٪ 

ٔ أََتاُظ ٠٣ََ  ََِٔظ َٗ ٍَ فٔي  ََِٟأَفَ إَٔذا ُؤؿ َُٟط اِس٩ُِٜ َوإٔ٪َّ ا ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ َ أَصَِّٔي 
أَُبْشِّ َٓ َّي أَذَِصَب  َی٨َِتضٔزُظُ َدًُؤِي َحت َٓ ٨َِت  ْک  ُٛ َٟطُ ٣َا  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ

و٢ُ فٔي َصَذا اٟزَّ  ُ٘ ٨َِت َت ُٛ ٤َا  َٓ ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ََ َت٠َِیَت  ََ َدَریَِت َو ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ َٓیُ ََ أَِدرٔی  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ بُُذ  ٌِ ُٗو٢ُ ٣َا َت ٨ُِت أَ ُٛ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ُج١ٔ 

ٕٚ ٩ِ٣ٔ َحذٔیٕذ بَيَِن أُذ٧َُیِ  ا بُُط ب٤ِْٔٔطَ َیرِضٔ َٓ و٢ُ ا٨َّٟاُض  ُ٘ ٠َئِن َی َ٘ َُيَُِ اٟثَّ  ُٙ َِٟخ٠ِ َضا ا ٌُ ََٓیٔؼیُح َػِیَحّة َیِش٤َ  طٔ 

دمحم نب امیلسؿ اابنری، دبعاولاھب افحػ اوبرضن، دیعس، اتقدہ رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ا ےئگ افر رفامای ہک ہی نک ولوگں یک ربقںی ںیہ؟ فملس ونباجنر ےک ناتسلخؿ ںیم دالخ وہےئ فاہں ھچک آفازںی آپ ےن ںینس وت ربھگ

ہ ولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک ولوگں یک ربقںی وج دفر اجتیلہ ںیم رم ےئگ ےھت۔ آپ ےن رفامای ہک اہلل یک انپ

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اموگن منہج ےک ذعاب ےس، افر داجؽ ےک ہنتف ےس۔ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک ہی ویکں ای روس

ہک ومنم دنبہ وک اس یک ربق ںیم رھک دای اجات ےہ وت اس ےک اپس اکی رفہتش آات ےہ افر اس ےس اتہک ےہ ہک وت سک یک ابعدت ایک رکات اھت 

 اجات ےہ ہک وت اس صخش ےک ابرے ںیم ایک سپ ارگ اہلل اےس راہ اھجمسےت ںیہ وت فہ اتہک ےہ ںیم اہلل یک ابعدت ایک رکات اھت رھپ اس ےس اہک



 

 

اتہک ےہ؟ فہ اتہک ےہ ہک ہی اہلل ےک دنبے ںیہ افر اس ےک روسؽ ںیہ رھپ اس ےس وکیئ ابت اس ےک العفہ ںیہن وپیھچ اجیت رھپ اےس 

 اس ےس وفحمظ راھک افر منہج ںیم اکی رھگ یک رطػ ےل ےتلچ ںیہ افر اس ےس اہک اجات ےہ ہک ہی منہج ںیم ریتا رھگ اھت نکیل اہلل ےن ےھجت

ہی  ھجت رپ رمح رفامای افر اس تنج ںیم اکی رھگ ریتے ےیل دبؽ دای وت فہ دنبہ اتہک ےہ ےھجم وھچڑ دف اتہک ںیم اجؤں افر اےنپ رھگ فاولں وک

 ےہ وت اکی رفہتش وخش ربخی انسؤں وت اس ےس اہک اجات ےہ ہک رہھٹ اجؤ )ایقتم کت( افر کشیب اکرف آدیم بج اینپ ربق ںیم راھک اجات

اس ےک اپس آات ےہ افر اےس ڑھجاتک ےہ افر اتہک ےہ ہک وت سک یک ابعدت رکات اھت؟ فہ اکرف اتہک ےہ ہک ےھجم ںیہن ولعمؾ وت اس ےس اہک 

یلص اہلل ہیلع اجات ےہ ہک ہن وت ےن اجان افر ہن یہ وت ےن اابتع یک رھپ اس ےس اہک اجات ےہ ہک وت اؿ اصبح ےک ابرے ںیم ایک اتہک ےہ )یبن 

فآہل فملس ےک ابرے ںیم( وت فہ اتہک ےہ ہک ںیم یھب فیہ اہک رکات اھت وج ولگ اہک رکےت ےھت وت فہ رفےتش اس ےک دفونں اکونں ےک 

 درایمؿ ولےہ ےک رگز امرےت ںیہ وت فہ اس رطح اتخیچ ےہ ہک وساےئ نج فاسن ےک اسری ولخماقت اس وک یتنس ےہ۔

 اابنری، دبعاولاھب افحػ اوبرضن، دیعس، اتقدہ رضحت اسن نب امکلدمحم نب امیلسؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ربق ںیم وساؽ فوجاب افر ذعاب ربق اک ایبؿ

     1324    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪، ًبذاٟوہاب :  راوی

ِبَذ  ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٔ ٧َِحَوُظ  َِٟوصَّأب ب٤ِٔٔث١ٔ َصَذا اِْلِٔس٨َاد ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  َ٪ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ًَِطُ َحذَّ َّي  ٔ َوَتَول ََِٔظ َٗ ٍَ فٔي   إَٔذا ُؤؿ

 ٍُ َیِش٤َ َٟ َّطُ  ِٟ أَِػَحابُطُ إ٧ٔ ا ا ا٢َ ٓٔیطٔ َوأ٣ََّ َٗ  ٢ٔ یّبا ٩ِ٣ٔ َحٔذیٔث اِْلَوَّ ََٓذَِکَ ََقٔ َٟطُ   ٪ٔ ََ و ُ٘ َی َٓ َیأِتٔیطٔ ٠َ٣َََأ٪  َٓ أٟض٥ِٔ  ٌَ ٔ ََ ن ََأَفُ ََقِ

٠َئِن  َ٘ َُيَُِ اٟثَّ َضا ٩ِ٣َ َؤَٟیُط  ٌُ ا٢َ َیِش٤َ َٗ َٙ َو ٔ ٨َ٤ُِٟآ ُط َزاَد ا َٟ  ٪ٔ ََ و ُ٘ َی َٓ  ُٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ  َوا

دبعاولاہب ےس ایس دنس ےک اسھت یہی دحثی رمفی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک دنبہ بج اینپ ربق ںیم رھک دای اجات ےہ دمحم نب امیلسؿ، 

افر اس ےک اسیھت )دنف رکےک( رخ ریھپ ےتیل ںیہ وت  ے کش فہ رمدہ اؿ ےک وجوتں یک آٹہ اتنس ےہ رھپ اس ےک اپس دف رفےتش 



 

 

 انمقف ےک ظفل اک ااضہف ایک۔ افر رفامای ہک اس یک ک خ وک اس ےک زندکی فایل امتؾ ولخمؼ آےت ںیہ افر دفونں اس ےس ےتہک ںیہ ہک اس ںیم

 یتنس ےہ وساےئ نج فاسن ےک۔

 دمحم نب امیلسؿ، دبعاولاہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ربق ںیم وساؽ فوجاب افر ذعاب ربق اک ایبؿ

     1325    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ابوطیبہ، جزیز، ہ٨اد ب٩ رسی، ح، ابو٣ٌاویہ، ہ٨اد، ا٤ًع، ٬٨٣ا٢، زاذا٪، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي  ٩ًَِ َحذَّ  ٕ ُى َص٨َّاد ِٔ َٟ اؤیََة َوَصَذا  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِّ َحذَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحذَّ ٤ًَِٔع  َطِیَبَة َحذَّ َ اِْل

٠َیِ  ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ًَازٕٔب  ََأئ ب٩ِٔ  َ َِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ َزاَذاَ٪  ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ا ٥َ فٔي َج٨َاَزة طٔ َوَس٠َّ

٥َ َوجَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َح٠ََص َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ ا ی٠َُِحِذ  َّ٤َٟ ٔ َو ََِ َ٘ ِٟ ٔلَي ا َٓا٧َِتَضِی٨َا إ يَُِ اِْلَِنَؼارٔ  ًَََّي ُرُؤٔس٨َا اٟلَّ ٤ََّا  أ٧َ َٛ ُط  َٟ ٠َِش٨َا َحِو

ٔ ًُوْد ی٨َُُِٜت بٔطٔ فٔي ٔ ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا َزاَد فٔي َحٔذیٔث  َوفٔي یَذٔظ ََِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٌٔیُذوا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ اِسَت َ٘ َٓ ٍَ َرأَِسطُ  َٓ ٕ  اِْلَِرٔق ََفَ َجزٔیز

ُط َیا صََذا ٩ِ٣َ َربُّ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ِوا ٣ُِذبٔزٔی٩َ حٔيَن ُی َّٟ أٟض٥ِٔ إَٔذا َو ٌَ ٔ َٙ ن ِٔ َْ  ٍُ َیِش٤َ َٟ َُّط  ا٢َ َوإ٧ٔ َٗ ا٢َ َصاص٨َُا َو َٗ َک  َک َو٣َا دٔی٨َُک َو٩ِ٣َ ٧َبٔیُّ

 َٟ  ٪ٔ ََ و ُ٘ َی َٓ َِّي اہللُ  و٢ُ َرب ُ٘ َی َٓ َٟطُ ٩ِ٣َ َربَُّک   ٪ٔ ََ و ُ٘ َی َٓ َُٓیِح٠َٔشا٧ٔطٔ  ا٢َ َوَیأِتٔیطٔ ٠َ٣َََأ٪  َٗ و٢ُ دٔینَٔي اِْلِٔسََل٦ُ َص٨َّاْد  ُ٘ َی َٓ طُ ٣َا دٔی٨َُک 

َّٟذٔ  ُط ٣َا َصَذا اٟزَُّج١ُ ا َٟ  ٪ٔ ََ و ُ٘ َی ٔ٪ َو٣َا یُِذرٔیَک َٓ ََ و ُ٘ َی َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  و٢ُ صَُو َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ ٌَٔث ٓٔی٥ُِٜ  ی بُ

زَّ َوَج١َّ  ًَ ِو٢ُ اہللٔ  َٗ ََٓذَٟٔک   ٕ ُت َزاَد فٔي َحٔذیٔث َجزٔیز ِٗ َٓآ٨ِ٣َُت بٔطٔ َوَػذَّ أُِت َٛٔتاَب اہللٔ  و٢ُ ََقَ ُ٘ َی ُت اہللُ  َٓ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا اِْلیَُة یَُثبِّ  ا

 َٟ َتُحوا  ِٓ َِٟح٨َّةٔ َوا ُطوُظ ٩ِ٣ٔ ا أََِفٔ َٓ ًَِبٔذی   َٚ ِذ َػَذ َٗ ٤َأئ أَِ٪  ٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓی٨َُادٔی ٨َ٣ُاد ا٢َ  َٗ ا  َ٘ َٔ َِٟح٨َّةٔ ث٥َُّ اتَّ ٔلَي ا طُ بَابّا إ

 ٔ َیأِتٔیطٔ ٩ِ٣ٔ َرِوحَٔضا َوكٔیب َٓ ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّٔة  ِٟبُٔشوُظ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ َوأَ َٗ ََٓذَِکَ ٣َِوَتطُ  ََِٟأَفَ  ا٢َ َوإٔ٪َّ ا َٗ  ٔ ظ َٟطُ ٓٔیَضا ٣َذَّ َبَصٔ َتُح  ِٔ ا٢َ َوُی َٗ َضا 



 

 

و٢ُ َصاِظ َصاِظ َصا ُ٘ َی َٓ َُٟط ٩ِ٣َ َربَُّک   ٪ٔ ََ و ُ٘ َی َٓ ُیِح٠َٔشا٧ٔطٔ  َٓ ٔ َویَأِتٔیطٔ ٠َ٣َََأ٪  ادُ ُروحُُط فٔي َجَشذٔظ ٌَ ُط ٣َ َوُت َٟ  ٪ٔ ََ و ُ٘ َی َٓ ََ أَِدرٔی  ا ِظ 

ََ أَ  و٢ُ َصاِظ َصاِظ  ُ٘ َی َٓ ٌَٔث ٓٔی٥ُِٜ  َّٟٔذی بُ ٔ٪ ٣َا َصَذا اٟزَُّج١ُ ا ََ و ُ٘ َی َٓ ََ أَِدرٔی  و٢ُ َصاِظ َصاِظ  ُ٘ َی َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ دٔی٨َُک  َٓی٨َُادٔی ٨َ٣ُاد ِدرٔی 

َٟطُ بَ  َِٓتُحوا  ِٟبُٔشوُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوا ُطوُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوأَ أََِفٔ َٓ َذَب  َٛ ٤َأئ أَِ٪  َصا َوَس٤ُو٣َٔضا اٟشَّ َیأِتٔیطٔ ٩ِ٣ٔ رَحِّ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَي ا٨َّٟارٔ  ابّا إ

َٟطُ  یَُّف  َ٘ ا٢َ ث٥َُّ یُ َٗ  ٕ َٕ ٓٔیطٔ أَِؿََلًُُط َزاَد فٔي َحٔذیٔث َجزٔیز ٔ َّي َتِخَت٠ ََُُِظ َحت َٗ ٠َِیطٔ  ًَ  ُٙ یَّ ـَ ا٢َ َوُی طُ ٣ٔزَِزبَّْة ٩ِ٣ٔ َٗ ٌَ ٥َُٜ ٣َ ًََِّم أَبِ أَ

َب بٔضَ  ِو ُْضٔ َٟ ٠َ َحٔذیٕذ  َ٘ ََّ اٟثَّ ٔ زٔٔب إ ِِ ٤َ ِٟ ٚٔ َوا ٤َِِْٟشٔ َضا ٣َا بَيَِن ا ٌُ بَّة َیِش٤َ بُُط بَٔضا َْضِ َیرِضٔ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟؼاَر تَُزابّا  َیٔؼيَُ ا َجَب١ْ  َٓ ئِن 

ادُ ٓٔیطٔ اٟزُّوُح  ٌَ ا٢َ ث٥َُّ ُت َٗ  تَُزابّا 

، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی امثعؿ اوبہبیش، رجری، انہد نب رسی، ح، اوباعمفہی، انہد، اشمع، اھنمؽ، زاذاؿ

ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یسک ااصنری آدیم ےک انجزہ ںیم ےلکن سپ مہ اکی ربق رپ 

ےئگ افر آپ ےک اردرگد مہ یھب ھٹیب ےئگ وگای ہک اج ےچنہپ وج ایھب دحل ںیہن انبیئ یئگ یھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ھٹیب 

رامرے رسفں رپ رپدنے ےھٹیب ںیہ آپ ےک اہھت ںیم اکی زکلی یھت سج ےس آپ زنیم رپ رکدی رےہ ےھت سپ آپ ےن اانپ رس 

 ہک آپ ےن رفامای ہک بج رابرک ااھٹای افر دف ای نیت رمہبت رفامای ہک اہلل یک انپہ اموگن ذعاب ربق ےس رجری یک رفاتی ںیم ہی یھب ااضہف ےہ

دنف رکےن فاےل ہنم ریھپ رک ےلچ اجےت ںیہ وت رمدہ اؿ ےک وجوتں یک دکمھ اتنس ےہ اس فتق اس ےس اہک اجات ےہ ہک اے صخش 

ریتا رب وکؿ ےہ افر ریتا ذمبہ ایک ےہ؟ افر ریتے یبن وکؿ ںیہ؟ انہد ےن اینپ رفاتی ںیم رفامای ہک اس ےک اپس دف رفےتش آےت ںیہ 

اھٹبےت ںیہ افر اس ےس ےتہک ںیہ ہک ریتارب وکؿ ےہ فہ اتہک ےہ ہک ریما رب اہلل ےہ۔ فہ ےتہک ںیہ ہک ریتا دنی ایک ےہ فہ اتہک ےہ  اےس

ہک ریما دنی االسؾ ےہ فہ دفونں ےتہک ںیہ ہک ہی وکؿ اصبح ںیہ وج اہمترے درایمؿ ےجیھب ےئگ ےھت؟ فہ اتہک ےہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص 

فملس ںیہ فہ دفونں ےتہک ںیہ ہک ںیہمت ےسیک ولعمؾ وہا؟ فہ اتہک ےہ ہک ںیم ےن اہلل یک اتکب ںیم زپاھ ےہ اس رپ اامیؿ الای  اہلل ہیلع فآہل
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ِ اخلافر اس یک دصتقی یک۔ رجری یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک یہی رماد ےہ اہلل ےک وقؽ، ،ي

 

ِ
 
 ب

َ
ّ

 

  ال

ےس۔ رھپ اکی آفاز اگلےن فاال آفاز اگلات ےہ ہک ریمے دنبہ ےن چس اہک سپ اس ےک ےیل تنج اک رتسب ایاھ دای اجات ےہ افر اےس تنج ےک 

ڑپکے انہپ دف افر اس ےک ےیل تنج ںیم اکی درفازہ وھکؽ دف رفامای ہک تنج یک وہا افر وخوبش اےکس اپس آںیت ںیہ افر اس یک ربق دح اگنہ 

ہ رکدی اجیت ےہ افر رفامای ہک اکرف بج رمات ےہ اس یک رفح وک مسج ںیم ولاٹای اجات ےہ افر دفرفےتش اس ےک اپس آےت ںیہ کت اشکد

اےس الھٹبےت ںیہ افر اس ےس ےتہک ںیہ ہک ریتا رب وکؿ ےہ؟ فہ اتہک ےہ ہک اہےئ اہےئ ںیم ںیہن اجاتن فہ ےتہک ںیہ ہک ہی آدیم وکؿ ںیہ 

ہ اتہک ےہ اہےئ اہےئ ںیم ںیہن اجاتن سپ آامسؿ ےس اکی انمدی آفاز اگلات ےہ ہک اس ےن وھجٹ وبال اس ےک ےیل وج مت ںیم ےجیھب ےئگ ف

 اپس آگ اک رتسب ایاھ دف افر آگ اک ابلس انہپدف افر منہج اک اکی درفازہ اس یک ربق ںیم وھکؽ دف رفامای ہک منہج یک رگیم افر رگؾ وہا اس ےک



 

 

ر گنت رکدی اجیت ےہ ہک اس یک ںایلسں اکی دفرسے ںیم ویپتس وہاجیت ںیہ رجری یک دحثی ںیم ہی آیت ےہ افر اس یک ربق اس دق

ااضہف ےہ ہک رھپ اس رپ اکی ادناھ رہبا رفہتش رقمر رکدای اجات ےہ اس ےک اپس اکی ولےہ اک اکی ااسی رگز وہات ےہ ہک وج ارگ اہپڑ رپ 

 فہ رگز ےس اس رمدے وک امرات ےہ اس یک امر یک آفاز ےس رشمؼ فرغمب ےک دے امرا اجےئ وت اہپڑ رسیہ رسیہ وہاجےئ رفامای ہک

 درایمؿ رہ زیچ یتنس ےہ وساےئ نج فاسن ےک افر فہ رمدہ یھب یٹم وہ اجات ےہ رھپ اس ںیم رفح دفابرہ ڈاؽ دی اجیت ےہ۔

 رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع امثعؿ اوبہبیش، رجری، انہد نب رسی، ح، اوباعمفہی، انہد، اشمع، اھنمؽ، زاذاؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ربق ںیم وساؽ فوجاب افر ذعاب ربق اک ایبؿ

     1326    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٫اد ب٩ رسی، ًبذاہلل ب٩ ٤٧يَ، ا٤ًع، ٬٨٣ا٢ ، ابو٤ًز زاذا٪ حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ًَ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ُ  ث٨ََا ا ٤ًَُِع َحذَّ َ ث٨ََا اِْل ٕ َحذَّ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ًَ ث٨ََا  یِّ َحذَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ ُت َحذَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ِ أَبٔي ٤ًََُز َزاَذاَ٪ 

 ًَ ََاَئ  َ َِٟ ََٓذَِکَ ٧َِحَوظُ ا ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   ٩ِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

انھد نب رسی، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، اھنمؽ ، اوبرمع زاذاؿ رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وضحر ارکؾ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح یک دحثی رفاتی یک ےہ۔

 رسی، دبعاہلل نب ریمن، اشمع، اھنمؽ ، اوبرمع زاذاؿ رضحت رباء نب اعزبانھد نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فزؿ اامعؽ یک رتازف اک ایبؿ



 

 

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 فزؿ اامعؽ یک رتازف اک ایبؿ

     1327    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ح٤یذ ب٩ ٣شٌذہ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، یو٧ص، حش٩ حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١َ ب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ  َذَة أَ٪َّ إِٔس٤َ ٌَ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوح٤َُِیُذ ب٩ُِ ٣َِش ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٩ًَِ َحذَّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٧َََا یُو٧ُُص  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ثَُض٥ِ 

َِٟت  ا َٗ ٜٔیٔک  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا یُِب ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َِٜت  َب َٓ ِت ا٨َّٟاَر  ََّضا َذَِکَ َض١ِ  ًَائَٔظَة أ٧َ َٓ َبَِٜیُت  َٓ ُت ا٨َّٟاَر  َذَِکِ

َِٟ٘ٔیا٣َ  وَ٪ أَص٠ِٔی٥ُِٜ یَِو٦َ ا ََل یَِذُِکُ أََحْذ أََحّذا ٨ًِٔ َتِذُِکُ َٓ ا فٔي ثَََلثَٔة ٣ََواك٩َٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ََّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َذ ٔة 

ُؤا َٛٔتابَٔیطِ  ا٢ُ َصاُؤ٦ُ اَِقَ َ٘ َٜٔتأب حٔيَن ُی ١ُ َو٨ًَِٔذ اِل ُ٘ ُّٕ ٣ٔیزَا٧ُُط أَِو یَِث ٔ ٥َ٠َ أََیخ ٌِ َّي َی ٤ِٟٔیزَأ٪ َحت ٍُ َٛٔتابُُط أَفٔي  ا َ٘ ٥َ٠َ أَی٩َِ َی ٌِ َّي َی َحت

 ٌِ ا٢َ َی َٗ ٍَ بَيَِن َهِضَزِی َجَض٥ََّ٨  أن إَٔذا ُؤؿ َ ٔ َو٨ًَِٔذ اٟصِّ ُى َی٤ٔی٨ٔطٔ أ٦َِ فٔي ٔط٤َأٟطٔ أ٦َِ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ َهِضزٔظ ِٔ َٟ ٩ًَِ یُو٧َُص َوَصَذا  وُب  ُ٘

 َحٔذیثٔطٔ 

نب اربامیہ، ویسن، نسح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وقعیب نب اربامیہ،  دیم نب دعسمہ، اامسلیع 

 اکی رمہبت منہج اک یوصر ایک وت رفےن ںیگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سک زیچ ےن ےھجت رال دای؟ اوہنں ےن اہک ںیم

تم اےنپ رھگ فاولں وکاید رںیھک ےگ؟ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای منہج ےک ذعاب وک اید ایک وت رفان آایگ۔ ایک آپ رفز ایق

ہک نیت اقمامت اےسی ںیہ ہک وکیئ یسک وکاید ںیہن رکے اگ۔ فزؿ ےک اامعؽ ےک فتق، بج کت ہک اےس ولعمؾ ہن وہ اجےئ ہک اس اک 

اتکب زپوھ بج کت ہک اےس ولعمؾ ہن وہاجےئ ہک اس اکانہم  زیماؿ اکلہ ےہ ای اھبری۔ انہم اامعؽ ےک فتق بج اہک اجےئ اگ آؤ اینپ

اامعؽ اہکں راھک اجےئ اگ داےنہ اہھت ںیم ای ابںیئ اہھت ںیم ای ھٹیپ ےھچیپ ےس۔ افر لپ رصاط ےک فتق بج اےس منہج یک تشپ رپ راھک 

 اجےئ اگ۔

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنعوقعیب نب اربامیہ،  دیم نب دعسمہ، اامسلیع نب اربامیہ، ویسن، نسح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 داجؽ اک ذرک

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ اک ذرک

     1328    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ْاٟذحذاء، ًبذاہلل ب٩ ط٘یٙ، ًبذاہلل ب٩ رساٗہ، حرضت ًبیذاہلل ب٩ اٟحزاح ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، :  راوی

ًَِبذٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی  ٩ًَِ أئ  َِٟحذَّ أٟٕذ ا َْ  ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ َة  َٗ ا اہللٔ ب٩ِٔ رُسَ

َِٟحزَّاحٔ  ِذ أَ  ًُبَِیَذَة ب٩ِٔ ا َٗ ََّ َو ٔ َذ ٧ُوٕح إ ٌِ ٥َِٟ َی٩ُِٜ ٧َٔبيٌّ َب َُّط  و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ِو٣َطُ َٗ َٗ ا٢َ  جَّ ٧َِذَر اٟذَّ

 َٟ ا٢َ  َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ُط  َٔ َوَػ َٓ ٤ُوُظ  ُٛ ِّي أ٧ُِٔذُر ِٔ اُٟوا یَا َوإ َٗ مٔي  ٍَ لََکَ ِذ َرآِٔي َوَس٤ٔ َٗ ُط ٩ِ٣َ  ُٛ ُط َسُیِذرٔ َّ٠ ٌَ

 َْ ِ ي َْ ا٢َ أَِو  َٗ َِٟیِو٦َ  ٠ُُٗوب٨َُا یَِو٣َئٕٔذ أ٣َِٔث٠َُضا ا  َٕ ِی َٛ  َرُسو٢َ اہللٔ 

ہک ںیم ےن روسؽ  ومیس نب اامسلیع، امحد، اخدلذحاء، دبعاہلل نب قیقش، دبعاہلل نب رساہق، رضحت دیبع اہلل نب ارجلاح رفامےت ںیہ

ےک ہنتف  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ونح ہیلع االسلؾ ےک دعب وکیئ یبن ااسی ںیہن آای ہک اس ےن اینپ وقؾ وک داجؽ

ہک اشدی اےس  ےس ہن ڈراای وہ افر کشیب ںیم ںیہمت اس ےک ہنتف ےس ڈراات وہں رھپ آپ ےن رامرے ےیل اس یک تفص ایبؿ یک افر رفامای

آہل وکیئ فہ صخش اپےل سج ےن ےھجم داھکی افر ریما الکؾ انس وہ۔ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 فملس اس رفز رامرے بولب یک ایک احتل وہیگ؟ ایک آج ےسیج وہں ےگ؟ رفامای ہک اس ےس رتہب وہں ےگ۔

 امحد، اخدلذحاء، دبعاہلل نب قیقش، دبعاہلل نب رساہق، رضحت دیبعاہلل نب ارجلاح ومیس نب اامسلیع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ اک ذرک



 

 

     1329    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ًبذاٟززٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت سا٥ٟ اپ٨ے واٟذ حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َِخ٠َْذ َحذَّ َّي اہللُ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي  ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

٤ُوُظ َو٣َا ٩ِ٣ٔ ٧َٔبٓيٕ  ُٛ ِّي َْل٧ُِٔذُر ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ ََٓذَِکَ اٟذَّ ًَََّي اہللٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُُِط  أَثِنَي  َٓ ِذ أ٧ََِذَرُظ ٧ُوْح  ا٨َّٟأض  َ٘ َٟ ِو٣َُط  َٗ ِذ أ٧ََِذَرُظ  َٗ  ََّ ٔ إ

 َّ ِو َٗ ُٗو٢ُ َل٥ُِٜ ٓٔیطٔ  َ ٜٔنِّي َسأ ِو٣َُط َوَل َوَر َٗ ًِ َ َِٟیَص بٔأ ًَِوُر َوأَ٪َّ اہللَ  َّطُ أَ ٤ُ٠َوَ٪ أ٧َ ٌِ ِو٣ٔطٔ َت َ٘ ٔ ٠ُِط ٧َٔبيٌّ ٟ ُ٘  ٥َِٟ َی

دلخم نب اخدل، دبعارلزؼ، رمعم، زرہی، رضحت اسمل اےنپ فادل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں 

 فآہل فملس ولوگں ےک درایمؿ ڑھکے وہےئ افر اہلل یک ایسی رعتفی ایبؿ یک سج ےک ےن رفامای ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 وقؾ فہ دقحار ںیہ رھپ داجؽ اک ذترکہ رفامای افر رفامای ہک کشیب ںیم ںیہمت اس ےس ڈرا راہ وہں افر وکیئ یبن ااسی ںیہن ذگرا ہک اس ےن اینپ

وک )ہنتف( داجؽ ےس ڈراای ےہ نکیل ںیم ںیہمت اس ےک ابرے ںیم ایسی ابت وہکں وک داجؽ ےس ہن ڈراای وہ یتح ہک ونح ےن یھب اینپ وقؾ 

 اگ وج یسک یبن ےن اینپ وقؾ ےس ںیہن یہک۔ مت اجےتن وہ ہک داجؽ اکان ےہ افر کشیب اہلل اکےن ںیہن ںیہ۔

 یل ہنعدلخم نب اخدل، دبعارلزؼ، رمعم، زرہی، رضحت اسمل اےنپ فادل رضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

     1330    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ًیاغ، ٨٣ذ٢، ٣ْطٖ، ابوج٥٬، ْاٟذ ب٩ و٫با٪ حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ابوبْک  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

٩ًَِ أَبٔي َجِض٥ٕ   ٕٖ ٩ًَِ ٣َُْطِّ ًَیَّإغ َو٨ِ٣ََذ٢ْ  َْ َوأَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ  ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي  َحذَّ أٟٔذ ب٩ِٔ َوصَِباَ٪  َْ  ٩ًَِ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َة اِْلِٔسََل٦ٔ ٩ِ٣ٔ َذٓرٕ  َ٘ ٍَ رٔبِ ٠َ َْ ِذ  َ٘ َٓ َّا  ِ ًََة ٔطَ َِٟح٤َا َٚ ا اَر َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َّي اہللُ   ٨ًُُ٘ٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ادمح نب ویسن، زریہ، اوبرکب نب ایعش، دنمؽ، رطمػ، اوبمھج، اخدل نب فةھؿ رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن )املسمونں یک( امجتع ےس ابتشل رھب یھب دحیلعیگ اایتخر یک وت  ے کش اس روسؽ اہلل

 ےن االسؾ ےک وطؼ وک اینپ رگدؿ ےس ااتر اکنیھپ۔

 اعتیل ہنعادمح نب ویسن، زریہ، اوبرکب نب ایعش، دنمؽ، رطمػ، اوبمھج، اخدل نب فةھؿ رضحت اوبذر ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

     1331    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوج٥٬، ْاٟذ ب٩ و٫با٪ حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ٨ًہًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ نٔیَّي، زہيَ، ٣ْطٖ ب٩ َطیٕ،  :  راوی

ِٟحَ  ٩ًَِ أَبٔي ا  ٕٕ ی ُٖ ب٩ُِ ََطٔ ث٨ََا ٣َُْطِّ َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٕذ ا٨ُّٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ أٟٔذ ب٩ِٔ َوصَِباَ٪  َْ  ٩ًَِ ِض٥ٔ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت إَٔذِ٪ َو َذٓرٕ  ِیٔئ  َٔ ِٟ ٔذی َیِشَتأِثٔزُوَ٪ بَٔضَذا ا ٌِ ْة ٩ِ٣ٔ َب َٕ أْمُتَْن َوأَئ٤َّٔ ِی َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َّٟٔذی َػَّ ا

 ُّٟ ََ أَدُ ا٢َ أََو َٗ َک  َ٘ َِٟح اَک أَِو أَ َ٘ ِٟ َّي أَ ُب بٔطٔ َحت ًَاتٔقٔي ث٥َُّ أَِْضٔ ًَََّي  ٍُ َسِیفٔي  ِّٙ أََؿ َِٟح َثَک بٔا ٌَ َّي َب ٕ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َتِؼََُٔ َحت يَِ َْ ًَََّي  َک 

أِي َ٘  َت٠ِ

ی، زریہ، رطمػ نب رطفی، اوبمھج، اخدل نب فةھؿ رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ی ل
ف

 

ب

دبع اہلل نب دمحم 

ی وک رتحیج دںی ےگ اانپ امؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترا اس فتق ایک احؽ وہاگ بج ریمے دعب رمکح

ئ

فب

اؿ اس امؽ 

ںیھجمس ےگ ںیم ےن اہک ہک رہباحؽ مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ وک قح ےک اسھت وعبمث رفامای ےہ ںیم اینپ ولتار اےنپ دنکےھ 

 ںیم ےھجت اس رپ رھک رک اس ےس اتقؽ رکفں اگ اہیں کت ہک آپ ےس الماقت رک ولں ای رفامای آپ ےس لم اجؤں۔ آپ ےن رفامای ہک ایک



 

 

 ےس رتہب رطہقی یک رامنہیئ ہن رکفں وت ربص رکات رہ اہیں کت ہک ھجم ےس الماقت وہاجےئ۔

ی، زریہ، رطمػ نب رطفی، اوبمھج، اخدل نب فةھؿ رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 دبعاہلل نب دمحم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

     1332    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ حشا٪، حش٩، ؿبہ ب٩ ٣حؼ٩، حرضت ا٦ س٤٠ہ ٣شذد، س٠امی٪ ب٩ داؤد، ح٤اد ب٩ زیذ، ٣ٌَّي ب٩ زیاد، ہظا٦  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ زوجہ رسو٢ اہلل ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

َّي ب٩ِٔ زٔیَا َّ ٌَ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ ا ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ْد َوُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ اَ٪  ٔ ب٩ِٔ َحشَّ ٕ َوصَٔظا٦ د

ا٢َ َرُس ا َٗ َِٟت  ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ َؿبََّة ب٩ِٔ ٣ِٔحَؼ٩ٕ  ٠َِیطٔ َِٟحَش٩ٔ  ًَ َّي اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػَّ

 َٗ ٩ِ٤َ أ٧ََِْکَ  َٓ ُٓوَ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوت٨ُِْٔکُوَ٪  ٔ ز ٌِ ْة َت ٠َِی٥ُِٜ أَئ٤َّٔ ًَ ٥َ َسَتُٜوُ٪  َظ َوَس٠َّ ِذ بَزَٔئ َو٩ِ٣َ َِکٔ َ٘ َٓ ا٢َ صَٔظا٦ْ ب٠َٔٔشا٧ٔطٔ  َٗ ا٢َ أَبُو َداُود 

ا٢َ اب٩ُِ َداُوَد  َٗ ُت٠ُُض٥ِ  ِ٘ ََل َن َٓ ٘ٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َٓ  ٍَ ٩ِٜٔ ٩ِ٣َ َرضَٔي َوَتابَ ِذ َس٥َٔ٠ َوَل َ٘ َٓ ٠ِبٔطٔ  َ٘ ََ ٣َا َػ٠َِّوابٔ ا٢َ  َٗ ات٠ُُٔض٥ِ  َ٘ َََٓل نُ  أَ

ی نب زاید، اشہؾ نب اسحؿ، نسح، ہبض نب نصحم، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع زفہج  دسمد، امیلسؿ نب

معل

داؤد، امحد نب زدی، 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رقنعبی مت رپ اےسی رمکحاؿ وہں ےگ

 افر ربے یھب۔ سپ سج ےن اؿ ےک ربے اامعؽ رپ ریکن یک اینپ زابؿ ےس وت کشیب فہ آرخت ےک ہک وج کین اامعؽ یھب رکںی ےگ

وماذخہ ےس ربی ےہ( افر سج ےن اس وک دؽ ےس ربااھجمس فہ وفحمظ راہ نکیل وج اؿ یک رباویئں رپ رایض وہایگ افر اؿ یک اابتع یک )فہ 

 ہیلع فآہل فملس ایک مہ اںیہن لتق ہن رکدںی انب داؤد ےن اینپ رفاتی ںیم رفامای ہک ابتہ فربابد وہایگ( آپ ےس اہک ایگ ای روسؽ اہلل یلص اہلل

 ایک مہ اؿ ےس گنج ہن رکںی رفامای ہک ںیہن بج کت ہک فہ امنز زپےتھ رںیہ۔

ی نب زاید، اشہؾ نب اسحؿ، نسح، ہبض نب نصحم، رضحت اؾ ہملس ریض  :  رافی

معل

اہلل اعتیل دسمد، امیلسؿ نب داؤد، امحد نب زدی، 



 

 

 ہنع زفہج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

     1333    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ بظار، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتادہ، حش٩، ؿبہ ب٩ ٣حؼ٩ ٨ًزی حرضت ا٦ س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ حـور اِک٦  :  راوی

 ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

 ًَ َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا ا٢َ َحذَّ َٗ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ثَنٔي أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ إر َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ٩ٔ ٣ِٔحَؼ٩ٕ ٩ِ َؿبََّة بِ َحذَّ

 ٔ ِذ بَز َ٘ َٓ َظ  ٩ِ٤َ َِکٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٨َزٔیِّ  ٌَ ِٟ َتاَدةُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ِذ َس٥َٔ٠  َ٘ َٓ َئ َو٩ِ٣َ أ٧ََِْکَ 

٠ِبٔطٔ  َ٘ َظ بٔ ٠ِبٔطٔ َو٩ِ٣َ َِکٔ َ٘ نٔي ٩ِ٣َ أ٧ََِْکَ بٔ ٌِ  َی

ذنب اشہؾ، اتقدہ، نسح، ہبض نب نصحم  یزی رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انب اشبر، اعم

ےن یہی دحثی لقن رکیت ںیہ اس ںیم رفامای ہک سج ےن ربایئ وک اندنسپ ایک وت فہ ربی وہایگ افر سج ےن اس رپ ریکن یک فہ وفحمظ راہ۔ اتقدہ 

 ےس ربا اھجمس افر دؽ ےس ریکن یک۔ رفامای ہک سج ےن دؽ

انب اشبر، اعمذنب اشہؾ، اتقدہ، نسح، ہبض نب نصحم  یزی رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل  :  رافی

 فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

     1334    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، طٌبہ، زیاد ب٩ ًَلٗہ، حرضت رعٓحہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َة  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًََٔل ٩ًَِ زٔیَاد َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َحَة  َٓ رَعِ

 ٍْ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوص٥ُِ َج٤ٔی َٚ أ٣ََِز ا ٩ِ٤َ أََراَد أَِ٪ ُیرَفِّ َٓ تٔي َص٨َاْت َوَص٨َاْت َوَص٨َاْت  و٢ُ َسَتُٜوُ٪ فٔي أ٣َُّ ُ٘ ٕٔ کَائ٨ّٔا  َی ِی بُوُظ بٔاٟشَّ اِْضٔ َٓ

 ٩ِ٣َ کَاَ٪ 

ح ہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی دسمد، ییحی
ف
، ہبعش، زاید نب العہق، رضحت رع

رفامےت وہےئ انس ہک رقنعبی ریمی اتم ںیم اسفد وہاگ، اسفد وہاگ، سپ وج صخش املسمونں ےک قفتم عمجم ںیم وھپٹ ڈاےنل اک ارادہ 

 ڈاول وخاہ فہ وکیئ یھب وہ۔رکے وت اےس ولتار ےس امر 

ح ہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ف
 دسمد، ییحی ، ہبعش، زاید نب العہق، رضحت رع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

     1335    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ح٤اد، ایوب، حرضت ًبیذہ :  راوی

ذٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي ا ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَ  َحذَّ ًَبٔیَذَة أَ٪َّ  ٠ًٔیا َذَِکَ ٩ًَِ 

ََ أَِ٪ َتِبَْطُ  ِو َٟ َِٟیٔذ  َِٟیٔذ أَِو ٣َِثُذوُ٪ ا َِٟیٔذ أَِو ٣ُِخَذُد ا ا٢َ ٓٔیض٥ِٔ َرُج١ْ ٣ُوَدُ٪ ا َ٘ َٓ ًََذ اہللُ أَص١َِ ا٨َِّٟضَزَوأ٪  ٨ََٟبَّأِت٥ُُِٜ ٣َا َو وا 



 

 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اہللُ  ٕذ َػَّ ًَََّي َٟٔشأ٪ ٣َُح٤َّ ُت٠ُو٧َُض٥ِ  ِ٘ َّٟٔذی٩َ َی َبةٔ ا ٌِ َٜ ا٢َ إٔی َوَربِّ اِل َٗ ا٢َ  َٗ َت َصَذا ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ ٠ُُِٗت أ٧ََِت َس٤ٔ ا٢َ  َٗ  ٥َ َّ٠ 

دمحم نب دیبع، دمحم نب یسیع، امحد، اویب، رضحت دیبعہ رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اکی ابر الہ رہناؿ اک ذرک 

فاال صخش ےہ۔ اکش ہک مت ریمی ابت میلست رکےت وت ںیم ںیہمت اس فدعہ رفامےت وہےئ اہک ہک اؿ ںیم اکی وھچےٹ وھچےٹ اہوھتں 

ےک ابرے ںیم التبات، وجاہلل ےن اؿ ولوگں ےس ڑلےن فاولں ےک ےیل دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ رپ ایک ےہ ںیم ےن اہک ےہ ہک 

 اہں رب ہبعک یک مسق۔ایک آپ ےن وخد وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ رفامای ہک 

 دمحم نب دیبع، دمحم نب یسیع، امحد، اویب، رضحت دیبعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

     1336    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، اب٩ ابونٌی٥، حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس  ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي نُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ َ ٕ أ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ اٟشَّ َحذَّ ًَ ًََّٔيٌّ  َث  ٌَ ا٢َ َب ََل٦ َٗ

ٕة بَيَِن اِْلََِقَ  ٌَ ٤ََضا بَيَِن أَِرَب شَّ َ٘ َٓ ٥َ بُٔذَصِیَبٕة فٔي تُزِبَتَٔضا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٤َُِٟحأطعٔيِّ إ َِٟح٨َِؤَّيِّ ث٥َُّ ا َٔ ب٩ِٔ َحابٕٔص ا

َِٟخِی١ٔ  زَارٔیِّ َوبَيَِن َزیِٔذ ا َٔ ِٟ ا٣ٔزٔیِّ ث٥َُّ أََحذٔ  َوبَيَِن ًَُیِی٨ََة ب٩ِٔ بَِذٕر ا ٌَ ِٟ ٤ََة ب٩ِٔ ًََُلثََة ا َ٘ ٠ِ ًَ ائٔيِّ ث٥َُّ أََحٔذ بَنٔي ٧َِبَضاَ٪ َوبَيَِن  اٟلَّ

 َ٤َّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔلی َػ٨َادٔیَذ أَص١ِٔ ٧َِحٕذ َویََذ٨ًَُا  ٌِ َِٟت ُی ا َٗ یِْع َواِْلَِنَؼاُر َو َبِت َُقَ ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٕب  َ بَنٔي لَٔکَ أ َٓ ا٢َ  َٗ ُُٔض٥ِ  َّٟ َ َب١َ ا أََتأ ِٗ

ٙٔ اہلَل یَا ا٢َ اتَّ َٗ  ْٚ ثُّ ا٠ِِّٟحَیٔة ٣َِح٠ُو َٛ َِٟحبٔئن  َِٟوِج٨ََتئِن ٧َاتُٔئ ا ُٖ ا ِی٨َئِن ٣ُِْشٔ ٌَ ِٟ َُائٔزُ ا ٍُ اہللَ  َرُج١ْ  ا٢َ ٩ِ٣َ یُٔلی َ٘ َٓ ُذ  ٣َُح٤َّ

 َٗ ََ َتأ٨٣َُِؤِي  ًَََّي أَص١ِٔ اِْلَِرٔق َو ًََؼِیُتطُ أََیأ٨٣َُِنٔي اہللُ  ُط إَٔذا  ٌَ ٨َ٤َ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟؤٟیذٔ  أَٟذ ب٩َِ ا َْ ِت٠َطُ أَِحٔشبُطُ  َٗ َشأ٢ََ َرُج١ْ  َٓ ا٢َ 

ََ یَُحاؤُز َح٨َ  آَ٪  ُِِٟقِ ُؤَ٪ ا ِو٣ّا َیِِقَ َٗ ًَ٘ٔٔب صََذا  ٔئ صََذا أَِو فٔي  ـٔ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ٔؿئِ َٗ َّي  ا َول َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ َٗ أجَزص٥ُِ ی٤َِزُ



 

 

َٚ اٟ َت٠ِتُ ٣ُزُو َٗ ُتُض٥ِ  ِٛ َٟئ٩ِٔ أ٧ََا أَِدَر ُت٠ُوَ٪ أَص١َِ اِْلِٔسََل٦ٔ َویََذًُوَ٪ أَص١َِ اِْلَِوثَأ٪  ِ٘ ٔة َی ِض٥ٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ٕ شَّ ًَاد ِت١َ  َٗ  ُض٥ِ 

ےن یبن رکمی دمحم نب ریثک، ایفسؿ، انب اوبمعن، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع 

اچر  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وھتڑا اس وسان اینپ یٹم تیمس یہ  جیھ دای )سج رطح یٹم ےس الکن اھت ریغب اصػ ےیک  جیھ دای( وت آپ ےن اؿ

یل ہنع افر ارفاد ںیم میسقت رک دای۔ رضحت ارقع ریض اہلل اعتیل ہنع نب احسب ایلظنحل ااجلیش، رضحت ہینیع نب دبرارفلازی ریض اہلل اعت

رضحت ہمقلع نب العہث ااعلرمی ریض اہلل اعتیل ہنع وج ینب الکب ےک اکی رفد ےھت ےک درایمؿ میسقت رکدای۔ رفای ےتہک ںیہ ہک )ہی دھکی 

 رک( رقشی افر ااصنر ےک ولگ ہصغ وہ ےئگ افر ےنہک  ےگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الہ دجن ےک اہبدر رؤاس وک وت دےتی وہ افر ںیمہ

وھچڑ دےتی وہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب ںیم وت رصػ اؿ یک اتفیل بولب ےک ےیل ااسی رکات وہں رفامای ہک 

فر ایس انانء ںیم اکی دیسنھ وہیئ آوھکنں فاال، اےھٹ وہےئ ڑبجفں فاال، ارھبی وہیئ اشیپین فاال، ینھگ ڈاڑیھ افر ےجنگ رس فاال صخش آای ا

 ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےس ڈر۔ آپ ےن رفامای ہک بج ںیم یہ اہلل یک انرفامین رکےن وگلں وت اس یک اعاتع وکؿ اہک

 رکے اگ؟ اہلل ےن ےھجم اامتن دار انبای زنیم فاولں رپ افر مت ےھجم اامتن دار ںیہن ےتھجمس۔ رافی ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن ریما ایخؽ ےہ

 رضحت اخدل نب فدیل ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک لتق یک ااجزت امیگن۔ آپ ےن عنم رفامای بج فہ ھٹیپ ہک اغابل

ریھپ رک الچ وت آپ ےن رفامای ہک اےسی ولگ وہں ےگ وج رقآؿ وک زپےتھ وہں ےگ نکیل رقآؿ اؿ ےک قلح ےس ںیہن ارتے اگ۔ فہ 

رطح ریت امکؿ ےس لکن اجات ےہ فہ الہ السؾ وک لتق رکںی ےگ افر تب رپوتسں وک وھچڑ دںی  االسؾ ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ سج

 ےگ ارگ ںیم اںیہن اپولں وت ںیم اںیہن اس رطح لتق رکفں اگ ےسیج وقؾ اعد وک لتق ایک ایگ اھت۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، انب اوبمیعن، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

     1337    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابو٤ًزو، س٠یذ، ابو٤ًزو، ٗتادہ، حرضت ابوسٌیذ ْذری نصب٩ ًاػ٥ ا٧لاكي، وٟیذ، ٣بْشا ب٩ اس٤اًی١ ح٠بي،  :  راوی



 

 

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اور حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک دو٧وں حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ٌٔی١َ ا نٔي اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ْ َی َِٟؤٟیُذ َو٣َُبْشِّ ث٨ََا ا ًَأػ٥ٕ اِْل٧ََِلاكٔيُّ َحذَّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  َِٟؤٟیَذ َحذَّ نٔي ا ٌِ ا٢َ َی َٗ ٤ِزٕو  ًَ ٩ًَِ أَبٔي  َِٟح٠َٔبيَّ 

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ُِٟخِذرٔیِّ َوأ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس َتاَدةُ  َٗ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٤ًَِزٕو  ث٨ََا أَبُو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ   َػَّ

 ْٖ تََٔل ِْ تٔي ا ا٢َ َسَیُٜوُ٪ فٔي أ٣َُّ ُٗوَ٪  َٗ ََ یَُحاؤُز َتَزاَٗٔیُض٥ِ َی٤ِزُ آَ٪  ُِِٟقِ ُؤَ٪ ا ١َ َیِِقَ ٌِ ٔٔ ِٟ ِٟ٘ٔی١َ َوُیٔشیئُوَ٪ ا ِو٦ْ یُِحٔش٨ُوَ٪ ا َٗ ْة  َٗ َوَُفِ

َِٟخ  ٙٔ َوا َِٟخ٠ِ ُٓوٗٔطٔ ص٥ُِ رَشُّ ا ًَََّي  َّي یَزَِتذَّ  وَ٪ َحت ٌُ ََ َیزِٔج ِض٥ٔ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّةٔ  َٚ اٟشَّ ی٩ٔ ٣ُزُو َ٘ ٩ِ٣ٔ اٟذِّ َت٠ُوُظ ٠ٔی َٗ َت٠َُض٥ِ َو َٗ ةٔ كُوبَي ٩ِ٤َٟٔ 

اُٟوا َیا َر  َٗ اَت٠َُض٥ِ کَاَ٪ أَِولَي بٔاہللٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٗ َِٟیُشوا ٨ِ٣ُٔط فٔي َطِیٕئ ٩ِ٣َ  ٔلَي َٛٔتأب اہللٔ َو ا٢َ یَِذًُوَ٪ إ َٗ ُسو٢َ اہللٔ ٣َا ٔسامَیص٥ُِ 

 ُٙ ِح٠ٔی  اٟتَّ

ی دد، اوبرمعف، اتقدہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت اسن رصننب اعمص ااطنیک، فدیل، انب اامسلیع یبلح، 
سل
اوبرمعف، 

ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل دفونں وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک رقنعبی ریمی 

 وگتفگ وت تہب ایھچ رکے یگ افر اامعؽ ربے رکے یگ فہ اتم ںیم )ابیمہ( االتخػ افر رگفہ دنبی وہیگ۔ اکی امجتع وہیگ وج

رقآؿ زپںی ےگ اس رطح ہک رقآؿ اؿ یک یلسنہ یک ڈہی ےس ےچین ںیہن ارتے اگ۔ )ینعی التفت رقآؿ اک وکیئ ارث اؿ رپ ہن وہاگ( 

ےگ اہیں کت ہک ریت دنی االسؾ ےس اس رطح لکن اجںیئ ےگ سج رطح ریت امکؿ ےس لکن اجات ےہ فہ اامیؿ یک رطػ ںیہن ولںیٹ 

فاسپ اینپ اتتن رپ ہن آاجےئ، فہ دبرتنی الخ ق ںیہ امتؾ ولخماقت ںیم دبرتنی ںیہ اشبرت وہ اس صخش وک وج اںیہن لتق رکے ای اؿ 

ےک اہھت ےس لتق وہاجےئ فہ اہلل یک اتکب یک رطػ ولوگں وک البںیئ ےگ نکیل رقآؿ یک وکیئ ابت اؿ ےک ادنر ںیہن اپیئ اجےئ یگ وج 

ےس ڑلایئ رکے اگ فہ اہلل اعتیل اک زایدہ رقمب وہاگ اؿ ںیم ےس۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک  اؿ

 (العتم ایک ےہ؟ رفامای ہک فہ ےجنگ وہں ےگ )ہشیمہ رس ڈنما رںیھک ےگ

ی دد،  :  رافی
سل
اوبرمعف، اتقدہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع رصننب اعمص ااطنیک، فدیل، رشبما نب اامسلیع یبلح، اوبرمعف، 

 افر رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل دفونں وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اک ایبؿوخارج ےک لتق 

     1338    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتادہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٥َ ٧َِحَوُظ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

ِشبٔیُذ اِستٔئَِؼ  ا٢َ أَبُو َداُود اٟتَّ َٗ أ٧َٔی٤ُوص٥ُِ  َٓ إَٔذا َرأَیُِت٤ُوص٥ُِ  َٓ ِشبٔیُذ  ُٙ َواٟتَّ ِح٠ٔی ا٢َ ٔسامَیص٥ُِ اٟتَّ َٗ ٔ ز ٌِ  ا٢ُ اٟظَّ

 اعتیل ہنع ےس وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل

 وقنمؽ ےہ اس ںیم رفامای ہک اؿ یک العتم رس ڈنماان وہیگ افر ابولں وک اڑیھکان ےہ۔ بج مت اںیہن دوھکی وت اںیہن لتق رکدف۔

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

     1339    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ ب٩ ٠ُٔہ ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ا٤ًع، ْیث٤ہ، حرضت سویذ رضي اہلل تٌالي :  راوی

 َٗ ٠ََة  َٔ ٩ًَِ ُسَویِٔذ ب٩ِٔ َُ ِیَث٤ََة  َْ  ٩ًَِ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل َیاُ٪ َحذَّ ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََل٦ إَٔذا َحذَّ ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ًََّٔيٌّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ 

٥َ َحذٔیثّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ثُِت٥ُِٜ  ٠َِیطٔ َوإَٔذا َحذَّ ًَ ٔذَب  ِٛ ٔلَيَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ ٤َأئ أََحبُّ إ ََأَِ٪ أََٔخَّ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ ا 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ْة َس٤ٔ ًَ ِذ َْ ُب  ََِٟحِ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ثُِت٥ُِٜ ٓامَٔی بَِینٔي َوبَِی٥ُِٜ٨َ  ِتٔي فٔي آَٔخٔ اٟز٣ََّأ٪ َحذَّ و٢ُ َیأ ُ٘ ٥َ َی ِو٦ْ ٠َّ َٗ

٤َا  َٛ  ٔ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ َََِٟٔیَّٔة ی٤َِزُ ٔ ا يَِ َْ ِو٢ٔ  َٗ وُٟوَ٪ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٔ َی َضاُئ اِْلَِحََل٦ َٔ ََ حَُذثَاُئ اِْلَِس٨َأ٪ ُس ٔة  ِض٥ُ ٩ِ٣ٔ اٟز٣َّٔیَّ ُٚ اٟشَّ َی٤ِزُ



 

 

 ٔ إ َٓ ُت٠ُوص٥ُِ  ِٗ ا َٓ َٟ٘ٔیُت٤ُوص٥ُِ  أَی٤َ٨َِا  َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ یَُحاؤُز إٔی٤َا٧ُُض٥ِ َح٨َأجَزص٥ُِ  َت٠َُض٥ِ یَِو٦َ ا َٗ ِت٠َُض٥ِ أَِجْز ٩ِ٤َٟٔ  َٗ  َّ٪ 

دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، ہمثیخ، رضحت وسدی ریض اہلل اعتیل ہنع نب ہلفغ رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای 

ةسن ےس وت ےھجم آامسؿ ےس رگ اجان آاسؿ ےہ ہب ہک بج ںیم ںیہمت وکیئ دحثی ایبؿ رکفں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

ةسن )آپ ےس دحثی ایبؿ رکےن ںیم( وھجٹ وبےنل ےس افر بج ںیم مت ےس آسپ ںیم وگتفگ رکفں وت رھپ اجؿ ول ہک گنج وت 

ںیم اکی وقؾ  وہایشری افر رفبی اک انؾ ےہ۔ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ رفامےت ےھت ہک اریخ زامہن

آےئ یگ نسمک فمک رمع ولگ وہں ےگ افر  ے فوقػ فمک لقع وہں ےگ افر ایسی وگتفگ رکںی ےگ وج امتؾ ولخماقت ےس رتہب وہ یگ، فہ 

االسؾ ےس اےسی لکن اجںیئ ےگ ےسیج ریت امکؿ ےس لکن اجات ےہ اامیؿ اؿ ےک قلح ےس ےچین ںیہن ارتے اگ سپ اہجں یھب مت اںیہن اپؤ 

 رکدف اس ےیل ہک اںیہن لتق رکےن فاولں ےک ےیل رفز ایقتم ارج وہاگ۔اںیہن لتق 

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، ہمثیخ، رضحت وسدی ریض اہلل اعتیل ہنع نب ہلفغ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ےک لتق اک ایبؿ وخارج

     1340    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابوس٠امی٪، حرضت س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٛہی١ :  راوی

٠٤َِٟٔٔک  ِبٔذ ا ًَ  ٩ًَِ  ٔٚ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ََِٔي َزیُِذ ب٩ُِ َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ َضِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ   ٪َ ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ

 ِٟ ٔلَي ا َّٟٔذی٩َ َساُروا إ ََل٦ ا ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ًََّٓٔيٕ   ٍَ َّٟٔذی٩َ کَا٧ُوا ٣َ َِٟحِیٔع ا َّطُ کَاَ٪ فٔي ا ُِٟحَضنٔيُّ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوصِٕب ا ًََّٔيٌّ  ا٢َ  َ٘ َٓ َخَوارٔٔد 

ََل٦ أَیُّ  ؤُ اٟشَّ تٔي َیِِقَ ِو٦ْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ ُد  و٢ُ َیِْخُ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِّي َس٤ٔ ِٔ َِٟیَشِت َضا ا٨َّٟاُض إ آَ٪  ُِِٟقِ َ٪ ا

 َ ٔل ََ ٔػَیا٥ُِٜ٣ُ إ ٔلَي َػََلتٔض٥ِٔ َطِیّئا َو ََ َػََلت٥ُُِٜ إ ائَتٔض٥ِٔ َطِیّئا َو ٔلَي َٔقَ ائَُت٥ُِٜ إ َّطُ َٔقَ آَ٪ یَِحٔشبُوَ٪ أ٧َ ُِِٟقِ ُؤَ٪ ا ي ٔػَیا٣ٔض٥ِٔ َطِیّئا َیِِقَ

ِض٥ُ ٩ِ٣ٔ  ُٚ اٟشَّ ٤َا ی٤َِزُ َٛ  ٔ ُٗوَ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ ََ تَُحاؤُز َػََلتُُض٥ِ َتَزاَٗٔیُض٥ِ ی٤َِزُ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ُض٥ِ َوصَُو  َّٟٔذی٩َ َٟ َِٟحِیُع ا ٥ُ٠َ ا ٌِ ِو َی َٟ ٔة  اٟز٣َّٔیَّ



 

 

ٔ  ُیٔؼیبُو٧َُض٥ِ ٣َا ١ٔ٤َ َوآَیُة َذَٟٔک أَ٪َّ ٓٔیض ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٠ََ٨ََُٟوا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ًَََّي َٟٔشأ٪ ٧َبٔیِّض٥ِٔ َػَّ َُٟض٥ِ  ْذ ُٗٔضَي  ـُ ًَ َٟطُ  ٥ِ َرُجَّل 

َتِذَصبُوَ٪  َٓ َزاْت بٔیْف أَ ٌَ ٠ًََِیطٔ َط ِذٔی  ٔ ٣ِٔث١ُ َح٤َ٠َةٔ اٟثَّ ٔذظ ـُ ًَ ًَََّي   َْ َٟطُ ذَٔرا َِٟیَشِت  وَ٪ َو ُٛ ٔ َوَتتَُِ ا٦ اؤیََة َوأَص١ِٔ اٟظَّ ٌَ ٔلَي ٣ُ إ

 َٓ ِو٦َ  َ٘ ِٟ ٔئ ا ََ ِّي َْلَِرُجو أَِ٪ یَُٜو٧ُوا َصُؤ ِٔ ٥ُِ َوأ٣ََِوال٥ُِٜٔ َواہللٔ إ ُٔو٥َُِٜ٧ فٔي َذَرارٔیِّٜ ٔئ َیِخ٠ُ ََ َُاُروا َصُؤ ا٦َ َوأَ ََِٟحَ ٦َ ا ُٜوا اٟذَّ َٔ ِذ َس َٗ َُّض٥ِ  إ٧ٔ

ٔشيَُ  َٓ ٔح ا٨َّٟأض  ًَ فٔي رَسِ َّي ٣َزَّ ب٨َٔا  َّ َحت ٔ َّ ٨ِ٣َز ٔ َٟنٔي َزیُِذ ب٩ُِ َوصِٕب ٨ِ٣َز ٨َزَّ َٓ َضِی١ٕ  ُٛ ا٢َ َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  َٗ ًَََّي اِس٥ٔ اہللٔ  ةٕ وا  ٨َِْطَ َٗ ََّي 

وا ا ُ٘ ِٟ َُٟض٥ِ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب اٟزَّأسٔبيُّ  ًَ َِٟخَوارٔٔد  ًَََّي ا ِی٨َا َو َ٘ َِٟت ا ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  ِّي َٗ إِٔ َٓ ُٔو٧َٔضا  َٖ ٩ِ٣ٔ ُج یُو ٟز٣َِّاَح َوُس٠ُّوا اٟشُّ

َٖ َوَط  ُیو ََٓوحَُّظوا بٔز٣َٔاحٔض٥ِٔ َواِسَت٠ُّوا اٟشُّ ا٢َ  َٗ ٥ِ َیِو٦َ رَحُوَراَئ  ُٛ ٤َا ٧َاَطُذو َٛ  ٥ِ ُٛ ُٖ أَِ٪ ی٨َُأطُذو ا َْ َحَزص٥ُِ ا٨َّٟاُض أَ

ض٥ِٔ  ـٔ ٌِ ًَََّي َب ُض٥ِ  ـَ ٌِ َت٠ُوا َب َٗ ا٢َ َو َٗ ٨ِطُ  بٔز٣َٔاحٔض٥ِٔ  ًَ ًََّٔيٌّ َرضَٔي اہللُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ََّ َرُجََلٔ٪  ٔ ا٢َ َو٣َا أُٔػیَب ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض یَِو٣َئٕٔذ إ َٗ

 َٗ َّي أَتَي ٧َاّسا  ٔشطٔ َحت ِٔ ٨ًَُِط ب٨َٔ ًََّٔيٌّ َرضَٔي اہللُ  ا٦َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ٠َ َیحُٔذوا  َٓ ٤ُِِٟخَذَد  َِٟت٤ُٔشوا ٓٔیض٥ِٔ ا ًَََّي بَ ا ُض٥ِ  ـُ ٌِ ُٗت١َٔ َب ٕف ِذ  ٌِ

َِٟیطٔ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ َّ َرُسوُٟطُ  َٚ اہللُ َوب٠ََّ ا٢َ َػَذ َٗ ََ َو َّ ََٜ َٓ ا یََّٔي اِْلَِرَق  َوَجُذوُظ ٤٣َّٔ َٓ ُجوص٥ُِ  ا٢َ أََِخٔ َ٘ ا٢َ یَا أ٣َٔيََ َٓ َ٘ َٓ ٤َ٠ِأِيُّ  ًَبٔیَذةُ اٟشَّ  

َت َصَذا  ٌِ ِذ َس٤ٔ َ٘ َٟ ََّ صَُو  ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ َّٟٔذی  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َواہللٔ ا ََّ ا ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ َّٟٔذی  ا٢َ إٔی َواہللٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

 ُٕ ٔ طُ ثَََلثّا َوصَُو َیِح٠ َٔ َّي اِسَتِح٠َ  صَُو َحت

ل رفامےت ںیہ ہک ےھجم 
 ی 
کہ

زدی نب فبہ ان ینہ نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، رضحت ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع نب 

ےن التبای ہک فہ اکی رکشل ںیم ےھت وج رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسھت اھت افر وج وخارج یک رسوکیب ےک ےیل الکن اھت۔ سپ رضحت 

ہک ریمی  یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اے ولوگ کشیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وک ہی رفامےت وہےئ انس

اتم ںیم ھچک ولگ اےسی ںیلکن ےگ ہک فہ ااسی رقآؿ رکمی زپںی ےگ ہک اہمتری التفت اؿ یک التفت ےک اسےنم ھچک ہن وہیگ افر ہن 

اہمتری امنزںی اؿ یک امنزفں ےک اسےنم ھچک وہں یگ ہن اہمترے رفزے اؿ ےک رفزفں ےک اسےنم ھچک وہں ےگ فہ رقآؿ زپںی 

ہی رقآؿ اؿ ےک ےیل تجح ےنب اگ نکیل )احؽ ہی وہاگ ہک( فہ اؿ ےک افرپ فابؽ افر تجح نب اجےئ اگ اؿ یک ےگ افر ایخؽ رکںی ےگ ہک 

امنزںی اؿ ےک قلح ےس ےچین ںیہن ارتںی یگ االسؾ ےس اس رطح اخرج وہ اجںیئ ےگ ےسیج ریت امکؿ ےس لکن اجات ےہ ارگ اؿ ےس 

 یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ےس ایبؿ وہےئ وت فہ ایس لمع رپ رھبفہس ڑلےن فاال رکشل اؿ اضفلئ وک اجاتن وج اؿ ےک ےیل اؿ ےک

رکےتیل۔ اؿ یک العتم ہی ےہ ہک اؿ ںیم اکی ابزفں فاال صخش وہاگ اس ےک ابزف رپ اہھت ینہک کت ںیہن وہاگ۔ اکی ڈنھگی وہیگ اتسپؿ 

 اعتیل ہنع افر الہ اشؾ ےس ڑلایئ ےک ےیل وت اجےت وہ افر اںیہن یک ڈنھگی یک رطح اس رپ دیفس ابؽ وہں ےگ افر ایک مت اعمفہی ریض اہلل

ھا ری ریغ وموجدیگ ںیم اہمترے اوماؽ وک ولںیٹ افر افالد وک لتق رکںی( 

م

 

ت

اےنپ ےھچیپ اینپ افالد افر اوماؽ رپ وھچڑ اجےت وہ )ہک ہی 



 

 

 ہیلع فآہل فملس ےن ذموکرہ ابال دحثی ںیم التبای( ویکہکن دخا یک مسق ےھجم ہی ادیم ےہ ہک یہی فہ ولگ ںیہ )نج ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل

اوہنں ےن انقح وخؿ اہبای فہ وخؿ وج اؿ ےک ےیل رحاؾ اھت افر ولوگں یک رچااگوہں ںیم اغرت رگی یک سپ ولچ اؿ رپ ہلمح رکےن ےک 

ل ےتہک ںیہ ہک زدی نب فبہ ےن ےھجم اکی اکی زنمؽ 
 ی 
کہ

ںیم ااترا اہیں کت ہک مہ اکی لپ رپ ےیل اہلل ےک انؾ ےک اسھت۔ ہملس نب 

ےس ذگرے سپ بج فہ دفونں رکشل ےلم افر رکشل وخارج ےک اسالر دبعاہلل نب فبہ ارلایبس اھت اس ےن اےنپ رکشلویں ےس اہک ہک 

 رحفراء زینے د کنی دف افر ولتارںی اینومں ےس چنیھک ول ویکہکن ھجم ڈر ےہ ہک فہ ںیہمت )اقمہلب رکےن یک( اس رطح مسق دںی ےگ ےسیج

ےک رفز مسق دی یھت۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ اؿ ولوگں ےن اےنپ زینفں وک د کنی دای افر ولتارںی چنیھک ڈاںیل افر ولوگں )املسمونں( 

ےن اںیہن اےنپ زینفں ےس رفاک افر فہ لتق رک دےیئ ےئگ اکی دفرسے رپ افر رضحت یلع یک رطػ ےس اس رفز یسک وک وکیئ سگدن ںیہن 

اےئ دف آدویمں ےک رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ولوگں ےس اہک ہک اؿ رمےن فاولں ںیم اکی ےجنگ صخش وک التش یچنہپ وس

رکف۔ فہ )التش رکےن رپ( ںیہن الم وت رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ذبات وخد ڑھکے وہےئ رھپ ھچک اےسی وتقمنیل ےک اپس آےئ ہک 

ںیھت رضحت یلع ےن رفامای ہک اںیہن اکنول انچہچن فہ اجنگ صخش لم ایگ زنیم ےس اٹمچ بس ےس ےچین اؿ یک الںیش اکی ےک افرپ اکی زپی 

ین زپا اھت وت رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ریبکت یہک افر اہک ہک اہلل ےن چس رفامای افر اس ےک روسؽ ےن اچنہپ دای۔ رضحت دیبعہ ااملسل

اس ذات ابری اعتیل یک مسق سج ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن آپ ےن وخد روسؽ اہلل یلص  ڑھکے وہےئ افر اہک ہک اے اریم اوملنینم

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی انس ےہ؟ رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اہں دخا یک مسق سج ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک ال ق 

  مسق دی افر آپ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن مسق اھکیئ۔ںیہن یتح ہک نیت رمہبت اس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع وک

ل :  رافی
 ی 
کہ

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ، رضحت ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 ےک لتق اک ایبؿوخارج 

     1341    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد ب٩ زیذ، ج٤ی١ ب٩ ٣زہ، ابو وضيء ًَّي :  راوی



 

 

ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ َج٤ٔی١ٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََل٦ َحذَّ ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ًََّٔيٌّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َِٟؤؿیٔئ  ا

ِّي َِ َٜأ َٓ َِٟؤؿیٔئ  ا٢َ أَبُو ا َٗ ِتََّي فٔي كٔيٕن  َ٘ ِٟ ُجوُظ ٩ِ٣ٔ َتِحٔت ا اِسَتِْخَ َٓ َِٟحٔذیَث  ََٓذَِکَ ا ٤ُِِٟخَذَد  ٠َِیطٔ  اك٠ُِبُوا ا ًَ َِٟیطٔ َحَبٔشيٌّ  ٔ أ٧َُِوزُ إ

ُط إِٔحَذی یََذی٩ِٔ ٣ِٔث١ُ ثَِذ  َٟ  ْٙ یِٔل َٔ َُقَ ِٟيََِبُو ًَََّي َذ٧َٔب ا َّٟتٔي َتُٜوُ٪  ََأت ا ِ ي ٌَ ََاْت ٣ِٔث١ُ ُط ِ ي ٌَ ٠َِیَضا ُط ًَ ٤َِٟزِأَةٔ   ٔی ا

دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، لیمج نب رمہ، اوب فیضء یلعِ ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ےجنگ صخش وک التش 

ہچن ولوگں ےن اس ےجنگ وک وتقمنیل ےک ےچین ےس اکنال وج یٹم ںیم زپا وہا اھت اوباولیض ےتہک ںیہ رکںی۔ آےگ اسری دحثی ایبؿ یک ہک انچ

ہک وگای ہک ںیم اس وک دھکی راہوہں ہک فہ یشبح اھت افر اس ےک مسج رپ اکی رکہت اھت اس ےک دفونں اہوھتں ںیم ےس اکی اہھت وعرت 

   یلگن وچےہ یک دؾ رپ وہےت ںیہ۔ےک اتسپؿ یک رطح اھت سج رپ وھچےٹ وھچےٹ ابؽ ےھت ےسیج

 دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، لیمج نب رمہ، اوب فیضء یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وخارج ےک لتق اک ایبؿ

     1342    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بْشب٩ ْاٟذ، طبابہ ب٩ سوار، نٌی٥ ب٩ حٜی٥، حرضت ابو٣زی٥ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ إِٔ٪  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣َزَِی٥َ  ٜٔی٥ٕ  ِی٥ٔ ب٩ِٔ َح ٌَ ٩ًَِ نُ إر  ث٨ََا َطَبابَُة ب٩ُِ َسوَّ أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ  ٨َا َیِو٣َئٕٔذ َحذَّ ٌَ ٤َ َٟ ٤ُِِٟخَذُد  َٔک ا کَاَ٪ ذَٟ

ًََّٓٔيٕ  ا٦َ  ٌَ َ ٤ََِٟشاٛٔئن َیِظَضُذ ك ٍَ ا َّا َوَرأَیُِتطُ ٣َ َٓ٘ٔي ٤َِِٟشحٔذٔ ٧َُحأُٟشطُ بٔا٠َِّٟی١ٔ َوا٨ََّٟضارٔ َوکَاَ٪  ٍَ ا٨َّٟأض فٔي ا ََل٦ ٣َ ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ  

ا٢َ أَبُو ٣َزِیَ  َٗ َشِوتُُط بُزِنُّشا لٔي  َٛ ِذ  َٗ ًَََّي َرأِٔسطٔ َو  ٔ ٤َِٟزِأَة ٔ ٣ِٔث١ُ ثَِذٔی ا َذیَّٔة َوکَاَ٪ فٔي یَٔذظ ا َذا اٟثُّ ٌّ ٔ ٤ُِِٟخَذُد یَُشَّمَّ ٧َآ ٥َ َوکَاَ٪ ا

ا٢َ أَبُو َداُود َوصَُو ٨ًَِٔذ ا٨َّٟا َٗ ٨َِّورٔ  َٟةٔ اٟشِّ ََاْت ٣ِٔث١ُ ٔسَبا ِ ي ٌَ ٠ًََِیطٔ ُط ِذٔی   ُٗوُض ٔض اِس٤ُُط رَحِ َح٤َ٠َْة ٣ِٔث١ُ َح٤َ٠َٔة اٟثَّ

رشبنب اخدل، ابشہب نب وسار، میعن نب میکح، رضحت اوبرممی ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک فہ اجنگ صخش رامرے اسھت اھت۔ اکی رفز 



 

 

 دجسم ںیم افر فہ رات دؿ دجسم ںیم یہ اھٹیب راتہ اھت افر ریقف صخش اھت افر ںیم اےس داتھکی اھت ہک اسمنیک ےک اسھت آاجات اھت رضحت یلع

ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اھکےن رپ، بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک اسھت اھکےت ےھت افر ںیم ےن اےس اانپ ڑپکا دای اھت۔ 

ؿ اوبرممی ےن رفامای ہک اس ےجنگ صخش وک انعف ذفاہلل اہک اجات اھت ویکہکن اس ےک اہھت ںیم اتسپؿ اھت وعرت ےک اتسپؿ یک رطح افر اس اتسپ

اکی ڈنھگی یھت ےسیج وعرت ےک اتسپؿ ےک افرپ ہصح رپ ڈنھگی وہیت ےہ )ےسج ہچب دفدھ ےتیپ فتق ہنم ںیم ا ات ےہ( اس رپ ےک رس رپ 

 وھچےٹ وھچےٹ ابؽ ےھت یلب یک ومھچن یک رطح۔

 رشبنب اخدل، ابشہب نب وسار، میعن نب میکح، رضحت اوبرممی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچرفں ےس ڑلایئ اک ایبؿ

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وچرفں ےس ڑلایئ اک ایبؿ

     1343    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ك٠حہ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ًبذاہلل ب٩ حش٩، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ٔ ًََّمِّ إ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َحَش٩ٕ  ًَ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ذٔ ب٩ِٔ ك٠ََِحَة َحذَّ بَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ٤ًَِزٕو  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ُضَو َطضٔیْذ ٩ًَِ  َٓ ت١َٔ  ُ٘ َٓ اَت١َ  َ٘ َٓ  ٕ ٓٙ ٔ َح يَِ َِ ا٢َ ٩ِ٣َ أُرٔیَذ ٣َاُٟطُ بٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   يِّ َػَّ

دسمد، ییحی، ایفسؿ، دبعاہلل نب نسح، اربامیہ نب دمحم نب ب ہح، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

ےن رفامای ہک سج صخش ےک امؽ وک انقح ےنیل اک ارادہ ایک اجےئ افر فہ اےنپ امؽ وک اچبےن ےک ےیل ڑلایئ رکے افر  اہلل ہیلع فآہل فملس

 رماجےئ وت دیہش ےہ۔

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، دبعاہلل نب نسح، اربامیہ نب دمحم نب ب ہح، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنس اک ایبؿ :   ابب

 وچرفں ےس ڑلایئ اک ایبؿ

     1344    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ یارس، حرضت ك٠حہ رضي ٫ارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ابوداؤد كیاٟسي، ابزاہی٥ ب٩ سٌذ، ابوًبیذہ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًار  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ًبیذاہلل ب٩ ًوٖ، حرضت سٌیذ ب٩ زیذ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

نٔي أَبَا أَیُّ  ٌِ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد َی َیأٟٔسيُّ َوُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو َداُوَد اٟلَّ ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ َِٟضأطَّٔمَّ  ٕذ  وَب ا ٌِ ب٩ِٔ َس

 ًَ  ٕٖ ِو ًَ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ  ارٔ ب٩ِٔ یَارٔسٕ  َّ٤ًَ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیَذَة ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َزیِٕذ  ٩ِ َس

ُضَو َطضٔیْذ  َٓ ُٗت١َٔ دُوَ٪ ٣َأٟطٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُضَو َطضٔیْذ  َػَّ َٓ ُٗت١َٔ دُوَ٪ أَص٠ِٔطٔ أَِو دُوَ٪ َد٣ٔطٔ أَِو دُوَ٪ دٔی٨ٔطٔ   َو٩ِ٣َ 

 نب اھرفؿ نب دبع اہلل، اوبداؤد ایطیسل، اربامیہ نب دعس، اوبدیبعہ نب دمحم نب امعر نب ایرس، رضحت ب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع نب دیبع اہلل

رفاتی رکےت ںیہ ہک افر فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت  وعػ، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس

ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک وج صخش اانپ امؽ )اچبےت وہےئ( امرا اجےئ فہ دیہش ےہ، وج اےنپ رھگ فاولں یک افحتظ رکےن ںیم امرا اجےئ فہ 

 را اجےئ فہ دیہش ےہ۔دیہش ےہ، ای اےنپ آپ وک اچبےن ںیم ای اےنپ دنی وک اچبےن ںیم ام

اھرفؿ نب دبعاہلل، اوبداؤد ایطیسل، اربامیہ نب دعس، اوبدیبعہ نب دمحم نب امعر نب ایرس، رضحت ب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع نب  :  رافی

 دیبعاہلل نب وعػ، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ : ابب



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ملح افر االخؼ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ملح افر االخؼ اک ایبؿ

     1345    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، ٤ًزوب٩ یو٧ص، ًْک٣ہ ب٩ ٤ًار، اسحاٚ اب٩ ٨ًذاہلل ب٩ ابوك٠حہ حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 َٗ إر  َّ٤ًَ نٔي اب٩َِ  ٌِ ٣َُة َی ث٨ََا ًِْٔکٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ئَِیُّ َحذَّ ٌَ أٟٕذ اٟظُّ َْ ث٨ََا ٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  ٌِ َحذَّ ُٙ َی ثَنٔي إِٔسَح نٔي ا٢َ َحذَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أَحِ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أ٧ََْص کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  أَِرَس٠َنٔي اب٩َِ  َٓ ا  ّ٘ ُ٠ ُْ َش٩ٔ ا٨َّٟأض 

 ٔ ٔسي أَِ٪ أَذِصََب ٤َٟٔا أ٣َََزِ ِٔ ََ أَذَِصُب َوفٔي َن ٠ُِت َواہللٔ  ُ٘ َٓ َّي َیِو٣ّا َٟٔحاَجٕة  ِجُت َحت ََْٓخَ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ي بٔطٔ ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ

 َ٘ ابْٔف بٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  إَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ  ٔٚ و بُوَ٪ فٔي اٟشُّ ٌَ ًَََّي ٔػبَِیإ٪ َوص٥ُِ ی٠َِ َِٟیطٔ أ٣َُزَّ  ٔ ٨ََوزُِت إ َٓ اَی ٩ِ٣ٔ َوَرائٔي  َٔ

ا٢َ أ٧ََْص َواہللَٔوصَُو یَ  َٗ ٥ِ أ٧ََا أَذَِصُب َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ٠ُُِٗت َن ا٢َ یَا أ٧َُِیُص اذَِصِب َحِیُث أ٣ََزِتَُک  َ٘ َٓ َحُک  ٍَ  ـِ َذ٣ُِتُط َسِب َْ ِذ  َ٘ َٟ

ََ َٟٔظیِ  َذا َو َٛ َذا َو َٛ ٠َِت  ٌَ َٓ ُت ٥َٟٔ  ٌِ ا٢َ َٟٔظِیٕئ َػ٨َ َٗ ٤ِٔ٠ًَُت  ٍَ ٔس٨ٔيَن ٣َا  َذأس٨ٔيَن أَِو تِٔش َٛ َذا َو َٛ ٠َِت  ٌَ َٓ ُت َصَلَّ  ِٛ  ٕئ َتَز

 دلخم نب اخدل، رمعفنب ویسن، رکعہم نب امعر، ااحسؼ انب دنع اہلل نب اوبب ہح رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل

وت ںیم ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم ںیہن ہیلع فآہل فملس ولوگں ںیم بس ےس زایدہ اب االخؼ ےھت اکی رفز آپ ےن ےھجم یسک اکؾ ےس اجیھب 

اجؤں اگ احالہکن ریمے دؽ ںیم اھت ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وج اکؾ ےھجم اہک ےہ اس ےک ےیل رضفر اجؤں اگ سپ ںیم 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکؾ رکےن ےک ےیل الکن وت دنچ وچبں رپ ےس ریما ذگر وہ وج ابزار ںیم لیھک رےہ ےھت سپ ااچکن روسؽ اہلل یلص

ریمے ےھچیپ ےس ریمی رگدؿ ڑکپ یل ںیم ےن آپ یک رطػ داھکی وت آپ سنہ رےہ ےھت آپ ےن رفامای ہک اے اسن اہجں اجےن اک ںیم 

 رفامےت ےن ےھجت مکح دای ےہ فاہں اج ںیم ےن اہک یج ااھچ اجات وہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع

ںیہ ہک دخا یک مسق ںیم ےن آپ یک است اسؽ ای رفامای ہک وناسؽ کت دختم یک ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک یھبک آپ ےن یسک اکؾ ےک ےیل وج 

ویکں ںیم ےن ایک وہ رفامای ہک مت ےن ااسی ااسی ویکں ایک؟ افر ہن یہ اس اکؾ ےک ےیل ےسج ںیم ےن وھچڑ دای وہ ویں رفامای وہ ہک ااسی مت ےن 



 

 

 ںیہن ایک؟

 دلخم نب اخدل، رمعفنب ویسن، رکعہم نب امعر، ااحسؼ انب دنعاہلل نب اوبب ہح رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فملس ےک ملح افر االخؼ اک ایبؿروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

     1346    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠امی٪ اب٩ ٣ِيَہ، ثابت، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

نٔي اب٩َِ  ٌِ ُ٪ َی ث٨ََا ُس٠َامِیَ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  َذ٣ُِت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َْ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ََةٔ  ٤ُِِٟٔي ا

٠َِیطٔ ٣َ  ًَ وَ٪  ُٛ ٤َا َیِظَتهٔي َػاحٔٔبي أَِ٪ أَ َٛ َِٟیَص ک١ُُّ أ٣َِزٔی  ٤َِٟٔذی٨َٔة َوأ٧ََا ََُُل٦ْ  ًَِْشَ ٔس٨ٔيَن بٔا  ٥َ مُّ َو٣َا َوَس٠َّ َٗ  ٕ ٖٓ ُ ا٢َ لٔي ٓٔیَضا أ َٗ ا 

ا٢َ  ٠َِت صََذا َٗ ٌَ َٓ  ََّ ٠َِت صََذا أَِو أَ ٌَ َٓ  لٔي ٥َٟٔ 

دبع اہلل نب ہملسم، امیلسؿ انب  ریغہ، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

یھبک ےھجم ہن اػ ایک افر ہن یہ یھبک ہی  دس ربس دختم یک دمہنی ونمرہ ںیم افر ںیم یک وخاشہ ےک اطمقب ںیہن وہات اھت نکیل آپ ےن

 رفامای ہک مت ےن ااسی ویکں ایک ای ااسی ویکں ںیہن ایک۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امیلسؿ انب  ریغہ، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ملح افر االخؼ اک ایبؿ



 

 

     1347    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫ارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ابوًا٣ز، ٣ح٤ذ ب٩ ہَل٢ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َوصَُو َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُث  ٍَ أَبَاُظ یَُحذِّ َّطُ َس٤ٔ ُذ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ أ٧َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحذَّ ًَا٣ٔز

 ُٗ ا٦َ  َٗ َٓإَٔذا  ث٨َُا  ٤َِِٟح٠ٔٔص یَُحذِّ ٨َا فٔي ا ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِح٠ُٔص ٣َ ًَ َّي اہللُ  ث٨َُا کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َّ یَُحذِّ ١َ ٨َ٤ِا َٗٔیا٣ّا َحت َْ ِذ َد َٗ ي ٧ََزاُظ 

َحَبَذ  َٓ طُ  َٛ ِذ أَِدَر َٗ ابٓٔيٕ  ٔلَي أرَِعَ ٨ََوز٧َِا إ َٓ ا٦َ  َٗ ٨َ٤ِا حٔيَن  ُ٘ َٓ ث٨ََا یَِو٣ّا  َحذَّ َٓ َف بُُیؤت أَِزَوأجطٔ  ٌِ ا٢َ أَبُو َب َٗ بََتُط  َٗ َز َر َح٤َّ َٓ ُظ بٔزَٔدائٔطٔ 

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ َت  َٔ َت ِٟ ا َٓ ٔظ٨ّا  َْ ََ ٩ِ٣ٔ صَُزیَِزَة َوکَاَ٪ رَٔداّئ  ََ َتِح١ُٔ٤ لٔي ٩ِ٣ٔ ٣َأَٟک َو ََّک  إ٧ٔ َٓ ََیَّ صََذی٩ِٔ  ٌٔي ًَََّي َب ابٔيُّ اِح١ِٔ٤ لٔي  اِْلرَِعَ

 ََ رٔفُ اہللَ  ِِ ََ َوأَِسَت رٔفُ اہلَل  ِِ ََ َوأَِسَت  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ََ ٣َا٢ٔ أَبٔیَک  رٔفُ اہلَل  ِِ َّي  َوأَِسَت ََٟک َحت أَِح١ُٔ٤ 

ََٓذَِکَ  َضا  َٛ ََ أُٗٔیُذ ابٔيُّ َواہللٔ  ُط اِْلرَِعَ َٟ و٢ُ  ُ٘ ١َُُّ َذَٟٔک َی َٓ َّٟتٔي َجَبِذَتنٔي  ًَا َرُجَّل ُت٘ٔیَذِٔي ٩ِ٣ٔ َجِبَذتَٔک ا ا٢َ ث٥َُّ َد َٗ َِٟحٔذیَث   ا

 ٌٔ ٕ َط ٌٔيَ ًَََّي َب ََیِطٔ َصَذی٩ِٔ  ٌٔي ًَََّي َب ُط  َٟ َُٟط اِح١ِٔ٤  ا٢َ  َ٘ ٔة اہللٔ َٓ َٛ ًَََّي بََز ُٓوا  ا٢َ اِنَصٔ َ٘ َٓ َِٟی٨َا  ٔ َت إ َٔ َِٟت ًَََّي اِْلََخٔ َت٤ِّزا ث٥َُّ ا َّا َو ي

الَي ٌَ  َت

اھرفؿ نب دبع اہلل، اوباعرم، دمحم نب الہؽ ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس فہ ایبؿ رکےت ےھت ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ؿ یک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رامرے اسھت اھٹیب رکےت افر مہ ےس ایبؿ رفامای رکےت اعتیل ہنع ےن مہ ےس دحثی ایب

ےھت، رھپ بج آپ ڑھکے وہےت وت مہ یھب ڑھکے وہاجےت اہیں کت ہک مہ آپ وک دھکی ےتیل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینپ 

رفز آپ ےن مہ ےس وگتفگ رفامیئ رھپ مہ یھب ڑھکے وہےئگ اہیں کت ہک  ازفاج ںیم ےس یسک ےک رھگ ںیم دالخ وہ اجےت ےھت۔ اکی

آپ )ےتلچ ےتلچ( رک ےئگ۔ وت مہ ےن داھکی ہک اکی ارعایب ےن آپ وک ڑکپا افر اینپ اچدر ےس آپ وک اچنیھک سج ےس آپ یک رگدؿ 

اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک رطػ وتمہج رسخ وہیئگ۔ اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک فہ اچدر رھکدری یھت۔ آپ یلص 

وہےئ وت اس ارعایب ےن آپ ےس اہک ہک ریمے اؿ دفونں افوٹنں وک ال دےیجی ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ امؽ ےس افر ہن 

اخہن اھت( روسؽ اہلل اےنپ ابپ ےک امؽ ےس ریمے افوٹنں وک ںیہن ال دےتی۔ )دشدی اتسگیخ اک س ہل اہک افر ادناز اس ےس یھب زایدہ اتسگ
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ے افٹن ںیہن الدفں اگ بج کت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیہن أ

 لسلسم اتہک راہ ہک دخا یک مسق ںیم آپ وک اصقص ہک وت ےھجم اصقص ہن دے اس ےک ےچنیھک اک وج وت ےن ےھجم اچدر ےس اچنیھک ےہ وت فہ ارعایب

ںیہن دفں اگ۔ رھپ وپری دحثی ایبؿ یک رھپ آپ ےن اکی آدیم وک البای افر اس ےس رفامای ہک اس ےک دفونں افوٹنں وک الد دف۔ اکی 



 

 

 تک رپ فاسپ وہاجؤ۔افٹن رپ وج افر دفرسے افٹن رپ وجھکر۔ رھپ آپ رامری رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ہک اہلل اعتیل یک رب

 اھرفؿ نب دبعاہلل، اوباعرم، دمحم نب الہؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فاقر افر دیجنسیگ ےس رانہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 افر دیجنسیگ ےس رانہ فاقر

     1348    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ز٫يَ، ٗابوض ب٩ ابوهبیا٪، حرضت ًبذاہلل ب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  ثَُط َحذَّ ابُوُض ب٩ُِ أَبٔي َهبَِیاَ٪ أَ٪َّ أَبَاُظ َحذَّ َٗ ث٨ََا  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َّي  ُذ َحذَّ ًَبَّإض أَ٪َّ ٧َٔبيَّ اہللٔ َػَّ اہللٔ ب٩ُِ 

٤َِشٕة َؤًِْشٔ  َْ تَٔؼاَد ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ  ِٗ َٔ أَٟح َوا ٤َِت اٟؼَّ أَٟح َواٟشَّ َِٟضِذَی اٟؼَّ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔ اہللُ  ة  ی٩َ ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ

ی، زریہ، اقوبس نب اوبایبظؿ، رضحت دبعاہلل نب

ی ل
ف

 

ب

 ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ہک دمعہ اچؽ نلچ، دمعہ االخؼ افر ایمہن رفی، وبنت ےک سیچپ ازجاء ںیم ےس اکی زجء ےہ۔

ی، زریھ، اقوبس نب اوبایبظؿ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہصغ یپ اجےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہصغ یپ اجےن اک ایبؿ

     1349    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سہ١ ب٩ ٣ٌاذ رضي اہلل تٌالي ٨ًہاب٩ رسح، اب٩ وہب، سٌیذ اب٩ ابوایوب، ابو٣زحو٦ حرضت  :  راوی

٩ًَِ َسِض١ٔ   ٕ ٩ًَِ أَبٔي ٣َزِحُو٦ نٔي اب٩َِ أَبٔي أَیُّوَب  ٌِ ٌٔیٕذ َی ٩ًَِ َس ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  حٔ َحذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ  َحذَّ  ٕ اذ ٌَ ب٩ِٔ ٣ُ

َو٥َ  َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٙٔ  َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔ َِٟخََلئ ًَََّي ُرُؤٔض ا َّ َوَج١َّ  ًَز ًَاُظ اہللُ  َٔٔذُظ َد ًَََّي أَِ٪ ی٨ُِ ادْٔر  َٗ َُِیّوا َوصَُو 

ًَبِ  ا٢َ أَبُو َداُود اِس٥ُ أَبٔي ٣َزِحُو٦ٕ  َٗ ٌٔئن ٣َا َطاَئ  ِٟ ُِٟحورٔ ا ََُظ اہللُ ٩ِ٣ٔ ا ِّ َّي یَُخي َِٟ٘ٔیا٣َٔة َحت  ُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪ َیِو٦َ ا

انب رسح، انب فبہ، دیعس انب اوباویب، اوبرموحؾ رضحت لہس نب اعمذ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل رضحت اعمذ ریض اہلل اعتیل 

 ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن ہصغ وک یپ ایل احالہکن فہ اےس انذف رکےن رپ اقدر اھت

یل رفز ایقتم اسری ولخماقت ےک اسےنم اےس البںیئ ےگ افر اےس اایتخر دںی ےگ وج وحر وت اچےہ دنسپ رکےل اامؾ اوبداؤد وت اہلل اعت

 رفامےت ںیہ ہک ایب رموحؾ اک انؾ دبعارلنمح نب ومیمؿ اھت۔

 انب رسح، انب فبہ، دیعس انب اوباویب، اوبرموحؾ رضحت لہس نب اعمذ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہصغ یپ اجےن اک ایبؿ

     1350    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًحَل٪ سویذ ب٩ وہبً٘بہ ب٩ ٣ْک٦، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٬٣ذی، بْش اب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ًَ نٔي اب٩َِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٌِ ٩ًَِ بِْٔشٕ َی نٔي اب٩َِ ٣َِضٔذٕیٓ  ٌِ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َی ث٨ََا  ٦ٕ َحذَّ َبُة ب٩ُِ ٣ُِْکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٩ًَِ َحذَّ ًَِحََلَ٪  ٔذ ب٩ِٔ  ٩ِ ٣َُح٤َّ

َّي  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَب٨َِأئ أَِػَحأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َّي اہللُ ُسَویِذٔ ب٩ِٔ َوصِٕب  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 



 

 

ًَاُظ اہللُ َزاَد َو٩ِ٣َ َتزَ  َة َد ٥َِٟ یَِذُِکِ ٗٔؼَّ ا٢َ ٣َََأَُظ اہللُ أ٨ّ٣َِا َوإٔی٤َا٧ّا  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَوُظ  ٠َیِ ًَ ًَ ٔذُر  ِ٘ طٔ َک ُِٟبَص ثَِؤب َج٤َا٢ٕ َوصَُو َی

َجُط اہللُ الَي َتوَّ ٌَ َد ِهَّلِل َت ا٣َٔة َو٩ِ٣َ َزوَّ َشاُظ اہللُ ح٠ََُّة اِلَْکَ َٛ ا  ٌّ ا٢َ َتَواُؿ َٗ ا٢َ بِْٔشْ أَِحٔشبُطُ  ٠ِ٤ُِٟٔک َٗ   َتاَد ا

ھددی، رشب انب وصنمر، دمحم نب الجعؿ وسدی نب فبہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

م

ےک احصہب ںیم ہبقع نب رکمؾ، دبعارلنمح نب 

ےس یسک احصیب ےک ےٹیب ےس افر فہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح رفامای اس ںیم 

 ہی رفامای اہلل اعتیل اےس اامیؿ افر انم ےس رھب دے اگ افر اس ںیم اسری ولخماقت ےک اسےنم الپےن اک ذترکہ ںیہن ایک افر اس ںیم ہی

یھب ااضہف ےہ ہک سج صخش ےن وخترورت ڑپکا ابفوجد ےننہپ یک دقرت ےک ہن انہپ۔ رشب نب وصنمر ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ آپ ےن 

ی ہی یھب رفامای ہک وت ااعضہن انہپ وت اہلل اےس زعت فارکاتم اک وجڑا انہپںیئ ےگ افر سج ےن یسک اک اکنح رکاای اہلل ےک ےیل )ہن یسک دوین

 ( وت اہلل اعتیل اےس ابداشوہں فاال اتج انہپںیئ ےگ۔رغض ےک ےیل

ھددی، رشب انب وصنمر، دمحم نب الجعؿ وسدی نب فبہ :  رافی

م

 ہبقع نب رکمؾ، دبعارلنمح نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿہصغ یپ اجےن اک 

     1351    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْکب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیَّم، حارث ب٩ سویذ :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ِبٔذ اہللٔ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕذ  ٩ًَِ ا َِّیَّٔمِّ  اٟت

 ًُ ََ َیِصَ َّٟٔذی  اُٟوا ا َٗ َة ٓٔی٥ُِٜ  ًَ َ وَ٪ اٟصُّ ذُّ ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َت ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  ٨َُّٜٔط َٗ ََ َوَل ا٢َ  َٗ طُ اٟزَِّجا٢ُ 

َشطُ ٨ًَِٔذ  ِٔ ُٝ َن ٔ َّٟٔذی ی٠٤َِ ٔب  ا ـَ َِ ِٟ  ا

اوبرکبنب اوبہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ولگ اےنپ ںیم ولہپاؿ سک وک امشر رکےت وہ؟ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک وج رمدفں وک اھچپڑ دے۔ 



 

 

 ای ہک ںیہن ہکلب ولہپاؿ فہ ےہ وج ہصغ یک احتل ںیم اےنپ سفن رپ اقوب رےھک۔آپ ےن رفام

 اوبرکبنب اوبہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ یمیت، احرث نب وسدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داعںیئہصغ ےک فتق زپےنھ یک ونسمؿ 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہصغ ےک فتق زپےنھ یک ونسمؿ داعںیئ

     1352    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یوسٕ ب٩ ٣وسي، جزیزب٩ ًبذاٟح٤یذ، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًيَ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیَّي، حرضت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ِبٔذ ا ًَ  ٩ًَِ َِٟح٤ٔیٔذ  ًَِبٔذ ا ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحذَّ ٔ یُوُس اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َِٟیََّي   أَبٔي 

َب أَحَ  ـٔ َِ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ اِسَتبَّ َرُجََلٔ٪ ٨ًَِٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٗ طُ ب٩ِٔ َجَب١ٕ  َٔ ٔلَيَّ أَ٪َّ أَِن ی١َِّ إ ُْ َّي  ّبا َطٔذیّذا َحت ـَ َُ ُذص٤َُا 

َٟضَ  ا َٗ ِو  َٟ ٥ُ٠ًَِ ک٤َٔ٠َّة  َ ِّي َْل ِٔ ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ بٔطٔ  ـَ َُ  ٔ ة َُ ٩ِ٣ٔ ٔطذَّ َّ ٔب َیَت٤َز ـَ َِ ِٟ ٨ًَُِط ٣َا َیحُٔذُظ ٩ِ٣ٔ ا ََٟذَصَب  ا 

ا٢َ ٣َا هَٔي یَا  َ٘ َٓ َٓ اْذ َیأ٣ُِزُُظ  ٌَ ١َ ٣ُ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ِیَلأ٪ اٟزَّٔجی٥ٔ  ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِٔ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ا٢َ َی َٗ َبَي َو٣َٔحَک َرُسو٢َ اہللٔ  أ

ّبا ـَ َُ ١َ َیزَِدادُ  ٌَ  َوَج

ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ  ویفس نب ومیس، رجرینب دبعادیمحل، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب اوبیلیل، رضحت اعمذ نب لبج

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم دف آدویمں ےن اگمل ولگچ ایک وت دفونں ںیم ےس اکی وک دشدی ہصغ آایگ اہیں کت ہک ےھجم 

ہملک ااسی اجاتن  ایخؽ آای ےہ ہک اس یک انک امرے ہصغ ےک ٹھپ زپے یگ سپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم اکی

ہک فہ وہں ہک ارگ ہی اےس زپےھ ےل وت اس اک وموجدہ ہصغ اجات رےہ اگ اوہنں اہک ہک فہ ایک ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای 

ِ اے اہلل ںیم اطیشؿ رمدفد ےس انپہ اماتگن وہں
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رفای ےتہک ںیہ ہک سپ رضحت اعمذ اؿ  ہی ےہ ا



 

 

 املکت وک زپےنھ اک مکح دای نکیل اس ےن ااکنر رکدای افر ڑگھجےن اگل افر ہصغ ںیم ااضہف رکات ےہ۔

 ویفس نب ومیس، رجرینب دبعادیمحل، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب اوبیلیل، رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہصغ ےک فتق زپےنھ یک ونسمؿ داعںیئ

     1353    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ثابت، س٠امی٪ ب٩ ُصدابوبْک ب٩ طیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًذی ب٩  :  راوی

٩ًَِ ُس٠َ  ًَذٔیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ اِسَتبَّ َحذَّ َٗ  ٕ د َ٪ ب٩ِٔ ُُصَ امِیَ

١َ أََحُذ  ٌَ َح َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َرُجََلٔ٪ ٨ًَِٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ُٔٔخ أَِوَداُجطُ  ًَِی٨َاُظ َوَت٨َِت ص٤َُا َتِح٤َزُّ 

ِیَلأ٪ ا َّٟٔذی َیحُٔذ أًَُوذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٨ِطُ ا ًَ ََٟذَصَب  َضا َصَذا  َٟ ا َٗ ِو  َٟ ُٖ ک٤َٔ٠َّة  ِّي َْلرَِعٔ ِٔ ٥َ إ ا٢َ اٟزَُّج١ُ َص١ِ َوَس٠َّ َ٘ َٓ َتَزی بٔي  ٟزَّٔجی٥ٔ 

 ٩ِ٣ٔ ُج٨ُو٪ٕ 

اوبرکب نب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، دعی نب اثتب، امیلسؿ نب رصد ےس رفاتی ےہ ہک دف آدویمں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وت فملس ےک اسےنم اگیل ولگچ ایک وت اؿ ںیم ےس اکی صخش یک آںیھکن امرے ہصغ ےک الؽ یلیپ وہںیئگ افر اس یک ابںیھچ وھپےنل ںیگل

ُع ُذ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب ںیم ااسی ہملک اجاتن وہں ہک ارگ ہی اےس ےہک ہک وت اس اک ہصغ اجات رےہ فہ ہملک
َ
 أ

ِ ےہ۔ فہ صخش ےنہک اگل ہک آپ اک ایخؽ ےہ ہک ونجمں وہں؟
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َ
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 اعمفہی، اشمع، دعی نب اثتب، امیلسؿ نب رصداوبرکب نب ہبیش، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہصغ ےک فتق زپےنھ یک ونسمؿ داعںیئ

     1354    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ج٨ب١، ابو٣ٌاویہ، داؤد ب٩ ابو٨٫ذ، ابورحب ب٩ ابواسود، حرضت ابوذر رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٔب ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ أَبٔي رَحِ ث٨ََا َداُودُ ب٩ُِ أَبٔي ص٨ِٕٔذ  اؤیََة َحذَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٔ َحذَّ ا٢َ إ َٗ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ   ٔ ٪َّ بٔي اِْلَِسَود

إِٔ٪ َذصَ  َٓ ٠َِیِح٠ِٔص  َٓ ائ٥ْٔ  َٗ ٥ِ َوصَُو  ُٛ َب أََحُذ ـٔ َُ ٨ََٟا إَٔذا  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٍِ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔ َلح ـِ ٠َِی َٓ  ََّ ٔ ُب َوإ ـَ َِ ِٟ ٨ِطُ ا ًَ  َب 

اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ادمح نب لبنج، اوباعمفہی، داؤد نب اوبدنھ، اوبرحب نب اوباوسد، رضحت اوبذر ریض اہلل 

ےس  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس رفامای ہک بج مت ںیم ےس یسک وک ہصغ آےئ افر فہ ڑھکا وہ وت اےس اچےیہ ہک فہ ھٹیب اجےئ رھپ ارگ ےنھٹیب

 ہصغ زالئ وہاجےئ وت  کیھ ےہ فرہن رھپ ٹیل اجےئ

 دنھ، اوبرحب نب اوباوسد، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب لبنج، اوباعمفہی، داؤد نب اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہصغ ےک فتق زپےنھ یک ونسمؿ داعںیئ

     1355    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، داؤد، بْک :  راوی

 ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّي اہللُ  ٩ًَِ بَِْکٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ َداُوَد  أٟٕذ  َْ  ٩ًَِ َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ا٢َ أَبُو َحذَّ َٗ َِٟحٔذیٔث  َث أَبَا َذٓرٕ بَٔضَذا ا

َِٟحٔذیَثئِن   َداُود َوَصَذا أََػحُّ ا



 

 

نب ہیقب، اخدل، داؤد، رکب، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی ذرا ےس رفؼ ےک اسھت وقنمؽ ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دفونں فبھ 

 ںیم ہی دحثی زایدہ حیحص ےہ۔

 فبھ نب ہیقب، اخدل، داؤد، رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہصغ ےک فتق زپےنھ یک ونسمؿ داعںیئ

     1356    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابووائ١ ٗآؾ بْک ب٩ ٠ْٕ، حش٩ ب٩ ًَّي، ابزاہی٥ ب٩ ْاٟذ،  :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َ ِٟ ًََّٓٔيٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ٕٕ َوا ٠َ َْ ث٨ََا بَِْکُ ب٩ُِ  ًَََّي َحذَّ ٨َ٠ِا  َْ ا٢َ َد َٗ اؾُّ  َ٘ ِٟ و َوائ١ٕٔ ا

ا٦َ  َ٘ َٓ َبُط  ـَ أَُِ َٓ ٤َطُ َرُج١ْ  َّ٠ََ َٓ ٔذیِّ  ٌِ ٕذ اٟشَّ َوَة ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َة  رُعِ ٔلیَّ ًَ ی  ٩ًَِ َجذِّ ثَنٔي أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َ٘ َٓ  َ أ ِذ َتَوؿَّ َٗ ٍَ َو َ ث٥َُّ َرَج أ َتَوؿَّ َٓ

 ٔ٣ َٙ ٔ ٠ ُْ ِیَلاَ٪  ِیَلأ٪ َوإٔ٪َّ اٟظَّ َب ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ـَ َِ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  ُ ا٨َّٟاُر َٗ أ َٔ ٤ََّا تُِل  ٩ِ ا٨َّٟارٔ َوإ٧ٔ

 ِ أ ٠َِیَتَوؿَّ َٓ  ٥ِ ُٛ َب أََحُذ ـٔ َُ إَٔذا  َٓ ٤َِٟأئ   بٔا

رکب نب فلخ، نسح نب یلع، اربامیہ نب اخدل، اوبفالئ اقّص ےتہک ںیہ ہک مہ رعفہ نب دمحم ادعسلی ےک اپس ےئگ۔ اکی صخش ےن اؿ 

ے فادل ےن ریمے دادا ہیطع ےک فاہطس ےس وگتفگ یک وت اںیہن ہصغ دال دای۔ انچہچن فہ ڑھکے وہےئ افر فوض ایک رھپ رفامای ہک ےھجم ریم

ےس ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہصغ اطیشین ارث ےس آات ےہ افر اطیشؿ آگ ےس دیپا وہا ےہ افر آگ 

 وک اپین اھجب داتی ےہ سپ بج مت ںیم ےس یسک وکہصغ آےئ وت اےس اچےیہ ہک فوض رکےل۔

  نب یلع، اربامیہ نب اخدل، اوبفالئ اقّص رکب نب فلخ، نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 درذگر رکےن افر رظن ادناز رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 درذگر رکےن افر رظن ادناز رکےن اک ایبؿ

     1357    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، حرضت رعوہ ب٩ زیََ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  َِٟت ٣َا َحذَّ ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ 

٥ِ َی٩ُِٜ إٔث٤ِّ  َٟ ص٤َُا ٣َا  َتاَر أَِیرَسَ ِْ ََّ ا ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي أ٣ََِزی٩ِٔ إ َّي اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ِّ ي َذ ا٨َّٟأض ٨ِ٣ُٔط ُْ ٌَ إِٔ٪ کَاَ٪ إٔث٤ِّا کَاَ٪ أَبِ َٓ ا 

٥َ َرُسو٢ُ  َ٘ ٔ  َو٣َا ا٧َِت َی٨َِت٥ُٔ٘ ِهَّلِل ب َٓ الَي  ٌَ ٣َُة اہللٔ َت ََّ أَِ٪ ت٨َُِتَضَک رُحِ ٔ ٔشطٔ إ ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨َٟٔ َّي اہللُ   َضااہللٔ َػَّ

ھا ب، رضحت رعفہ نب زربی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای 

 

َ

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج یھب دف اکومں ںیم ےس یسک اکی وک رکےن اک اایتخر دای ایگ وت آپ ےن اؿ ںیم ےس آاسؿ وک ہک روسؽ 

ےھت افر اایتخر رفامای بج کت ہک فہ انگہ اک اکؾ ہن وہات رھپ ارگ فہ انگہ اک اکؾ وہات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بس ےس زایدہ دفر ر ےت 

  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ذات ےک ےیل یھبک یسک ےس ااقتنؾ ںیہن ایل۔ االہی ہک بج اہلل یک رحتم اتر اتر یک اجیت۔روسؽ اہلل

ھا ب، رضحت رعفہ نب زربی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 درذگر رکےن افر رظن ادناز رکےن اک ایبؿ

     1358    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣شذد، یزیذ ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َِٟت ٣َا َْضَ َحذَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٍٕ َحذَّ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ ْد َحذَّ َّي ٣َُشذَّ َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

مُّ  َٗ ََ ا٣َِزأَّة  اد٣ّٔا َو َْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک دسمد، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت 

ابت  ہن اخدؾ وک امرا افر ہن یہ وعرت وک امرا۔ )ویکہکن اخدؾ افر وعرت دفونں وکحمؾ وہےت ںیہ افر وکحمؾ رپ اہھت ااھٹان ڑبی یہ مک رظیف یک

 ےہ(۔

 رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنعدسمد، سیدی نب زرعی، رمعم، زرہی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 درذگر رکےن افر رظن ادناز رکےن اک ایبؿ

     1359    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ كٔاوی، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًبذاہلل ب٩ زبيَ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ اؤیُّ  َٔ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟلُّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ًَِبٔذ اہللٔ یَ َحذَّ  ٩ًَِ نٔي ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌِ

 ِٟ َذ ا ُْ ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیأ َّي اہللُ  ا٢َ أ٣َُٔز ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ َٗ َو  ِٔ ٌَ ِٟ ِذ ا ُْ ِؤٟطٔ  َٗ ٔ فٔي  ٚٔ ا٨َّٟاضٔ اب٩َِ اٟزُّبَيَِ ََل ِْ َو ٩ِ٣ٔ أَ ِٔ ٌَ 

ِ  وقعیب نب اربامیہ، دمحم نب دبعارلنمح افطفی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتیل د

 

ُ

 

ہنع ےس اہلل ےک اراشد، ، ح

، ، ےک ابرے ںیم رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس آتی ےس مکح دای ایگ ےہ ہک ولوگں ےک االخؼ ںیم ےس وفع 
َ
و 
ْعَفْ
ل

ا

 درذگر اایتخر رکںیل۔



 

 

 ریض اہلل اعتیل ہنع وقعیب نب اربامیہ، دمحم نب دبعارلنمح افطفی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت دبعاہلل نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نسح اعمرشت اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 نسح اعمرشت اک ایبؿ

     1360    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟح٤یذ ح٤اِي، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣رسوٚ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ،  :  راوی

٩ًَِ ٣ُِش  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل أِيَّ َحذَّ ِٟح٤َّٔ نٔي ا ٌِ َِٟح٤ٔیٔذ َی ًَِبُذ ا ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ًَائَٔظَة َحذَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ  ٥ٕٔ٠

َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ُ٘  َرضَٔي اہللُ  ََُٓلٕ٪ َی ١ِ ٣َا بَا٢ُ  ُ٘ ٥َِٟ َی ِیُئ  ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ اٟظَّ ُط  َِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا ب٠ََ ًَ َّي اہللُ  ٩ِٜٔ کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ و٢ُ َوَل

َذا َٛ َذا َو َٛ وُٟوَ٪  ُ٘ َوا٦ٕ َی ِٗ و٢ُ ٣َا بَا٢ُ أَ ُ٘  َی

ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  امثعؿ نب اوبہبیش، دبعادیمحل امحین، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ

ےت فآہل فملس وک یسک آدیم ےس وکیئ انوگار ابت شیپ آیت وت آپ ہی ہن ےتہک ہک الفں وک ایک وہایگ؟ )اس آدیم اک انؾ ہن ےتیل( ہکلب ہی رفام

 ےھت ہک اؿ ولوگں وک ایک وہایگ وج اس اس رطح ےتہک ںیہ۔

  اوبہبیش، دبعادیمحل امحین، اشمع، ملسم، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنعامثعؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 نسح اعمرشت اک ایبؿ



 

 

     1361    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یرسہ، ح٤اد ب٩ زیذ، س٥٠ ٠ًوی :  راوی

٩ًَِ أَ  ٠َؤیُّ  ٌَ ِٟ ث٨ََا َس٥ْ٠ِ ا ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ َة َحذَّ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ًَََّي َرُسو٢ٔ َحذَّ  ١َ َْ ٧َٕص أَ٪َّ َرُجَّل َد

َّي اہللُ  ٤ََّ٠ا یَُوأجطُ َر  اہللٔ َػَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٕ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ة ٠َِیطٔ أَثَزُ ُػرِفَ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ُجَّل فٔي َوِجضٔطٔ بَٔظِیٕئ ًَ

ا٢َ أَبُو َداُود َس٠ِ  َٗ ٨ُِط  ًَ ٔش١َ ذَا  ِِ ِو أ٣ََزِت٥ُِ َصَذا أَِ٪ َی َٟ ا٢َ  َٗ َد  ا ََخَ َّ٤٠ََٓ صُطُ  ٔ َوَطضَٔذ َیِْکَ ٠َؤیًا کَاَ٪ یُِبٔصُ فٔي ا٨ُّٟحُو٦ ًَ َِٟیَص صَُو   ٥ْ

٥ِ٠َ یُحٔزِ َطَضاَدَتطُ  َٓ ِٟضََٔل٢ٔ  ًَََّي ُرِؤَیٔة ا ًَٔذیِّ ب٩ِٔ أَِركَاَة   ٨ًَِٔذ 

 سج رپ زرد دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، امحد نب زدی، ملس ولعی ےتہک ںیہ ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش

 اشنؿ اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ومعمؽ اھت ہک آپ سج یسک اک اسانم

 رکےت وت اس یک یسک ایسی ابت اک اس ےک اسےنم تہب مک ذترکہ رکےت ےھت وج اےس انوگار وہیت انچہچن بج فہ صخش الچ ایگ وت آپ ےن

رفامای ہک اکش مت اےس مکح دےتی ہک فہ زرد اشنؿ وک اےنپ مسج ےس دوھ داتی۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ملس )نج ےس رفاتی رمفی 

ےہ( ولعی ںیہن ےہ فہ وجنیم اھت افر اکی رمہبت رضحت دعی نب ارعاة ےک اپس رفتیئ الہؽ ےک ہلسلس ںیم وگایہ دی وت آپ ےن اس 

 یئ۔یک وگایہ وبقؽ ںیہن رفام

 دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ، امحد نب زدی، ملس ولعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ادب اک :   ابب

 نسح اعمرشت اک ایبؿ

     1362    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نصب٩ ًَّي، ابواح٤ذ، سٔیا٪، ححاد ب٩ َفآٌہ، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ َر  آَٔؼَة  َِٟححَّأد ب٩ِٔ َُفَ ٩ًَِ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ََِٔي أَبُو أَِح٤ََذ َحذَّ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ًََّٓٔيٕ  ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  َزَة ُج١ٕ 

 ٍٕ ٔ ٧َََا بِْٔشُ ب٩ُِ َرآ َ َ ِْ َ ٚٔ أ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََلِٔيُّ َحذَّ َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي ح و َحذَّ  ٕ ثٔيَ َٛ ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ أَبٔي 

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا  ٌّ اُظ َج٤ٔی ٌَ َٓ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َر َٟئٔی٥ْ َس٤َ٠ََة  أجزُ ْٔبٌّ  َٔ ِٟ ی٥ْ َوا ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َٔغٌّ َِکٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا  ي اہللُ 

رصننب یلع، اوبادمح، ایفسؿ، اجحج نب رفاہعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 )دوھہک اھکےن فاال( افر رشفی وہات ےہ افر افقس ااسنؿ دوھہک ابز افر ہنیمک وہات ےہ۔فآہل فملس ےن رفامای ہک ومنم آدیم وھبال اھبال 

 رصننب یلع، اوبادمح، ایفسؿ، اجحج نب رفاہعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 نسح اعمرشت اک ایبؿ

     1363    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜذر، حرضت رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َٜٔذرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َِٟت اِسَتأَِذَ٪ َرُج١ْ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  رُعِ

 ٪َ ََ ١َ أَ َْ ا َد َّ٤٠َ َٓ ُط  َٟ ا٢َ ائَِذ٧ُوا  َٗ ََةٔ ث٥َُّ  ٔظي ٌَ ِٟ ََةٔ أَِو بٔئَِص َرُج١ُ ا ٔظي ٌَ ِٟ ا٢َ بٔئَِص اب٩ُِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ًَائَٔظُة یَ َوَس٠َّ َِٟت  ا َ٘ َٓ ِو٢َ  َ٘ ِٟ ُط ا َٟ ا  

ّة یَ  َٟ ٔ ا٢َ إٔ٪َّ رَشَّ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔذ اہللٔ ٨ِ٣َز َٗ ٠َُِٗت  َٟطُ ٣َا  ٠َُِٗت  ِذ  َٗ ِو٢َ َو َ٘ ِٟ َٟطُ ا ٨ََِٟت  طُ َرُسو٢َ اہللٔ أَ َٛ ًَُط أَِو َتَز َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٩ِ٣َ َوَد ِو٦َ ا

ُِٓحٔظطٔ  أئ  َ٘ تِّ َٔ  ا٨َّٟاُض 

 اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک اکی آدیم دسمد، ایفسؿ، انب دکنمر، رضحت رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےن یک ااجزت امیگن، آپ ےن رفامای ہک ربے اخدناؿ اک اٹیب ےہ ای رفامای ربے اخدناؿ اک

ہیلع فآہل فملس اس ےس رنؾ اتفگری ےس شیپ آےئ۔ وت آدیم ےہ۔ رھپ رفامای ہک اےس ااجزت ددیف۔ بج فہ دالخ وہا وت آپ یلص اہلل 



 

 

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ، ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس رنؾ اتفگری ےس شیپ

ےک زندکی درہج اابتعر ےس بس ےس ربا آےئ احالہکن آپ ےن اس ےک ےیل ھچک اہک اھت؟ آپ ےن رفامای ہک ایقتم ےک رفز اہلل اعتیل 

 صخش فہ وہاگ ےسج داین ںیم ولوگں ےن وھچڑ دای وہ اس یک شحف وگیئ افر دبیقلخ ےک ببس۔

 دسمد، ایفسؿ، انب دکنمر، رضحت رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 نسح اعمرشت اک ایبؿ

     1364    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہًباض ٨ًََی، اسود ب٩ ًا٣ز، رشیک، ا٤ًع، ٣حاہذ، حرضت ًائظہ  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل یْک  ث٨ََا رَشٔ ٕ َحذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَِسَودُ ب٩ُِ  ٨َََِٔیُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاْض ا ث٨ََا  َِٟت َحذَّ ا َٗ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ائَٔظَة فٔي صَٔذظ

ًَائَٔظةُ  ٥َ یَا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  نٔي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ ا٢َ َت َ٘ ِٟٔش٨َتٔض٥ِٔ  َٓ اَئ أَ َ٘ ٣ُوَ٪ اتِّ َّٟٔذی٩َ یُِْکَ ارٔ ا٨َّٟأض ا  إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ رٔشَ

ابعس ربنعی، اوسد نب اعرم، رشکی، اشمع، اجمدہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہی دحثی رفاتی 

ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعہشئ  رکےت ںیہ ہک اس ںیم ہی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای

 ریض اہلل اعتیل ہنع۔ ولوگں ںیم ےس دبرتنی ولگ فہ ںیہ نج یک میظعت اؿ یک زابونں ےس ےنچب ےک ےیل یک اجےئ۔

 ابعس ربنعی، اوسد نب اعرم، رشکی، اشمع، اجمدہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 نسح اعمرشت اک ایبؿ

     1365    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ، ابوٗل٩، ٣بارک، ثابت، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ِٟتَ َحذَّ ا٢َ ٣َا َرأَیُِت َرُجَّل ا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٧َََا ٣َُباَرْک  َ َ ِْ َل٩ٕ أَ َٗ ث٨ََا أَبُو  ٍٕ َحذَّ ٥َ أُذَُ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٨٣َٔی َ٘

ِّي َر  َّٟٔذی ی٨َُح َّي یَُٜوَ٪ اٟزَُّج١ُ صَُو ا ِّي َرأَِسطُ َحت َٓی٨َُح  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّي َػَّ َََک یََذُظ َحت َ ت َٓ  ٔ َذ بَٔیٔذظ َْ أََسطُ َو٣َا َرأَیُِت َرُجَّل أَ

َُ یََذظُ  َّٟٔذی یََذ  َیُٜوَ٪ اٟزَُّج١ُ صَُو ا

ادمح نب عینم، اوبنطق، رابرک، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وکیئ آدیم ںیہن 

پ ےک اکؿ رپ راھک وہ افر آپ ےن اانپ رس اٹہ ایل وہ۔ اہیں کت ہک فیہ صخش اانپ رس اٹہات اھت ےلہپ۔ افر ںیم ےن داھکی ہک اس ےن اانپ ہنم آ

 وکیئ آدیم ںیہن داھکی ہک اس ےن آپ اک اہھت ڑکپا وہ افر آپ ےن اس اک اہھت وھچڑ دای وہ )ےلہپ( اہیں کت ہک فیہ وخد اانپ اہھت ڑھچا ا ات

 اھت۔

 ، اوبنطق، رابرک، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب عینم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 نسح اعمرشت اک ایبؿ

     1366    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣وسي  :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔي   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ًَِزوٕ  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُجَّل اِسَتأَِذَ٪ َحذَّ اہللُ 



 

 

١َ ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػ  َْ ا َد َّ٤٠َ َٓ  ٔ ََة ٔظي ٌَ ِٟ و ا ُْ ٥َ بٔئَِص أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟیطٔ َرُسو٢ُ َّ ٔ  ا٧َِبَشَم إ

 َّ٤َٟ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َد  ا ََخَ َّ٤٠َ َٓ ٤َطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوک٠ََّ ًَ َّي اہللُ  ١َ اہللٔ َػَّ َْ ا َد َّ٤٠َ َٓ  ٔ ََة ٔظي ٌَ ِٟ و ا ُْ ٠َُِٗت بٔئَِص أَ ا اِسَتأَِذَ٪ 

َع  حِّ َٔ ٤َُِٟت احَٔع ا َٔ ِٟ ََ یُٔحبُّ ا ًَائَٔظُة إٔ٪َّ اہلَل  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ  ا٧َِبَشِلَت إ

آدیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

ہیلع فآہل فملس ےس ااجزت امیگن آپ ےک اپس آےن یک، آپ ےن رفامای ہک ربے اخدناؿ اک اھبیئ ےہ رھپ بج فہ دالخ وہایگ وت آپ ےن 

فملس بج اس اشبتش ےس اس اک ابقتسؽ ایک افر اس ےس وگتفگ رفامیئ بج فہ لکن ایگ وت ںیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےن آپ ےس ااجزت امیگن وت آپ ےن رفامای ہک ربے اخدناؿ اک اھبیئ ےہ افر بج فہ دالخ وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےس 

اشبتش ےس ےلم وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہلل اعتیل شحف وگ افر دنگی ابت رکےن 

 ےل وک دنسپ ںیہن رفامات۔فا

 ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشؾ فایح اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ فایح اک ایبؿ

     1367    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، سا٥ٟ ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اپ٨ے واٟذ حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِبٔذ اہللٔ ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَََّي  َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ًِطُ  ٥َ َد ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َِٟحَیأئ  اُظ فٔي ا َْ ٌُٔى أَ َِٟحَیاَئ ٩ِ٣ٔ اِْلٔی٤َا٪ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َوصَُو َی إٔ٪َّ ا َٓ   



 

 

ھا ب، اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبنعق، امکل

 

َ

، انب 

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااصنر ےک اکی آدیم ےک اپس ےس ذگرے وج اےنپ اھبیئ وک ایح ےک ابرے ںیم تحیصن رک راہ اھت وت 

  فملس ےن رفامای ہک اےس اس احؽ ںیم وھچڑ دف ویکہکن ایح اامیؿ اک اکی ہبعش ےہ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ھا ب، اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 یبنعق، امکل، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ فایح اک ایبؿ

     1368    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤اد، اسحاٚ ب٩ سویذ، ابوٗتادہ :  راوی

ث٨ََا  ٍَ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ َحذَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َتاَدَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔي  َٙ ب٩ِٔ ُسَویِٕذ  ٩ًَِ إِٔسَح اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ حَُؼيِٕن َوث٥ََّ بَُظيَُِ ب٩ُِ  ُس٠َامِیَ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َث ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ حَُؼيِٕن  َحذَّ َٓ ٕب  ٌِ َٛ َْ ِ ي َْ َِٟحَیاُئ ک٠ُُّطُ  ا٢َ ا َٗ ُط أَِو  َْ ک٠ُُّ ِ ي َْ َِٟحَیاُئ  ٥َ ا

ًَاَد  َ أ َٓ ا  ّٔ ٌِ اّرا َو٨ِ٣ُٔط َؿ َٗ ٜٔی٨َّة َوَو ٔف اِلُُٜتٔب أَ٪َّ ٨ِ٣ُٔط َس ٌِ َّا ٧َحُٔذ فٔي َب ٕب إ٧ٔ ٌِ َٛ ا٢َ بَُظيَُِ ب٩ُِ  َ٘ َٓ َْ ِ ًَاَد بَُظي َ َِٟحٔذیَث َوأ ٤ًَِٔزاُ٪ ا

َب  ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ََََِٟل٦َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ا ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ثَُک  ََ أَُرأِي أَُحذِّ َ ا٢َ أ َٗ ًَِی٨َاُظ َو َّي اِح٤َزَِّت  ثُنٔي ٤ًَِٔزاُ٪ َحت ٥َ َوتَُحذِّ

٨َ٠ُِٗا یَا أَبَا ٧َُحِیٕذ إٔیطٕ إٔیطٔ  ا٢َ  َٗ تُبَٔک  ُٛ  ٩ًَِ 

ںیہ ہک مہ رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ےھت فاہں رپ امیلسؿ نب رحب، امحد، ااحسؼ نب وسدی، اوباتقدہ رفامےت 

س ری ریض اہلل اعتیل ہنع نب بعک یھب وموجد ےھت، وت رضحت رمعاؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہک مہ ےن ضعب بتک ںیم اپای ےہ ہک ضعب رشؾ اانیمطؿ فاقر  فملس ےن رفامای ہک ایحء بس یک بس ریخ یہ ےہ وت س ری نب بعک ےن رفامای

یک فہج ےس وہیت ےہ افر یھبک رشؾ زمکفری یک فہج ےس، وت رمعاؿ نب نیصح ےن دفابرہ یہی دحثی ایبؿ یک رھپ س ری ےن فیہ ابت دفابرہ 

وہںیئگ افر اوہنں ےن رفامای ہک ایک یہک۔ رفای ےتہک ںیہ ہک رضحت رمعاؿ نب نیصح انبضغک وہےئگ اہیں کت ہک اؿ یک آںیھکن الؽ 



 

 

مت د ےتھک ںیہن ہک ںیم مت ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایبؿ رکات وہں افر مت ھجم ےس اینپ بتک یک ابت رک رےہ وہ۔ 

 رافی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن اہک ہک اے اوبدیجن )تینک ےہ رمعاؿ نب نیصح( سب رک اجےیئ رک اجےیئ۔

 ؿ نب رحب، امحد، ااحسؼ نب وسدی، اوباتقدہامیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رشؾ فایح اک ایبؿ

     1369    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ش٤٠ہ، طٌبہ، ٨٣ؼور، حرضت ربعي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ رحاغ، حرضت ابو٣شٌود رضي اہلل تٌالي ًبذاہلل ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

 ٕ ود ٌُ ٩ًَِ أَبٔي ٣َِش إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔيِّ ب٩ِٔ رٔحَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ًَ ث٨ََا  َّي  َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ

١ِ ٣َا ٔط اہللُ ٌَ ِٓ ا َٓ ٥ِ َتِشَتٔح  َٟ ةٔ اِْلُولَي إَٔذا  ٦ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ا أَِدَرَک ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ لََکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ٤٣َّٔ  ئَِت  

دبع اہلل نب ہملسم، ہبعش، وصنمر، رضحت رہ ی ریض اہلل اعتیل ہنع نب رحاش، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

وہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولوگں وک اسہقب اایبنء یک وج ابںیت یلم ںیہ اؿ ںیم ہی ےہ ہک بج ںیہ ہک ا

 مت ںیم ےس ایح متخ وہ اجےئ وت وج اچوہ رکف۔

 ریض اہلل اعتیل ہنعدبعاہلل نب ہملسم، ہبعش، وصنمر، رضحت رہ ی ریض اہلل اعتیل ہنع نب رحاش، رضحت اوبوعسمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخش االخیق اک ایبؿ



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخش االخیق اک ایبؿ

     1370    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یٌ٘وب اس٨ٜذراِي، ٤ًزو، ٣ل٠ب، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ،  :  راوی

ًَا  ٩ًَِ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ ٨ََِٜذَرأِيَّ  نٔي اِْلِٔس ٌِ وُب َی ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َِٟت َحذَّ ا َٗ ئَٔظَة َرح٤ََٔضا اہللُ 

َّي اہللُ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ائ٥ٔٔ  َس٤ٔ َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ ا ٠ُ٘ٔطٔ َدَرَجَة اٟؼَّ ُْ َُٟیِذرُٔک بُٔحِش٩ٔ  ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ  و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ َی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ہبیتق نب دیعس، وقعیب ادنکسراین، رمعف، بلطم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہک ومنم آدیم اےنپ اٰیلع االخؼ ےس اسرے دؿ ےک رفزہ دار افر اسری رات ےک دجہت ذگار اک درہج  فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس

 احلص رکا ات ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب ادنکسراین، رمعف، بلطم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخش االخیق اک ایبؿ

     1371    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابووٟیذ كیاٟسي، حٔؽ ب٩ ٤ًز، اب٩ ٛثيَ، طٌبہ، ٗاس٥ ب٩ ابوبزہ، ًلاء ٛیخاراِي، ا٦ درداء، حرضت ابواٟذرداء  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

٧َََا ُط  َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا ح و َحذَّ ََ َحذَّ ا َٗ ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز  َیأٟٔسيُّ َوَح َِٟؤٟیذٔ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٩ًَِ َحذَّ أس٥ٔ ب٩ِٔ أَبٔي بَزََّة  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ِرَدأئ  ٩ًَِ أَبٔي اٟذَّ ِرَدأئ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟذَّ َِٜیَخاَرأِيِّ  ١ُ فٔي ًََلإئ اِل َ٘ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ أَِث َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔبيِّ َػَّ

ا٢َ أَبُو َداُود َوصَُو  َٗ َِٜیَخاَرأِيَّ  ًََلاّئ اِل ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟؤٟیٔذ  ا٢َ أَبُو ا َٗ  ٔٙ ُِٟخ٠ُ ٤ِٟٔیزَأ٪ ٩ِ٣ٔ حُِش٩ٔ ا وَب َوصَُو ا ُ٘ ٌِ ًََلاُئ ب٩ُِ َی

ا٢ُ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  اَرأِيٌّ َْ َْ ِو َٛ ِیَخاَرأِيٌّ َو َٛ ا٢ُ  َ٘ ٍٕ ُی ٔ  ٧َآ

 راین، اؾ درداء، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل ہنع یبن یلص

 

 
 اوبفدیل ایطیسل، صفح نب رمع، انب ریثک، ہبعش، اقمس نب اوبزبہ، اطعء ک

 ؼ ےس زایدہ اھبری زیچ وکیئ ںیہن۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای زیماؿ اامعؽ ںیم نسح االخ

 راین، اؾ درداء، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل  :  رافی

 

 
اوبفدیل ایطیسل، صفح نب رمع، انب ریثک، ہبعش، اقمس نب اوبزبہ، اطعء ک

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخش االخیق اک ایبؿ

     1372    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ًث٤ا٪ د٣ظقي ابوج٤ا٫ز، ابوٌٛب ایوب ب٩ ٣ح٤ذسٌذی، س٠امی٪ حبیب ٣حاربي، حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

ُذ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَنٔي ُس٠َامِیَ َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٔذیُّ  ٌِ ٕذ اٟشَّ ٕب أَیُّوُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌِ َٛ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٔ َِٟح٤َاصٔز ٣َِظقٔيُّ أَبُو ا ُ٪ اٟذِّ

٥َ أ٧ََا َزًٔی٥ْ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة  ٤َُِٟحارٔبٔيُّ  َِٟح٨َّٔة ٩ِ٤َٟٔ َتَزَک  ب٩ُِ َحبٔیٕب ا بٔبَِیٕت فٔي َربَٔف ا

 ٔ َٜٔذَب َوإِٔ٪ کَاَ٪ ٣َازّٔحا َوبٔبَِیٕت ف َِٟح٨َّةٔ ٩ِ٤َٟٔ َتَزَک اِل ا َوبٔبَِیٕت فٔي َوَسٔم ا ً٘ ٤َِٟٔزاَئ َوإِٔ٪ کَاَ٪ ٣ُٔح طُ ا َ٘ ُ٠ ُْ  ٩َ َِٟح٨َّٔة ٩ِ٤َٟٔ َحشَّ ًََِّي ا  ي أَ

نب دمحمدعسی، امیلسؿ بیبح احمریب، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک  دمحم نب امثعؿ دیقشم اوبامجرھ، اوببعک اویب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک تنج ےک ارطاػ ںیم اکی رھگ اک اضنم وہں وج قح رپ وہےن ےک ابفوجد ڑگھجا وھچڑ 

ڑ دے۔ تنج ےک ف ط ںیم اکی رھگ اک اضنم وہں، افر اس دے افر اس صخش ےک ےیل وج ذماؼ فزماح ںیم یھب وھجٹ وبانل وھچ



 

 

 صخش ےک ےیل وج ایلع االخؼ اک امکل وہ، ایلع تنج ںیم اکی اکمؿ اکاضنم وہں۔

 دمحم نب امثعؿ دیقشم اوبامجرھ، اوببعک اویب نب دمحمدعسی، امیلسؿ بیبح احمریب، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخش االخیق اک ایبؿ

     1373    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ وہبابوبْک، ًث٤ا٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ٣ٌبذ ب٩ ْاٟذ، حرضت حارثہ رضي  :  راوی

أٟٕذ  َْ َبٔذ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ََ َحذَّ ا َٗ ث٨ََا أَبُو بَِْکٕ َوًُِث٤َاُ٪ اب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ َحارٔثََة اب٩ِٔ َوصِٕب 

َِٟح٨َّ  ١ُ ا ُْ ََ یَِذ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ىُّ َٗ َٔ ِٟ ٠ٔیُى ا َِ ِٟ اُي ا َِٟحوَّ ا٢َ َوا َٗ َوزٔیُّ  ٌِ َِٟح ََ ا اُي َو َِٟحوَّ  َة ا

اوبرکب، امثعؿ، فعیک، ایفسؿ، دبعم نب اخدل، رضحت احرہث ریض اہلل اعتیل ہنع نب فبہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

صخش دالخ ںیہن وہاگ۔ وجاظ ےتہک ںیہ اس صخش وک وجااہتن درہج اک دبقلخ  فملس ےن رفامای ہک تنج ںیم دبقلخ فدباحلظ افر رغمفر فربکتم

 افر دباحلظ وہ۔

 اوبرکب، امثعؿ، فعیک، ایفسؿ، دبعم نب اخدل، رضحت احرہث ریض اہلل اعتیل ہنع نب فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلتخم ابوتں ںیم ڑبایئ افر ڑبںیکھ امرےن یک رکاتہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فلتخم ابوتں ںیم ڑبایئ افر ڑبںیکھ امرےن یک رکاتہ

     1374    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٔ  َحذَّ اب َحاَئ أرَِعَ َٓ  ُٙ ََ ُتِشَب َباُئ  ـِ ٌَ ِٟ ا٢َ کَا٧َِت ا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ َٟطُ ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ودٕ  ٌُ َٗ ًَََّي  يٌّ 

َّي اہللُ  ًَََّي أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  َّٙ َٜأَ٪َّ َذَٟٔک َط َٓ ابٔيُّ  َضا اِْلرَِعَ َ٘ َشَب َٓ َضا  َ٘ َشاَب زَّ َوَج١َّ َٓ ًَ ًَََّي اہللٔ   ٌّٙ ا٢َ َح َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

طُ  ٌَ ََّ َوَؿ ٔ ٧َِیا إ ٍَ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ اٟذُّ َٓ ََ َیزِ  أَِ٪ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک )روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی افینٹن( 

 اس ےس وکیئ افٹن تقبس ںیہن ےل اجاتکس اھت، اکی ابر اکی داہییت آای اےنپ اکی ونرمع افٹن رپ وسار وہ رک افر ابضعء ابضعء دفڑ ںیم

یسک زیچ وک ےس دفڑ اک اقمہلب ایک وت فہ آےگ لکن ایگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی انوگار ذگرا افر آپ ےن رفامای ہک اہلل اعتیل 

 ںیہن رفامےت  رگ ہی ہک اےس اچین رکدےتی ںیہ۔ دنلبی اطع

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یک رکاتہ فلتخم ابوتں ںیم ڑبایئ افر ڑبںیکھ امرےن

     1375    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ز٫يَ، ح٤یذ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

َّي اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص بَٔضٔذظٔ ا ث٨ََا ح٤َُِیْذ  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ًَََّي اہللٔ  َحذَّ ا  ً٘ ا٢َ إٔ٪َّ َح َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ



 

 

طُ  ٌَ ََّ َوَؿ ٔ ٧َِیا إ ٍَ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ اٟذُّ ٔٔ ََ َیزَِت زَّ َوَج١َّ أَِ٪  ًَ 

ی، زریہ،  دیم، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اس دنس ےس یہی ہصق رمفی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس، اس 

ی ل
ف

 

ب

 آپ ےن رفامای ہک اہلل داین ںیم اس زیچ وک وج داین ںیم تہب افیچن وہاجےئ اچین رضفر رکےت ںیہ۔ںیم ہی ےہ ہک 

ی، زریھ،  دیم، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿاچولپیس فوخاشدم یک ربایئ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اچولپیس فوخاشدم یک ربایئ اک ایبؿ

     1376    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ :  راوی

 ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ًَََّي َحذَّ َٓأَثِنَي  ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ  َٗ ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َحذَّ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َحَثا فٔي َوِجضٔطٔ َو َٓ َذادُ ب٩ُِ اِْلَِسَودٔ تَُزابّا  ِ٘ ٔ٤ِٟ َذ ا َْ َ أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًُِث٤َاَ٪ فٔي َوِجضٔطٔ  ًَ َٟ٘ٔیُت٥ِ ي اہللُ  ٥َ إَٔذا 

ََاَب  ُّ اِحُثوا فٔي ُوُجوصٔض٥ِٔ اٟت َٓ احٔيَن  ٤َِٟذَّ  ا

اوبرکب نب اوبہبیش، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، رامؾ ےتہک ںیہ ہک اکی صخش آای افر اس ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع یک اؿ 

یٹم ااھٹیئ افر اس ےک رہچے رپ د کنی دی افر رفامای ہک  ےک ہنم رپ رعتفی رکان رشفع رکدی۔ وت دقماد نب االوسد ےن اکی یھٹم

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ہنم رپ رعتفی رکےن فاولں ےس ولم وت اؿ ےک رہچفں رپ یٹم ڈاؽ دای رکف۔

 اوبرکب نب اوبہبیش، فعیک، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، رامؾ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اچولپیس فوخاشدم یک ربایئ اک ایبؿ

     1377    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي بْکہاح٤ذ ب٩ یو٧ص، ابوط٬اب، ْاٟذ حذاء، حرضت  :  راوی

ةَ  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي بَِْکَ  ٩ًَِ أئ  َِٟحذَّ أٟٕذ ا َْ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل أَثِنَي َحذَّ  

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٥ِ  ًَََّي َرُج١ٕ ٨ًَِٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُٛ ا٢َ إَٔذا ٣ََذَح أََحُذ َٗ َٙ َػاحٔبَٔک ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ  َت ٨ًُُ ٌِ َل َٗ ُط  َٟ

ًَََّي اہللٔ  ََ أَُزِّٛیطٔ  و٢َ َو ُ٘ ٤َا یُزٔیُذ أَِ٪ َی َٛ ِّي أَِحٔشبُطُ  ِٔ ١ِ إ ُ٘ ٠َِی َٓ َة  َٟ ََ ٣ََحا  َػاحَٔبطُ 

ھا ب، اخدل ذحاء، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ

 

َ

اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن روسؽ اہلل  ادمح نب ویسن، اوب

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی افر آدیم یک رعتفی یک وت آپ ےن رفامای ہک وت ےن اےنپ اسیھت یک رگدؿ اکٹ دی نیت رمہبت ہی 

ااسی اتھجمس وہں شیجفہ انہک اچاتہ ےہ ےہک افر  رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ آدیم اےنپ دفتس یک رعتفی رکان اچےہ وت ویں ےہک ہک ںیم اےس

 ہی ےہک ہک ںیم اہلل اعتیل رپ یسک وک اپک ںیہن اتہک۔

ھا ب، اخدل ذحاء، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ :  رافی

 

َ

 ادمح نب ویسن، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   باب

 اچولپیس فوخاشدم یک ربایئ اک ایبؿ

     1378    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣شذد، بْشا ب٩ ٣ٔـ١، ابو٣ش٤٠ہ سٌیذ ب٩ یزیذ، ابونرضہ، ٣ْطٖ ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َی ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ ٣َُْطِّ َة  ٩ًَِ أَبٔي َنرِضَ ٌٔیُذ ب٩ُِ َیزٔیَذ  ث٨ََا أَبُو ٣َِش٤َ٠ََة َس َحذَّ

 َ ٨َ٠ِا أ٧ََِت َسیُِّذ٧ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٕ إ ًَا٣ٔز ِٓٔذ بَنٔي  ُت فٔي َو ِ٘ یُِّذ اہللُ َتَباَر أَبٔي ا٧َِل٠َ ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ الَي ا  ٌَ َک َوَت

ََ َیِشَتِحزٔی٨ََّ  ِول٥ُِٜٔ َو َٗ ٔف  ٌِ ِول٥ُِٜٔ أَِو َب َ٘ ُٗوُٟوا بٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  َّ ًَِو٨َ٤ُا كَِو َّل َوأَ ـِ َٓ ٨َُ٠ا  ـَ ِٓ ِیَلاُ٪ ٨َ٠ُِٗا َوأَ  ٥ُِٜ اٟظَّ

 ہک ینب اعرم ےک فدف دسمد، رشبا نب لضفم، اوبہملسم دیعس نب سیدی، اوبرضنہ، رطمػ نب دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل ےن رفامای

ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ سپ مہ ےن اہک ہک آپ رامرے رسدار ںیہ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ای ہک اینپ رفامای ہک رسدار وت اہلل اعتیل ںیہ وت مہ ےن اہک ہک آپ مہ ںیم الضف ںیہ افر ڑبے ںیہ دراجت ےک اابتعر ےس۔ آپ ےن رفام

 ابت وہک ای رفامای ہک اینپ ابت ںیم ےس ھچک وہک افر اطیشؿ اہمتری زابؿ وک فلیک ہن رکےل۔

 دسمد، رشبا نب لضفم، اوبہملسم دیعس نب سیدی، اوبرضنہ، رطمػ نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رنیم اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رنیم اک ایبؿ

     1379    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، یو٧ص، ح٤یذ، حش٩، حرضت ًبذاہلل ب٩ ١ِٔ٣ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي اہللُ َحذَّ ١ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َّٔ َِ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص َوح٤َُِیٕذ 

 ٕٔ ٨ِ ٌُ ِٟ ًَََّي ا ٔلی  ٌِ ََ ُی ٠ًََِیطٔ ٣َا  ٔلی  ٌِ َٙ َوُی ِٓ ْٙ یُٔحبُّ اٟزِّ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ َرٓٔی َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 دیم، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ومیس نب اامسلیع، امحد، ویسن، 



 

 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل رنؾ ںیہ افر رنیم وک دنسپ رفامےت ںیہ افر رنؾ وخیئ رپ وج وثاب اطع رفامےت ںیہ فہ دنت وخیئ رپ ںیہن

 رفامےت۔

 ، ویسن،  دیم، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل اعتیل ہنعومیس نب اامسلیع، امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رنیم اک ایبؿ

     1380    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪، ابوبْک، ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ػباح بزارٔ، حرضت ٣٘ذا٦ ب٩ رشیح :  راوی

یْک  ث٨ََا رَشٔ اُٟوا َحذَّ َٗ َّاُز  َِٟبز بَّأح ا ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َوأَبُو بَِْکٕ اب٨َِا أَبٔي َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َحذَّ یِٕح  َذا٦ٔ ب٩ِٔ رُشَ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا

ًَائَٔظ  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ َّ َٔ َوإ٧ٔ ََل ٔ اٟتِّ ٔلَي صَٔذظ ٥َ یَِبُذو إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا َ٘ َٓ  ٔ َِٟبَذاَوة ٩ًَِ ا َِٟبَذاَوَة َة  ُط أََراَد ا

ُٓقٔي  ًَائَٔظُة اِر ا٢َ لٔي یَا  َ٘ َٓ ٔة  َٗ َذ ٣َّة ٩ِ٣ٔ إٔب١ٔٔ اٟؼَّ ّة ٣ََُحَّ َٗ ٔلَيَّ ٧َا أَِرَس١َ إ َٓ ََ ٣َزَّّة  ٔ ََ ٧ُز ََّ َزا٧َُط َو ٔ مُّ إ َٗ ٥ِ َی٩ُِٜ فٔي َطِیٕئ  َٟ  َٙ ِٓ إٔ٪َّ اٟزِّ َٓ

ِب  َٛ ٥َِٟ تُزِ نٔي  ٌِ ٣َْة َی بَّاحٔ فٔي َحٔذیثٔطٔ ٣ََُحَّ ا٢َ اب٩ُِ اٟؼَّ َٗ ََّ َطا٧َطُ  ٔ مُّ إ َٗ  ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ 

رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن امثعؿ، اوبرکب، اوبہبیش، دمحم نب ابصح زباِر، رضحت دقماؾ نب رشحی اےنپ فادل ےس 

وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لگنج  رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس لگنج اجےن ےک ابرے ںیم وپاھچ

اپس اکی ایسی افینٹن یجیھب ںیم اجای رکےت ےھت اؿ انولں یک رطػ افر اکی رمہبت آپ ےن لگنج ںیم اجےن اک ارادہ رفامای وت ریمے 

سج رپ ایھب کت وساری ںیہن یک یئگ یھت۔ زوکاة ےک افوٹنں ںیم ےس افر ھجم ےس رفامای ہک اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رنیم ربات رکف 

بیع دار رکد یت ہک رنیم یھبک یھب یسک زیچ ںیم ںیہن وہیت  رگ ہی ہک اےس زمنی رکد یت افر سج زیچ ےس رنیم اکنؽ دی اجیت ےہ وت اےس 

 ےک ینعم اتبےئ ہک فہ افینٹن سج رپ وساری ہن یک یئگ۔

 

 ےہ۔ دمحم نب اابصلح ےن اینپ دحثی ںیم رحممة



 

 

 امثعؿ، اوبرکب، اوبہبیش، دمحم نب ابصح زباِر، رضحت دقماؾ نب رشحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رنیم اک ایبؿ

     1381    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بْک طیبہ، ابو٣ٌاویہ، وٛیٍ، ا٤ًع، تی٥٤، س٤٠ہ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ١٫، حرضت جزیز :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍْ اؤیََة َوَوٛٔی ٌَ ٣ُ

ََ ک٠َُّطُ  ِ َِٟخي ٦ُ ا َٙ یَُِحَ ِٓ ٦ُ اٟزِّ ٥َ ٩ِ٣َ یَُِحَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ  َجزٔیز

، اشمع،  ،مم، ہملس، دبعارلنمح نب لھ، رضحت رجری رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوب رکب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک

 ےن رفامای ہک وج صخش رنیم ےس رحمفؾ رک دای ایگ فہ اسری ریخ ےس رحمفؾ رک دای ایگ۔

 رجریاوب رکب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک، اشمع،  ،مم، ہملس، دبعارلنمح نب لھ، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رنیم اک ایبؿ

     1382    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حارث، ا٤ًع، حرضت ٣ؼٌب ب٩ سٌذحش٩ ب٩ ٣ح٤ذ ػبا ح، ًٔا٪، ًبذاٟواحذ، س٠امی٪، ا٤ًع، ٣اٟک ب٩  :  راوی



 

 

 ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َِٟواحٔٔذ َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  اُ٪ َحذَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  بَّأح َحذَّ ٔذ ب٩ِٔ اٟؼَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ َحذَّ ٤ًَُِع  َ اِْل

 ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ وَ٪  ُتُض٥ِ یَِذُِکُ ٌِ ِذ َس٤ٔ َٗ ٤ًَُِع َو َ ا٢َ اِْل َٗ َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ ا  ََّ ٔ ٤ُ٠ًَِطُ إ ََ أَ ٤ًَُِع َو َ ا٢َ اِْل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕذ  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس

 ٔ ة ١ٔ٤ًََ اِْلَٔخَ ََّ فٔي  ٔ َؤَدةُ فٔي ک١ُِّ َطِیٕئ إ ا٢َ اٟتُّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ت بعصم نب دعس اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت نسح نب دمحم ابص ح، افعؿ، دبعاولادح، امیلسؿ، اشمع، امکل نب احرث، اشمع، رضح

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ زیچ اکؾ ںیم وکسؿ فاانیمطؿ رضفری ےہ وساےئ اامعؽ آرخت ےک۔

 نسح نب دمحم ابص ح، افعؿ، دبعاولادح، امیلسؿ، اشمع، امکل نب احرث، اشمع، رضحت بعصم نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یکین اک رکش ادا رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یکین اک رکش ادا رکےن اک ایبؿ

     1383    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠، ٣ح٤ذ ب٩ زیاد، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ربعي ب٩  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   ٕ ٔذ ب٩ِٔ زٔیَاد ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٍُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا اٟزَّبٔی ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٥َ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

ََ َیِظُْکُ اہللَ  ا٢َ  ََ َیِظُْکُ ا٨َّٟاَض َٗ  ٩ِ٣َ 

ملسم نب اربامیہ، رہ ی نب ملسم، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

 رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک فہ صخش اہلل اک رکش ذگار ںیہن وہ اتکس وج دنبفں اک رکش ذگار ہن وہ۔

 اربامیہ، رہ ی نب ملسم، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ملسم نب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یکین اک رکش ادا رکےن اک ایبؿ

     1384    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت، حرضت ا٧ص :  راوی

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َٗ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔ َحذَّ  َذَصَبِت اِْلَِنَؼاُر بٔاِْلَِجز

ِوتُ  ًَ ََ ٣َا َد ا٢َ  َٗ ٠ًََِیض٥ِٔ ک٠ُِّطٔ  َُٟض٥ِ َوأَث٨َِِیُت٥ِ   ٥ِ اہللَ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک اہمرجنی احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

رکےت روہ ےگ اہلل ےس افر اؿ فآہل فملس اسرا ارجفوثاب وت ااصنر ےل اڑے آپ ےن رفامای ہک ںیہن بج مت اؿ ےک ےیل داعےئ ریخ 

 (یک رعتفی رکےت روہ ےگ۔ )ںیہمت یھب ارج ےلم اگ

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یکین اک رکش ادا رکےن اک ایبؿ

     1385    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، بْش، ٤ًارہ ب٩ ًزیہ، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ثَنٔي َرُج١ْ ٣ٔ  ا٢َ َحذَّ َٗ َُزٔیََّة  ثَنٔي ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ  ث٨ََا بِْٔشْ َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ِومٔي  َٗ  ٩ِ



 

 

 َٓ ٠ُِیثِٔن بٔطٔ  َٓ ٥ِ َیحِٔذ  َٟ إِٔ٪  َٓ ٔ بٔطٔ  ٠َِیِحز َٓ َوَجَذ  َٓ ًََلاّئ  ًِٔلَی  ُ ٥َ ٩ِ٣َ أ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َت٤َطُ اہللٔ َػَّ َٛ ُظ َو٩ِ٣َ  ِذ َطَْکَ َ٘ َٓ ٩ِ٤َ أَثِنَي بٔطٔ 

ظُ  رَفَ َٛ ِذ  َ٘ ا٢َ أَبُو َداُو  َٓ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ِحبٔی١َ  ٩ًَِ رُشَ َُزٔیََّة  ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ َیِحیَي ب٩ُِ أَیُّوَب  ِحبٔی١ُ َٗ د َوصَُو رُشَ

وظُ  ٥ِ٠َ یَُش٤ُّ َٓ صُوُظ  َُّض٥ِ َِکٔ أ٧َ َٛ ِومٔي  َٗ نٔي َرُجَّل ٩ِ٣ٔ  ٌِ  َی

اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دسمد، رشب، امعرہ نب زعہی، رضحت اجرب ریض

فملس ےن رفامای ہک سج صخش وک وکیئ ہیطع ےلم وت ارگ اس ےک اپس فتعس وہ وت اس دہہی اک دبہل دے افر ارگ فتعس ہن وہ وت اس یک 

وک اپھچای وت اس ےن انرکشی یک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک ییحی رعتفی رکدے ارگ اس یک رعتفی ہن یک افر اس یک الھبیئ 

 نب اویب ےن امعرہ نب وزہی نع رشلیج نع اجرب ےک رطقی ےس ایبؿ ایک ےہ۔

 دسمد، رشب، امعرہ نب زعہی، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یکین اک رکش ادا رکےن اک ایبؿ

     1386    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہًبذاہلل ب٩ جزاح، جزیز، ا٤ًع، سٔیا٪، حرضت جابز  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ   ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔي ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  َِٟحزَّاحٔ َحذَّ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ ٩ِ٣َ َحذَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  يِّ َػَّ

 َ٘ َٓ َت٤َُط  َٛ ُظ َوإِٔ٪  ِذ َطَْکَ َ٘ َٓ ُظ  ََٓذَِکَ ظُ أُبََِّٔي بَََلّئ  رَفَ َٛ  ِذ 

دبع اہلل نب رجاح، رجری، اشمع، ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

آپ ےن رفامای ہک سج صخش وک وکیئ دہہی ےلم افر فہ اس اک ذترکہ رکے دفرسفں ےک اسےنم وت اس ےن اس یک رکش ذگاری یک افر ارگ 

 س دہہی وک اپھچای وت اس ےن انرکشی یک۔اس ےن ا



 

 

 دبعاہلل نب رجاح، رجری، اشمع، ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راوتسں ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےنھٹیب اک ایبؿراوتسں ںیم 

     1387    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤ذ ب٩ زیذ، اب٩ ٣ش٥٠، ًلاء ب٩ یشار، حرضت ابوسٌیذ اٟخذری رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

ِبُذ  ًَ ث٨ََا  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َیَشإر   ٩ًَِ نٔي اب٩َِ أَِس٥َ٠َ  ٌِ ٩ًَِ َزیِٕذ َی ٕذ  نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ا

ا َٗ أت  َٗ ُ ُِٟح٠ُوَض بٔاْٟطُّ ٥ِ َوا ُٛ ا٢َ إٔیَّا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ُِٟخِذرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌٔیٕذ ا ٨ََٟا  ُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللَٔس ٣َا بُذَّ 

 ٔ ًُِلوا اْٟطَّ َ أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔ٪ أَبَِیُت٥ِ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ُث ٓٔیَضا  ُّٙ ٩ِ٣ٔ ٣ََحأٟٔش٨َا ٧ََتَحذَّ اُٟوا َو٣َا َح َٗ ُط  َّ٘ َٙ َح ی

ُّٕ اِْلََذی َوَردُّ  َٛ َِٟبَصٔ َو ا٢َ َُفُّ ا َٗ ٙٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ی ٔ ٨ِ٤َُِْٟکٔ اْٟطَّ ٩ًَِ ا ٖٔ َوا٨َِّٟهُي  زُو ٌِ ٤َِٟ ََل٦ٔ َواِْل٣َِزُ بٔا  اٟشَّ

دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، انب دمحم نب زدی، انب ملسم، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس ادخلری ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ےتچب روہ، احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای راوتسں ںیم ےنھٹیب ےس

ہیلع  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے ےیل وت اینپ اینپ وہگجں رپ ھٹیب رک وگتفگ رکےن ےک العفہ وکیئ اچرہ اکر ںیہن؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل

 ےہ؟ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای ہک اگنہ یچین رانھک افر فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ مت ااکنر رکےت وہ۔ وت رھپ راہتس اک قح ایک

 فیلکت اچنہپےن ےس ابز رانہ، السؾ اک وجاب دانی افر ارم ابرعملفػ افر یہن نع ارکنمل رکےت رانہ۔

 ادخلری ریض اہلل اعتیل ہنعدبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، انب دمحم نب زدی، انب ملسم، اطعء نب اسیر، رضحت اوبدیعس  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راوتسں ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

     1388    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤، اسحاٚ، سٌیذ ٣ََ٘ی، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد، بْش، اب٩ ٣ـ١،  :  راوی

 ِٟ ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ َس  َٙ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إِٔسَح ًَ ث٨ََا  ١ٔ َحذَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َی ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َ

 ًَ َّي اہللُ  بٔی١ٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ا٢َ َوإِٔرَطادُ اٟشَّ َٗ ةٔ  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َصٔذظ

دسمد، رشب، انب لضم، دبعارلنمح، ااحسؼ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےس ایس ذموکرہ ابال فاہعق ںیم اراشد الیبسل اک یھب ذرک رکےت ںیہ۔

 دسمد، رشب، انب لضم، دبعارلنمح، ااحسؼ، دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راوتسں ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

     1389    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًیسي، ٧یشابوری، اب٩ ٣بارک، جزیز، ْاز٦، اسحاٚ ب٩ سویذ، اب٩ ححيَ ًذری، حرضت ٤ًز ب٩ ْلاب :  راوی

٧َََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  َ َ ِْ ٤َُِٟباَرٔک أَ ٧َََا اب٩ُِ ا َ َ ِْ َ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ًٔیَسي ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ أ ث٨ََا ا ٕ  َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَُحيَِ َٙ ب٩ِٔ ُسَویِٕذ  ٩ًَِ إِٔسَح َحاز٦ٕٔ 

 َٗ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي صَٔذظٔ ا ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ أب  َِٟخلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َذؤیِّ  ٌَ ِٟ َٖ َوَتِضُذوا ا ٠ِ٤َُِٟضو ا٢َ َوُتِٔیُثوا ا



 

 

ا٢َّ  َـّ  اٟ

انب رابرک، رجری، اخزؾ، ااحسؼ نب وسدی، انب ریجح دعری، رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع نب اطخب ےس نسح نب یسیع، شینوبری، 

 یہی ہصق رمفی ےہ ہک اس ااضہف ےک اسھت ہک آپ ےن رفامای ہک م تبی زدہ یک دمد رکف افر راہ مگ رکدہ وک راہ داھکای رکف۔

 ااحسؼ نب وسدی، انب ریجح دعری، رضحت رمع نب اطخب نسح نب یسیع، شینوبری، انب رابرک، رجری، اخزؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راوتسں ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

     1390    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ٛثيَ ب٩ ًبیذ، اب٩ ًیسي، ح٤یذ حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ ًٔیَسي  َٗ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪  ََ َحذَّ ا َٗ ثٔيَُ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ  َٛ َٔ َو بَّا ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي ب٩ٔٔ اٟلَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َحذَّ ث٨ََا ح٤َُِیْذ   َحذَّ

 ٔ ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ ََٟضا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیَک َحاَجّة  ٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ لٔي إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ََُٓلٕ٪ لَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َیا أ٦َُّ 

َّي َح٠ََص ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ َح٠ََشِت  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟیٔک  ٔ َّي أَِج٠َٔص إ َٜٔک ٔطئِٔت َحت َّي  اِج٠ٔٔسي فٔي أَیِّ ٧ََواحٔي اٟشِّ َِٟیَضا َحت ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ اہللُ 

٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕذ   َْ ثٔي َٛ ا٢َ  َٗ ِت َحاَجَتَضا و  ـَ َٗ َّي  ٥ِ یَِذُِکُ اب٩ُِ ًٔیَسي َحت َٟ ِت َحاَجَتَضا  ـَ َٗ 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دمحم نب یسیع، ریثک نب دیبع، انب یسیع،  دیم رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص ا

اکی وعرت آیئ افر ےنہک یگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم آپ ےس ھچک اکؾ ےہ آپ ےن رفامای ہک اے اؾ الفں یسک  یل 

ر ارکؾ یلص ےک ارطاػ ںیم اہجں اچےہ وت ھٹیب اج اہیں کت ہک ںیم یھب ریتے اپس ھٹیب اجؤں فہ وعرت فاہں اج رک ھٹیب یئگ افر وضح

اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اس ےک اپس ھٹیب ےئگ افر اس یک رضفرت وک وپرا رکدای انب ٰیسیع ےن اینپ رفاتی ںیم رضفرت وپری رکےن اک 

 ذرک ںیہن ایک افر ریثک نب  دیم ےن ذرک ایک ےہ۔



 

 

 دمحم نب یسیع، ریثک نب دیبع، انب یسیع،  دیم رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راوتسں ںیم ےنھٹیب اک ایبؿ

     1391    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤٘٠ًہ، حرضت ا٧صًث٤ا٪، ب٩ ابوطیبہ، یزیذ، ٫ارو٪، ح٤اد، س٤٠ہ، ثابت،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٧َََا َح٤َّ َ َ ِْ َ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٠َٔضا َحذَّ ِ٘ ًَ  أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٣َِزأَّة کَاَ٪ فٔي 

٨َاظُ  ٌِ  َطِیْئ ب٤َٔ

 

ؼ

ما ، رضحت اسن اس دحثی ےک ابرے ںیم رفامےت ںیہ ہک اس وعرت یک امثعؿ، نب اوبہبیش، سیدی، اھرفؿ، امحد، ہملس، اثتب، 
قل

 لقع ںیم ھچک وتفر اھت۔

 امثعؿ، نب اوبہبیش، سیدی، اھرفؿ، امحد، ہملس، اثتب، ہمقلع، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہ وہ رک انھٹیبسلجم ںیم اشک

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سلجم ںیم اشکدہ وہ رک انھٹیب

     1392    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٨ٌٗبي، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابو٣وا٢، ًبذاٟزح٩٤، ب٩ ابو٤ًزہ، انؼاری، حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٤َِزَة اِْلَِنَؼارٔیِّ َحذَّ ًَ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي   ٩ًَِ ٤ََِٟوا٢ٔ  ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔي ا ث٨ََا  ٨َٔبيُّ َحذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ُِٟخِذرٔیِّ ا ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس  

٤ََِٟحأٟٔص أَِو  يَُِ ا َْ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َٗ ًَ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ا٢َ أَبُو َداُود صَُو  َٗ َضا  ٌُ َس

٤َِزَة اِْلَِنَؼارٔیُّ  ًَ  أَبٔي 

یبنعق، دبعارلنمح نب اوبوماؽ، دبعارلنمح، نب اوبرمعہ، ااصنری، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 رفامےت وہےئ انس ہک رتہبنی اجم س فہ ںیہ وج اشکدہ وہں۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی

 دبعارلنمح نب ایب رمعہ االاصنری اک وپرا انؾ دبعارلنمح نب رمعف نب رمعہ االاصنری ےہ۔

  اعتیل ہنعیبنعق، دبعارلنمح نب اوبوماؽ، دبعارلنمح، نب اوبرمعہ، ااصنری، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلجم ںیم اشکدہ وہ رک ےنھٹیب اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سلجم ںیم اشکدہ وہ رک ےنھٹیب اک ایبؿ

     1393    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ رسح، ٣خ٠ذ ب٩ ْاٟذ، سٔیا٪، ٣ح٤ذ ب٩ ا٨٤ٟٜذر :  راوی

 َ ث ا٢َ َحذَّ َٗ ٨ِ٤َُِٟٜٔذرٔ  ذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ََ َحذَّ ا َٗ أٟٕذ  َْ حٔ َو٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َحذَّ نٔي ٩ِ٣َ َس٤ٔ

َّي  أس٥ٔ َػَّ َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ١ُّ َوَػاَی ٨ًَِطُ اٟوِّ ٠ََؽ  َ٘ َٓ ِیٔئ  َٔ ِٟ ا٢َ ٣َِخ٠َْذ فٔي ا َٗ ٤ِٔص َو ٥ِ فٔي اٟظَّ ُٛ ٥َ إَٔذا کَاَ٪ أََحُذ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َر اہللُ 

 ٥ِ ُ٘ ٠َِی َٓ  ِّ١ طُ فٔي اٟوِّ ـُ ٌِ ٤ِٔص َوَب ُط فٔي اٟظَّ ـُ ٌِ  َب



 

 

 ےن ایبؿ ایک ہک سج ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل انب رسح، دلخم نب اخدل، ایفسؿ، دمحم نب ادکنملر رفامےت ںیہ ہک ےھجم اس صخش

 اعتیل ہنع ےس انس ےہ ہک فہ رفامےت ےھت ہک اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ دوھپ ںیم اھٹیب وہ رھپ

اس ہگج ےس اھٹ ڑھکا وہ۔ )ہی یہن  اسہی اس رپ آاجےئ افر اس اک ھچک ہصح دبؿ دوھپ ںیم وہ افر ھچک اسہی ںیم وت اےس اچےیہ ہک

 اتدیکی ںیہن ہکلب یبط اابتعر ےس ےہ(۔

 انب رسح، دلخم نب اخدل، ایفسؿ، دمحم نب ادکنملر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےنھٹیب اک ایبؿسلجم ںیم اشکدہ وہ رک 

     1394    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اس٤اًی١، ٗیص اپ٨ے واٟذ حاز٦ :  راوی

َُّط َجاَئ َوَرُسو٢ُ اہللٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ِیْص  َٗ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّ  َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػَّ ي اہللُ 

 ِّ١ ٔلَي اٟوِّ ُحو٢َِّ إ َٓ َٓأ٣َََز بٔطٔ  ٤ِٔص  ا٦َ فٔي اٟظَّ َ٘ َٓ  َیِخُلُب 

دسمد، ییحی، اامسلیع، سیق اےنپ فادل احزؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ ہکبج وضحر ارکؾ 

 ڑھکے وہےئگ وت آپ اںیہن فاہں ےس ےنٹہ اک مکح دایانچہچن فہ دوھپ ےس اسہی ںیم آےئگ۔ہبطخ دے رےہ ےھت وت فہ دوھپ ںیم یہ 

 دسمد، ییحی ، اامسلیع، سیق اےنپ فادل احزؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےقلح انب رک انھٹیب



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےقلح انب رک انھٹیب

     1395    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ا٤ًع، ٣شیب ب٩ رآٍ، ت٤ی٥ ب٩ َطٓہ، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ س٤زہ :  راوی

ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز َة  َٓ ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٔ ب٩ِٔ ََطَ  ٍٕ ٔ ٤َُِٟشیُِّب ب٩ُِ َرآ ا

٥ِ ًٔزٔی٩َ  ُٛ ا٢َ ٣َالٔي أََرا َ٘ َٓ  ْٙ ٤َِِٟشحَٔذ َوص٥ُِ ح٠َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َْ  َد

 ریض اہلل اعتیل ہنع نب رمسہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، ییحی، اشمع، بیسم نب راعف، میمت نب رطہف، رضحت اجرب

ا دجسم ںیم دالخ وہےئ وت احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتیل ہنع ےقلح انبرکےھٹیب وہےئ ےھت آپ ےن رفامای ہک ےھجم ایک وہا ہک ںیم ںیہمت دجا دج

 داتھکی وہں۔

 نب رطہف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب رمسہدسمد، ییحی ، اشمع، بیسم نب راعف، میمت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےقلح انب رک انھٹیب

     1396    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذًَّي، اب٩ ٓـی١، ا٤ًعواػ١ ب٩  :  راوی

ًَةَ  َِٟح٤َا َُّط یُحٔبُّ ا أ٧َ َٛ ا٢َ  َٗ ٤ًَِٔع بَٔضَذا  َ ٩ًَِ اِْل ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََِّي  َ ًَِبٔذ اِْل ث٨ََا َوأػ١ُ ب٩ُِ   َحذَّ

 فالص نب دبعاالیلع، انب لیضف، اشمع ےس یہی دحثی رمفی ےہ اشمع ےتہک ںیہ ہک وگای ہک آپ وک امجتع یک وصرت ںیم انھٹیب



 

 

 دنسپ اھت۔

 فالص نب دبعیلع، انب لیضف، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےقلح انب رک انھٹیب

     1397    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جٌرف، ٨٫اد، رشیک، س٤اک، حرضت جابز ب٩ س٤زہ٣ح٤ذب٩  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َس٤ُ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  ََص٥ُِ  َ َ ِْ یَّا أَ َِٟوَرکَأِيُّ َوَص٨َّاْد أَ٪َّ رَشٔ رَفٕ ا ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ٨َّا إَٔذا أََتِی٨َا ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ُٛ ا٢َ  َٗ َزَة 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َج٠ََص أَحَ   ُذ٧َا َحِیُث ی٨ََِتهٔياہللُ 

دمحمنب رفعج، انھد، رشکی، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہےت 

 ںیہ وت مہ ںیم ےس رہ اکی وک ہگج اہجں یتلم ولوگں ےک آرخ ںیم فںیہ ھٹیب اجات اھت۔

 ، رضحت اجرب نب رمسہدمحمنب رفعج، انھد، رشکی، امسک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلح ےک درایمؿ ںیم انھٹیب

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہقلح ےک درایمؿ ںیم انھٹیب



 

 

     1398    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ٗتادہ، ابو٣ح٠ز، حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٣وسي :  راوی

َة أَ  َٔ ٩ًَِ حَُذِی  ٕ ثَنٔي أَبُو ٣ِٔح٠َز ا٢َ َحذَّ َٗ َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ٩َ ٩ِ٣َ ٌَ َٟ  ٥َ ةٔ َوَس٠َّ َ٘ َِٟح٠ِ  َج٠ََص َوِسَم ا

ر، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہقلح 

 

ر
ح ل
م

ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اتقدہ، اوب

 ےک درایمؿ ےنھٹیب فاےل صخش رپ تنعل رفامیئ۔

ر، رضحت ذحہفی ریض ا :  رافی

 

ر
ح ل
م

 ہلل اعتیل ہنعومیس نب اامسلیع، اابؿ، اتقدہ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک ےک ےیل اینپ ہگج ےس اےنھٹ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےک ےیل اینپ ہگج ےس اےنھٹ اک ایبؿ

     1399    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ًبذربہ، سٌیذ، ابوہزیزہ، حرضت سٌیذ ب٩ ابواٟحش٩ :  راوی

ًَِبذٔ اہللٔ ٣َِولَي  ٩ًَِ أَبٔي  ٌٔیٕذ  ًَِبذٔ َربِّطٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي َحذَّ ٩ًَِ َس آ٢ٔ أَبٔي بُزَِدَة 

ا٢َ  َٗ َبَي أَِ٪ َیِح٠َٔص ٓٔیطٔ َو أ َٓ َٟطُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٣َِح٠ٔٔشطٔ  ا٦َ  َ٘ َٓ َة فٔي َطَضاَدةٕ  ا٢َ َجائ٨ََا أَبُو بَِْکَ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٠َِیطٔ  ا ًَ َّي اہللُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

٥َ أَِ٪ َی٤َِش  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ َذا َو٧ََهي ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٥َ ٧ََهي  ٥ِ َیُِٜشطُ َوَس٠َّ َٟ  َح اٟزَُّج١ُ یََذُظ بَٔثِؤب ٩ِ٣َ 

ملسم نب اربامیہ، ہبعش، دبعرہب، دیعس، اوبرہریہ، رضحت دیعس نب اوبانسحل رفامےت ںیہ ہک اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع یسک وگایہ ےک 



 

 

رکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اس ہگج اعمہلم ںیم رامرے اپس آےئ وت اؿ یک آدم رپ اکی صخش اؿ ےک ےیل اینپ ہگج ےس ڑھکا وہایگ۔ اوب

 فملس ےنھٹیب ےس ااکنر رک دای افر رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای ےہ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےن عنم رفامای ہک اس ابت ےس ہک آدیم اےسی ڑپکے ےس اہھت اصػ رکے وج اےس انہپای ںیہن ایگ۔

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، دبعرہب، دیعس، اوبرہریہ، رضحت دیعس نب اوبانسحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےک ےیل اینپ ہگج ےس اےنھٹ اک ایبؿ

     1400    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ جٌرف، طٌبہ، ً٘ی١، كح٠ہ، ْؼیب، اب٩ ٤ًز، ً٘ی١ ب٩ ك٠حہ :  راوی

ًَ٘ٔی١ٔ ب٩ِٔ ك٠َِحَ   ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ثَُض٥ِ  رَفٕ َحذَّ ٌِ َذ ب٩َِ َج ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ َِٟخٔؼیٔب  ُت أَبَا ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة 

 َٓ َٟطُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٣َِح٠ٔٔشطٔ  ا٦َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ٨ََضاُظ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َٓ َذَصَب َٟٔیِح٠َٔص ٓٔیطٔ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َِٟخٔؼیٔب اِس٤ُطُ زٔیَادُ ب٩ُِ   أَبُو َداُود أَبُو ا

ی ب  وک رضحت انب رمع 
ص

 

ح
ل

حلہ، بیصخ، انب رمع، لیقع نب ب ہح ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبا
ط
امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رفعج، ہبعش، لیقع، 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش آای وت ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت وہےئ انس ہک اوہنں ےن رفامای ہک

 فاہں وموجد اکی صخش اس ےک ےیل اینپ ہگج ےس اھٹ ڑھکا وہا، فہ آےن فاال صخش اس ہگج ےنھٹیب اگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

صب  اک انؾ زدی نب دبعارلنمح اک مکح ےہ؟ ےن اےس عنم رفامای اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک

 

ح
ل

 اوبا

حلہ، بیصخ، انب رمع، لیقع نب ب ہح :  رافی
ط
 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رفعج، ہبعش، لیقع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہگج ےس اےنھٹ اک ایبؿ یسک ےک ےیل اینپ

     1401    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، ٗتادہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبَاُ٪  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َحذَّ ٥َ ٣ََث١ُ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

ََ َیِِقَ  َّٟٔذی  ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ا ٤َُضا كَیِّْب َو٣ََث١ُ ا ٌِ َ ةٔ رٔیُحَضا كَیِّْب َوك آَ٪ ٣ََث١ُ اِْلُِتزُجَّ ُِِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی َیِِقَ ٔ ا ٤َِزة ٤ََث١ٔ اٟتَّ َٛ آَ٪  ُِِٟقِ ُ ا أ

َٟضَ  ََ رٔیَح  ٤َُضا كَیِّْب َو ٌِ َ اجٔ ك َٔ ِٟ ٤َُضا ٣ُزٌّ َو٣ََث١ُ ا ٌِ َ ٤ََث١ٔ اٟزَّیَِحا٧َةٔ رٔیُحَضا كَیِّْب َوك َٛ آَ٪  ُِِٟقِ ُ ا أ َّٟٔذی َیِِقَ ٔ ا أجز َٔ ِٟ ٔ ا َو٣ََث١ُ ا ز

٤َثَ  َٛ أٟٔح  َِٟح٠ٔیٔص اٟؼَّ ََٟضا َو٣ََث١ُ ا ََ رٔیَح  ٤َُضا ٣َزٌّ َو ٌِ َ َِٟح٨َِو٠َةٔ ك ٤ََث١ٔ ا َٛ آَ٪  ُِِٟقِ ُ ا أ ََ َیِِقَ َّٟٔذی  ٥ِ  ١ٔ ا َٟ ٤ِِٟٔشٔک إِٔ٪  َػاحٔٔب ا

٥َِٟ یُٔؼِبَک ٩ِ٣ٔ َسوَ  ٔ إِٔ٪  ٜٔيَ ٤ََث١ٔ َػاحٔٔب اِل َٛ ؤئ  ٔ أََػابََک ُیٔؼِبَک ٨ِ٣ُٔط َطِیْئ أََػابََک ٩ِ٣ٔ رٔیٔحطٔ َو٣ََث١ُ َج٠ٔیٔص اٟشُّ ادٔظ

ا٧ٔطٔ  َْ  ٩ِ٣ٔ دُ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ ومنم ملسم نب اربامیہ، اابؿ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ 

وج رقآؿ رکمی زپاتھ ےہ اس یک  لاؽ رتجن یک ےہ ہک اس یک وخوبش یھب اپزیکہ ےہ افر اس اک ذاہقئ یھب دمعہ وہات ےہ افر فہ ومنم وج 

ےہ نکیل اس یک وکیئ وخوبش دمعہ ںیہن ےہ افر اس  رقآؿ رکمی زپاتھ ںیہن ےہ اس یک  لاؽ وجھکر یک یس ےہ ہک اس اک ذاہقئ وت دمعہ وہات

افقس فافرج آدیم یک  لاؽ وج رقآؿ رکمی زپاتھ ےہ راحیہن ےک لھپ یک رطح ےہ ہک ایکس وخوبش دمعہ وہیت ےہ نکیل اس اک ذاہقئ ڑکفا 

ہقئ یھب ڑکفا وہات ےہ افر وخوبش وہات ےہ افر فہ افرج آدیم وج رقآؿ رکمی یک التفت ںیہن رکات اس یک  لاؽ ہلظنح یک ےہ ہک اس اک ذا

یھب ھچک ںیہن وہیت افر کین آدیم ےک مہ نیشن یک  لاؽ کشم فاےل یک یس ےہ ہک ارگ ےھجت اس کشم ںیم ےس ھچک یھب ہن ےلم وت اس یک 

  ےگ نکیل اس وخوبش وت ےھجت ےچنہپ یہ یگ افر ربے آدیم ےک مہ نیشن یک  لاؽ دوھےنکن فاےل یک یس ےہ ہک ارگ اس یک اککل ےھجت ہن یھب

 اک دوھاں وت ےھجت رضفر ےچنہپ اگ۔

 ملسم نب اربامیہ، اابؿ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿیسک ےک ےیل اینپ ہگج ےس اےنھٹ اک 

     1402    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ٣ٌني، اب٩ ٣ٌاذ، ابوطیبہ، ٗتادہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔي َحذَّ اذٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا یَِحیَي ح و َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ  َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ

ا٢َ  َٗ  ٕ اذ ٌَ ٤َُضا ٣ُزٌّ َوَزاَد اب٩ُِ ٣ُ ٌِ َ ِؤٟطٔ َوك َٗ ٔلَي  ٢ٔ إ ََََِٟل٦ٔ اِْلَوَّ ٥َ بَٔضَذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُث أَ٪َّ ٣ََث١َ َػَّ ٨َّا ٧ََتَحذَّ ُٛ ا٢َ أ٧ََْص َو َٗ

أٟٔح َوَس  َِٟحٔذیٔث َج٠ٔیٔص اٟؼَّ َة ا َٚ َب٘ٔیَّ  ا

دسمد، ییحی ینعم، انب اعمذ، اوبہبیش، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اوبومیس ارعشی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی دحثی 

، ، کت انب اعمذ ےن ااضہف ایک ےہ ہک رضحت اسن رفامےت ںیہ ےھت ہک مہ ول
ٌ
َھا  ُّم
ُ
ْم
ع
َ
ط

گ آسپ ںیم رفاتی رکےت ںیہ آپ ےک وقؽ، ، 

 وگتفگ رکےت ےھت ہک کین مہ نیشن یک  لاؽ ایسی ےہ آےگ اسری دحثی ایبؿ یک۔

 دسمد، ییحی ینعم، انب اعمذ، اوبہبیش، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اوبومیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےک ےیل اینپ ہگج ےس اےنھٹ اک ایبؿ

     1403    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ػباح، ًلار، سٌیذب٩ ًا٣ز، طبی١، ًزرہ، ُیَل٪، وٟیذ ب٩ ٗیص، ابوسٌیذ، ابو٫ی٥، ابوسٌیذ :  راوی

ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ًَزَِرَة  ٩ًَِ ُطبَِی١ٔ ب٩ِٔ   ٕ ًَا٣ٔز ٌٔیُذ ب٩ُِ  ث٨ََا َس اُر َحذَّ لَّ ٌَ ِٟ بَّأح ا َّي اٟؼَّ َػَّ



 

 

ََٓذَِکَ ٧َِحَوظُ  أٟٔح  َِٟح٠ٔیٔص اٟؼَّ ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

 ،
 
 

 

زعرہ، الیغؿ، فدیل نب سیق، اوبدیعس، اوبمیھ، اوبدیعس اس دنس ےس یھب یہی دحثی دبع اہلل نب ابصح، اطعر، دیعسنب اعرم، ش

 وقنمؽ ےہ۔

، زعرہ، الیغؿ، فدیل نب سیق، اوبدیعس، اوبمیھ، اوبدیعس :  رافی
 
 

 

 دبعاہلل نب ابصح، اطعر، دیعسنب اعرم، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےک ےیل اینپ ہگج ےس اےنھٹ اک ایبؿ

     1404    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزب٩ ًو٪، اب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ رشیح، سا٥ٟ ب٩ َُل٪، وٟیذب٩ ٗیص، حرضت ابوسٌیذ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َِٟؤٟیٔذ بِ َحذَّ ٩ًَِ ا ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ َُِیََلَ٪  یِٕح  ٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ رُشَ ٤َُِٟباَرٔک  ٧َََا اب٩ُِ ا َ َ ِْ ِوٕ٪ أَ ًَ ٌٔیٕذ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي َس ِیٕص  َٗ  ٩ٔ

ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ أَبٔي َس َِٟضِیَث٥ٔ  ٩ًَِ أَبٔي ا ََّ َتقٔيٌّ  أَِو  ٔ ا٣ََک إ ٌَ َ ََ یَأِک١ُِ ك ََّ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا َو ٔ  ََ ُتَؼاحِٔب إ

رمعنب وعؿ، انب رابرک، ویحة نب رشحی، اسمل نب الغؿ، فدیلنب سیق، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

یک تبحص تم اایتخر رک، افر ریتا اھکان وساےئ فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای وساےئ ومنم آدیم ےک یسک 

 رپزیہاگر ےک وکیئ ہن اھکےئ۔

 رمعنب وعؿ، انب رابرک، ویحة نب رشحی، اسمل نب الغؿ، فدیلنب سیق، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یسک ےک ےیل اینپ ہگج ےس اےنھٹ اک ایبؿ

     1405    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسٰي ب٩ ردا٪، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہاب٩ بظار، ابوًا٣ز، ابوداؤد، زہيَ، ٣ح٤ذ  :  راوی

ثَنٔي ا٢َ َحذَّ َٗ ٕذ  ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ ٕ َوأَبُو َداُوَد  ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  إر َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزََة  َحذَّ ٣ُوَسي ب٩ُِ َوِرَداَ٪ 

َّي اہللُ  ٥ِ ٩ِ٣َ یَُخا١ُٟٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ُٛ ٠َِی٨ُِوزِ أََحُذ َٓ ٠ٔی٠ٔطٔ  َْ ًَََّي دٔی٩ٔ  ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َٗ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 انب اشبر، اوباعرم، اوبداؤد، زریہ، دمحم ومٰیس نب رداؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فتس ےک دنی رپ وہات ےہ سپ رہ اکی دھکی ےل ہک یسک ےس دفیم  رکات ےہ۔فآہل فملس ےن رفامای ہک آدیم اےنپ د

 انب اشبر، اوباعرم، اوبداؤد، زریہ، دمحم ومٰیس نب رداؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک ےک ےیل اینپ ہگج ےس اےنھٹ اک ایبؿ

     1406    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫ارو٪ ب٩ زیذ، ب٩ ابوزر، جٌرف، اب٩ بزٗا٪، یزیذ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَبٔي  ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ نٔي اب٩َِ اِْلََػ٥ِّ  ٌِ ٩ًَِ یَزٔیَذ َی اَ٪  َٗ نٔي اب٩َِ بُزِ ٌِ رَفْ َی ٌِ ث٨ََا َج ث٨ََا أَبٔي َحذَّ أء َحذَّ َٗ اٟزَِّر

َت٠َ  ِْ َٕ َو٣َا َت٨َاَِکَ ٨ِ٣َٔضا ا َٖ ٨ِ٣َٔضا ائَِت٠َ اَر ٌَ ٤َا َت َٓ ا٢َ اِْلَِرَواُح ُج٨ُوْد ٣َُح٨ََّذْة  َٗ طُ  ٌُ َٓ  َٕ صَُزیَِزَة َیزِ

ؿ نب زدی، نب اوبزر، رفعج، انب رباقؿ، سیدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رموفاع رمفی ےہ ہک آپ ےن رفامای ہک اھرف

امتؾ ارفاح ااسنہین رگفہ دررگفہ ںیھت۔ سپ فاہں نج ںیم آسپ ںیم اعترػ اھت وت فہ اکی دفرسے ےس اتفل رےتھک ںیہ افر وج فاہں 



 

 

 یھب فلتخم ر ےت ںیہ۔ آسپ ںیم انفافق ںیھت فہ اہیں

 اھرفؿ نب زدی، نب اوبزر، رفعج، انب رباقؿ، سیدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑگھجا رکےن یک اممتعن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رکےن یک اممتعن اک ایبؿڑگھجا 

     1407    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ابواسا٣ہ، بزیذہ، ًبذاہلل، جذہ، ابوبزدہ، حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ کَاَ٪ أَبُو  َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٔ أَبٔي بُزَِدَة  ظ ٩ًَِ َجذِّ ًَِبذٔ اہللٔ  ث٨ََا بَُزیُِذ ب٩ُِ  أَُسا٣ََة َحذَّ

وا َو  ُ ا٢َ َبْشِّ َٗ  ٔ ٔف أ٣َِزٔظ ٌِ َث أََحّذا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ فٔي َب ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َب ًَ َّي اہللُ  ُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ وا َوَیرسِّ ُ ََ ََ ت٨َُرفِّ وا َو

وا ُ رسِّ ٌَ  ُت

امثعؿ نب اوبہبیش، اوبااسہم، ربدیہ، دبع اہلل، دجہ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص 

رکف افر آاسین دالؤ یگنت اہلل ہیلع فآہل فملس بج اےنپ یسک اکؾ ںیم یسک احصیب وک ےتجیھب وت رفامےت ہک وخربخشی دای رکف افر رفنت تم دالای 

 تم دالؤ۔

 امثعؿ نب اوبہبیش، اوبااسہم، ربدیہ، دبعاہلل، دجہ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یک اممتعن اک ایبؿ ڑگھجا رکےن

     1408    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٬٣اجز، ٣حا٫ذ، سائب، حرضت سائب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ثَنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ بِ  ا٢َ َحذَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ائٔٔب َحذَّ ٩ًَِ اٟشَّ ائٔٔب  ائٔٔذ اٟشَّ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ   ٔ ٤َُِٟضأجز ٩ُ ا

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ ِّي  وِ ًَََّيَّ َویَِذُِکُ ٠ُوا یُِث٨ُوَ٪  ٌَ َح َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا َٗ ًَ َّي اہللُ   َػَّ

٥ُِٜ٤ُ٠ًَِ یَ  ََ ت٤َُارٔیأَ ََ تَُذارٔی َو ٨َِت  ُٛ یُک  ٔ ٥َ اْٟشَّ ٌِ ٔ ٨ َٓ یکٔي  ٨َِت رَشٔ ُٛ ِّي  َت بٔأَبٔي أ٧ََِت َوأُم ِٗ ٠ُُِٗت َػَذ نٔي بٔطٔ  ٌِ 

ھا رج، اجم ،دھ، اسبئ، رضحت اسبئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

م

دسمد، ییحی، ایفسؿ، اربامیہ نب 

س آای وت داھکی ہک ولگ ریمی رعتفی رک رےہ ےھت افر ریما ذرک رک رےہ ےھت سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فملس ےک اپ

رفامای ہک ںیم اےس اہمتری ةسن زایدہ اجاتن وہں ںیم ےن اہک آپ چس رفامےت ںیہ ہک ریمے امں ابپ رقابؿ وہں آپ ریمے اپس 

 پ ےن ابت وک ڑباھای رکےت ےھت افر ہن ڑگھجےت ےھت۔رشکی ےھت افر ایک یہ رتہب رشکی ےھت آ

ھا رج، اجم ،دھ، اسبئ، رضحت اسبئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

م

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، اربامیہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راتس الکؾ رکان

 ایبؿادب اک  :   ابب

 راتس الکؾ رکان

     1409    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٌٟزیز ب٩ یحیي رحاِي، ٣ح٤ذ اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، یٌ٘وب، ٠ًیة، ٤ًز ب٩ ًبذاٌٟزیز، یوسٕ ب٩  :  راوی



 

 

 ًبذاہلل ب٩ سَل٦

ٔ ب٩ُِ یَِحیَي  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  وَب ب٩ِٔ ًُتَِبَة َحذَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َی  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ نٔي اب٩َِ َس٤َ٠ََة  ٌِ ْذ َی ثَنٔي ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ أِيُّ  ََِٟحَّ ا

 َّ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ َسََل٦ٕ  َٕ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یُوُس  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا ٥َ إَٔذا َج٠ََص ي اہللُ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

٤َائٔ  ٔلَي اٟشَّ ُط إ َٓ ٍَ ََطِ َٓ ُث یُِٜثَُٔ أَِ٪ َیزِ  َیَتَحذَّ

، رمع نب دبعازعلسی، ویفس نب دبعاہلل نب السؾ اےنپ فادل رضحت 

 

دبعازعلسی نب ییحی رحاین، دمحم انب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، وقعیب، غلی ة

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج وگتفگ رفامےن ےک ےیل ےنھٹیب وت دفراؿ وگتفگ ارثک دبعاہلل نب السؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 آامسؿ یک رطػ رظن ااھٹےت ر ےت ےھت۔

، رمع نب دبعازعلسی، ویفس نب دبعاہلل نب السؾ :  رافی

 

 دبعازعلسی نب ییحی رحاین، دمحم انب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، وقعیب، غلی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راتس الکؾ رکان

     1410    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ٣ح٤ذ ب٩ بْش، ٣شٌز :  راوی

ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َجابَٔز ب٩َِ َحذَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤َِِٟشحٔٔذ َی ُت َطِیّخا فٔي ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ُذ ب٩ُِ بِْٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا  

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتزِتٔی١ْ أَِو َتزِٔسی١ْ  َّي اہللُ  ٦ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ و٢ُ کَاَ٪ فٔي لََکَ ُ٘  اہللٔ َی

دمحم نب رشب، رعسم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دجسم ںیم اکی خیش وک انس فہ ہہک راہ اھت ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل وک ہی رفامےت  دمحم نب العء،

 وہےئ انس ہک روسؽ اہلل وگتفگ ںیم رہھٹ رہھٹ رک ابت رکےت ےھت۔



 

 

 دمحم نب العء، دمحم نب رشب، رعسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راتس الکؾ رکان

     1411    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪، ابوبْک، ابوطیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪  َوَة َحذَّ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ أَُسا٣ََة  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ََ َحذَّ ا َٗ ًَائَٔظَة َوأَبُو بَِْکٕ اب٨َِا أَبٔي َطِیَبَة   ٩ًَِ

َض٤ُطُ  ِٔ َِٓؼَّل َی ٣ّا  ٥َ لََکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٦ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َِٟت کَاَ٪ لََکَ ا َٗ طُ  َرح٤ََٔضا اہللُ  ٌَ  ک١ُُّ ٩ِ٣َ َس٤ٔ

ای امثعؿ، اوبرکب، اوبہبیش، فعیک، ایفسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

ابت وک ھجمس ا ات اھت زیت ہک رہ فہ وگتفگ ابلکل دجا دجا وہیت یھت )وخب رہھٹ رہھٹ رک  عاتن ےس وگتفگ رفامای رکےت( ہک رہ ےننس فاال آپ یک 

 زیت ںیہن وبےتل ےھت شیج ہک ضعب ولوگں یک اعدت وہیت ےہ ہک ہتپ ںیہن اتلچ ایک ہہک راہ ےہ۔

 امثعؿ، اوبرکب، اوبہبیش، فعیک، ایفسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راتس الکؾ رکان

     1412    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابو توبہ، ابوٟوٟیذ، اوزاعي، َقہ، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ، :  راوی

٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  َِٟؤٟیُذ  ٥َ ا ًَ ا٢َ َز َٗ ث٨ََا أَبُو َتِوبََة  َّي  َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َة  ٩ًَِ َُقَّ

ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ یُ  َٗ ُضَو أَِجَذ٦ُ  َٓ َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل  ََ یُِبَذأُ ٓٔیطٔ بٔا  ٕ٦ ٥َ ک١ُُّ لََکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٌَ اہللُ  ًَ٘ٔی١ْ َوُط ًَِبذٔ و٧ُُص َو ٌٔیُذ ب٩ُِ  ِیْب َوَس

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُزَِسَّل  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ  ا

 وج اہلل اوب وتہب، اوبولدیل، افزایع، رقہ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ، رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ فہ وگتفگ

رعتفی ےس ہن رشفع یک اجےئ وت ڈنلفری ےہ۔ )انصق افر ادوھری ےہ( اامؾ اوبدؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک ویسن، لیقع، یک 

بیعش، افر دیعسنب دبعازعلسی ےن زرہی نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطقی ےس رمالس ایک ےہ۔ )ہکبج ذموکرہ دحثی زرہی 

 اعتیل ہنع نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطقی ےس رمفی ےہ وگای زرہی ےن اس وک رمالس نع ایب ہملس نع ایب رہریہ ریض اہلل

 یھب رفاتی ایک ےہ۔

 اوب وتہب، اوبولدیل، افزایع، رقہ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ اک ایبؿ

     1413    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ًبذاٟوحذ ب٩ زیاد، ًاػ٥ ب٩ ًبذاہلل ب٩ زیاد، ًاػ٥، ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا  ٩ًَِ أَ َحذَّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ک٠َُِیٕب  ث٨ََا  َِٟواحٔذٔ ب٩ُِ َزیٔادٕ َحذَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ٌٔی١َ  ْد َو٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ ٣َُشذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  بٔیطٔ 



 

 

 َ َٓهَٔي ک ْذ  َِٟیَص ٓٔیَضا َتَظضُّ ِلَبٕة  ُْ ا٢َ ک١ُُّ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َِٟحِذ٣َائٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َِٟیٔذ ا  ا

دسمد، ومیس نب اامسلیع، دبعاولدح نب زاید، اعمص نب دبعاہلل نب زاید، اعمص، نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک رہ فہ ہبطخ سج ںیم دہشت ہن وہ فہ ذجاؾ دشہ اہھت یک 

 رطح ےہ۔

دسمد، ومیس نب اامسلیع، دبعاولدح نب زاید، اعمص نب دبعاہلل نب زاید، اعمص، نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکانولوگں ےس اؿ ےک رمہبت ےک اطمقب رباتؤ 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےس اؿ ےک رمہبت ےک اطمقب رباتؤ رکان

     1414    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ابوح٠ٕ، یحیي ی٤ا٪، سٔیا٪، حبیب ب٩ ابو ثابت، حرضت ٣ی٤و٪ ب٩ ابي طیب :  راوی

ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ  ًَ َحذَّ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔي ثَابٕٔت  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ََص٥ُِ  َ َ ِْ ٔ٪ أَ ِٟامَیَ ٕٕ أَ٪َّ یَِحیَي ب٩َِ ا ٠َ َْ ٌٔی١َ َواب٩ُِ أَبٔي  ٩ِ ٣َِی٤ُؤ٪ إِٔس٤َ

٠َِیطٔ ثَٔیاْب َوصَ  ًَ ّة َو٣َزَّ بَٔضا َرُج١ْ  ًَِلِتطُ ٛرِٔسَ َ أ َٓ ًَائَٔظَة ٣َزَّ بَٔضا َسائ١ْٔ  َضا فٔي ب٩ِٔ أَبٔي َطبٔیٕب أَ٪َّ  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ أَک١ََ  َٓ َذِتُط  ٌَ ِٗ َ أ َٓ ِیَئْة 

ا٢َ أَبُو َداُود َٗ ُض٥ِ  َٟ ٥َ أ٧َِزُٟٔوا ا٨َّٟاَض ٨َ٣َازٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ ا٢َ أَبُو  َذَٟٔک  َٗ َوَحٔذیُث َیِحیَي ٣ُِخَتَصْ 

ًَائَٔظةَ  ٥ِ یُِذرِٔک  َٟ  َداُود ٣َِی٤ُوْ٪ 

ییحی نب اامسلیع، انب اوبفلح، ییحی امیؿ، ایفسؿ، بیبح نب اوب اثتب، رضحت ومیمؿ نب ایب بیش ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ےک اپس 

اکی اکھبری ذگرا وت اوہنں ےن اےس ڑکٹا ددیای افر اکی انمبس ابلس ںیم وبلمس افر انمبس ہیلح فاال صخش ذگرا وت رضحت اعہشئ ےن 



 

 

ےن اھکان اھکای رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ایگ ہک اس یک ایک فہج ےہ؟ رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اےس الھٹبای افر اس 

 ےک اطمقب رباتؤ ایک رکف۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ییحی اامیلؿ یک دحثی رصتخم ےہ 

 

  

 

فآہل فملس ےن رفامای ہک ولوگں ےس اؿ یک ث

ت ب  ےن رضحت اعہشئ وک ںیہن اپای۔افر رفامای ہک ومیمؿ نب

 

س
ل
  ایب ا

 ییحی نب اامسلیع، انب اوبفلح، ییحی امیؿ، ایفسؿ، بیبح نب اوب اثتب، رضحت ومیمؿ نب ایب بیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےک رمہبت ےک اطمقب رباتؤ رکانولوگں ےس اؿ 

     1415    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبذاہلل ب٩ ح٤زا٪، ًوٖ ب٩ ابوح٤یذ، زیاد، ٣ْخاٚ ابو٨ٛا٧ہ، حرضت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

ث٨ََا  ُٖ َحذَّ ا وَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟؼَّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ  ٕٚ ا ٩ًَِ زٔیَادٔ ب٩ِٔ ٣ِْٔخَ ُٖ ب٩ُِ أَبٔي َج٤ٔی٠ََة  ِو ًَ ٧َََا  َ َ ِْ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ح٤َُِزاَ٪ أَ ًَ

٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ إِٔجََل٢ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي اِْلَِط ا٦َ ذٔی ٨َٔٛا٧ََة  ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  اہللٔ إِِٔکَ ِیَبٔة ا اٟظَّ

ٔشٔم  ِ٘ ٤ُِٟ ٠َِلأ٪ ا ا٦َ ذٔی اٟشُّ ٨ُِط َوإِِٔکَ ًَ َِٟحافٔي  الٔي ٓٔیطٔ َوا َِ ِٟ ٔ ا َُيَِ آٔ٪  ُِِٟقِ  َوَحا١ٔ٣ٔ ا

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب رمحاؿ، وعػ نب اوب دیم، زاید، رخماؼ اوبانکہن، رضحت اوبومیس ارعشی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل یک میظعت افر زبریگ ہک دیفس ابولں فاےل املسمؿ اک ارکاؾ ایک اجےئ افر رقآؿ رکمی ےک یلص اہلل ہیلع

 احلم )احظف فاعمل( اک ارکاؾ ایک اجےئ وساےئ اس ںیم ولغ افر یمک رکےن فاےل ےک افر اعدؽ ابداشہ اک ارکاؾ ایک اجےئ ۔

 اہلل نب رمحاؿ، وعػ نب اوب دیم، زاید، رخماؼ اوبانکہن، رضحت اوبومیس ارعشیااحسؼ نب اربامیہ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دف ارفاد یک وگتفگ ںیم ریغب ااجزت رشکی وہےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ریغب ااجزت رشکی وہےن اک ایبؿدف ارفاد یک وگتفگ ںیم 

     1416    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، اح٤ذ ب٩ ًبذہ، ح٤اد، ًا٣ز، احو٢، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ٤ًز ب٩ طٌیب :  راوی

 ََ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ًَِبَذَة ا ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ اب٩ُِ َحذَّ َٗ ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ًَا٣ْٔز اِْلَِحَو٢ُ  ث٨ََا  اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ َحذَّ

 ِ ََ یُِح٠َِص بَيَِن َرُج٠َي ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبَذَة  ََّ بٔإٔذ٧ِٔض٤َٔاًَ ٔ  ٔن إ

 نب دبعہ، امحد، اعرم، اوحؽ، رمعف نب بیعش، رضحت رمع نب بیعش اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی دمحم نب دیبع، ادمح

 رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک دف ارفاد ےک درایمؿ رسیتا رفد ریغب اؿ دفونں یک ااجزت ےک ہن ےھٹیب۔

 ف نب بیعش، رضحت رمع نب بیعشدمحم نب دیبع، ادمح نب دبعہ، امحد، اعرم، اوحؽ، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دف ارفاد یک وگتفگ ںیم ریغب ااجزت رشکی وہےن اک ایبؿ

     1417    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ داؤد ٬٣زی، اب٩ و٫ب، اسا٣ہ ب٩ زیذ، ٟیثي، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

ََِٔي أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕذ ا٠َِّٟیثٔيُّ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ َ ٤َِِٟضزٔیُّ أ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ   



 

 

 َٚ ََ َیٔح١ُّ َٟٔزُج١ٕ أَِ٪ یرَُفِّ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٤ًَِزٕو  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ََّ بٔإٔذ٧ِٔض٤َٔاًَ ٔ  بَيَِن اث٨َِئِن إ

رری، انب فبھ، ااسہم نب زدی، یثیلل، رمعف نب بیعش، رضحت رمعف نب بیعش اےنپ فادل
ھ
م

 ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس امیلسؿ نب داؤد 

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یسک آدیم ےک ےیل اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ دف آدویمں ےک درایمؿ 

 رفتقی رکدے  رگ اؿ دفونں یک ااجزت ےس۔

رری، انب فبھ، ااسہم نب زدی، یثیل، رمعف نب بیعش،  :  رافی
ھ
م

 رضحت رمعف نب بیعشامیلسؿ نب داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادناز تسشن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ادناز تسشن اک ایبؿ

     1418    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ب٩ ٣ح٤ذ انؼاری، ربیٍ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، جذہ، حرضت ابوسٌیذ س٤٠ہ ب٩ طٌیب،  :  راوی

 ْذری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ٕذ اِْلَنِ  ُٙ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَنٔي إِٔسَح ا٢َ َحذَّ َٗ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا  ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحذَّ ٩ًَِ ُربَِیٔح ب٩ِٔ َحذَّ ًَِبذٔ َؼارٔیُّ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪  َّي اہللُ  ُِٟخِذرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌٔیٕذ ا ٔ أَبٔي َس ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٢َ أَبُو اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َٗ  ٔ  إَٔذا َج٠ََص اِحَتَبي بَٔیٔذظ

َِٟحٔذیٔث  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َطِیْخ ٨ِ٣َُْکُ ا ًَ  َداُود 

، دبعاہلل نب اربامیہ، ااحسؼ نب دمحم ااصنری، رعیب نب دبعارلنمح، دجہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع ہملس نب بیعش

ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اھٹیب رکےت ےھت وت اےنپ دفونں اہوھتں ےس اابتحء یک لکش ںیم ےتھٹیب۔ 

 اہلل نب اربامیہ خیش ےھت رکنم ادحلثی۔اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دبع



 

 

ہملس نب بیعش، دبعاہلل نب اربامیہ، ااحسؼ نب دمحم ااصنری، رعیب نب دبعارلنمح، دجہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ادناز تسشن اک ایبؿ

     1419    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ًبذاہلل ب٩ حشا٪ ا٨ٌََٟی :  راوی

ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ٌٔی١َ  ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َو٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ِٔ ث٨ََا َح ُة َحذَّ ٔٔیَّ َتاَی َػ ثَِتنٔي َجذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٨َََِیُّ  ٌَ ِٟ اَ٪ ا َحشَّ

٣ََة َوکَا٧َِت جَ  ِی٠ََة ب٨ِٔٔت ٣َِْخَ َٗ ٠َ٣ََة َوکَا٧ََتا َربٔیَبتَِي  ا٢َ ٣ُوَسي ب٨ِٔٔت رَحِ َٗ ََِتُض٤َا َودَُحِیَبُة اب٨ََِتا ٠ًَُِیَبَة  َ َ ِْ َ ََّضا أ َة أَبٔیض٤َٔا أ٧َ ذَّ

ََّضا َرأَِت ا٨َّٟٔبيَّ  ٠َِیطٔ َوَس  أ٧َ ًَ َّي اہللُ  ا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َّ٤٠َ َٓ َُٓؼاَئ  ُِِٟقِ أًْذ ا َٗ ٥َ َوصَُو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٍَ َػَّ ٤ُِِٟخَتٔظ ٥ََّ٠ ا

 ٔٚ ِٟرَفَ ِٟح٠َِٔشٔة أُِرًِٔذُت ٩ِ٣ٔ ا ٍَ فٔي ا ٤َُِٟتَخظِّ ا٢َ ٣ُوَسي ا َٗ  َو

 ی ہ یک ںایٹیں صفح نب رمع، ومٰیس نب اامسلیع، دبعاہلل
 ی ہ ےن وج غلت

 نب اسحؿ اربنعلی ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ریمی دف دادویں ہیفص افر دحت

ای ںیھت افر ومٰیس نب اامسلیع ےن اہک رحہلم یک ںایٹیں ںیھت افر دفونں ہلیق تنب رخمہم یک دادی ںیھت، ےن ایبؿ ایک ہک اںیہن ہلیق ےن التب

یک رطح ےھٹیب ےھت۔ سپ بج ںیم ےن آپ وک داھکی وت آپ تہب زایدہ ڈرےن فاےل افر ہک اس ےن روسؽ اہلل وک داھکی آپ رقاصفء 

 اعزجی ربےنت فاےل ےھت وت وخػ ےس ےھجم رلزہ عاری وہایگ۔

 صفح نب رمع، ومٰیس نب اامسلیع، دبعاہلل نب اسحؿ اربنعلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اندنسپدیہ ادناز تسشن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اندنسپدیہ ادناز تسشن اک ایبؿ

     1420    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ بحز، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیح، ابزاہی٥ ب٩ ٣یرسہ، ٤ًزو ب٩ اْٟشیذ :  راوی

ث٨ََا  ٤ِزٔو بِ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ َة  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ ًََّٔيُّ ب٩ُِ بََِحٕ َحذَّ یٔذ  ٔ ٩ٔ اْٟشَّ

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا َجاٟ َّي اہللُ  ا٢َ ٣َزَّ بٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ یذٔ ب٩ِٔ ُسَویِٕذ  ٔ َٕ اْٟشَّ ٠ِ َْ ی  ِٟیُرِسَ ُت یَذَٔی ا ٌِ ِذ َوَؿ َٗ ْص َصََٜذا َو

٠َِیض٥ِٔ  ًَ ؤب  ـُ ِِ ٤َ ِٟ َذَة ا ٌِ ٔ ُذ ٗ ٌُ ِ٘ ا٢َ أََت َ٘ َٓ َِٟیٔة یَٔذی  ًَََّي أَ َٜأُِت   َهِضزٔی َواتَّ

 ہک اکی یلع نب رجب، ٰیسیع نب ویسن، انب رجحی، اربامیہ نب رسیمہ، رمعف نب ارشلدی اےنپ فادل رشدی نب وسدی ےس رفاتی رکےت ںیہ

 رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ذگرے افر ںیم اس رطح اھٹیب اھت ہک ںیم ےن اانپ ابایں اہھت اینپ ھٹیپ رپ راھک اھت

 ا ےہ؟۔افر اےنپ اہھت ےک اوگنےھٹ رپ کیٹ اگلےئ اھٹیب اھت وت آپ ےن رفامای ہک ایک وت اؿ ولوگں یک رطح اتھٹیب ےہ نج رپ اہلل اک بضغ وہ

 یلع نب رجب، ٰیسیع نب ویسن، انب رجحی، اربامیہ نب رسیمہ، رمعف نب ارشلدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اشعء ےک دعب وگتفگ )ےصق اہکاینں( رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 )ےصق اہکاینں( رکےن اک ایبؿ اشعء ےک دعب وگتفگ

     1421    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣شذد، یحیي ، ًوٖ، ابو٬٨٣ا٢، حرضت ابوبززہ اَس٠َّم رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ  ثَنٔي أَبُو ا ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي بَزَِزَة 

َذصَا ٌِ َِٟحٔذیٔث َب ِب٠ََضا َوا َٗ ٩ًَِ ا٨َِّٟو٦ٔ   َی٨َِهي 

 دسمد، ییحی، وعػ، اوباھنمؽ، رضحت اوبربزہ االیملس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اشعء یک امنز ےس لبق وسےن ےس عنم رفامےت ےھت۔

 دسمد، ییحی ، وعػ، اوباھنمؽ، رضحت اوبربزہ االیملس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آیتل اپیتل امر رک ےنھٹیب اک ایبؿ

 اک ایبؿادب  :   ابب

 آیتل اپیتل امر رک ےنھٹیب اک ایبؿ

     1422    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ابوداؤد، سٔیا٪ ثوری، س٤اک ب٩ رحب، حرضت جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو َداُوَد  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة َحذَّ ٩ًَِ َجابٔز ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ ِورٔیُّ  َیاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا ُس یُّ َحذَّ َِٟحرَفٔ ا

ٍَ اٟظَّ  َّي َتِل٠ُ ٍَ فٔي ٣َِح٠ٔٔشطٔ َحت ِحَز َتزَبَّ َٔ ِٟ َّي ا ٥َ إَٔذا َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ  ٤ُِص َحِش٨َاَئ َٗ

، اوبداؤد، ایفسؿ وثری، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رسفر امثعؿ نب اوبہبیش

ے کت ےھٹیب

 

کلی

 

ب
 دفاعمل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک امنز ےک دعب اچر زاون وہ رک ھٹیب اجےت اینپ سلجم ںیم افر وخب ایھچ رطح وسرج ےک 

 ر ےت۔



 

 

  اوبہبیش، اوبداؤد، ایفسؿ وثری، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہامثعؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف ےس زادئ ارفاد یک وموجدیگ ںیم رسوگیش رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رسوگیش رکےن اک ایبؿدف ےس زادئ ارفاد یک وموجدیگ ںیم 

     1423    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣شذد، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ط٘یٙ، حرضت ًبذاہلل ب٩ س٥٠ :  راوی

اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٤ًَِٔع َحذَّ َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٤ًَِٔع ح و َحذَّ َ ٩ًَِ اِْل

ََ ی٨َِ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ نٔي اب٩َِ َس٤َ٠ََة  ٌِ ٕٙ َی إٔ٪َّ ٩ًَِ َط٘ٔی َٓ أٟٔث  َتطٔي اث٨َِأ٪ دُوَ٪ اٟثَّ

 َذَٟٔک یُِحز٧ُٔطُ 

اوبرکب نب اوبہبیش، اوباعمفہی، اشمع، دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، قیقش، رضحت دبعاہلل نب ملس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دف آدیم اےنپ رسیتے اسیھت وک وھچڑ رک رسوگیش ہن رکںی۔ ویکہکن ہی ابت اےس ردیجنہ رک دے یگ۔

 اوبرکب نب اوبہبیش، اوباعمفہی، اشمع، دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، قیقش، رضحت دبعاہلل نب ملس :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دف ےس زادئ ارفاد یک وموجدیگ ںیم رسوگیش رکےن اک ایبؿ



 

 

     1424    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًیسٰي ب٩ یو ٧ص، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ

َک  ََ َیرُضُّ ا٢َ  َٗ ْة  ٌَ أَِرَب َٓ ب٩ِٔ ٤ًََُز  َٔ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو َػأٟٕح  َٗ ٥َ ٣ِٔث٠َطُ   َوَس٠َّ

ہل فملس ےن ایس دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوباصحل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 رطح رفامای اوباصحل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ہک ارگ اچر ارفاد وہں وت ایک رسوگیش اجزئ وہیگ؟ اوہنں ےن

 رفامای ہک رھپ وکیئ رحج ںیہن ویکہکن اس وصرت ںیم فہ دف وہاجںیئ ےگ۔

 انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع دسمد، ٰیسیع نب وی سن، اشمع، اوباصحل، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سلجم ےس اھٹ رک ولٹ آےن فاال ایس ہگج رپ ےنھٹیب اک قحتسم ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سلجم ےس اھٹ رک ولٹ آےن فاال ایس ہگج رپ ےنھٹیب اک قحتسم ےہ

     1425    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي، ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، سہی١، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٨ُِت ٨ًَِٔذ أَبٔي  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َػأٟٕح  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٍَ َحذَّ ا٦َ ث٥َُّ َرَج َ٘ َٓ َجأّٟشا َو٨ًَِٔذُظ ََُُل٦ْ 

ا٦َ اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ ٣َحِ  َٗ ا٢َ إَٔذا  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َث أَبٔي  َحذَّ ُّٙ بٔطٔ َٓ ُضَو أََح َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٍَ إ  ٠ٕٔص ث٥َُّ َرَج

حل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیس، نب اامسلیع، امحد، لیہس، اوباص



 

 

ےن رفامای ہک بج وکیئ صخش سلجم ےس اھٹ اجےئ رھپ فاسپ ولٹ آےئ وت فہ ایس ہگج اک زایدہ قحتسم ےہ۔ )ہب ةسن دفرسے ےک( )ہی 

 مکح اابحتسیب ےہ(۔

 اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعومیس، نب اامسلیع، امحد، لیہس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سلجم ےس اھٹ رک ولٹ آےن فاال ایس ہگج رپ ےنھٹیب اک قحتسم ےہ

     1426    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰي رازی، ٣بْشح٠بي، ت٤ا٦ ب٩ ٧حیح، ٌٛب اَیادی :  راوی

 ٔ ٕب اِْل ٌِ َٛ  ٩ًَِ ا٦ٔ ب٩ِٔ ٧َحٔیٕح  ٩ًَِ َت٤َّ َِٟح٠َٔبيُّ  ْ ا ث٨ََا ٣َُبْشِّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ َحذَّ ٔلَي أَبٔي َحذَّ ُٕ إ ٔ َت٠ ِْ ٨ُِت أَ ُٛ ا٢َ  َٗ یَادٔیِّ 

َٟ ا ٥َ إَٔذا َج٠ََص َوَج٠َِش٨َا َحِو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِرَدأئ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ أَبُو اٟذَّ َ٘ َٓ ِرَدأئ  ََ ٟذَّ َ ََ ٧َز أََراَد اٟزُُّجو َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ُط 

 ُٖ ٔ ز ٌِ َی َٓ ٠ًََِیطٔ  َف ٣َا یَُٜوُ٪  ٌِ ٠َِیطٔ أَِو َب ٌِ َیِثبُُتوَ٪  َن َٓ  َذَٟٔک أَِػَحابُطُ 

اربامیہ نب ومٰیس رازی، رشبمیبلح، امتؾ نب حیجن، بعک االایدی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبادلرداء ےک اپس اھت، وت اوبادلرداء ےن 

رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رشتفی رفام وہےت وت مہ یھب آپ ےک اردرگد ھٹیب اجےت رھپ آپ )فاسپ اجےن ےک 

آپ وک ارگ دفابرہ آان وہات وت اےنپ وجےت ااتر رک فںیہ رھک دےتی( ہک سج ےس آپ احصہب ھجمس اجےت )ہک آپ  ےیل ڑھکے وہےت وت

 فاسپ آںیئ ےگ( سپ فہ فںیہ رےک ر ےت

 اربامیہ نب ومٰیس رازی، رشبمیبلح، امتؾ نب حیجن، بعک االایدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آدیم اک یسک سلجم ےس ریغب اہلل اک ذرک ےیک اھٹ اجان رکمفہ ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک یسک سلجم ےس ریغب اہلل اک ذرک ےیک اھٹ اجان رکمفہ ےہ

     1427    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بزار، اس٤اًی١ ب٩ ذِکیا، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ػباح  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َػأٟٕح  یَّا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ َزَِکٔ ث٨ََا إِٔس٤َ َِٟبزَّاُز َحذَّ بَّأح ا ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   أَبٔیطٔ 

ًَ َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٣ُوا  َٗ  ََّ ٔ وَ٪ اہلَل ٓٔیطٔ إ ََ یَِذُِکُ و٣ُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َِح٠ٕٔص  ُ٘ ِو٦ٕ َی َٗ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔة ح٤َٔارٕ  َػَّ َٔ ٩ِ ٣ِٔث١ٔ ٔجی

ةّ  ُض٥ِ َحرِسَ َٟ  َوکَاَ٪ 

 ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ابصح زبار، اامسلیع نب ذرکای، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل

 فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ ولگ وج یسک سلجم ںیم ےھٹیب وہں افر فاہں ےس اہلل اعتیل اک )اکی رمہبت یھب( ذرک ےیک ریغب اھٹ ڑھکے وہں وت

 ۔وگای ہک فہ رمدار دگےھ یک رطح اےھٹ افر فہ سلجم )آرخت( اؿ ےک ےیل ابثع رسحت )فدناتم( وہیگ

 دمحم نب ابصح زبار، اامسلیع نب ذرکای، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رکمفہ ےہ آدیم اک یسک سلجم ےس ریغب اہلل اک ذرک ےیک اھٹ اجان

     1428    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتبیہ ب٩ سٌیذ، اب٩ ًحَل٪، سٌیذ ٣ََ٘ی حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة 

٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ اہللٔ تَٔزْة َو٩ِ٣َ  ٥َِٟ یَِذُِکِ اہلَل ٓٔیطٔ کَا٧َِت  ّذا  ٌَ ِ٘ َذ ٣َ ٌَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ََ یَِذُِکُ اہللَ ٓٔیطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا  ٌّ َح ـِ ٣َ ٍَ  اِؿَلَح

٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ اہللٔ    تَٔزةْ کَا٧َِت 

 ی ہ نب دیعس، انب الجعؿ، دیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
ت

 

قی

 رفامای ہک صخش یسک ہگج ےھٹیب افر فاہں اہلل اک ذرک ہن رکے وت فہ سلجم اہلل یک رطػ ےس اس ےک ےیل دناتم وہیگ افر وج صخش ںیہک ےنٹیل

 افر فاہں اہلل اک ذرک ہن رکے وت اہلل اعتیل یک رطػ ےس اس ےک ےیل دناتم وہیگ۔

 ی ہ نب دیعس، انب الجعؿ، دیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ت

 

 قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےیک وہےئ اغصرہ اک افکرہسلجم ںیم 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سلجم ںیم ےیک وہےئ اغصرہ اک افکرہ

     1429    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو، سٌیذ ب٩ ابو١٫، سٌیذ ب٩ ابي سٌیذ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ث٨ََا  ٌٔ َحذَّ ثَطُ أَ٪َّ َس ٌٔیَذ ب٩َِ أَبٔي صََٔل٢ٕ َحذَّ ٤ِْزو أَ٪َّ َس ًَ ََِٔي  َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٌٔیٕذ أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ یَذ ب٩َِ أَبٔي َس

ََ یََت٠َََّ  ا٢َ ک٤َٔ٠َاْت  َٗ َُّط  أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ثَُط  ََُٔیَّ َحذَّ ِ٘ ٤َ ِٟ ٥ُ بٔض٩َّٔ أََحْذ فٔي ٣َِح٠ٔٔشطٔ ٨ًَِٔذ َٗٔیا٣ٔطٔ ثَََلَث ا

 ًَ َٟطُ بٔض٩َّٔ  ت٥َٔ  ُْ  ََّ ٔ ٕ َو٣َِح٠ٔٔص ذِِٔکٕ إ يَِ َْ وُُٟض٩َّ فٔي ٣َِح٠ٔٔص  ُ٘ ََ َی ٨ُِط َو ًَ َ بٔض٩َّٔ  رفِّ ُٛ  ََّ ٔ ًَََّي ٣َزَّإت إ َِٟخاَت٥ٔ  ٤َا یُِخَت٥ُ بٔا َٛ ٠َِیطٔ 

ٔة ُسِبَحا٧ََک ا٠َّٟضُ  َٔ ٔحی َِٟیَک اٟؼَّ ٔ َک َوأَتُوُب إ رٔفُ ِِ ََّ أ٧ََِت أَِسَت ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ  ٥َّ َوبَٔح٤ِٔذَک 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، دیعس نب اوبلھ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص رفامےت ںیہ ہک دنچ املکت 



 

 

 فتق نیت رمہبت  رگ ہی ہک اؿ املکت ےس افکرہ وہاجےئ اگ۔ افر اےسی ںیہ ہک ںیہن زپےھ اگ وکیئ یھب اؿ املکت وک اینپ سلجم ےس اےتھٹ

ہی املکت یکین افر ذرک ایہل یک سلجم ںیم ےہک اجںیئ وت ہی اس سلجم رپ اؿ املکت ےس رہم گل اجےئ یگ ےسیج ہک اوگنیھٹ ےس اتکب رپ رہم 
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 ۔ اگلیئ اجیت ےہ فہ املکت ںیہ۔ 
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 ِإّل

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف، دیعس نب اوبلھ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿادب اک  :   ابب

 سلجم ںیم ےیک وہےئ اغصرہ اک افکرہ

     1430    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًز ًبذاٟزح٩٤، ابو٤ًزو ٣ِقی، ابوہزیزہ :  راوی

٤ِْزو و  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ََُٔیِّ َحذَّ ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ِزٕو  ًَ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔي  ًَ ٔ َذَٟٔک  ثَنٔي ب٨َِٔحو َحذَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َطُ  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة 

 ؽ ےہ۔ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمع دبعارلنمح، اوبرمعف رقمی، اوبرہریہ اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنم

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمع دبعارلنمح، اوبرمعف رقمی، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سلجم ںیم ےیک وہےئ اغصرہ اک افکرہ

     1431    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

٣ح٤ذ ب٩ حات٥، جزیز، ًث٤ا٪ ابوطیبہ، س٠امی٪ ححاد ب٩ دی٨ار، ابو٫اط٥، ابوًاٟیہ، حرضت ابوبززہ اَس٠َّم رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

َِٟحزَِجَزائٔيُّ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ُذ ب٩ُِ َحات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟححَّأد ب٩ِٔ دی٨َٔارٕ َحذَّ ٩ًَِ ا ََص٥ُِ  َ َ ِْ َ٪ أَ ِبَذَة ب٩َِ ُس٠َامِیَ ًَ نَي أَ٪َّ  ٌِ ٤َِٟ ا

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي بَزَِزَة اِْلَِس٠ََّٔمِّ  أَٟیَة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا ةٕ إَٔذا أََر ٩ًَِ أَبٔي َصأط٥ٕ  و٢ُ بٔأَََخَ ُ٘ اَد أَِ٪ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی

َک َوأَتُوُب  رٔفُ ِِ ََّ أ٧ََِت أَِسَت ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ٤َِِٟح٠ٔٔص ُسِبَحا٧ََک ا٠َُّٟض٥َّ َوبَٔح٤ِٔذَک أَِطَضُذ أَِ٪  و٦َ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ َی َ٘ َٓ َِٟیَک  ٔ إ

اَرةْ  َّٔ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ وُُٟط ٓامَٔی ٣ََضي  ُ٘ ٨َِت َت ُٛ َّ ٣َا  ِو َٗ و٢ُ  ُ٘ َت َٟ ََّک  ٤َِِٟح٠ٔٔص  اہللٔ إ٧ٔ  ٤َٟٔا یَُٜوُ٪ فٔي ا

 ہک دمحم نب احمت، رجری، امثعؿ اوبہبیش، امیلسؿ اجحج نب دانیر، اوباھمش، اوباعہیل، رضحت اوبربزہ االیملس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ

  یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک سلجم ےس ڑھکے وہےن اک ارادہ رفامےت وت اریخ ںیم ہی رفامای
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۔ اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی املکت وج آپ ےتہک
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ںیہ ہک ےلہپ وت آپ  أ

 اؿ اک افکرہ ںیہ۔ںیہن رکےت ےھت؟ آپ ےن رفامای ہک کشیب ہی املکت سلجم ںیم وج ھچک وہےت ںیہ 

 دمحم نب احمت، رجری، امثعؿ اوبہبیش، امیلسؿ اجحج نب دانیر، اوباھمش، اوباعہیل، رضحت اوبربزہ االیملس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  عنم ےہسلجم یک وکیئ ابت آےگ ڑباھان

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سلجم یک وکیئ ابت آےگ ڑباھان عنم ےہ

     1432    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ٓارض، َفیاِي، ارسائی١، اٟوٟیذ، زہيَب٩ رحب، حشين ب٩ ٣ح٤ذ، ارسائی١، حرضت ًبذاہلل ب٩  :  راوی

 ٣شٌود رضي اہلل تٌالي ٨ًہ



 

 

ا٢َ أَبُو َداُو  َٗ َِٟؤٟیٔذ  ٩ًَِ ا ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ یَابٔيُّ  ِٟرٔفِ ث٨ََا ا ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕب َحذَّ ٨ََٟا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ د َوَنَشَبُط 

َِٟؤٟیُذ اب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ َِٟحٔذیٔث  ائٔی١َ فٔي َصَذا ا ٩ًَِ إرِٔسَ ٕذ  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَُشئِن اب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِذٔ ب٩ِٔ َزائٕٔذ   ٕ أَبٔي صَٔظا٦

٩ًَِ أََحٕذ َط  نٔي أََحْذ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔي  ُِ ََ یَُب٠ِّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ودٕ  ٌُ َِٟی٥ُِٜ ٣َِش ٔ َد إ ِّي أُحٔبُّ أَِ٪ أََِخُ إِٔ َٓ ِیّئا 

ِذرٔ َوأ٧ََا َس٠ٔی٥ُ ا  ٟؼَّ

دمحم نب ییحی افرس، رفایین، ارسالیئ، اولدیل، زریہنب رحب، نیسح نب دمحم، ارسالیئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع 

رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکیئ صخش ےھجم ریمے احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ںیم ےس یسک یک وکیئ 

 ہن اچنہپےئ ویکہکن ںیم اچاتہ وہں ہک اہمتری رطػ اس احؽ ںیم ولکنں ہک ریما ہنیس اصػ وہ۔ ابت

دمحم نب ییحی افرس، رفایین، ارسالیئ، اولدیل، زریہنب رحب، نیسح نب دمحم، ارسالیئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل  :  رافی

 اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولوگں ےک رش ےس ےتچب رےنہ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ولوگں ےک رش ےس ےتچب رےنہ اک ایبؿ

     1433    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وئب، ابزاہی٥ ب٩ سٌیذ، اب٩ اسحاٚ، ًیسٰي ب٩ ٤ٌ٣ز، حرضت  یحیي ب٩ ٓارض، ٧وح ب٩ یزیذ، سیار٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ أِٟواء اٟخزاعي

ث٨ََا إٔبَِزاصٔی ُب َحذَّ ٤َُِٟؤدِّ ث٨ََا ٧ُوُح ب٩ُِ یَزٔیَذ ب٩ِٔ َسیَّإر ا ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ یَِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨َٔیطٔ اب٩ُِ ٥ُ ب٩ُِ َس َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٕذ  ٌِ

 ٔ اِ ًَ ا٢َ َد َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟخزَاعٔيِّ  َوأئ ا ِِ َٔ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ ٣َ  َٙ ٠َِیطٔ إِٔسَح ًَ َّي اہللُ  ي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ



 

 

 َ ٔلَي أ َثنٔي ب٤َٔا٢ٕ إ ٌَ ِذ أََراَد أَِ٪ یَِب َٗ ٥َ َو َحائَنٔي َوَس٠َّ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟت٤ِٔص َػاحّٔبا  ا٢َ ا َ٘ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ َذ ا ٌِ ََّٜة َب یِٕع ب٤َٔ ٔش٤ُُط فٔي َُقَ ِ٘ َیاَ٪ َی ِٔ بٔي ُس

 َٗ ٠ُُِٗت أََج١ِ  ا٢َ  َٗ وَد َوَت٠َِت٤ُٔص َػاحّٔبا  ُِْٟخُ ََّک تُزٔیُذ ا نٔي أ٧َ َِ ا٢َ ب٠ََ َ٘ َٓ ٤ِزٔیُّ  َـّ َة اٟ ٤ِزُو ب٩ُِ أ٣َُیَّ ًَ ٔ ََٟک َػاح أ٧ََا  َٓ ا٢َ ا٢َ  َٗ ْب 

٤ِزُو بِ  ًَ ٠ُُِٗت  ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِذ َوَجِذُت َػاحّٔبا  َٗ ٠ُُِٗت   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  حٔئُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا٢َ إَٔذا َٓ َٗ ٤ِزٔیُّ  َـّ َة اٟ ٩ُ أ٣َُیَّ

ِٟبِْٔکٔ  وَک ا ُْ ائ١ُٔ أَ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِذ  َٗ َُّط  إ٧ٔ َٓ اِحَذِرُظ  َٓ ِو٣ٔطٔ  َٗ ِّي َصَبِلَت بََٔلَد  ِٔ ا٢َ إ َٗ ٨ُِت بٔاِْلَبَِوأئ  ُٛ َّي إَٔذا  ِج٨َا َحت ََْٓخَ ََ َتأ٨ِ٣َُِط  یُّ َو

َّي اہللُ  ِو٢َ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٗ ُت  َّي َذَِکِ ا َول َّ٤٠َ َٓ ٠ُُِٗت َرأطّذا  َت٠َبَِّث لٔي  َٓ اَ٪  ِومٔي بَٔودَّ َٗ ٔلَي  ًَََّي أُرٔیُذ َحاَجّة إ َظَذِدُت  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

ي ٌٔ َشبَ َب َٓ ُت  ٌِ ا٢َ َوأَِوَؿ َٗ ارُٔؿنٔي فٔي َرصِٕم  ٌَ ٨ُِت بٔاِْلََػأَفٔ إَٔذا صَُو یُ ُٛ َّي إَٔذا  ُط َحت ٌُ ِجُت أُؤؿ َّي ََخَ ِذ َٔی َحت َٗ ا َرآِٔي  َّ٤٠َ َٓ ُتُط  ِ٘

ِی٨َ  ـَ ٠ُُِٗت أََج١ِ َو٣َ ا٢َ  َٗ ِومٔي َحاَجْة  َٗ ٔلَي  ا٢َ کَا٧َِت لٔي إ َ٘ َٓ ُٓوا َوَجائَنٔي  ُط اِنَصَ ٔلَي أَبٔي ُٓتُّ ٤َِٟا٢َ إ ُت ا ٌِ َٓ َذ َٓ ََّٜة  ٔذ٨َ٣ِا ٣َ َٗ َّي  ا َحت

َیاَ٪  ِٔ  ُس

و اء 

 

فع
ل

دمحم نب ییحی نب افرس، ونح نب سیدی، ایسر ومبئ، اربامیہ نب دیعس، انب ااحسؼ، ٰیسیع نب رمعم، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ا

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم البای افر آپ اک ارادہ اھت ہک ےھجم  ازخلایع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

ایفسؿ ےک اپس ھچک امؽ دے رک ںیجیھب اتہک فہ اس امؽ وک ہکم ںیم رقشی ےک ولوگں ںیم میسقت رکدے افر حتف ہکم ےک دعب افر آپ ےن 

ےس عنم رفامےت ےھت( فہ ےتہک ںیہ ہک ریمے اپس رمعف  ھجم ےس رفامای ہک اانپ اسیھت ڈوھڈنف )ویکہکن آپ ںیم رفس ںیم یسک وک اےلیک اجےن

نب اہیم ارمضلی آایگ افر اہک ہک ےھجم االطع یلم ےہ ہک مت ےن ےنلکن اک ارادہ ایک ےہ افر یسک اسیھت یک التش ںیم وہں۔ ںیم ےن اہک ہک 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر ابلکل  کیھ ےہ رمعف نب اہیم ےن اہک ہک وت ںیم اہمترا اسیھت وہں فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم روس

اہک ہک ںیم ےن اسیھت اپایل ےہ آپ ےن رفامای ہک وکؿ ےہ؟ ںیم ےن اہک ہک رمعف نب اہیم ارمضلی آپ ےن رفامای ہک بج مت دفراؿ رفس 

ےگس اھبیئ ےس یھب  ے وخػ تم  اس یک وقؾ ےک العہق ںیم زپاؤ رکف وت اس ےس چب رک رانہ ویکہکن یسک ےنہک فاےل ےن اہک ےہ ہک اےنپ

وہ۔ انچہچن مہ ولگ ےلکن اہیں کت ہک بج اوباء ےچنہپ وت اس ےن اہک ہک ےھجم اینپ وقؾ ںیم ھچک اکؾ ےہ فداؿ ےک العہق ںیم مت اہیں رہھٹ 

 ہیلع فملس اک وقؽ اید آای رک ریما ااظتنر رکف ںیم ےن اہک اجؤ افر دیسےھ آان بج فہ اجےن ےک ےیل ڑما وت ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل یلص اہلل

 ذہلا ںیم اےنپ افٹن رپ وسار وہا اہیں کت ہک اےس اگھبات وہا فاہں ےس لکن ایگ بج ںیم ااصرف ےک اقمؾ رپ اچنہپ وت داھکی ہک رمعف نب ہیم

و اء ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن افٹن وک افر زیتی ےس اگھبای

 

فع
افر اس ےس آےگ لکن  رمضی اکی رگفہ ےک اسھت ریمے اقمہلب وک آراہ رمعف نب 

ایگ بج اس ےن داھکی ہک اس ےن ےھجم وفت رکدای ےہ۔ وت اس ےک اسیھت فاسپ ولٹ ےئگ افر فہ ریمے اپس آای افر ےنہک اگل ہک ےھجم 

اینپ وقؾ ںیم ھچک اکؾ اھت ںیم ےن اہک  کیھ ےہ افر مہ ےتلچ رےہ اہیں کت ہک ہکم رکمہم آےئگ افر ںیم ےن امؽ اوبایفسؿ ےک وحاہل 



 

 

 دای۔رک

دمحم نب ییحی نب افرس، ونح نب سیدی، ایسر ومبئ، اربامیہ نب دیعس، انب ااحسؼ، ٰیسیع نب رمعم، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب  :  رافی

و اء ازخلایع

 

فع
ل

 ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےک رش ےس ےتچب رےنہ اک ایبؿ ولوگں

     1434    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، سٌیذ ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس اٟزُّصِزٔیِّ 

٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ُجَِحٕ َواحٕٔذ ٣َزََّتئِن  ََ ی٠َُِذُْ ا ا٢َ  َٗ َّطُ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ

اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک ومنم اکی وسراخ ےس دفابرہ ںیہن ڈاس اج اتکس۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آدیم یک اچؽ نلچ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 آدیم یک اچؽ نلچ اک ایبؿ

     1435    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ح٤یذ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ  ٥َ إَٔذا ٣ََشي َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕذ  أْٟذ  َْ ٧َََا  َ َ ِْ َة أَ ُ َب٘ٔیَّ أ َّٛ َُّط یََتَو أ٧َ َٛ 

ےت ےھت۔ وت فبھ نب ہیقب، اخدل،  دیم، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج الچرک

 آپ یک اچؽ ایسی وہیت یھت ہک وگای ہک آپ کھج رک لچ رےہ ںیہ،

 فبھ نب ہیقب، اخدل،  دیم، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿآدیم یک اچؽ نلچ 

     1436    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حشين ب٩ ٣ٌاذ ب٩ ح٨یٕ، ًبذاًََّي، سٌیذ جزیزی :  راوی

٩ًَِ أَبٔي اٟلُّ  ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٌٔیْذ ا ث٨ََا َس ًََِّي َحذَّ َ ِبُذ اِْل ًَ ث٨ََا  ٕٕ َحذَّ ٠َِی ُْ ٔ ب٩ِٔ  اذ ٌَ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ ٣ُ ِی١ٔ َحذَّ ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َٔ َٗ

٤ََّا یَِضؤی فٔي َػ  أ٧َ َٛ ا٢َ کَاَ٪ أَبَِیَف ٠٣َٔیّحا إَٔذا ٣ََشي  َٗ َٕ َرأَیَِتُط  ِی َٛ ٠ُُِٗت   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   بُوٕب َػَّ

ی ف، دبعاالیلع، دیعس رجریی ےتہک ںیہ ہک اوبالیفطل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ ا
ل

 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نیسح نب اعمذ نب ح

داھکی ےہ ںیم ےن اہک ہک آپ ےن اںیہن سک احؽ ںیم داھکی ےہ رفامای آپ دیفس رگن ےک حیلم رہچے فاےل ےھت۔ بج آپ ےتلچ وت ااسی 

 وسحمس وہات ہک وگای آپ بیشن ںیم ارت رےہ وہں۔



 

 

 نیسح نب اعمذ نب فینح، دبعاالیلع، دیعس رجریی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےتٹیل فتق اکی اٹگن دفرسی اٹگن رپ رانھک ونممع ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےتٹیل فتق اکی اٹگن دفرسی اٹگن رپ رانھک ونممع ےہ

     1437    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتبیہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١ ح٤اد، ابوزیََ، جابز، :  راوی

٩ًَِ أَبٔي اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ح و َحذَّ ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ ٧ََهي  َحذَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ اٟزُّبَيَِ

ی َزادَ  َرُسو٢ُ اہللٔ ًَََّي اِْلَُِخَ ٍَ اٟزَُّج١ُ إِٔحَذی رِٔج٠َِیطٔ  َٓ ُٗتَِیَبُة َیزِ ا٢َ  َٗ ٍَ َو ـَ ٥َ أَِ٪ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُٗتَِیَبُة َوصَُو  َػَّ

 ٔ ًَََّي َهِضزٔظ  ٕٙ  ٣ُِشَت٠ِ

 ی ہ نب دیعس، ثیل، ومٰیس نب اامسلیع امحد، اوبزربی، اجرب، رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
ت

 

قی
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ہک اس ابت  

 ےس ہک آدیم پ ر ےک لب تچ ےنٹیل یک احتل ںیم اکی اٹگن دفرسی رپ ہن رےھک۔ ہبیتق نب دیعس یک رفاتی ںیم ےہ ہک ہن ااھٹےئ۔

 ی ہ نب دیعس، ثیل، ومٰیس نب اامسلیع امحد، اوبزربی، اجرب، :  رافی
ت

 

 قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےتٹیل فتق اکی اٹگن دفرسی اٹگن رپ رانھک ونممع ےہ



 

 

     1438    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ط٬اب، حرضت ًباد ب٩ ت٤ی٥نٔیَّي، ٣اٟک، ٨ٌٗبي، ٣اٟک،  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاد  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحذَّ ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َُّط َرأَی  َحذَّ طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٕ 

ا َٗ ٥َ ٣ُِشَت٠ِّ٘ٔیا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  یَرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَََّي اِْلَُِخَ ا إِٔحَذی رِٔج٠َِیطٔ  ٌّ ٤َِِٟشحٔذٔ َوأؿ ٨َٔبيُّ فٔي ا ٌِ َ٘ ِٟ  ٢َ ا

ھا ب، رضحت ابعد نب میمت اےنپ ؤاچ ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 

َ

ی، امکل، یبنعق، امکل، انب 

ی ل
ف

 

ب

 وک دفرسی رپ راھک وہا اھت۔ فملس وک دجسم ںیم تچ ےٹیل وہےئ داھکی ہک آپ ےن اینپ اکی اٹگن

ھا ب، رضحت ابعد نب میمت :  رافی

 

َ

ی، امکل، یبنعق، امکل، انب 

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےتٹیل فتق اکی اٹگن دفرسی اٹگن رپ رانھک ونممع ےہ

     1439    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، حرضت سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب :  راوی

أب َوًُثِ  َِٟخلَّ ٤َُِٟشیِّٔب أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌٔیذٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا اَ٪ َحذَّ َّٔ ًَ ََلٔ٪ ٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌَ ِٔ کَا٧َا َی

 َذَٟٔک 

ھا ب، رضحت دیعس نب ابیسمل رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع نب ااطخلب افر رضحت امثعؿ نب افعؿ دفونں اس 

 

َ

یبنعق، امکل، انب 

ےھت  رطح ایک رکےت ےھت۔ ارگ رتس ےنلھک اک ادنہشی وہات وت ہی رضحات رہسگ ااسی ہن رکےت وصخاص امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع وت اہنتی ابایح

 ہک رھگ ںیم لسغ رکےت وہےئ یھب رتس ںیہن وھکےتل ےھت۔



 

 

ھا ب، رضحت دیعس نب ابیسمل :  رافی

 

َ

 یبنعق، امکل، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راز یک( ابت وک آےگ ایبؿ رکان عنم ےہ)

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یک( ابت وک آےگ ایبؿ رکان عنم ےہ راز)

     1440    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، یحیي ب٩ آد٦، اب٩ ابي ذئب، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًلاء، ًبذا٠٤ٟک ب٩ جابز، ًتیک ب٩ ًلاء،  :  راوی

 ًبذا٠٤ٟک ب٩ حرضت جابزب٩ ًبذاہلل

ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ  ًَبِ َحذَّ  ٩ًَِ ًََلإئ  ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ آَد٦َ َحذَّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ذٔ ا

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًَتٔیٕک  ٔ ب٩ِٔ  َت َجابٔز َٔ َت ِٟ َِٟحٔذیٔث ث٥َُّ ا َث اٟزَُّج١ُ بٔا ٥َ إَٔذا َحذَّ

هَٔي أ٣ََا٧َْة  َٓ 

اوبرکب نب اوبہبیش، ییحی نب آدؾ، انب ایب ذبئ، دبعارلنمح نب اطعء، دبعاکلمل نب اجرب، کیتع نب اطعء، دبعاکلمل نب رضحت اجربنب 

ای ہک بج آدیم وکیئ ابت مت ےس رکے رھپ ادرھ ادرھ اغبئ دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 وہاجےئ وت فہ ابت اامتن ےہ۔

اوبرکب نب اوبہبیش، ییحی نب آدؾ، انب ایب ذبئ، دبعارلنمح نب اطعء، دبعاکلمل نب اجرب، کیتع نب اطعء، دبعاکلمل نب  :  رافی

 رضحت اجربنب دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راز یک( ابت وک آےگ ایبؿ رکان عنم ےہ)

     1441    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاہلل اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاہلل ب٩ ٧آٍ، اب٩ ابوذئب، اب٩ اخي حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ََِٔي اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٍٕ ٔ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٧َآ ًَ ًَََّي  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح  ٩ًَِ َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ أَخٔي َجابٔز

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ا٦ٕ أَِو َجابٔز ُک َد٦ٕ رَحَ ِٔ ََّ ثَََلثََة ٣ََحأَٟص َس ٔ ٤ََِٟحأُٟص بٔاِْل٣ََا٧َٔة إ ٥َ ا ِیطٔ َوَس٠َّ

 ٕٓٙ ٔ َح يَِ َِ َُ ٣َا٢ٕ بٔ تَٔلا ِٗ ا٦ْ أَِو ا ْد رَحَ  ََفِ

اہلل یلص اہلل  ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب انعف، انب اوبذبئ، انب ایخ رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک روسؽ

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اجم س اامتن وہیت ںیہ وساےئ نیت اجم س ےک۔ یسک رحاؾ وخؿ وک اہبےن فایل اجم س۔ رحاؾ رشاگمہ ےس 

 افدئہ ااھٹےن فایل سلجم ےک۔ ای یسک اک امؽ انقح ولٹ ےنیل فایل سلجم ےک۔

 ایخ رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب انعف، انب اوبذبئ، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راز یک( ابت وک آےگ ایبؿ رکان عنم ےہ)

     1442    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ ب٩ ًبذاہلل ٤ًزی، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ سٌذ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ ٤ًََُز  ٧َََا أَبُو أَُسا٣ََة  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ ََلٔئ َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ  ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ إٔبَِزاصٔی٥ُ صَُو ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ َحذَّ



 

 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ًَِبذٔ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُِٟخِذرٔیَّ َی ٌٔیٕذ ا ُت أَبَا َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕذ  ٌِ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس ًَ  ٩ًَِ ٤َزٔیُّ  ٌُ ِٟ ٠ًََِیطٔ اہللٔ ا َّي اہللُ   َػَّ

ٔلَي ا٣ِزَ  ِٔٔضي إ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ اٟزَُّج١ُ ُی ًَِو٥َ اِْل٣ََا٧َٔة ٨ًَِٔذ اہللٔ یَِو٦َ ا ٥َ إٔ٪َّ أَ َصاَوَس٠َّ َِٟیطٔ ث٥َُّ َی٨ُِْشُ رٔسَّ ٔ ٔضي إ ِٔ  أَتٔطٔ َوُت

دمحم نب العء، اربامیہ نب زمحہ نب دبعاہلل رمعی، رضحت دبعارلنمح نب دعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل 

بس ےس ڑبی ایختن ایقتم ےک رفز اہلل اعتیل  ہنع وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامتن ںیم

 ےک زندکی ہی وہیگ ہک رمد اینپ ویبی ےس امجع رکے افر ویبی رمد ےس افدئہ ااھٹےئ رھپ رمد وعرت اک راز افش رکدے۔

 دمحم نب العء، اربامیہ نب زمحہ نب دبعاہلل رمعی، رضحت دبعارلنمح نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لغچ وخر اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 لغچ وخر اک ایبؿ

     1443    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٫ا٦، حرضت حذیٔہ ب٩ ی٤ا٪ :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََ َحذَّ ا َٗ ْد َوأَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِی ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ  

اْت  تَّ َٗ َِٟح٨ََّة  ١ُ ا ُْ ََ یَِذ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

، اوبرکب نب اوبہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، امھؾ، رضحت ذحہفی نب امیؿ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دسمد

 رفامای ہک لغچ وخر تنج ںیم ںیہن اجےئ اگ۔

 دسمد، اوبرکب نب اوبہبیش، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، امھؾ، رضحت ذحہفی نب امیؿ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 لغچ وخر اک ایبؿ

     1444    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، ابوز٧اد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ رَشِّ َحذَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ي اہللُ 

ٔئ بَٔوِجطٕ  ََ ٔئ بَٔوِجطٕ َوَصُؤ ََ ِتٔي َصُؤ َّٟٔذی یَأ َِٟوِجَضئِن ا  ا٨َّٟأض ذُو ا

د، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دسم

 ولوگں ںیم ےس دبرت فہ دف راخ آدیم ےہ وج اؿ ولوگں ےک اپس اکی رہچہ ےل رک آای افر اؿ ولوگں ےک اپس اکی رہچہ ےل رک آات ےہ۔

 ؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعدسمد، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 لغچ وخر اک ایبؿ

     1445    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابوطیبہ، رشیک ب٩ رٛين، نٌی٥ ب٩ ح٨ل٠ہ، حرضت ٤ًارہ ب٩ یارسابوبْک  :  راوی

ِی٥ٔ ب٩ِٔ َح٨َِو٠َةَ  ٌَ ٩ًَِ نُ  ٍٔ ئِن ب٩ِٔ اٟزَّبٔی َٛ ٩ًَِ اٟزُّ یْک  ث٨ََا رَشٔ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ إر  َّ٤ًَ  ٩ًَِ



 

 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اہللُ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َٟٔشا٧َأ٪ ٩ِ٣ٔ ٧َارٕ َػَّ ُط یَِو٦َ ا َٟ ٧َِیا کَاَ٪  َٟطُ َوِجَضأ٪ فٔي اٟذُّ ٥َ ٩ِ٣َ کَاَ٪  َّ٠ 

اوبرکب نب اوبہبیش، رشکی نب رنیک، میعن نب ہلطنح، رضحت امعرہ نب ایرس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

  وت ایقتم ےک رفز اس یک دف زاب ںین وہں یگ آگ یک۔ہک داین ںیم سج ےک دف رہچے وہں ےگ

 اوبرکب نب اوبہبیش، رشکی نب رنیک، میعن نب ہلطنح، رضحت امعرہ نب ایرس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تبیغ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿتبیغ اک 

     1446    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤ذ، ًَلء، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

نٔي اب٩َِ  ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٨َٔبيُّ َحذَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ث٨ََا  َُّط ٗٔی١َ یَا َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أ٧َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٕذ  ٣َُح٤َّ

ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  أَیَِت إِٔ٪ کَاَ٪ فٔي أَخٔي ٣َا أَ ُظ ٗٔی١َ أَََفَ اَک ب٤َٔا یَِْکَ َْ َک أَ ا٢َ ذِِٔکُ َٗ ِِٟٔیَبُة  ِذ َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ا َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘  إِٔ٪ کَاَ٪ ٓٔیطٔ ٣َا َت

طُ اُِتَبَِتُط َو  ِذ بََضتَّ َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘ ٥ِ ی٩َُِٜ ٓٔیطٔ ٣َا َت َٟ  إِٔ٪ 

دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، انب دمحم، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

رکان وج اےس اندنسپ وہ۔ اہک ایگ ہک آپ اک ایک ایخؽ ےہ ہک فملس ےس اہک ایگ ہک ای روسؽ اہلل تبیغ ایک ےہ رفامای ہک اےنپ اھبیئ اک ااسی ذترکہ 

اس ےک ابرے ںیم اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک ابرے ںیم وج ھچک ہہک راہ وہں ارگ فہ اس ےک ادنر یف اولاعق وموجد وہ وت۔ رفامای ہک تبیغ 

 وموجد ہن وہ وت رھپ وت ےن اس رپ اتہبؿ اگلای۔بج وہیگ بج وت وج ابت ہہک راہ ےہ فہ اس ےک ادنر وموجد وہ افر ارگ فہ ابت اس ےک ادنر 



 

 

 دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی، انب دمحم، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبیغ اک ایبؿ

     1447    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ًَّي ب٩ ٤ٗز ابوحذیٔہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ةَ  َٔ ٩ًَِ أَبٔي حَُذِی  ٔ ٤َز ِٗ َ ًََّٔيُّ ب٩ُِ اِْل ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي  َحذَّ ٠ُُِٗت ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ

 ِ٠ُٗ ِذ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََّة  ٔؼي َٗ نٔي  ٌِ ٕ َت د ا٢َ َُيَُِ ٣َُشذَّ َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ َة  ٔٔیَّ ٥َ َحِشبَُک ٩ِ٣ٔ َػ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِو ٣ُزَٔجِت ب٤َٔأئ اہللُ  َٟ ٔت ک٤َٔ٠َّة 

َٟطُ  َِٟت َوَحَِٜیُت  ا َٗ ٤َزََجِتطُ  َٟ َِٟبَِحٔ  َذاا َٛ َذا َو َٛ َِٜیُت إِٔنَشا٧ّا َوأَ٪َّ لٔي  ِّي َح ا٢َ ٣َا أُحٔبُّ أَِ َ٘ َٓ  إِٔنَشا٧ّا 

ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  دسمد، ییحی، ایفسؿ، یلع نب رمق اوبذحہفی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت

اکیف ےہ۔ دسمد ےک العفہ دفرسے رفاة ےن اہک ہک ینعی اؿ اک وکاتہ دق وہان وت آپ ےن اہک ہک ہیفص اک الفں الفں بیع یہ آپ ےک ےیل 

 رفامای ہک کشیب وت ےن ااسی ہملک اہک ےہ ہک ارگ است دنمسر ںیم ڈاؽ رک الھگای اجےئ وت دنمسر رپ اغبل آاجےئ افر رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ

 س ےک وعض انتک امؽ یہ ویکں ہن ےلم۔ہک ےھجم دنسپ ںیہن یسک آدیم یک لقن ااترفں افر ےھجم ا

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، یلع نب رمق اوبذحہفی، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبیغ اک ایبؿ



 

 

     1448    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، ابوی٤ا٪، طٌیب، اب٩ ابوحش٩، ٧و١ٓ، حرضت سٌیذ ب٩ زیذ :  راوی

ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ أَبٔي حَُشيِٕن  ًَ ث٨ََا  ِیْب َحذَّ ٌَ ث٨ََا ُط ٔ٪ َحذَّ ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٖٕ َحذَّ ِو ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََاَحذَّ ٩ًَِ   َحذَّ  ٕٙ ٔ ١َُٓ ب٩ُِ ٣َُشاح ٧َِو

ََٟة فٔي رٔعِ  ِستَٔلا َٔ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَِربَي اٟزِّبَا ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َزیِٕذ  ٕ َس ٓٙ ٔ َح يَِ َِ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ بٔ  ٔق ا

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بس ےس ڑبا دمحم نب وعػ، اوبامیؿ، بیعش، انب اوبنسح، ونلف، رضحت دیعس نب زدی روسؽ 

 وسد ہی ےہ ہک املسمؿ یک زعت فآربف رپ انقح زابؿ نعط وک دراز ایک اجےئ۔

 دمحم نب وعػ، اوبامیؿ، بیعش، انب اوبنسح، ونلف، رضحت دیعس نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبیغ اک ایبؿ

     1449    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جبيَ ب٩ جزیح، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟکاب٩ ٣ؼفي، ب٘یہ، ابو٣ِيَہ، ػٔوا٪، راطذ ب٩ سٌیذ، ًبذاٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

ثَنٔي َرأطُذ بِ  ا٢َ َحذَّ َٗ َواُ٪  ِٔ ث٨ََا َػ ََ َحذَّ ا َٗ ََةٔ  ٤ُِِٟٔي ُة َوأَبُو ا ث٨ََا َب٘ٔیَّ ٤َُِٟؼفَّي َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٕ َحذَّ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ُجَبيَِ ٕذ َو ٌِ ٩ُ َس

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ اْر ٩ِ٣ٔ ٧َُحإض ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َٔ ُض٥ِ أَِه َٟ  ٕ ِو٦ َ٘ َد بٔي ٣ََزِرُت بٔ ا رُعٔ َّ٤َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّ

َّٟٔذی٩َ َیأِک٠ُُوَ٪ ُُٟحو٦َ ا٨َّٟ  ٔئ ا ََ ا٢َ َصُؤ َٗ ٔئ یَا ٔجََِٔی١ُ  ََ ٠ُِت ٩ِ٣َ َصُؤ ُ٘ َٓ وَ٪ فٔي َیِخ٤ُُظوَ٪ ُوُجوَصُض٥ِ َوُػُذوَرص٥ُِ  ٌُ َ٘ أض َوَی

 ٔ أؿض ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ أَبٔي ًٔیَس أرَِعَ َِٟیَص ٓٔیطٔ أ٧ََْص َحذَّ َة  ٩ًَِ َب٘ٔیَّ ث٨ََاظ َیِحیَي ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ا٢َ أَبُو َداُود َحذَّ َٗ ِی٠َٔحینٔيُّ ٥ِ  ي اٟشَّ

َّي ٤َُِٟؼف ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ٤َا  َٛ ََةٔ  ٤ُِِٟٔي  ٩ًَِ أَبٔي ا



 

 

 نب ریبج نب رجحی، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل رفامےت انب یفصم، ہیقب، اوب ریغہ، وفصاؿ، رادش نب دیعس، دبعارلنمح

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج ےھجم رعماج اطع یک یئگ وت اس رات ںیم اکی وقؾ رپ ذگرا اؿ ےک اننخ 

اہک ہک ہی وکؿ ولگ ںیہ اے ربجالیئ اوہنں  اتےبن ےک ےھت افر فہ اؿ انونخں ےس اےنپ رہچے افر ےنیس رھکچ رےہ ےھت وت ںیم ےن

ےن رفامای ہک ہی فہ ولگ ںیہ وج ولوگں اک وگتش اھکےت ںیہ افر اؿ یک زعت فآربف ےک درےپ ر ےت ںیہ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس 

ی دحثی وک ٰییحی نب امثعؿ ےن ہیقب ےک فا ےط ےس مہ ےس ایبؿ ایک ہک اس ںیم رضحت اسن اک ذترکہ ںیہن افر 

 

حت ب
سل
ل

ٰیسیع نب ایب ٰیسیع ا

 ےن اوباریغملہ ےک فاہطس ےس مہ ےس ایبؿ ایک ہک وت انب ایفصمل یک ذموکرہ ابالدحثی یہ یک رطح ایبؿ ایک۔

 انب یفصم، ہیقب، اوب ریغہ، وفصاؿ، رادش نب دیعس، دبعارلنمح نب ریبج نب رجحی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبیغ اک ایبؿ

     1450    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اَس٠َّمًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اسود، ًا٣ز، ابوبْک ب٩ ٨ًاغ، ا٤ًع، سٌیذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ جزیح، حرضت ابوبززہ  :  راوی

 َ ٩ًَِ اِْل ًَیَّإغ  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ  ٕ َحذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا اِْلَِسَودُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َحذَّ ًَ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٤ًَِٔع 

َّي ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي بَزَِزَة اِْلَِس٠ََّٔمِّ  ١ِ اِْلٔی٤َاُ٪  ُجَزیِٕخ  ُْ ٥ِ یَِذ َٟ َْشَ ٩ِ٣َ آ٩َ٣َ ب٠َٔٔشا٧ٔطٔ َو ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا ٣َ ًَ اہللُ 

ٍُ اہللُ ٔ َّب ًَِوَراتٔض٥ِٔ یَت  ٍَ َب َُّط ٩ِ٣َ اتَّ َٓإ٧ٔ ًَِوَراتٔض٥ِٔ  وا  ٌُ ٔ َّب ََ َتت ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َو َتابُوا ا ِِ ََ َت ٠َِبُط  ٍِ اہللُ َٗ ٔ َّب ًَِوَرَتُط َو٩ِ٣َ یَت ِوَرَتطُ   ًَ

ِحُط فٔي بَِیتٔطٔ  ـَ ِٔ  َی

امثعؿ نب اوبہبیش، اوسد، اعرم، اوبرکب نب انعش، اشمع، دیعس نب دبعاہلل نب رجحی، رضحت اوبربزہ االیملس رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

ب ںیم اامیؿ دالخ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اے اؿ ولوگں یک امجتع وج رصػ زابؿ ےس اامیؿ الےئ وہ افر اؿ ےک بول

ںیہن وہا املسمونں یک تبیغ تم ایک رکف افر ہن اؿ یک زعت فآربف ےک درےپ روہ اس ےیل وج یسک یک زعت ےک درےپ وہات ےہ اہلل 



 

 

 اعتیل اس یک زعت ےک درےپ وہاجےت ںیہ افر اہلل اعتیل سج یک زعت ےک درےپ وہ اجںیئ وت اس وک اےنپ رھگ روسا رک دےتی ںیہ۔

 ؿ نب اوبہبیش، اوسد، اعرم، اوبرکب نب انعش، اشمع، دیعس نب دبعاہلل نب رجحی، رضحت اوبربزہ االیملسامثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبیغ اک ایبؿ

     1451    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حیوہ ب٩ رشیح، ب٘یہ، اب٩ ثوبا٪، ٣ٜحو٢، وٗاؾ ب٩ ربیٌہ، ٣شتور ب٩ طذاد :  راوی

 َّٗ ٩ًَِ َو ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪  ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ یُّ َحذَّ ٤ِِٟٔصٔ یِٕح ا ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ ٩ًَِ أؾ بِ َحذَّ َة  ٌَ ٩ٔ َربٔی

 ِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَک١ََ بَٔزُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَک َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ثَُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َُّط َحذَّ ٔ أ٧َ ٤ُِِٟشَتِورٔد ٤ٌُٔطُ ٣ِٔث٠ََضا ٩ِ٣ٔ َجَض٥ََّ٨ ا إٔ٪َّ اہلَل یُِل َٓ ٠َّة 

إٔ٪َّ اہللَ  َٓ ٔسَي ثَِوبّا بَٔزُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ُٛ و٦ُ بٔطٔ َو٩ِ٣َ  ُ٘ إٔ٪َّ اہلَل َی َٓ ٕة َورٔیَإئ  ٌَ ا٦َ ُس٤ِ َ٘ ا٦َ بَٔزُج١ٕ ٣َ َٗ یَُِٜشوُظ ٣ِٔث٠َُط ٩ِ٣ٔ َجَض٥ََّ٨ َو٩ِ٣َ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٕة َورٔیَإئ یَِو٦َ ا ٌَ ا٦َ ُس٤ِ َ٘ ٣َ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ویحہ نب رشحی، ہیقب، انب وثابؿ، وحکمؽ، فاقص نب رہعیب، وتسمر نب دشاد ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص

رفامای ہک سج صخش ےن یسک املسمؿ یک تبیغ اک وناہل اھکای اہلل اعتیل ایقتم ےک رفز اےس اس ےک لثم منہج اک وناہل الھکںیئ ےگ افر سج 

ایاکری افر ےن یسک املسمؿ یک ربایئ اک ابلس انہپ اہلل اےس اس ےک لثم منہج اک ابلس انہپںیئ ےگ افر سج صخش ےن یسک وک رہشت ف ر

دالھکفے ےک اقمؾ رپ ڑھکا ایک ای یسک صخش یک فہج ےس رایاکری ف رہشت ےک اقمؾ رپ ڑھکا وہا وت اہلل ایقتم ےک رفز اس ےس رایاکری 

 افر رہشت ےک اقمؾ رپ ڑھکا رکے اگ۔

 ویحہ نب رشحی، ہیقب، انب وثابؿ، وحکمؽ، فاقص نب رہعیب، وتسمر نب دشاد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبیغ اک ایبؿ

     1452    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي واػ١ ب٩ ًبذاًََّي، اسبان ب٩ ٣ح٤ذ، ٫ظا٦ ب٩ سٌذ، زیذ ب٩ اس٥٠، ابوػاٟح، حرضت  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَِس٠َ  ٕذ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ صَٔظا٦ ٕذ  ث٨ََا أَِسَباُن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًََِّي َحذَّ َ ًَِبٔذ اِْل ث٨ََا َوأػ١ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح   ٥َ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُؿُط َوَد٣ُطُ َحِشُب ا٣ِزٕٔئ ٩ِ٣ٔ صَُزیَِزَة  ا٦ْ ٣َاُٟطُ َورٔعِ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ رَحَ ًَََّي ا ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ٥َ ک١ُُّ ا

٤ُِِٟش٥َٔ٠  اُظ ا َْ َ ِّ أَِ٪ َیِحِٔقَ أ  اْٟشَّ

وسؽ فالص نب دبعاالیلع، اابسط نب دمحم، اشھؾ نب دعس، زدی نب املس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ املسمؿ رپ دفرسے املسمؿ اک امؽ، زعت افر وخؿ رحاؾ ےہ یسک آدیم ےک ربا وہےن وک اانت 

 یہ اکیف ےہ ہک فہ اےنپ املسمؿ یک ریقحت رکات وہ۔

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعفالص نب دبعاالیلع، اابسط نب دمحم، اشھؾ نب دعس، زدی نب املس، اوباصحل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبیغ اک ایبؿ

     1453    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذ، اب٩ ٣بارک، یحیي ب٩ ًبذاہلل ب٩ س٠امی٪، اس٤اًی١ ب٩ یحیي ، ٣ٌاَفی، ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اء ب٩  :  راوی

 س١٬ ب٩ حرضت ٣ٌاذ ب٩ ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ



 

 

٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ أَیُّوَب  ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ٔذ ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ َحذَّ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ِبٔذ اہللَٔحذَّ ًَ  ٩ًَِ   ٩ًَِ  ٪َ  ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟحَضنٔيِّ  اذٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص ا ٌَ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ٣ُ یِّ  أَفٔ ٌَ ٤ُِٟ ٌٔی١َ ب٩ِٔ َیِحیَي ا ا٢َ ٩ِ٣َ إِٔس٤َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اہللُ 

 ّ َث اہللُ ٠َ٣ََ ٌَ ا٢َ َب َٗ ٕٙ أَُراُظ  ٔ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ ٧َارٔ َجَض٥ََّ٨ َو٩ِ٣َ َرمَي ٣ُِش٤ّٔ٠ا بَٔظِیٕئ َحََّم ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا ٩ِ٣ٔ ٨َ٣ُآ َِٟح٤َُط یَِو٦َ ا ا یَِحَّٔم 

ا٢َ  َٗ ا  َد ٤٣َّٔ َّي یَِْخُ ًَََّي ٔجرِسٔ َجَض٥ََّ٨ َحت  یُزٔیُذ َطِی٨َُط بٔطٔ َحَبَشُط اہللُ 

ل نب رضحت اعمذ نب اسن  دبع اہلل نب دمحم نب اامسء نب دیبع، انب رابرک، ییحی نب دبعاہلل نب امیلسؿ،
ھ

َ

اامسلیع نب ییحی، اعمرفی، 

ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن یسک ومنم وک انمقف ےک رش ےس اچبای ایکس 

 اچبےئ اگ افر سج ےن یسک املسمؿ رپ امحتی یک وت اہلل اعتیل رفز ایقتم اکی رفہتش ںیجیھب ےگ وج اس ےک وگتش وک منہج یک آگ ےس
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ت

تمہت اگلیئ سج ےس اس اک دصقم اس املسمؿ یک ربایئ وہ وت اہلل اعتیل اےس منہج ےک لپ رپ رفک دںی ےگ اہیں کت ہک فہ اس 

 ےک انگہ ےس اپک وہ رک لکن اجےئ۔

ل نب رضحت اعمذ دبعاہلل نب دمحم نب اامسء نب دیبع، انب رابرک، ییحی نب دبعاہلل نب امیلس :  رافی
ھ

َ

ؿ، اامسلیع نب ییحی ، اعمرفی، 

 نب اسن ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبیغ اک ایبؿ

     1454    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسحاٚ ب٩ ػباح، اب٩ ابو٣زی٥، ٟیث، یحیي ب٩ س٠ی٥، اس٤اًی١ ب٩ بظيَ :  راوی

ثَنٔي یَِحیَي ب٩ُِ ُس٠َ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٧َََا ا٠َِّٟیُث  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ٣َزِی٥ََ أَ بَّأح َحذَّ ُٙ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا إِٔسَح ٕ َحذَّ ٌٔی١َ ب٩َِ َبٔظيَ ٍَ إِٔس٤َ َُّط َس٤ٔ ِی٥ٕ أ٧َ

و٢ُ  ُ٘ َّي اہللُ َی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ  ٪ٔ ََ و ُ٘ ًَِبذٔ اہللٔ َوأَبَا ك٠ََِحَة ب٩َِ َسِض١ٕ اِْلَِنَؼارٔیَّ َی ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٩ِ٣ٔ َس٤ٔ  

ُؽ ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٣َُتُط َوی٨َُِت ٍٕ ت٨َُِتَضُک ٓٔیطٔ رُحِ َُٟط اہللُ فٔي ٣َِوك٩ٕٔ یُٔحبُّ ٓٔیطٔ  ا٣ِزٕٔئ َیِخُذ٢ُ ا٣َِزأّ ٣ُِش٤ّٔ٠ا فٔي ٣َِؤؿ َذ َْ  ََّ ٔ ٔؿطٔ إ رٔعِ



 

 

 ٔ ٣َت ٔؿطٔ َوی٨َُِتَضُک ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ رُحِ ُؽ ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ رٔعِ َ٘ ٍٕ ی٨َُِت َتطُ َو٣َا ٩ِ٣ٔ ا٣ِزٕٔئ ی٨َُِصُ ٣ُِش٤ّٔ٠ا فٔي ٣َِؤؿ ُظ اہللُ فٔي نُِصَ ََّ َنَصَ ٔ طٔ إ

ا٢َ یَحِ  َٗ َتُط  ا٢َ أَبُو َداُود یَِحیَي ب٩ُِ ٣َِوك٩ٕٔ یُٔحبُّ نُِصَ َٗ  ٕ اد َبُة ب٩ُِ َطذَّ ِ٘ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َوًُ ًَ ث٨َٔیطٔ ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ  یَي َوَحذَّ

ٕ ٣َِولَي بَنٔ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ َبٔظيَ ٥َ َوإِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َِ ُس٠َِی٥ٕ َصَذا صَُو اب٩ُِ َزیِٕذ ٣َِولَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِذ ٗٔی١َ ًُتَِبُة ب٩ُِ ي ٣َ َٗ ََٟة َو ا

َبةَ  ِ٘ ًُ ٍَ ٕ ٣َِؤؿ اد  َطذَّ

 ااحسؼ نب ابصح، انب اوبرممی، ثیل، ییحی نب میلس، اامسلیع نب س ری ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل افر

ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رضحت اوبب ہح ریض اہلل اعتیل ہنع نب لہس االاصنری دفونں وک انس ہہک رےہ 

وکیئ آدیم ااسی ںیہن ہک فہ یسک املسمؿ وک روسا رکے ایسی ہگج ہک اہجں اس یک زعت ف رحتم ولیٹ اجریہ وہ افر اس یک آربف مک یک اج 

اگ افر وکیئ آدیم ااسی ںیہن وج یسک املسمؿ یک دمد ریہ وہ  رگ ہی ہک اہلل اےس اےسی ومعق رپ روسا رفامںیئ ےگ اہجں فہ اس یک دمد اچاتہ وہ

رکے ایسی ہگج اہجں اس یک زعت مک یک اجریہ وہ۔ افر اس یک آربف ولیٹ اجریہ وہ  رگ ہی ہک اہلل اعتیل اس یک اےسی اقمؾ ںیم دمد 

اہلل نب رمع افر ہبقع نب دشاد ےن یھب  رفامںیئ ےگ اہجں فہ اہلل یک دمد اچاتہ وہاگ۔ ییحی نب میلس ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک ھجم ےس دیبع

ہبت ایبؿ ایک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی ییحی نب میلس نب زدی ںیہ افر اامسلیع نب س ری ینب اغمہل ےک آزاد رکدہ الغؾ ںیہ افر ضعب رم

 ہبقع نب دشاد ےک اجبےئ ہبتع نب دشاد یھب اہک ایگ ےہ۔

 ، ییحی نب میلس، اامسلیع نب س ریااحسؼ نب ابصح، انب اوبرممی، ثیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک صخش یک تبیغ، تبیغ ںیہن الہکیت

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش یک تبیغ، تبیغ ںیہن الہکیت

     1455    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًَّي ب٩ نص، ًبذاٟؼ٤ذ ب٩ ًبذاٟورث، جزیزی، ابوًبذاہلل جظَّم، حرضت ج٨ذب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ثَنٔي أَبٔي َحذَّ  ا٢َ َحذَّ َٗ َِٟوارٔٔث ٩ِ٣ٔ َٛٔتابٔطٔ  ًَِبذٔ ا ٤َٔذ ب٩ُِ  ِبُذ اٟؼَّ ًَ ٧َََََا  ِْ ًََّٔيُّ ب٩ُِ َنِصٕ أَ ث٨ََا  ًَِبٔذ اہللٔ ث٨ََا َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي  ُِٟحَزیِزٔیُّ  ا

٤َِِٟشحَٔذ  ١َ ا َْ ٠ََضا ث٥َُّ َد َ٘ ًَ أ٧ََاَخ َراح٠ََٔتُط ث٥َُّ  َٓ ابٔيٌّ  ا٢َ َجاَئ أرَِعَ َٗ ث٨ََا ُج٨ُِذْب  ا٢َ َحذَّ َٗ ُِٟحَظَّٔمِّ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ ا ٠ِ َْ َّي  ََٓؼَّ  

ا َس٥ََّ٠ َرُسو َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َضا ث٥َُّ َرَٛٔب ث٥َُّ ٧َاَدی ا٠َُّٟض٥َّ َػَّ َ٘ أَك٠َِ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَتَي َراح٠ََٔتُط  ًَ َّي اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػَّ

٥َ أَتَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ِک فٔي َرِح٤َت٨َٔا أََحّذا  ََ ُتِْشٔ ّذا َو وُٟوَ٪ صَُو أََؿ اِرَح٤ِنٔي َو٣َُح٤َّ ُ٘ ٥َِٟ ٌٔيَُُظ أَ ١ُّ أ٦َِ َب

اُٟوا بَََّي َٗ ا٢َ  َٗ ٔلَي ٣َا  وا إ ٌُ  َتِش٤َ

یلع نب رصن، دبعادمصل نب دبعاولرث، رجریی، اوبدبع اہلل یمشج، رضحت دنجب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی دبف آای افر 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز زپیھ بج روسؽ  اینپ وساری وک الھٹبای اےس ابدناھ رھپ دجسم وبنی ںیم دالخ وہایگ افر روسؽ

 افر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپ دای وت فہ اینپ وساری ےک اپس آای افر اےس وھکال رھپ وسار وہ رک اکپرا اے اہلل ریمے افرپ

رشکی ہن رکان۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت  دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رمح رفامای افر رامری رتمح ںیم یسک وک

 ایک ےتہک وہ فہ زایدہ اجلہ ےہ ای اس اک افٹن؟ایک مت ےن ںیہن انس اس ےن ایک اہک؟ احصہب ےن رعض ایک ویکں ںیہن؟

  اعتیل ہنعیلع نب رصن، دبعادمصل نب دبعاولرث، رجریی، اوبدبعاہلل یمشج، رضحت دنجب ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش یک تبیغ، تبیغ ںیہن الہکیت

     1456    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٔیا٪، ثور، راطذ ب٩ سٌذ، حرضت ٣ٌاویہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہًیسي ب٩ ٣ح٤ذ ر٣َّي، اب٩ ًوٖ،  :  راوی

َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یَابٔيُّ  ِٟرٔفِ ث٨ََا ا ََ َحذَّ ا َٗ ُوُط  ِٔ َٟ ٖٕ َوصََذا  ِو ًَ ٕذ اٟز٣ََِّّٔيُّ َواب٩ُِ  ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٕذ َحذَّ ٌِ ٩ًَِ َرأطذٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ثَِوٕر   

ُت َرُس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اؤیََة  ٌَ َِٓشِذَتُض٥ِ أَِو ِٛٔذَت أَ ٩ًَِ ٣ُ ِوَرأت ا٨َّٟأض أَ ًَ َت  ٌِ ََّک إِٔ٪ اتََّب و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِ٪ و٢َ اہللٔ َػَّ



 

 

الَي بَٔضا ٌَ ُط اہللُ َت ٌَ َٔ اؤیَُة ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َن ٌَ َضا ٣ُ ٌَ ِرَدأئ ک٤َٔ٠َْة َس٤ٔ ا٢َ أَبُو اٟذَّ َ٘ َٓ ٔشَذص٥ُِ  ِٔ  ُت

 نب دمحم ریلم، انب وعػ، ایفسؿ، وثر، رادش نب دعس، رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل یسیع

بی ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک کشیب ارگ وت ولوگں ےک ویعب یک وٹہ ںیم اگل رےہ اگ وت اںیہن رخاب رکدے اگ ای رفامای ہک رق

 اںیہن اگبڑ دے۔ رضحت اوبادلرداء رفامےت ںیہ ہک ہی فہ ہملک ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےہ ہک وت

 انس ےہ افر اس ےک ذرہعی اہلل ےن اںیہن تہب عفن اطع رفامای۔

 اعتیل ہنعیسیع نب دمحم ریلم، انب وعػ، ایفسؿ، وثر، رادش نب دعس، رضحت اعمفہی ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایصد اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1457    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسود، ٣٘ذا٦ ب٩ ٣ٌذیْکب، حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ جبيَب٩ نٔيَ، ٛثيَب٩ ٣زة، ٤ًزو ب٩ :  راوی

٩ًَِ رُشَ  َة  ًَ ٥ُ ب٩ُِ ُزِر ـَ ث٨ََا َؿ٤ِ إغ َحذَّ ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ مٔيُّ َحذَّ َِٟحرِضَ ٤ِزٕو ا ًَ ٌٔیُذ ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٔ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ ُجَبيَِ یِٔح ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ 

ٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة َو  ثٔيَ َٛ ٕ َو يَِ َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ نُ َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َب َوأَبٔي أ٣َُا٣ََة  ٔذی َِکٔ ٌِ َذا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اِْلَِسَودٔ َوا َٗ  ٥َ

َِٓشَذص٥ُِ  ََ إَٔذا ابَِتَِى اٟزِّیَبَة فٔي ا٨َّٟأض أَ  اِْل٣َٔي

م نب زرہع ،

 

مض

 

ض

رشحی نب دیبع ، ریبجنب ریفن، ریثکنب رمة، رمعف نب اوسد، دقماؾ نب  دیعس نب رمعف یصمح ، اامسلیع نب ایعش ، 

دعمرکیب، افر رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رشیع وبثت ےک اجبےئ ضحم امگؿ رپ لمع رکے  رفامای بج اریم )احمک( ولوگں ںیم امگؿ ڈوھڈنے اگ )اؿ ےک اعمالمت ںیم( فاحض



 

 

 اگ وت اںیہن اگبڑ دے اگ۔

 ریبجنب ریفن، ریثکنب رمة، رمعف نب اوسد، دقماؾ نب دعمرکیب، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صخش یک تبیغ، تبیغ ںیہن الہکیتیسک 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش یک تبیغ، تبیغ ںیہن الہکیت

     1458    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، زیذ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي  ََُٓل َحذَّ ٘ٔی١َ َصَذا  َٓ  ٕ ود ٌُ ُتَٔي اب٩ُِ ٣َِش ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ َوصِٕب  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ْ٪ َطِیَبَة َحذَّ

٨ََٟا َطِیْئ  ٩ِٜٔ إِٔ٪ یَِوَضزِ  ٔص َوَل َحشُّ ٩ًَِ اٟتَّ ِذ ٧ُضٔی٨َا  َٗ َّا  ًَِبُذ اہللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِّزا  َْ ُْطُ ِٟٔحَیُتطُ  ِ٘ ِذ بٔطٔ  َت ُْ ِ  ٧َأ

اوبرکب نب اوبہبیش، اوباعمفہی، اشمع، زدی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےک اپس اکی صخش الای ایگ افر 

آپ ےس اس اک اعترػ رکےت وہےئ اہک ایگ ہک ہی فہ صخش ےہ سج یک ڈاڑیھ ےس رشاب یتکپٹ ےہ وت رضحت دبعاہلل ےن رفامای ہک ںیمہ 

 افر وٹہ اگلےن ےس عنم ایک ایگ ےہ نکیل ارگ وکیئ مہ رپ اظرہ وہ ایگ وت اس رپ مہ وماذخہ رکںی ےگ۔ سسجت

 اوبرکب نب اوبہبیش، اوباعمفہی، اشمع، زدی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یسک صخش یک تبیغ، تبیغ ںیہن الہکیت

     1459    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ًبذاہلل ب٩ ٣بارک، ابزاہی٥ ب٩ نظیم، ٌٛب ب٩ ٤٘٠ًہ، ابو٫یث٥، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ  ٔ َحذَّ ٩ًَِ أَب ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٔب ب٩ِٔ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َنٔظیٕم  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ َِٟضِیَث٥ٔ  ي ا

 َ َََصا ک َ َشت َٓ ِوَرّة  ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ َرأَی  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ٩ِ٤َ أَِحَیا ٣َِوُؤَدةّ ًُ َٛ  اَ٪ 

م، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل 

 

هت ب

ملسم نب اربامیہ، دبعاہلل نب رابرک، اربامیہ نب طیشن، بعک نب ہمقلع، اوب

اپھچای وت فہ ااسی ےہ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک سج ےن یسک املسمؿ اک وکیئ بیع داھکی رھپ اےس

 ہک وگای ہک اس ےن یسک زدنہ دروگر ڑلیک وک زدنہ رکدای۔

م، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

هت ب

 ملسم نب اربامیہ، دبعاہلل نب رابرک، اربامیہ نب طیشن، بعک نب ہمقلع، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک صخش یک تبیغ، تبیغ ںیہن الہکیت

     1460    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، اب٩ ابو٣زی٥، ٟیث، ابزاہی٥ ب٩ نظیم، ٌٛب ب٩ ٤٘٠ًہ، ابوہیث٥، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ثَنٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ نَ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٧َََا ا٠َِّٟیُث  َ َ ِْ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ٣َزَِی٥َ أَ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َُّط َحذَّ ٤ََة أ٧َ َ٘ ٠ِ ًَ ٔب ب٩ِٔ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٔظیٕم 

َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ِی٨ّا کَاتَٔب ًُ َْ ٍَ دُ َّطُ َس٤ٔ َِٟضِیَث٥ٔ یَِذُِکُ أ٧َ ٍَ أَبَا ا ٥ِ٠َ ی٨ََِتُضوا  َس٤ٔ َٓ ٨ََضِیُتُض٥ِ  َٓ َِٟخ٤َِز  بُوَ٪ ا ََاْ٪ َیِْشَ ٨ََٟا ٔجي ا٢َ کَاَ٪  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز



 

 

 َٓ ٥ِ٠َ ی٨ََِتُضوا  َٓ ِّي ٧ََضِیُتُض٥ِ  ِٔ َِٟخ٤َِز َوإ بُوَ٪ ا ٔئ َیِْشَ ََ ََا٨ََ٧ا َصُؤ ٕ إٔ٪َّ ٔجي ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ٌُ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ ا٢َ دَ َٓ َ٘ َٓ َن  َ ُض٥ِ اْٟشُّ َٟ  َٕ ًُِض٥ِ ث٥َُّ أ٧ََا َدا

ٔ َوأ٧ََا َِٟخ٤ِز ٔب ا ٩ًَِ رُشِ ِذ أَبَِوا أَِ٪ ی٨ََِتُضوا  َٗ ََا٨ََ٧ا  ٠ُِت إٔ٪َّ ٔجي ُ٘ َٓ ی  َبَة ٣َزَّّة أَُِخَ ِ٘ ٔلَي ًُ ُت إ ٌِ ًُِض٥ِ  َرَج ا٢َ َویَِحَک َد َٗ َن  َ ُض٥ِ اْٟشُّ َٟ  َٕ َدا

 َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِّي َس٤ٔ إِٔ َِٟیٕث َٓ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ َصأط٥ُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ نَي َحٔذیٔث ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ َذَِکَ ٣َ

ِدص٥ُِ  ٩ِٜٔ ًِٔوُض٥ِ َوَتَضذَّ ١ِ َوَل ٌَ ِٔ ََ َت ا٢َ  َٗ َِٟحٔذیٔث   فٔي َصَذا ا

ریض اہلل اعتیل ہنع ےک یشنم دنیخ ےس  دمحم نب ییحی، انب اوبرممی، ثیل، اربامیہ نب طیشن، بعک نب ہمقلع، اوبمثیہ، رضحت ہبقع نب اعرم

رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک رامرے اپس ھچک زپفیس رشاب ایپ رکےت ےھت، سپ ںیم ےن اںیہن اس ےس رفاک نکیل فہ ابز ہن 

رفک اکچ وہں آےئ وت ںیم ےن رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اہک ہک رامرے ہی زپفیس رشاب ےتیپ ںیہ افر ںیم اںیہن 

نکیل ہی رےتک ںیہن ںیہ افر اب ںیم اؿ ےک ےیل وپسیل البؤں اگ رضحت ہبقع ےن رفامای ہک اںیہن اؿ ےک احؽ رپ وھچڑ دف رھپ ھچک رعہص 

دعب ںیم دفابرہ رضحت ہبقع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس ولاٹ افر اہک ہک رامرے زپفویسں ےن رشاب ےنیپ ےس ابز رےنہ ےس ااکنر رکدای 

افر ںیم اؿ ےک فا ےط وپسیل وک البےن اگل وہں۔ رضحت ہبقع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ریتا ایتسانس اںیہن وھچڑ دف ویکہکن  ےہ

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس اسہقب دحثی ایبؿ یک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اہمش نب ااقلمس 

ہن رکف نکیل اںیہن  ہی دحثی رفاتی یک ےہ اس ںیم اوہنں ےن رفامای ہک ہبقع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ھجم ےس اہک ہک مت ااسیےن ثیل ےس 

 تحیصن رکف افر ڈراؤ داکمھؤ۔

 دمحم نب ییحی ، انب اوبرممی، ثیل، اربامیہ نب طیشن، بعک نب ہمقلع، اوبمثیہ، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اھبیئ اچرہ افر اوخت اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اھبیئ اچرہ افر اوخت اک ایبؿ

     1461    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٟیث، ً٘ی١، زہزی، حرضت سا٥ٟ اپ٨ے واٟذ حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟبٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  يِّ َػَّ

٤ُِِٟش٥ٔ٠ُ  َد  ا إٔ٪َّ اہللَ فٔي َحاَجتٔطٔ َو٩ِ٣َ ََفَّ َٓ ََ ُیِش٤ُٔ٠طُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔي َحاَجٔة أَْٔیطٔ  ََ َیِو٤ُٔ٠ُط َو ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  و ا ُْ َد اہللُ  أَ بَّة ََفَّ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُِکِ

ََُظ اہللُ َ ََ ٣ُِش٤ّٔ٠ا َست َ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو٩ِ٣َ َست ٔب یَِو٦ٔ ا بَّة ٩ِ٣ٔ ُِکَ ٨ُِط بَٔضا ُِکِ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ًَ   یَِو٦َ ا

ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، رضحت اسمل اےنپ فادل رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ 

 ے ایر ف دمداگر  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ، املسمؿ اک اھبیئ ےہ اس رپ ملظ ںیہن رکات افر ہن یہ لکشم ویکتق اےس

وھچڑات ےہ۔ وج صخش اےنپ املسمؿ اھبیئ یک احتج وپری رکےن ںیم اگل راتہ ےہ اہلل ایکس احتج رفایئ ںیم  ےگ ر ےت ںیہ افر وج یسک 

املسمؿ یک وکیئ فیلکت دفر رکات ےہ اہلل اس یک فہج ےس اس یک ایقتم یک اکتفیل ںیم ےس اکی فیلکت دفر رفامںیئ ےگ افر سج ےن 

 ؿ یک رپدہ وپیش یک اہلل ایقتم ےک رفز اس یک رپدہ وپیش رکںی ےگ۔یسک املسم

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، زرہی، رضحت اسمل اےنپ فادل رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگمل ولگچ رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اگمل ولگچ رکےن اک ایبؿ

     1462    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز اب٩ ٣ح٤ذ، ًَلء، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٕذ  نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  َّي  َحذَّ َػَّ

٤َِِٟو٠ُو٦ُ  َتٔذ ا ٌِ ٥َِٟ َی َِٟبادٔی ٨ِ٣ُٔض٤َا ٣َا  ََّي ا ٌَ َٓ  ََ ا َٗ ٤ُِِٟشتَبَّأ٪ ٣َا  ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 



 

 

اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی انب دمحم، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دبع 

فملس ےن رفامای ہک دف اگمل ولگچ رکےن فاےل وج ھچک اکی دفرسے وک ےتکب ںیہ اؿ بس اک انگہ لہپ رکےن فاےل رپ وہاگ بج کت ہک 

 دی یئگ زایدیت ہن رکے۔ولظمؾ ےسج ےلہپ اگیل 

 دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی انب دمحم، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتاعض افر ااسکنری اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااسکنری اک ایبؿوتاعض افر 

     1463    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ حٔؽ، ابزاہی٥ ب٩ ك٤٬ا٪، ححاد، ٗتادہ، یزیذ ب٩ ًبذاہلل، حرضت ًیاق رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ح٤ار :  راوی

ثَنٔي  ثَنٔي أَبٔي َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ِٕٔؽ  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح ٩ًَِ َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ  ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َِٟححَّأد  ٩ًَِ ا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪ 

ٔلَيَّ أَِ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہللَ أَِوَحي إ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ََ یَِبَِٔي  ًَٔیأق ب٩ِٔ ح٤َٔإر أ٧َ َّي  وا َحت ٌُ ًَََّي أََحٕذ َتَواَؿ أََحْذ 

ًَََّي أََحذٕ  َْخَ أََحْذ  ِٔ ََ َی  َو

ما ؿ، اجحج، اتقدہ، سیدی نب دبع اہلل، رضحت ایعض ریض اہلل اعتیل ہنع نب امحر رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل 
ه
ط

ادمح نب صفح، اربامیہ نب 

 مت ولگ وتاعض افر رففینت اایتخر رکف اہیں کت ہک وکیئ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےن ھجم رپ فیح انزؽ رفامیئ ےہ ہک

 دفرسے رپ زایدیت ہن رکے افر ہن یہ وکیئ اکی دفرسے رپ رخف فراباہت رکے۔

ما ؿ، اجحج، اتقدہ، سیدی نب دبعاہلل، رضحت ایعض ریض اہلل اعتیل ہنع نب امحر :  رافی
ه
ط

 ادمح نب صفح، اربامیہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وتاعض افر ااسکنری اک ایبؿ

     1464    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیبًیسي ب٩ ح٤اد ٟیث، سٌیذ ٣ََ٘ی، بظيَب٩ ٣َحر، حرضت  :  راوی

ٌٔیذٔ  ٩ًَِ َس رٔ  ٤ََُِٟحَّ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َبٔظيَ ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ َس ٧َََا ا٠َِّٟیُث  َ َ ِْ ادٕ أَ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ا٢َ بَِی٤َ٨َا  َحذَّ َٗ َّطُ  ٤َُِٟشیِّٔب أ٧َ ب٩ِٔ ا

ُط أَِػحَ  ٌَ ٥َ َجأْٟص َو٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٨ًَُِط أَبُو بَِْکٕ ث٥َُّ آَذاُظ اٟثَّا٧َٔیَة َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ََٓؼ٤ََت  َٓآَذاُظ  ٍَ َرُج١ْ بٔأَبٔي بَِْکٕ  َٗ ابُُط َو

ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ حٔيَن ا٧َِتَصَ  َ٘ َٓ َٓا٧َِتَصَ ٨ِ٣ٔطُ أَبُو بَِْکٕ  أَٟثَة  ٨ًَُِط أَبُو بَِْکٕ ث٥َُّ آَذاُظ اٟثَّ ا٢َ أَبُو بَِْکٕ ََٓؼ٤ََت  َ٘ َٓ  أََوَجِذَت  أَبُو بَِْکٕ 

 ُ ب َٜذِّ ُ ٤َأئ ی ٥َ ٧َز٢ََ ٠َ٣َْک ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ َت ًَََّيَّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا ا٧َِتَصِ َّ٤٠َ َٓ ََٟک  ا٢َ  َٗ طُ ب٤َٔا 

ِیَلاُ٪  ٍَ اٟظَّ َٗ ٩ِ ْٔلَِج٠َٔص إٔذِ َو ُٛ ٥ِ٠َ أَ َٓ ِیَلاُ٪  ٍَ اٟظَّ َٗ  َو

نب امحد ثیل، دیعس ربقمی، س رینب رحمر، رضحت دیعس نب ابیسمل رفامےت ںیہ ہک اکی ابر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسیع 

رشتفی رفام ےھت افر آپ ےک اسھت آپ ےک احصہب رکاؾ یھب ےھت اکی صخش ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ابرے ںیم 

وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع اخومش رےہ اس ےن رھپ دفرسی ابر اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع زابؿ درازی یک افر اںیہن اذیاء دی 

وک فیلکت دی وت یھب فہ پچ رےہ اس ےن رسیتی ابر یھب فیلکت اچنہپیئ وت دصقی اربک ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اےس وجاب ںیم ھچک ہہک 

 وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹ ڑھکے وہےئ وت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع دای۔ وجیہن اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن وجاب دای

ےس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ ھجم رپ انراض ںیہ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آامسؿ 

یک ذکتبی رکات راہ بج مت ےن اےس وجاب دای وت درایمؿ ںیم اطیشؿ آزپا ذہلا  اکی رفہتش انزؽ وہا ےہ فہ اس فیلکت اچنہپےن فایل

 بج اطیشؿ آزپے وت ںیم ےنھٹیب فاال ںیہن وہں۔

 یسیع نب امحد ثیل، دیعس ربقمی، س رینب رحمر، رضحت دیعس نب ابیسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وتاعض افر ااسکنری اک ایبؿ

     1465    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 ًبذاًََّي ب٩ ح٤اد، سٔیا٪، اب٩ ًحَل٪، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًََِّي ب٩ُِ  َ ِبُذ اِْل ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل کَاَ٪ َحذَّ ٌٔیٕذ  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي َس ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ادٕ َحذَّ َیُشبُّ َح٤َّ

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َواُ٪ ب٩ُِ ًٔیَسي  ِٔ َذَٟٔک َرَواُظ َػ َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ َٚ ٧َِحَوُظ  َیاُ٪ أَبَا بَِْکٕ َوَسا ِٔ  ُس

دبعاالیلع نب امحد، ایفسؿ، انب الجعؿ، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش رضحت 

اوبرکب وک ربا الھب اتہک اھت آےگ اسہقب دحثی ایبؿ یک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس رطح اس دحثی وک وفصاؿ نب ٰیسیع ےن انب 

 ایفسؿ یک رطح رفاتی ایک ےہ۔الجعؿ ےس 

 دبعاالیلع نب امحد، ایفسؿ، انب الجعؿ، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وتاعض افر ااسکنری اک ایبؿ

     1466    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، ًبیذاہلل، ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یرسہ ٣ٌاذ، اب٩ ًو٪ :  راوی

َة  ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ث٨ََا أَبٔي ح و َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ نَي َواحْٔذ َحذَّ ٌِ ٤َِٟ ٕ ا اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َحذَّ

 َ٠ًَ َٟئَٔک ٣َا  أُو َٓ َذ ُه٤٠ِٔطٔ  ٌِ ٩ِ٤َ ا٧َِتَصَ َب َٟ ٧ِتَٔؼارٔ َو َٔ ٩ًَِ ا ٨ُِت أَِسأ٢َُ  ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ ثَنٔي َٗ َحذَّ َٓ ِیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ َسبٔی١ٕ 



 

 

٩ًَِ أ٦ُِّ  ًَاَ٪  َِٟت ًََّٔيُّ ب٩ُِ َزیِٔذ ب٩ِٔ ُجِذ ا َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَََّي أ٦ُِّ ا  ١ُ ُْ ََّضا کَا٧َِت َتِذ ٤ًَُوا أ٧َ ِوٕ٪ َوَز ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٔ أَبٔیطٔ  ٕذ ا٣َِزأَة ٣َُح٤َّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٨ًَِٔذ٧َا َزی٨َُِب ب٨ُِٔت َجحِ  َّي اہللُ  ًَََّيَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ  ١َ َْ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َد َِٟت أ٦ُُّ ا ا َٗ ١َ ٌَ َح َٓ ٔ  ٕع  ٍُ َطِیّئا بَٔیٔذظ َیِؼ٨َ

 َ٨ َٓ ٨ًََِضا  ائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ٌَ ٔ ٟ ٥ُ حَّ َ٘ َب٠َِت َزی٨َُِب َت ِٗ أ٣ََِشَک َوأَ َٓ ََٟضا  ٨ُِتطُ  لَّ َٓ َّي  ٔ َحت ٠ُِت بَٔیٔذظ ُ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ أَبَِت أَِ٪ َت٨َِتهَٔي  َٓ َضاَصا 

ِت َز  َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ٠َبَِتَضا  َِ َٓ َِّتَضا  َشب َٓ یَضا  ائَٔظَة ُسبِّ ٌَ ٔ ِت ب٥ُِٜٔ ٟ ٌَ َٗ ٨ًََِضا َو ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  َِٟت إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ًََّٓٔيٕ َرضَٔي اہللُ  ٔلَي  ی٨َُِب إ

 ِّ ُض٥ِ أَِ َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ َِٓت  َٓاِنَصَ َبةٔ  ٌِ َٜ ََّضا حٔبَُّة أَبٔیٔک َوَربِّ اِل ََٟضا إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ اك٤َُٔة  َٓ َحائَِت  َٓ ٠َِت  ٌَ َٓ َذا َو َو َٛ َٟطُ  ٠ُُِٗت  ا٢َ لٔي ي  َ٘ َٓ َذا  َٛ

٤َُط فٔي  َّ٠ََ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ًَِطُ إ ًََّٔيٌّ َرضَٔي اہللُ  ا٢َ َوَجاَئ  َٗ َذا  َٛ َذا َو  َذَٟٔک َٛ

رفا

  

ر دعبہملظ دیبع اہلل نب اعمذ، دیبع اہلل، نب رمع نب رسیمہ اعمذ، انب وعؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم رقآؿ رکمی یک آتی فنمل ان

  

نمل ان

م نم لیبس )وسرة اوشلری( ںیم ایبؿ رکدہ ااصتنر ےک ینعم ولعمؾ رکات اھت وت ھجم ےس یلع نب زدی نب دجاعؿ ےن اینپ 

 ه
غلب

 ام

ئ

اففَل

( ےک اپس فادلہ اؾ دمحم ےک فاہطس ےس ایبؿ ایک انب وعؿ ےتہک ںیہ ہک اؿ اک دوعی اھت ہک اؾ دمحم، اؾ اوملنینم )اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع

اجای رکیت ںیھت۔ اؾ دمحم ےن اہک ہک اؾ اوملنینم ےن رفامای ہک اکی رمہبت رضحت زبنی تنب شحج اؾ اوملنینم یک وموجدیگ ںیم روسؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے اپس رشتفی الےئ وت آپ اےنپ اہھت ےس ےھجم ھچک رکےن  ےگ )ڑیھچےن  ےگ( وت ںیم ےن اہھت ےک 

ای ہک زبنی تنب شحج یہ یھ ںیہ یتح ہک ںیم ےن آپ وک التجدای افر آپ رک ےئگ۔ افر زبنی اسےنم رشتفی ےل ااشرے ےس التب

آںیئ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع یک بیع وجیئ رکےن ںیگل۔ آپ ےن اںیہن اس ےس عنم رفامای نکیل فہ ابز ہن آںیئ وت آپ 

ہک مت یھب اںیہن ربا الھب وہک وت رضحت اعہشئ ےن یھب ربا الھب انہک رشفع رکدای وت اعہشئ زبنی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای 

رپ اغبل آیئگ سپ زبنی رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس آںیئ افر اؿ ےس اج رک اہک ہک اعہشئ ےن اہمترے ابرے ااسی اہک ےہ 

رضحت زبنی ریض اہلل اعتیل ہنع دفونں ینب اہمش ںیم ےس ےھت( وت رضحت افہمط افر ااسی ایک ےہ۔ )رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع افر 

رشتفی الںیئ )اس ابرے ںیم ولعمؾ رکےن ےک ےیل( وت آپ ےن اؿ ےس رفامای ہک اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ریتے ابپ )وضحر یلص 

اہمش ےس اج رک اہک ہک ںیم ےن آپ ےس اس اس رطح اہک  اہلل ہیلع فآہل فملس( یک یتیہچ ںیہ رب ہبعک یک مسق فہ فاسپ ولٹ ںیئگ افر ینب

 افر آپ ےن وجاب ںیم ہی اہک افر رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع آپ ےک اپس آےئ افر اس ابرے ںیم آپ ےس وگتفگ رفامیئ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، دیبعاہلل، نب رمع نب رسیمہ اعمذ، انب وعؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رمدہ ولوگں وک رباالھب ےنہک یک اممتعن

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ ولوگں وک رباالھب ےنہک یک اممتعن

     1467    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زہيَب٩ رحب، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ٍْ َحذَّ ث٨ََا َوٛٔی ٕب َحذَّ ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا   

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  وا ٓٔیطٔ َػَّ ٌُ َ٘ ََ َت ََٓذًُوُظ َو  ٥َ إَٔذا ٣َاَت َػاحٔب٥ُُِٜ 

زریہنب رحب، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

زپا رکف ویکہکن اس اک اعمہلم اہلل ےک رپسد وہایگ بج اہمترا وکیئ اسیھت رماجےئ وت اےس وھچڑ دف افر اس ےک ویعب ےک ایبؿ ںیم تم 

 ےہ۔

 زریہنب رحب، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یک اممتعن رمدہ ولوگں وک رباالھب ےنہک

     1468    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ٣ٌاویہ، ہظا٦، ٤ًزا٪ ب٩ ا٧ص ٣کي، ًلاء، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪  اؤیَُة ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ٧َََا ٣ُ َ َ ِْ َ ََلٔئ أ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًََلإئ   ٩ًَِ ِّيِّ  ٤َِٟک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ا



 

 

٩ًَِ ٣ََشاؤیض٥ِٔ  وا  ُّٔ ُٛ ٥ِ َو ُٛ وا ٣ََحأس٩َ ٣َِوَتا ٥َ اذُِِکُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب العء، اعمفہی، اشہؾ، رمعاؿ نب اسن یکم، اطعء، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل

 فملس ےن رفامای ہک اےنپ ومت اپےن فاولں یک ااھچویئں اک ذترکہ ایک رکف افر اؿ یک رباویئں ےس رک اجؤ۔

 دمحم نب العء، اعمفہی، اشہؾ، رمعاؿ نب اسن یکم، اطعء، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربایئ افر ربکت یک اممتعن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربایئ افر ربکت یک اممتعن اک ایبؿ

     1469    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ثابت، ًْک٣ہ ب٩ ٤ًار، ؿ٤ـ٥ ب٩ جوض، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ح٤ذ ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، ًَّي ب٩  :  راوی

ا٢َ َحذَّ  َٗ إر  َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ًََّٔيُّ ب٩ُِ ثَابٕٔت  ٧َََا  َ َ ِْ َیاَ٪ أَ ِٔ بَّأح ب٩ِٔ ُس ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٥ُ ب٩ُِ َجِوٕض  ـَ ثَنٔي َؿ٤ِ

 ٌِ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َس٤ٔ َََٓاَ٪ أَ َٗ ائٔی١َ ٣َُتَوأَْیئِن  و٢ُ کَاَ٪ َرُجََلٔ٪ فٔي بَنٔي إرِٔسَ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  َحُذص٤َُا ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

و ُ٘ َی َٓ ٧ِٔب  ًَََّي اٟذَّ ٤ُِِٟحَتضُٔذ َیَزی اِْلََخَ  ََ َیزَا٢ُ ا َََٓاَ٪  َباَدةٔ  ٌٔ ِٟ ًَََّي َذ٧ِٕب یُِذ٧ُٔب َواِْلََخُ ٣ُِحَتضْٔذ فٔي ا َوَجَذُظ َیِو٣ّا  َٓ ٔصِ  ِٗ ٢ُ أَ

ََٟک أَِو  رٔفُ اہللُ  ِِ ََ َی ا٢َ َواہللٔ  َ٘ َٓ ًَََّيَّ َرٗٔیّبا  ٌِٔثَت  ِّي أَبُ ٠ِّنٔي َوَرب َْ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔصِ  ِٗ ُط أَ َٟ ا٢َ  َ٘ َبَف َٓ َ٘ َٓ َة  َِٟح٨َّ ََ یُِذ٠َُْٔک اہللُ ا

 ِٟ ا ٨ًَِٔذ َربِّ ا ٌَ اِجَت٤َ َٓ ا٢َ أَِرَواَحُض٤َا  َٗ ادّٔرا َو َٗ ًَََّي ٣َا فٔي یَذٔی  ٨َِت  ُٛ ًَا٤ّٟٔا أَِو  ٨َِت بٔي  ُٛ ٤ُِِٟحَتضٔٔذ أَ ا٢َ َٟٔضَذا ا َ٘ َٓ ٤َٟٔيَن  ا ٌَ

ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ٔلَي ا٨َّٟارٔ  ََخٔ اذَِصبُوا بٔطٔ إ ِْ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َِٟح٨ََّة بَٔزِح٤َتٔي َو ١ِ ا ُْ َٓاِد ٔ ٤ُ٠ِِٟٔذ٧ٔٔب اذَِصِب  ٔسي ب ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا ََٟت٠َََّ  ٔ َیٔذظ

َتطُ  ِت د٧َُِیاُظ َوآَٔخَ َ٘  ب٤َٔ٠ََٕٔة أَِوَب

م نب وجس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 

مض

 

ض

دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، یلع نب اثتب، رکعہم نب امعر، 



 

 

دف آدیم اکی دفرسے ےک  ےگ ےک ےھت۔ اؿ دفونں  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ینب ارسالیئ ںیم

ںیم ےس اکی وت انگہ اگر اھت افر دفرسا ابعدت ںیم وکشش رکےن فاال اھت۔ ابعدت یک دجفدہج ںیم  ےگ رےنہ فاال ہشیمہ دفرسے وک انگہ 

ےئ اپای وت اس ےس اہک ہک اس انگہ رکات یہ داتھکی اھت افر اےس اتہک اھت ہک اؿ انگوہں ےس رک اج اکی رفز اس ےن اےس وکیئ انگہ رکےت وہ

ےس رک اج وت انگہ اگر ےن اہک ہک ےھجم ریمے رب اسیکھت وھچڑ دے۔ ایک وت ھجم رپ رگناؿ انب رک اجیھب ایگ ےہ؟ اس ےن اہک ہک دخا یک مسق 

ںیح  ضب رکیل ںیئگ وت اہلل اعتیل ریتی رفغمت ںیہن رکںی ےگ ای اہک ہک اہلل ےھجت تنج ںیم دالخ ںیہن رکے اگ رھپ اؿ دفونں یک رف

دفونں یک رفںیح رب ااعلنیمل ےک اسےنم عمج وہںیئ وت اہلل ےن اعدب ےس رفامای ہک ایک وت اس زیچ رپ وج ریمے ہضبق دقرت ںیم ےہ اقدر 

رطػ ےہ؟ افر انگہ اگر ےس رفامای ہک اج تنج ںیم دالخ وہ اج ریمی رتمح یک دبفتل افر دفرسے )اعدب( ےس رفامای ہک اےس منہج یک 

ےل اجؤ، رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ اس اعدب ےن ااسی ہملک ہہک دای 

 سج ےن اس یک داین ف آرخت دفونں ابتہ رکدںی۔

م نب وجس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 

مض

 

ض

 یل ہنعدمحم نب ابصح نب ایفسؿ، یلع نب اثتب، رکعہم نب امعر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربایئ افر ربکت یک اممتعن اک ایبؿ

     1470    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حرضت ابوبْکہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابي طیبہ، اب٩ ٠ًیہ، ًیی٨ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ًَُیِی٨ََة ب٩ِٔ  َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ َة  أَبٔي بَِْکَ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٣ٔ  ًَ َّي اہللُ  َُٟط فٔي اِْلَٔخَ َػَّ َٔخُ  ٍَ ٣َا یَذَّ ٧َِیا ٣َ وبََة فٔي اٟذُّ ُ٘ ٌُ ِٟ الَي َٟٔؼاحٔبٔطٔ ا ٌَ ١َ اہللُ َت حِّ ٌَ ٔ ٩ِ َذ٧ِٕب أَِجَذُر أَِ٪ یُ ة

ةٔ اٟزَّح٥ٔٔ  ٌَ ٔلی َٗ َِٟبِِٔي َو  ٣ِٔث١ُ ا

ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ہیلع،  ،ہنی نب دبعارلنمح، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت



 

 

ےن رفامای ہک وکیئ انگہ اس ال ق ںیہن ےہ ہک اہلل اےکس رکےن فاےل وک داین ںیم زسا دلجی دے دںی۔ اس یک آرخت یک زسا ےک اسھت 

 لثم ربکت افر عطق ریمح ےک۔

 ریض اہلل اعتیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، انب ہیلع،  ،ہنی نب دبعارلنمح، رضحت اوبرکبہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دسح اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دسح اک ایبؿ

     1471    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، س٠امی٪ ب٩ ب١، ابزاہی٥ ب٩ ابواػیب، جذہ، حرضت ًث٤ا٪ ب٩ ػاٟح بِذادی، ابوًا٣ز،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ُس  ٤ِزٕو َحذَّ ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩َِ  ًَِبَذ ا نٔي  ٌِ ٕ َی ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  َذادٔیُّ َحذَّ ِِ َِٟب ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َػأٟٕح ا ٔ َحذَّ ٩ًَِ إٔبَِزاص ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ی٥َ ٠َامِیَ

٥ِ َوا ُٛ ا٢َ إٔیَّا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ َِٟحَش٨َأت ب٩ِٔ أَبٔي أَٔسیٕذ  َِٟحَشَذ َیأِک١ُُ ا إٔ٪َّ ا َٓ َِٟحَشَذ 

ِظَب  ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ َِٟحَلَب أَِو  ٤َا َتأِک١ُُ ا٨َّٟاُر ا َٛ 

، دجہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل امثعؿ نب اصحل دغبادی،  ی ب 
اوباعرم، انب دبعاکلمل نب رمعف، امیلسؿ نب لب، اربامیہ نب اوباط

 اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دسح ےس ےتچب روہ ویکہکن دسح ویکینں وک اس رطح اھک اجات ےہ

 ای رفامای ہک وسیھک اھگس وک اھک یتیل ےہ۔ےسیج آگ وسیھک زکلویں وک اھک اجیت ےہ 

، دجہ، رضحت اوبرہریہ  :  رافی ی ب 
امثعؿ نب اصحل دغبادی، اوباعرم، انب دبعاکلمل نب رمعف، امیلسؿ نب لب، اربامیہ نب اوباط

 ریض اہلل اعتیل ہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دسح اک ایبؿ

     1472    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سہ١ ب٩ ابي ا٣ا٣ہاح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاہلل ب٩ و٫ب، سٌیذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ٤ًیاء حرضت  :  راوی

ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ٌٔیُذ ب٩ُِ  ََِٔي َس َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٤َِیأئ أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ أَبٔي  َحذَّ ٌَ ِٟ أَبٔي ا

ًَََّي أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ١َ صَُو َوأَبُوُظ  َْ َُّط َد ثَطُ أ٧َ إَٔذا صَُو أ٣َُا٣ََة َحذَّ َٓ ٤َِٟٔذی٨َٔة  ٔ َوصَُو أ٣َٔيَُ ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔذ ا ًَ ٤َِٟٔذی٨َٔة فٔي َز٣َأ٪ ٤ًََُز ب٩ِٔ  أٟٕک بٔا

ا٢َ أَبٔي یَزَِح٤ُ  َٗ ا َس٥ََّ٠  َّ٤٠َ َٓ یّبا ٨ِ٣َٔضا  ََّضا َػََلةُ ٣َُشأَفٕ أَِو ََقٔ أ٧َ َٛ ّة  َ٘ ّة َدٗٔی َٔ ٔٔی َْ ِّي َػََلّة  ٔ ُیَؼَّ ََلَة  َک اہللُ أََرأَیَِت َصٔذظ اٟؼَّ

 ًَ َّي اہللُ  ََٟؼََلةُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ََّضا  ٤َُِِٟٜتوبَُة َوإ٧ٔ ََّضا ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠َِتُط  َّٔ ٤َُِِٟٜتوبََة أَِو َطِیْئ َت٨َ ََّ َطِیّئا َسَضِوُت ا ٔ َلأُِت إ ِْ ٥َ ٣َا أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٨ُِط  دُوا ًَ ِو٣ّا َطذَّ َٗ إٔ٪َّ  َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ َد  َُٓیَظذَّ ُٔٔش٥ُِٜ  ًَََّي أَِن دُوا  ََ ُتَظذِّ و٢ُ  ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َی َس٠َّ

ّة ابَِتَذًُ  َیارٔ َوَرصَِبا٧ٔیَّ ٍٔ َواٟذِّ َوا٣ٔ ایَاص٥ُِ فٔي اٟؼَّ َ٘ ت٠َِٔک َب َٓ ٠ًََِیض٥ِٔ  َد اہللُ  َظذَّ َٓ ُٔٔشض٥ِٔ  ًَ ًَََّي أَِن تَب٨َِاَصا  َٛ ٠َِیض٥ِٔ ث٥َُّ ََُذا وَصا ٣َا 

 َ إَٔذا ص٥ُِ بٔٔذیَإر بَاَد أ َٓ ا  ٌّ ٥ِ ََفَٛٔبُوا َج٤ٔی ٌَ ا٢َ َن َٗ  ََ ٔ َتَ ٌِ ُب ٟٔت٨َُِوَز َؤَٟت َٛ ََ َتزِ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٔذ  َِ ِٟ ًَََّي ٩ِ٣ٔ ا اؤَیٕة  َْ ٨َُٓوا  ِوا َو ـَ َ٘ ص٠َُِضا َواِن

٠ُِت ٣َا أَ  ُ٘ َٓ یَاَر  ُٖ صَٔذظٔ اٟذِّ ٔ ز ٌِ ا٢َ أََت َ٘ َٓ ؤطَضا  َِٟحَشَذ رُعُ َِٟحَشُذ إٔ٪َّ ا َِٟبُِِي َوا َُٜض٥ِ ا ِو٦ٕ أَص٠َِ َٗ ٔ دٔیَاُر  نٔي بَٔضا َوبٔأَص٠َِٔضا َصٔذظ َٓ رِعَ

َِٟحَش  َذ٦ُ َوا َ٘ ِٟ ُّٕ َوا َٜ يُِن َتزِِٔي َواِل ٌَ ِٟ بُطُ َوا َٜذِّ ُٚ َذَٟٔک أَِو یُ َِٟبُِِي ُیَؼذِّ َِٟحَش٨َأت َوا ُئ ٧ُوَر ا ٔٔ ُد یُِل ِٟرَفِ ُٚ  ُذ َوا٠َِّٟشاُ٪ َوا ُیَؼذِّ

بُطُ  َٜذِّ  َذَٟٔک أَِو یُ

ی ا ء رضحت لہس نب ایب اامہم ایبؿ رکےت ںیہ ہک فہ افر اؿ ےک فادل 
م
ػ
ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبھ، دیعس نب دبعارلنمح نب 

رکےت ےھت ہک اینپ  رضحت اسن نب امکل ےک اپس دمہنی ںیم احرض وہےئ وت اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای

فر اجونں رپ یتخس تم ایک رکف ہک رھپ مت رپ یتخس یک اجےئ یگ۔ ویکہکن ضعب ولوگں ےن اےنپ افرپ یتخس یک وت اہلل ےن یھب اؿ رپ یتخس رکدی ا

ےک افرپ ہی اؿ ےک ابیق امدنہ آاثر ںیہ رگاجفں افر ابعدت اگوہں ںیم رابہتین ےک وج اوہنں ےن از وخد ااجید رکیل یھت مہ ےن اؿ 



 

 

 اےس رفض ںیہن ایک۔

ی ا ء رضحت لہس نب ایب اامہم :  رافی
م
ػ
 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبھ، دیعس نب دبعارلنمح نب 
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 تنعل اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تنعل اک ایبؿ

     1473    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، یحیي ب٩ حشا٪، ابووٟیذ ب٩ رباح، حرضت ا٦ درداء رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ َربَإح  ث٨ََا ا اَ٪ َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َحشَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ِرَدأئ  َحذَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟذَّ ٤ِٔ٧َزاَ٪ یَِذُِکُ 

 ٌَ َٟ ِبَذ إَٔذا  ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ِرَدأئ َی ُت أَبَا اٟذَّ ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا ٔلَي َٗ ٨َُة إ ٌِ ٌَٔذِت ا٠َّٟ ٩َ َطِیّئا َػ

 َ ٤َأئ دُو٧ ُٙ أَبَِواُب اٟشَّ ٠َ ِِ ُت َٓ ٤َأئ  ٥ِ َتحِٔذ اٟشَّ َٟ إَٔذا  َٓ  َّ ُذ َی٤ٔی٨ّا َؤط٤َا ُْ ِ ُٙ أَبَِوابَُضا دُو٧ََضا ث٥َُّ َتأ ٠َ ِِ ُت َٓ ٔلَي اِْلَِرٔق  َضا ث٥َُّ َتِضبُٔم إ

 َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ائ٠َٔٔضا  َٗ ٔلَي  ِت إ ٌَ ََّ َرَج ٔ إِٔ٪ کَاَ٪ َٟٔذَٟٔک أَصَِّل َوإ َٓ  ٩ٌَٔ َّٟٔذی ُٟ ٔلَي ا ِت إ ٌَ ُّا َرَج ٕذ صَُو َربَاُح ا٢َ ٣َزِ ٣ََشا َواُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

اَ٪ َوص٥َٔ ٓٔیطٔ  ٍَ ٨ِ٣ٔطُ َوَذَِکَ أَ٪َّ َیِحیَي ب٩َِ َحشَّ َِٟؤٟیٔذ َس٤ٔ  ب٩ُِ ا

 ادمح نب اصحل، ییحی نب اسحؿ، اوبفدیل نب رابح، رضحت اؾ درداء ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اوبادلرداء وک ہی ےتہک وہےئ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دنبہ بج یسک زیچ رپ تنعل رکات ےہ وت فہ تنعل آامسؿ یک اجبن رپفاؿ ڑچیتھ ےہ افر انس ہک یبن رکمی 

آامسؿ ےک درفازے اس رپ دنب رکدےیئ اجےت ںیہ رھپ فہ زنیم یک اجبن ارتیت ےہ وت اس ےک ےیل زنیم ےک درفازے دنب رکدےیئ 

 ےہ بج ںیہک وکیئ  ےنسھ یک ہگج ںیہن یتلم وت سج رپ تنعل یک یئگ ےہ اس یک رطػ اجیت ےہ ارگ فہ اجےت ںیہ رھپ داںیئ ابںیئ ہگج ڑکپیت

اس تنعل اک دقحار وہ فرہن ےنہک فاےل یک رطػ ولٹ اجیت ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رمفاؿ نب دمحم ےن رفامای ہک فہ ہکلب رابح نب 



 

 

  نب اسحؿ وک اس ابرے ںیم فمہ وہا ےہ۔اولدیل ںیہ افر اوہنں ےن ذرک ایک ےہ ہک ییحی

 ادمح نب اصحل، ییحی نب اسحؿ، اوبفدیل نب رابح، رضحت اؾ درداء ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تنعل اک ایبؿ

     1474    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتادہ، حش٩۔ حرضت س٤زہ ب٩ ج٨ذب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِذٕب  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا صَٔظا٦ْ َحذَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٠ًََِیطٔ  َحذَّ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

ََ بٔا٨َّٟارٔ  ٔب اہللٔ َو ـَ َِ ََ بٔ ٨َٔة اہللٔ َو ٌِ ٨ًَُوا ب٠َٔ ََ َتََل ا٢َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، نسح۔ رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

 ےن رفامای ہک مت اہلل یک تنعل ہن دای رکف ہن اہلل ےک بضغ افر منہج یک دبداع دای رکف۔رکےت ںیہ آپ 

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، نسح۔ رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تنعل اک ایبؿ

     1475    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٫ارو٪ ب٩ زیذ ب٩ ابوزرٗاء، ہظا٦ ب٩ س١٬، ابوحاز٦، زیذ ب٩ اس٥٠، حرضت ا٦ درداء رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

أئ  َٗ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَبٔي اٟزَِّر ٕ َوَزیِٔذ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ أ٦َُّ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َحاز٦ٔ ٕذ  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَبٔي َحذَّ َحذَّ

 ََ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِرَدأئ  ُت أَبَا اٟذَّ ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ِرَدأئ  ٌَ  اٟذَّ َٔ ا٧ُوَ٪ ُط ٌَّ اَئ یَُٜوُ٪ ا٠َّٟ

ََ ُطَضَذاَئ   َو

ل، اوباحزؾ، زدی نب املس، رضحت اؾ درداء ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن 
ھ

َ

اھرفؿ نب زدی نب اوبزراقء، اشہؾ نب 

رکےن اوبادلرداء ریض اہلل وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ ےن رفامای ہک تنعل 

 فاےل )ایقتم ںیم( ہن وگاہ وہ ںیکس ےگ افر ہن افسریش۔

ل، اوباحزؾ، زدی نب املس، رضحت اؾ درداء ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ھ

َ

 اھرفؿ نب زدی نب اوبزراقء، اشہؾ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تنعل اک ایبؿ

     1476    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪، زیذ ب٩ احز٦ كائي، بْش ب٩ ٤ًز، ابا٪ ب٩ یزیذ، ٗتادہ، ابوًاٟیہ، زیذ، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَذ َحذَّ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ائٔيُّ َحذَّ ز٦ََ اٟلَّ ِْ ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ أَ ث٨ََا أَبَاُ٪ ح َحذَّ اُر َحذَّ لَّ ٌَ ِٟ  ا

ا٢َ ٣ُ  َٗ ٩َ اٟزِّیَح َو ٌَ َٟ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُجَّل  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ َزیِْذ  َٗ أَٟیٔة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا َتاَدةُ  َٗ ث٨ََا  ًَِتطُ اٟزِّیُح رَٔدائَطُ َحذَّ ِش٥ْٔ٠ إٔ٪َّ َرُجَّل ٧َاَز

 ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ٨ََضا  ٌَ ٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَِضٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩َ ًَََّي  ٌَ َٟ َُّط ٩ِ٣َ  ََّضا ٣َأ٣ُِوَرْة َوإ٧ٔ َٓإ٧ٔ ٨َِضا  ٌَ  َت٠ِ

َٟطُ  َِٟیَص  ٠َِیطٔ  َطِیّئا  ًَ ٨َُة  ٌِ ِت ا٠َّٟ ٌَ  بٔأَص١ِٕ َرَج



 

 

ملسم نب اربامیہ، اابؿ، زدی نب ازحؾ عایئ، رشب نب رمع، اابؿ نب سیدی، اتقدہ، اوباعہیل، زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن وہا وک تنعل دی ہکبج ملسم نب اربامیہ ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ہک روسؽ ا

 تم زامہن ںیم وہا یسک آدیم یک اچدر اڑا رک ےل یئگ وت اس ےن وہا وک تنعل یک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وہا وک تنعل

 ےن فاےل یک رطػ ولیتٹ ےہ۔رکف ویکہکن فہ وت امومر ےہ اےنپ اکؾ رپ افر کشیب ارگ یسک ےن یسک ریغ الہ زیچ رپ تنعل یک وتتنعل رک

ملسم نب اربامیہ، اابؿ، زدی نب ازحؾ عایئ، رشب نب رمع، اابؿ نب سیدی، اتقدہ، اوباعہیل، زدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دباع رکےن اک ایبؿاظمل ےک ےیل 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اظمل ےک ےیل دباع رکےن اک ایبؿ

     1477    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ٌاذ، ابوسٔیا٪، حبیب، ًلاء، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُ ََٟضا َطِیْئ َحذَّ  َٚ َِٟت رُسٔ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ َحبٔیٕب  َیاُ٪  ِٔ ُس

٨ًَِطُ  خٔي  ََ ُتَشبِّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٠َِت َتِذًُو  ٌَ َح َٓ 

 ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اؿ یک وکیئ زیچ وچری رکیل یئگ وت فہ وچر وک دب داع دےنی انب اعمذ، اوبایفسؿ، بیبح، اطعء، رضحت اعہشئ

 ںیگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک )آرخت اک( ذعاب اس رپ ےس مک تم رکف۔

 انب اعمذ، اوبایفسؿ، بیبح، اطعء، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 املسمؿ اک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک وھچڑےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک وھچڑےن اک ایبؿ

     1478    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

َّي اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ََ َحذَّ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

وا  ـُ َُ َٚ َتَبا ِو َٓ اُظ  َْ ََ َیٔح١ُّ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪ یَِضُحَز أَ َوا٧ّا َو ِْ ٔ و٧ُوا ًَٔباَد اہللٔ إ ُٛ ََ َتَذابَزُوا َو ََ َتَحاَسُذوا َو ََٟیا٢ٕ َو   ثَََلٔث 

ھا ب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 

َ

 فملس دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب 

ےن رفامای ہک آسپ ںیم ضغب تم روھک آسپ ںیم دسح ہن ایک رکف افر ہن یہ اکی دفرسے ےس تشپ ریھپا رکف آسپ یک لیم الماقت 

رتک تم رکف۔ افر بس اہلل ےک دنبے اھبیئ اھبیئ نب اجؤ افر یسک املسمؿ ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک نیت رات ےس 

 زایدہ وھچڑے رےھک۔

ھا ب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل :  فیرا

 

َ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک وھچڑےن اک ایبؿ

     1479    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، اب٩ ط٬اب، ًلاء ب٩ یزیذ ٟیثي، حرضت ابوایوب اَنؼاری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

یِ  ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَذ ا٠َّٟ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔي أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ َحذَّ ثٔيِّ 

ٕ ی٠َِتَ  َٚ ثَََلثَٔة أَیَّا٦ ِو َٓ اُظ  َْ ََ َیٔح١ُّ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪ یَِضُحَز أَ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  زُٔق َصَذا اہللٔ َػَّ ٌِ زُٔق َصَذا َوُی ٌِ ُی َٓ َ٘ٔیأ٪ 

 ٔ َّٟٔذی یَِبَذأُ ب يَُِص٤َُا ا َْ ٔ َو ََل٦  اٟشَّ

ھا ب، اطعء نب سیدی یسیل، رضحت اوباویب االاصنری ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 

َ

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یسک املسمؿ ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک نیت دؿ ےس زایدہ وھچڑے رےھک ہک 

 اک آانم اسانم وہ وت ہی اس ےس ہنم ریھپات ےہ فہ اس ےس ارعاض رکات ےہ افر فہ دفونں ںیم رتہب ےہ وج السؾ ںیم ادتباء رکے۔ دفونں

ھا ب، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوباویب االاصنری ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک وھچڑےن اک ایبؿ

     1480    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ سٌیذ رسْسي، ابوًا٣ز، ٣ح٤ذ ب٩ ٫َل٢، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یشيَہ،  :  راوی

 ٨ًہ

ََصُ  َ َ ِْ َ ٕ أ ًَا٣ٔز ٔسيُّ أَ٪َّ أَبَا  َْ ِ ٌٔیٕذ اٟرسَّ َة َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ا٢َ َحذَّ َٗ ُذ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥ َحذَّ

 َ ثَنٔي أ ََ َیح١ُّٔ ٤ُِٟٔؤ٩ٕ٣ٔ أَِ٪ یَِضُحَز ٣ُِؤ٣ٔ َحذَّ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٓإِٔ٪ ٣َزَِّت بٔطٔ بٔي  َٚ ثَََلٕث  ِو َٓ ٨ّا 

 ََ َ ِذ اِطت َ٘ َٓ ََل٦َ  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ إِٔ٪ َردَّ  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٠ُِیَش٥ِِّ٠  َٓ ُط  َ٘ ٠َِی٠ِ َٓ ِذ بَاَئ بٔاِْلٔث٥ِٔ َزاَد أَِح٤َُذ ثَََلْث  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٥ِ یَزُدَّ  َٟ ٔ َوإِٔ٪  کَا فٔي اِْلَِجز

 ٔ ِٟضِٔحَزة ٤َُِٟش٥ُِّ٠ ٩ِ٣ٔ ا َد ا  َوََخَ



 

 

رہ، ادمح نب دیعس رسیسخ، اوباعرم، دمحم نب الھؽ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک   
 
دیبع اہلل نب رمع نب یم

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یسک ومنم ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک دفرسے ومنم وک نیت دؿ ےس زایدہ وھچڑے رےھک روسؽ اہلل یلص

ارگ نیت ےس زایدہ دؿ ذگر اجںیئ وت اےس اچےیہ ہک دفرسے ےس الماقت رکے۔ اےس االسؾ رکے ارگ فہ السؾ اک وجاب دے وت 

ہن دںی وت اسرا فابؽ افر انگہ ایس ےن ااھٹای۔ ادمح یک رفاتی ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک  دفونں ارج ںیم رتشمک ںیہ ارگ فہ السؾ اک وجاب

 السؾ رکےن فاال املسمؿ وک نیت دؿ وھچڑےن ےک انگہ ےس لکن اجےئ اگ۔

رہ، ادمح نب دیعس رسیسخ، اوباعرم، دمحم نب الھؽ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی  
 
 دیبعاہلل نب رمع نب یم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایصد اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1481    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨٣یب، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ح٤ذ ب٩ ْاٟذ، ًبذاہلل ب٩  :  راوی

 ٔ ٨٤ُِٟ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ِث٤ََة َحذَّ ًَ أٟٔذ اب٩ِٔ  َْ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََِٔي َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٤ََِٟذِٔيَّ  نٔي ا ٌِ یٔب َی

ًَائَٔظَة َرضٔيَ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ََ یَُٜوُ٪ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪ َیِضُحزَ  صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ اہللُ 

 ٔ ِذ بَاَء ب َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ََ َیزُدُّ   َٝ ٔ ٠ًََِیطٔ ثَََلَث ٣َٔزإر ک١ُُّ َذٟ ََٟ٘ٔیُط َس٥ََّ٠  إَٔذا  َٓ َٚ ثَََلثَٕة  ِو َٓ  إٔث٤ِٔطٔ ٣ُِش٤ّٔ٠ا 

نب ینثم، دمحم نب اخدل، دبعاہلل نب بینم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک دمحم 

املسمؿ ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک دفرسے املسمؿ وک )انراک ی یک انبء رپ( نیت دؿ ےس زادئ وھچڑے رےھک بج اس ےس ےلم وت اےس 

 ہ ونیتں ابر وجاب ہن دویے وت اسرا انگہ اس رپ ےہ۔السؾ رکے نیت رمہبت۔ ارگ ف



 

 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اخدل، دبعاہلل نب بینم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿاملسمؿ اک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک وھچڑےن اک 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک وھچڑےن اک ایبؿ

     1482    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ػباح بزار، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، سٔیا٪ ثوری، ٨٣ؼور، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِورٔیُّ  َیاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَ َِٟبزَّاُز َحذَّ بَّأح ا ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة ٣َُح٤َّ  أَبٔي َحاز٦ٕٔ 

ََ َیٔح١ُّ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪ َیضِ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ٤َ َٓ َٚ ثَََلٕث  ِو َٓ اُظ  َْ ١َ  ُحَز أَ َْ ٤َاَت َد َٓ َٚ ثَََلٕث  ِو َٓ َصَحَز 

 ا٨َّٟاَر 

دمحم نب ابصح زبار، سیدی نب اھرفؿ، ایفسؿ وثری، وصنمر، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص 

ؿ ےس زادئ اےنپ املسمؿ اھبیئ وک وھچڑان اناجزئ ےہ سج ےن نیت دؿ ےس زادئ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک املسمؿ ےک ےیل نیت د

 وھچڑ دای افر ایس احتل ںیم رم ایگ وت منہج ںیم اجےئ اگ۔

 دمحم نب ابصح زبار، سیدی نب اھرفؿ، ایفسؿ وثری، وصنمر، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک وھچڑےن اک ایبؿ



 

 

     1483    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ا٧ص، حرضت ابوَخاغ اٟش٠َّم رضي اہلل اب٩ اٟرسح، اب٩ وہب، حیوہ، ابوًث٤ا٪، وٟیذ ب٩ ابوٟوٟیذ، ٤ًزا٪  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

 ٔ ً ٩ًَِ َِٟؤٟیٔذ  َِٟؤٟیذٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا ٩ًَِ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪ ا ٩ًَِ َحِیَوَة  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  حٔ َحذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ٤َِزاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي أ٧ََٕص 

ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ  َُّط َس٤ٔ ٠ََّٔمِّ أ٧َ إغ اٟشُّ ٔک َد٣ٔطٔ َٔخَ ِٔ َش َٛ ُضَو  َٓ اُظ َس٨َّة  َْ و٢ُ ٩ِ٣َ َصَحَز أَ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ    َػَّ

انب ارسلح، انب فبہ، ویحہ، اوبامثعؿ، فدیل نب اوبولدیل، رمعاؿ نب اسن، رضحت اوبرخاش ایملسل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی 

 فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت ہک سج ےن اےنپ املسمؿ اھبیئ وک اکی اسؽ وھچڑے ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 راھک وت فہ وگای اس اک وخؿ اہبےن ےک رتمادػ ےہ۔

 انب ارسلح، انب فبہ، ویحہ، اوبامثعؿ، فدیل نب اوبولدیل، رمعاؿ نب اسن، رضحت اوبرخاش ایملسل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اک اےنپ املسمؿ اھبیئ وک وھچڑےن اک ایبؿ

     1484    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد، ابوًوا٧ہ، س١٬ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َػأٟٕح  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔبيِّ َػَّ

 ِِ ُی َٓ ٤ٔیٕص  َْ َِٟح٨َّةٔ ک١َُّ یَِو٦ٔ اث٨َِئِن َو َتُح أَبَِواُب ا ِٔ ََّ ٩ِ٣َ بَِی٨َُط َوبَيَِن ُت ٔ ُک بٔاہللٔ َطِیّئا إ ََ ُیِْشٔ ِبٕذ  ًَ َِٟیِو٣َئِن ١َُِّٟٔ  رَفُ فٔي َذَٟٔک ا

٠ًََِیطٔ َوَس  َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو َداُود ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ َّي َیِؼَل٠َٔحا  ا٢ُ أ٧َِٔوزُوا َصَذی٩ِٔ َحت َ٘ ُی َٓ َف نَٔشاأَْٔیطٔ َطِح٨َاُئ  ٌِ ٥َ َصَحَز َب ٌٔيَن ٠َّ ئٔطٔ أَِرَب

٠َِیَص ٩ِ٣ٔ  َٓ ِٟضِٔحَزةُ ِهَّلِل  ا٢َ أَبُو َداُود إَٔذا کَا٧َِت ا َٗ ٔلَي أَِ٪ ٣َاَت  َُٟط إ ًَِبٔذ  َیِو٣ّا َواب٩ُِ ٤ًََُز َصَحَز اب٨ِّا  صََذا بَٔظِیٕئ َوإٔ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ 



 

 

٩ًَِ َرُج١ٕ  ی َوِجَضطُ  َُلَّ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ  ا

ل نب اوباصحل، 
ھ

َ

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ دسمد، اوبوعاہن، 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رہ ریپ افر رعمجات وک تنج ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر اؿ دفونں اایؾ ںیم رہ اس دنبہ 

رشکی ںیہن رکات وساےئ فہ صخش سج ےک املسمؿ اھبیئ افر اس ےک درایمؿ  یک رفغمت رکدی اجیت ےہ وج اہلل ےک اسھت ذرہ رھب

ضغب فدعافت وہ افر اہک اجات ےہ ہک اؿ دفونں وک تلہم اہیں کت ہک دفونں حلص رکںیل۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ارگ رتک 

اعتیل ہنع نب دبعازعلسی ےن اکی صخش ےس  اقلعتت اہلل ےک ےیل وہ وت فہ اؿ ااحدثی ےک انگہ ںیم اشلم ںیہن۔ رضحت رمع ریض اہلل

 رہچہ ڈاھپن ایل اھت۔

ل نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ھ

َ

 دسمد، اوبوعاہن، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دبامگین اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دبامگین اک ایبؿ

     1485    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ابوز٧اد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

ُشوا ََ َتَحشَّ ُشوا َو ََ َتَحشَّ َِٟحٔذیٔث َو َذُب ا ِٛ ٩َّ أَ إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ ٥ِ َواٟوَّ ُٛ  إٔیَّا

ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفام

 رفامای ہک دبامگین ےس ےتچب روہ ویکہکن دبامگین بس ےس ڑبا وھجٹ ےہ افر ہن یسک ےک ویعب یک وٹہ وگلاؤ افر ہن وخد یسک یک وٹہ ںیم وگل۔



 

 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 املسمؿ یک ریخوخایہ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ یک ریخوخایہ اک ایبؿ

     1486    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اب٩ وہب، س٠امی٪ یٌني اب٩ بَل٢، ٛثيَ ب٩ زیذ، وٟیذ ب٩ رباح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ربیٍ ب٩ س٠امی٪ ٣ؤذ٪ ،  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ثٔي َٛ  ٩ًَِ نٔي اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ َ٪ َی ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٤َُِٟؤذُِّ٪ َحذَّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا اٟزَّبٔی َِٟؤٟیٔذ ب٩ِٔ َربَ َحذَّ ٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ َزیِٕذ  إح َ

٤ُِِٟؤ٣ٔ  ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َوا ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ٣ٔزِآةُ ا ا٢َ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٠َِیطٔ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ًَ  ُّٕ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َیُٜ و ا ُْ ٩ُ أَ

َتُط َویَُحوكُطُ ٩ِ٣ٔ َوَرائٔطٔ  ٌَ  َؿِی

البؽ، ریثک نب زدی، فدیل نب رابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر رعیب نب امیلسؿ ؤمذؿ ، انب فبہ، امیلسؿ ینعی انب 

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای ہک املسمؿ، املسمؿ ےک ےیل آہنیئ ےہ افر املسمؿ، املسمؿ اک 

 دافع رکات ےہ۔ اھبیئ ےہ ہک اس ےک اصقنؿ وک رفاتک ےہ اس ےس، افر اس یک ھٹیپ ےھچیپ اس اک

 رعیب نب امیلسؿ ؤمذؿ ، انب فبہ، امیلسؿ ینعی انب البؽ، ریثک نب زدی، فدیل نب رابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑگھجے فاولں ںیم حلص رکاان



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ڑگھجے فاولں ںیم حلص رکاان

     1487    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًزوب٩ ٣زوہ، سا٥ٟ حرضت ابواٟذرداء رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ََلٔئ َحذَّ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ِرَدأئ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟذَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤَیَة  ٌَ ٣ُ

یَ  ١َ ٩ِ٣ٔ َدَرَجٔة اٟؼِّ ـَ ِٓ َ ٥ِ بٔأ ُٛ ََُٔ ِْ ُ ََ أ َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِرَدأئ  َٗ اٟذَّ َذ ٔ َواٟؼَّ ََلة ٔ َواٟؼَّ اُٟوا ا٦ َٗ ٔة 

ةُ  َ٘ ٔ َِٟحاٟ َِٟبئِن ا َشادُ َذأت ا َٓ َِٟبئِن َو ا٢َ إِٔػََلُح َذأت ا َٗ  بَََّي یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، رمعفنب رمفہ، اسمل رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ںیم ںیہمت رفزہ، امنز افر دصہق اک ایلع فالضف درہج ہن التبؤں؟ احصہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رعض ایک ویکں فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک

 ںیہن ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ رفامای ہک ڑگھجے فاولں ںیم حلص رکاان افر ڑگھجے فاولں ںیم اسفد رکاان اؿ امتؾ اامعؽ وک

 اغرت رک داتی ےہ۔

 دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، رمعفنب رمفہ، اسمل رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ڑگھجے فاولں ںیم حلص رکاان

     1488    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نص ب٩ ًَّي سٔیا٪، زہزی، ٣شذد، اس٤اًی١، اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ طبویہ، ٣زوزی، ًبذاٟززاٚ ٤ٌ٣ز، زہزی،  :  راوی

 حرضت ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤



 

 

ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحذَّ َیاُ٪  ِٔ ٧َََََا ُس ِْ ًََّٓٔيٕ أَ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌٔی١ُ ح و َحذَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ْد َحذَّ ٣َُشذَّ

ِبٔذ اٟ ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِٟزَّزَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحذَّ َویِطٔ ا َّي اہللَُطبُّ طٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ  زَِّح٩ٔ٤َ 

َٟیِ  ْد  ٕذ َو٣َُشذَّ ا٢َ أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ ٥َِٟ یَِٜٔذِب ٩ِ٣َ ٧َََّم بَيَِن اث٨َِئِن ُٟٔیِؼ٠َٔح َو ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ََِٟاذٔٔب ٩ِ٣َ أَِػ٠ََح ًَ َص بٔا

َّا ِ ي َْ َّا أَِو ٧َََّم  ِ ي َْ ا٢َ  َ٘ َٓ  بَيَِن ا٨َّٟأض 

دمحم نب وبشہی، رمفزی، دبعارلزاؼ رمعم، زرہی، رضحت  دیم نب دبعارلنمح اینپ رصن نب یلع ایفسؿ، زرہی، دسمد، اامسلیع، ادمح نب 

فادلہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش دفارفاد ےک درایمؿ حلص رکاےن ےک ےیل ازوخد 

ںیم اہک ےہ ہک وج ولوگں ےک درایمؿ حلص رکاےئ افر ایھچ وکیئ ابت رکدے وت اس ےن وھجٹ ںیہن وبال ادمح فدسمد ےن اینپ رفاتی 

 ابت ازوخد ےہک فہ وھجاٹ ںیہن۔

رصن نب یلع ایفسؿ، زرہی، دسمد، اامسلیع، ادمح نب دمحم نب وبشہی، رمفزی، دبعارلزاؼ رمعم، زرہی، رضحت  دیم نب  :  رافی

 دبعارلنمح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ڑگھجے فاولں ںیم حلص رکاان

     1489    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ اپني واٟذہ ا٦ ک٠ثو٦ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٨ت ً٘بہًبذاٟو٫اب ب٩ ابوبْک، اب٩ ط٬اب، حرضت ح٤یذ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ نٔي اب٩َِ َیزٔیَذ  ٌِ ٍٕ َی ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٔ ث٨ََا أَبُو اِْلَِسَود ِٟحٔیزٔیُّ َحذَّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا اٟزَّبٔی َِٟوصَّأب ب٩َِ أَبٔي  َحذَّ ًَِبَذ ا َِٟضادٔی أَ٪َّ  اب٩ِٔ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَُط  ُت َرُسو٢َ اہللٔ بَِْکٕ َحذَّ ٌِ َِٟت ٣َا َس٤ٔ ا َٗ َبَة  ِ٘ طٔ أ٦ُِّ ک٠ُُِثو٦ٕ ب٨ِٔٔت ًُ ٩ًَِ أ٣ُِّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔذ ب٩ِٔ  َّي ٔطَضإب   َػَّ

َّي اہللُ  ََّ فٔي ثَََلٕث کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔ َٜٔذٔب إ ُؽ فٔي َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ اِل ِّْ ٥َ یَُز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُظ کَاذٔبّا اہللُ  ََ أًَُذُّ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ٔب  ََِٟحِ و٢ُ فٔي ا ُ٘ ََّ اِْلِٔػََلَح َواٟزَُّج١ُ َی ٔ ََ یُزٔیُذ بٔطٔ إ ِو٢َ َو َ٘ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٤َِٟزِأَةُ  اٟزَُّج١ُ ُیِؼ٠ُٔح بَيَِن ا٨َّٟأض َی ُث ا٣َِزأََتُط َوا َواٟزَُّج١ُ یَُحذِّ



 

 

ُث َزِوَجَضا  تَُحذِّ

ھا ب، رضحت  دیم نب دبعارلنمح اینپ فادلہ اؾ رعب نب امیلس

 

َ

ؿ زیجی، اوباوسد، انعف نب سیدی، انب احد، دبعاولاھب نب اوبرکب، انب 

 وثلکؾ ریض اہلل اعتیل ہنع تنب ہبقع ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ یک فادلہ ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھبک

ےنل یک ذرا یھب ااجزت دےتی وہ  رگ نیت اعمالمت ںیم۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک انس ہک آپ یھبک وھجٹ وب

ںیم اس صخش وک وھجاٹ امشر ںیہن رکات وج ولوگں ےک درایمؿ حلص رکاےن ںیم ازوخد اکی ابت ےہک افر اس ےس وساےئ االصح ےک وکیئ 

وکیئ ابت طلغ افر الخػ فاہعق ےہک رسیتے فہ وشرہ وج ویبی ےس ای ویبی وج وشرہ ےس ارادہ ہن رکے۔ دفرسے اس آدیم وک وج گنج ںیم 

 ابت رکے۔

ھا ب، رضحت  دیم نب دبعارلنمح اینپ فادلہ اؾ وثلکؾ ریض اہلل اعتیل ہنع تنب ہبقع :  رافی

 

َ

 دبعاولاھب نب اوبرکب، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگےن ابےج اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اگےن ابےج اک ایبؿ

     1490    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت ربیٍ ب٨ت ٣ٌوذ ب٨ت ًرفاء٣شذد، بْش، ْاٟذ ب٩ ذٛوا٪ ٛہتے ہیں ٛہ  :  راوی

َِٟت  ا َٗ اَئ  ًَرِفَ ٔ اب٩ِٔ  وِّذ ٌَ ٍٔ ب٨ِٔٔت ٣ُ ٩ًَِ اٟزُّبَیِّ َواَ٪  ِٛ أٟٔذ ب٩ِٔ َذ َْ  ٩ًَِ ث٨ََا بِْٔشْ  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي اہللُ  َحذَّ َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

َح٠ََص  َٓ ًَََّيَّ َػبٔیَحَة بُنَٔي بٔي   ١َ َْ َذ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َُٟض٩َّ  ًَ  ٕ ٖٓ ب٩َِ بُٔذ ٠َِت ُجَویِزٔیَاْت َیرِضٔ ٌَ َح َٓ ٤َِح٠ٔٔشَک ٣ٔنِّي  َٛ أشي  ًَََّي َٔفَ

ذٔ  َِ ِٟ ٥ُ٠َ ٣َا فٔي ا ٌِ َِٟت إِٔحَذاص٩َُّ َوٓٔی٨َا ٧َٔبيٌّ َی ا َٗ ٔلَي أَِ٪  ُٗت١َٔ ٩ِ٣ٔ آبَائٔي َیِو٦َ بَِذٕر إ َّٟٔذی  َوَی٨ُِذب٩َِ ٩ِ٣َ  ُٗولٔي ا ٔ َو ا٢َ َدعٔي َصٔذظ َ٘ َٓ

 ِ٨ ؤٟيَن ُٛ ُ٘  ٔت َت



 

 

دسمد، رشب، اخدل نب ذوکاؿ ےتہک ںیہ ہک رضحت رعیب تنب وعمذ تنب رفعاء رفامیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس 

رات وک رشتفی الےئ سج رات ریمی ریتصخ وہیئ۔ آپ ریمے رتسب رپ ھٹیب ےئگ )ریمے اےنت رقبی( انتج مت ریمے رقبی ےھٹیب 

انابغل ڑلایکں اےنپ دػ اجبےن ےنٹیپ ںیگل افر وزفہ دبر ںیم رامرے وج آابء فادجاد دیہش وہےئگ ےھت اؿ اک ذرک رکےن ںیگل وہ۔ وت ھچک 

اہیں کت ہک اؿ ںیم ےس اکی ڑلیک ےن اہک ہک رامرے درایمؿ اکی یبن ںیہ وج آدنئہ لک یک ابت اجےتن ںیہ وت آپ ےن رفامای ہک اےس 

  ملع رصػ اہلل وک ےہ( افر وج ھچک مت ےلہپ ہہک ریہ ںیھت فیہ  یتہ روہ۔وھچڑ دف )ہک ہی طلغ ےہ بیغ اک

 دسمد، رشب، اخدل نب ذوکاؿ ےتہک ںیہ ہک رضحت رعیب تنب وعمذ تنب رفعاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ابےج اک ایبؿاگےن 

     1491    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حش٩ ب٩ ًَّي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِٟزَّزَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٔذ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ أ٧ََٕص 

ابٔض٥ِٔ  ٌٔبُوا بَٔٔحَ َٟ ّحا بَٔذَٟٔک  ُذو٣ٔطٔ ََفَ ُ٘ َٟ َِٟحَبَظُة  ٌَٔبِت ا َٟ ٤َِٟٔذی٨ََة  ٥َ ا  َوَس٠َّ

اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی  نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص

 ونمرہ رشتفی الےئ وت یشبح ولوگں ےن آپ یک آدم رپ وخیش لیھک امتےش ےیک افر اےنپ زینفں ےس ےلیھک۔

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اگےن افر ومیقیس یک اممتعن

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اگےن افر ومیقیس یک اممتعن

     1492    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ًبیذاہلل ًذاِي، وٟیذ ب٩ ٣ش٥٠، سٌیذ ب٩ ًبذاٌٟزیز، س٠امی٪ ب٩ ٣وسي، ٧آٍ :  راوی

ث٨ََا  ًَ َحذَّ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔذ ا ٌٔیُذ ب٩ُِ  ث٨ََا َس َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحذَّ ث٨ََا ا َذأِيُّ َحذَّ ُِ ِٟ ٩ًَِ أَِح٤َُذ ب٩ُِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ا َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوَسي  ٩ِ ُس٠َامِیَ

 ًَ ًَََّي أُذ٧َُِیطٔ َو٧َأَی  ِیطٔ  ٌَ ٍَ إِٔػَب َوَؿ َٓ ا٢َ  َٗ ٍَ اب٩ُِ ٤ًََُز ٣ٔز٣َِاّرا  ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٍٕ ٔ ٍُ َطِیّئا ٧َآ ٍُ َص١ِ َتِش٤َ ٔ ا٢َ لٔي یَا ٧َآ َٗ ٙٔ َو ی ٔ ٩ِ اْٟطَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِیطٔ ٩ِ٣ٔ أُذ٧َُِیطٔ َو ٌَ ٍَ إِٔػَب َٓ ا٢َ ََفَ َٗ  ََ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  ٍَ ٣ِٔث١َ َٗ ََٓؼ٨َ ٍَ ٣ِٔث١َ صََذا  ََٓش٤ٔ  ٥َ

 ِٟ ًََّٓٔيٕ ا ا٢َ أَبُو  َٗ و٢ُ َصَذا َحٔذیْث ٨ِ٣َُْکْ َصَذا  ُ٘ ت أَبَا َداُود َی ٌِ  ٠ُِؤُٟؤٔیُّ َس٤ٔ

ادمح نب دیبع اہلل دعاین، فدیل نب ملسم، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومیس، انعف رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع 

ڈاؽ دںی افر اس راہتس ےس دفر وہےئگ افر ھجم ےس اہک ہک ےن اکی ابر ںیہک ومیقیس یک آفاز ینس وت آپ ےن اےنپ اکونں ںیم اایلگنں 

کی اے انعف ایک ےھجت ھچک انسیئ داتی ےہ؟ںیم ےن اہک ںیہن۔ انعف ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ ےن اینپ اایلگنں اکونں ےس اٹہ ںیل افر اہک ہک ںیم ا

 وت آپ ےن یہی لمع ایک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت وت آپ ےن ایسی یہ آفاز ینس

 ہی دحثی رکنم ےہ۔

 ادمح نب دیبعاہلل دعاین، فدیل نب ملسم، دیعس نب دبعازعلسی، امیلسؿ نب ومیس، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿڑجیہفں اک ایب

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ڑجیہفں اک ایبؿ

     1493    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٫ارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، ٓـ١ ب٩ یو٧ص، اوزاعي، یشارَقشي، ابو٫اط٥، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ًَِبذٔ  ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ  ١ٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص  َـّ َٔ ٩ًَِ ٣ُ ََص٥ُِ  َ َ ِْ ََلٔئ أَ٪َّ أَبَا أَُسا٣ََة أَ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا أَبٔي اہللٔ َو٣َُح٤َّ

ُتَٔي ب٤َُٔخ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي َصأط٥ٕ  ٔشيِّ  ُِِٟقَ ِٟح٨َّٔأئ َیَشإر ا َب یََذیِطٔ َورِٔج٠َِیطٔ بٔا َـّ َْ ِذ  َٗ ٨َّٕث 

 َ أ َٓ ٘ٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ یََتَظبَّطُ بٔا٨َِّٟشأئ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا بَا٢ُ َصَذا  َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ اُٟوا یَا َٓ َ٘ َٓ  ٍٔ ٔلَي ا٨َّٟ٘ٔی ٨ُفَٔي إ َٓ ٣ََز بٔطٔ 

ََ نَ  َٟ َرُسو٢َ اہللٔ أَ ٤َِٟٔذی٨َٔة َو ٩ًَِ ا ٍُ ٧َاحَٔیْة  ا٢َ أَبُو أَُسا٣ََة َوا٨َّٟ٘ٔی َٗ ٤َُِٟؼ٠ِّيَن  ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ ِّي ٧ُضٔیُت  ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ُت٠ُُط  ِ٘ ٍٔ َِٟب٘ٔی  ِیَص بٔا

 ےس اھرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب العء، اوبااسہم، لضف نب ویسن، افزایع، اسیررقیش، اوباھمش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع

ی رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ڑجیہا الای ایگ سج ےن اےنپ دفونں اہوھتں افر اپؤں وک راگن وہا اھت دنہم

یک اشمتہب  ےس وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس وک ایک وہا؟ اہک ایگ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی وعرت

ع یک رطػ رہش دبر رک دای ایگ۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

قی 

 

ب

ایک اایتخر رکات ےہ وت آپ ےن مکح دای وت اےس 

ےتہک ںیہ  مہ اےس لتق ہن رکدںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ےھجم امنز زپےنھ فاولں ےک لتق ےس عنم ایک ایگ ےہ۔ اوبااسہم

ع دمہنی ےک ارطاػ ںیم اکی ہگج ےہ افر ہی عیقب

قی 

 

ب

 ںیہن ےہ۔ ہک 

اھرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب العء، اوبااسہم، لضف نب ویسن، افزایع، اسیررقیش، اوباھمش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ڑجیہفں اک ایبؿ



 

 

     1494    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، زی٨ب ب٨ت حرضت ا٦ س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َحذَّ ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  نٔي اب٩َِ رُعِ ٌِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ َی  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی َحذَّ

ِبٔذ اہللٔ أَْٔ  ٌَ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ ٠َِیَضا َو٨ًَِٔذَصا ٣َُخ٨َّْث َوصَُو َی ًَ  ١َ َْ ٥َ َد ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٕ َُّذا یَضا إ ٔ ائ َتِح اہللُ اٟلَّ ِٔ ِ٪ َی

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََِخٔ  َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ٍٕ َوتُِذبٔزُ بَٔث٤َإ٪  ب١ُٔ بٔأَِربَ ِ٘ ًَََّي ا٣َِزأَةٕ ُت ٠ُِتَک  َٟ  ُجوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ بُُیوت٥ُِٜٔ َد

اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب اوبہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب رضحت اؾ ہملس ریض 

 فآہل فملس اکی ابر اؿ ےک اپس دالخ وہےئ وت اؿ ےک اپس اکی ثنخم اھٹیب وہا اھت افر اؿ ےک اھبیئ دبعاہلل ےس ہہک راہ اھت ہک ارگ لک وک

ےہ وت اچروہتں ےک اسھت افر فاسپ اجیت ےہ وت آھٹ اہلل عافئ وکحتف رفام دے اگ وت ںیم ےھجت اکی ایسی وعرت التبؤں اگ بج اسےنم آیت 

 وہتں ےک اسھت۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اںیہن اےنپ رھگفں ےس اکنؽ دف۔

 اوبرکب نب اوبہبیش، فعیک، اشہؾ نب رعفہ، زبنی تنب رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ڑجیہفں اک ایبؿ

     1495    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، یحیي ، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠  ٠َِیطٔ َحذَّ ًَ َّي اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٩ًَِ یَِحیَي  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٩َ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٌَ َٟ  ٥َ  َوَس٠َّ

ُجوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ بُُیوت٥ُِٜٔ َوأََِخٔ  ا٢َ أََِخٔ َٗ ََلٔت ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ َو ََجِّ َ ٤ُِٟت ٤َُِٟخ٨َّثٔيَن ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ َوا ٤َُِٟخ٨َّثٔيَن ا نٔي ا ٌِ ََُٓل٧ّا َی ََُٓل٧ّا َو  ُجوا 

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 



 

 

افر رفامای ہک اںیہن اےنپ رھگفں ےس  رمدفں رپ وج ثنخم ںیہ افر اؿ وعروتں رپ وج رمداہن رگن ڈگنھ اایتخر رکںی تنعل رفامیئ ےہ

 اکنؽ دف۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی ، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زگویں ےس ےنلیھک اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زگویں ےس ےنلیھک اک ایبؿ

     1496    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ًَََّيَّ َحذَّ  ١َ َْ ِٟب٨ََأت ََفُب٤ََّا َد ُب بٔا ٌَ ِٟ ٨ُِت أَ ُٛ

 ٩َ٠ِ َْ َد َد ِج٩َ َوإَٔذا ََخَ ١َ ََخَ َْ إَٔذا َد َٓ َِٟحَوارٔی  ٥َ َو٨ًِٔذٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

 الیھک رکیت یھت ضعب افاقت روسؽ اہلل دسمد، امحد، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم زگویں ےس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس آےت افر ریمے اپس ڑلایکں یہ یھ وہیت ںیھت بج آپ دالخ وہےت وت فہ ڑلایکں لکن اجںیت افر 

 بج آپ رشتفی ےل اجےت وت فہ دالخ وہاجںیت۔

 دسمد، امحد، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زگویں ےس ےنلیھک اک ایبؿ

     1497    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٤ًارُزیہ، ٣ح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حرضت ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، سٌیذ ب٩ ابو٣زی٥، یحیي ب٩ ایوب،  :  راوی

 ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ثَنٔي ًُ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٧َََا َیِحیَي ب٩ُِ أَیُّوَب  َ َ ِْ َ ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي ٣َزِی٥ََ أ ث٨ََا َس ٖٕ َحذَّ ِو ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َذ ب٩َِ َحذَّ َُزٔیََّة أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٤َاَرةُ ب٩ُِ 

 ٔ ٔذ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔإٔبَِزاص َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ثَُط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٥َ َحذَّ َّي اہللُ   َػَّ

ِت ٧َاحٔیَ  َٔ ََٜظ َٓ َضبَِّت رٔیْح  َٓ  َْ ِ ََ َوفٔي َسِضَوتَٔضا ٔست َ ِیَ َْ ٔ َتبُوَک أَِو  َُزَِوة ا٢َ ٣َا َصَذا یَا ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ٕب  ٌَ ائَٔظَة ُٟ ٌَ ٔ ٩ًَِ ب٨ََإت ٟ  ٔ تَِ َة اٟشِّ

َّٟٔذی أََری َوِسَلُض٩َّ  ا٢َ ٣َا صََذا ا َ٘ َٓ  َٕ ا َٗ َُٟط َج٨َاَحأ٪ ٩ِ٣ٔ رٔ ّسا  َِٟت ب٨ََاتٔي َوَرأَی بَِی٨َُض٩َّ ََفَ ا َٗ ا٢َ َو٣َا ًَائَٔظُة  َٗ ْض  َِٟت ََفَ ا َٗ  

َِٟت جَ  ا َٗ ٠ًََِیطٔ  َّٟٔذی  ٔحَک َصَذا ا ـَ َٓ َِٟت  ا َٗ ََٟضا أَِج٨َٔحْة  ِیَّل  َْ  ٪َ َت أَ٪َّ ُٟٔش٠َامِیَ ٌِ َِٟت أ٣ََا َس٤ٔ ا َٗ َُٟط َج٨َاَحأ٪  ْض  ا٢َ ََفَ َٗ ٨َاَحأ٪ 

َّي َرأَیُِت ٧ََوأجَذظُ   َحت

یض اہلل اعتیل ہنع دمحم نب وعػ، دیعس نب اوبرممی، ییحی نب اویب، امعروزہی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ر

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وزفہ وبتک ای وزفہ ربیخ ےس فاسپ رشتفی الےئ وت عاہچق ںیم اکی رپدہ زپا اھت 

امای ہک بج وہا یلچ وت رپدہ اک اکی انکرہ لھک ایگ۔ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع یک ےنلیھک یک زگایں رظن آےن ںیگل وت آپ ےن رف

اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ہی ایک ےہ؟ اوہنں ےن رفامای ہک ہی ریمی زگایں ںیہ افر آپ ےن اؿ زگویں ےک درایمؿ اکی وھگڑا دف 

  ہکابزف فاال داھکی رتکونں اک انب وہا۔ وت آپ ےن رفامای ہک ںیم اؿ ےک درایمؿ ایک دھکی راہ وہں؟ اوہنں ےن اہک ہک وھگڑا ےہ آپ ےن رفامای

اس ےک افرپ ایک ےہ؟ںیم ےن اہک ہک دف رپ ںیہ آپ ےن رفامای ہک وھگڑے ےک رپ ںیہ؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ایک 

آپ ےن ںیہن انس ہک رضحت امیلسؿ ےک اپس ااسی وھگڑا اھت سج ےک رپ ےھت۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 فآہل فملس ہی نس رک لھک الھک رک سنہ زپے اہیں کت ہک ںیم ےن آپ ےک وناذج )ڈاڑںی( دھکی ںیل یلص اہلل ہیلع

دمحم نب وعػ، دیعس نب اوبرممی، ییحی نب اویب، امعروزہی، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 اعتیل ہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھجالوھجےنل اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وھجالوھجےنل اک ایبؿ

     1498    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١ ح٤ار، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ََ حَ  ا َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  أٟٕذ َحذَّ َْ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ  اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ َحذَّ َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ذَّ

٥َ َتزَوَّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َِٟت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٤َِٟٔذی٨ََة أََتيَِن أَبٔیطٔ  ٔذ٨َ٣ِا ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٍٕ أَِو ٔسٓتٕ  َجنٔي َوأ٧ََا ب٨ُِٔت َسِب

 ُ أ َٓ ٨َنٔي  ٌِ أ٧َِنٔي َوَػ٨َ ََٓذَصََِن بٔي َوَصیَّ ًَََّي أُِرُجوَحٕة  أََتِتنٔي أ٦ُُّ ُرو٣َاَ٪ َوأ٧ََا  َٓ ا٢َ بِْٔشْ  َٗ ٠ًََِیطٔ نِٔشَوْة َو َّي اہللُ  تَٔي بٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ٍٕ س٨ينَو  َبنَي بٔي َوأ٧ََا اب٨َُِة تِٔش َٓ  ٥َ  َس٠َّ

ومیس نب اامسلیع امحد، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک بج مہ دمہنی ہبیط آےئ وت دنچ وعرںیت 

ےھجم ایتر ایک افر انبای  ریمے اپس آںیئ ںیم اس فتق وھجالوھجؽ ریہ یھت، ابؽ ریمے وھچےٹ وھچےٹ ےس ےھت فہ ےھجم ےل ںیئگ

ونسارا افر ےھجم ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ آپ ےن ریمے اسھت بش رتسبی رفامیئ ںیم اس فتق ون 

 ربس یک ڑلیک یھت۔

 ومیس نب اامسلیع امحر، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انب ایصد اک ایبؿ



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد اک ایبؿ

     1499    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بْشب٩ ْاٟذ، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی

ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ  ًَََّىَحذَّ َِٟت َوأ٧ََا  ا َٗ َِٟحٔذیٔث  ٔ فٔي صََذا ا َوَة بٔإِٔس٨َادٔظ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ٧َََا أَبُو أَُسا٣ََة َحذَّ َ َ ِْ أٟٕذ أَ اِْلُِرُجوَحةٔ  َْ

 ََ َ َِٟ ٔ َوا َِٟخيَِ ًَََّى ا  ٩َ٠ِ ُ٘ َٓ إَٔذا نِٔشَوْة ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  َٓ ٨َ٠ِنٔي بَِیّتا  َْ أَِد َٓ ةٔ َو٣َعٔي َػَواحَٔباتٔي  َٛ 

رشبنب اخدل، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ۔ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم 

وھجےل رپ یھت افر ریمی ایلیہسں ریمے اسھت ںیھت فہ ےھجم رھگ ںیم ےل ںیئگ وت دنچ ااصنر یک وعرںیت فاہں ںیھت اوہنں ےن اہک رتہبی 

 وہ رابرک وہ۔

 رشبنب اخدل، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھجالوھجےنل اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وھجالوھجےنل اک ایبؿ

     1500    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٣ح٤ذ یٌني اب٩ ٤ًز، یحیي ب٩ ًبذاٟزح٩٤ حاكب، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

نٔي ابِ  ٌِ ٩ًَِ یَِحیَي َی ٤ِزٕو  ًَ نٔي اب٩َِ  ٌِ ْذ َی ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔي َحذَّ اذٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحاكٔ َحذَّ ًَ ا٢َ ٩َ  َٗ ٕب 



 

 

 َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟخزَِرٔد  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ٨َِٟا فٔي بَنٔي ا ٨َزَ َٓ ٤َِٟٔذی٨ََة  ٔذ٨َ٣ِا ا َ٘ َٓ ٨ًََِضا  ًَائَٔظُة َرضَٔي اہللُ  َِٟت  ا ََّي أُِرُجوَحٕة بَيَِن َٗ ٌَ َٟ ِّي  ِٔ َواہللٔ إ

ِٟحَ  َٚ ا َِٟتنٔي َولٔي ُج٤َِی٤َْة َوَسا أ٧َِزَ َٓ ِّي  َحائَِتنٔي أُم َٓ ئِن  َٗ  ٔذیَث ًِٔذ

 دیبع اہلل نب اعمذ، دمحم ینعی انب رمع، ییحی نب دبعارلنمح احبط، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک مہ دمہنی آےئ افر ینب

احرث نب ازخلرج ےک ہلیبق ںیم زپاؤ ایک۔ رفامیت ںیہ ہک سپ وت ریمی فادلہ ریمے اپس آںیئ افر ےھجم وھجےل ےس ااترا افر ریمی رس 

 ؽ وھچےٹ وھچےٹ ےھت۔ آےگ اسہقب دحثی ایبؿ یک۔ےک اب

 دیبعاہلل نب اعمذ، دمحم ینعی انب رمع، ییحی نب دبعارلنمح احبط، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچرس ےنلیھک یک اممتعن

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وچرس ےنلیھک یک اممتعن

     1501    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٣وسٰي ب٩ ٣شيَہ، سٌیذ ب٩ ابو٨٫ذ، حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  زٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ َحذَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي اِْلَِط ٌٔیذٔ ب٩ِٔ أَبٔي ص٨ِٕٔذ  ٩ًَِ َس َة  ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ٣َأٟٕک 

َٟطُ  ًََصي اہلَل َوَرُسو ِذ  َ٘ َٓ  ٔ ِد ََّ ٌَٔب بٔاٟن َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

ہ، دیعس نب اوبدنھ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، ومٰیس نب ریسم

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش وچرس الیھک اس ےن اہلل افر اس ےک روسؽ یک انرفامین یک۔

 یس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنعدبعاہلل نب ہملسم، امکل، ومٰیس نب ریسمہ، دیعس نب اوبدنھ، رضحت اوبوم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وچرس ےنلیھک یک اممتعن

     1502    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣زثذ، حرضت س٠امی٪ ب٩ بزیذہ اپ٨ے واٟذ حرضت بزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  َ٪ ب٩ِٔ بَُزیَِذَة  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕذ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ بٔیطٔ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٕ َوَد٣ٔطٔ  َوَس٠َّ َِٟح٥ٔ ٨ِْٔزٔیز ٤ََّا ٤َََُص یََذُظ فٔي  َٜأ٧َ َٓ  ٔ َِدٔطيَ ََّ ٌَٔب بٔاٟن َٟ  ٩ِ٣َ 

دسمد، ییحی، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

 ےلیھک وت وگای ہک اس ےن اانپ اہھت زنخری ےک وگتش افر وخؿ ںیم ڈوب دای۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش وچرس

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبکرت ابزی رکان

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وبکرت ابزی رکان

     1503    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ح٤ذب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْد  َح٤َّ

ٍُ َطِیَلا٧َّة  ا٢َ َطِیَلاْ٪ یَتَِب َ٘ َٓ ٍُ َح٤َا٣َّة  ٥َ َرأَی َرُجَّل یَتَِب  َوَس٠َّ

اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحمنب رمعف، اوبہملس، رضحت

 ےن اکی صخش وک داھکی ہک وبکرت ےک ےھچیپ ےھچیپ دفڑا الچ اج راہ ےہ۔ آپ ےن رفامای ہک اطیشؿ اطیشہن ےک ےھچیپ الچ اج راہ ےہ۔

 ریہ ریض اہلل اعتیل ہنعومیس نب اامسلیع، امحد، دمحمنب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

دردی اک ایبؿ
 
 رتمح فہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

دردی اک ایبؿ
 
 رتمح فہ

     1504    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابي طیبہ ٣ٌني، سٔیا٪ ٤ًزو، ابوٗابوض، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًزوابوبْک ب٩  :  راوی

ابُو َٗ ٩ًَِ أَبٔي  ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ْد ا ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َو٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ ٤ِزٕو  ًَ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ َض ٣َِولَي ٟ

٤ِزٕو ًَ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزَّاح٤ُٔوَ٪ یَزَِح٤ُُض٥ِ اٟزَِّح٩ُ٤َ اِرَح٤ُوا أَص١َِ اِْلَِرٔق  ًَ ًَ َّي اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َیزَِح٥ُِٜ٤ِ ٩ِ٣َ فٔي یَِب٠ُ

َّي اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو َو ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ْد ٣َِولَي  ١ِ ٣َُشذَّ ُ٘ ٥َِٟ َی ٤َأئ  ٥َ  اٟشَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

اوبرکب نب ایب ہبیش ینعم، ایفسؿ رمعف، اوباقوبس، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےک آزاد رکدہ الغؾ اوباقوبس رفاتی رکےت ںیہ ہک اےس 

رمح وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت اچنہپےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای رمح رکےن فاولں رپ رنمح رمح رکات ےہ الہ زنیم رپ 

 رکف آامسؿ فاال مت رپ رمح رکے اگ۔ دسمد ےن اینپ رفاتی ںیم ومیل دبعاہلل نب رمعف اک ظفل ںیہن اہک۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش ینعم، ایفسؿ رمعف، اوباقوبس، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

دردی اک ایبؿ
 
 رتمح فہ

     1505    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حٔؽ ب٩ ٤ًز، اب٩ ٛثيَ، طٌبہ، ٨٣ؼور، اب٩ ٛثيَ، ٨٣ؼور، ٛثيَ، ٨٣ؼور، ابوًث٤ا٪ ٣ولي ٣ِيَہ ب٩ طٌبہ، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا َٗ  َحذَّ ٔلَيَّ ٨ِ٣َُؼوْر  َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ َبُة  ٌِ ٧َََا ُط َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ثٔيَ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا ح و َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٕ فٔي َح ثٔيَ َٛ ا٢َ اب٩ُِ 

ِذ  َ٘ َٓ ًَََّيَّ  أَِتُط  ا٢َ إَٔذا ََقَ َ٘ َٓ ثَنٔي ٨ِ٣َُؼوْر  ُٗو٢ُ َحذَّ ٠ُُِٗت أَ ٠َِیطٔ َو ًَ أِتُُط  ٩ًَِ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪ ٣َِولَي  َحٔذیثٔطٔ َوََقَ ا  َ٘ َٔ ثُِتَک بٔطٔ ث٥َُّ اتَّ َحذَّ

٠ًََیِ  َّي اہللُ  َٚ َػَّ ٤َِِٟؼُذو َٚ ا ٔ اد أس٥ٔ اٟؼَّ َ٘ ِٟ ُت أَبَا ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َبَة  ٌِ ََةٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔي ٔ ا ُِٟحِحَزة ٔ ا طٔ َوَس٥ََّ٠ َػاحَٔب صَٔذظ

َُ اٟزَّ  ََ ت٨ُِزَ و٢ُ  ُ٘ ََّ ٩ِ٣ٔ َطقٓٔيٕ َی ٔ  ِح٤َُة إ

صفح نب رمع، انب ریثک، ہبعش، وصنمر، انب ریثک، وصنمر، ریثک، وصنمر، اوبامثعؿ ومیل  ریغہ نب ہبعش، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل 

انس آپ  ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبااقلمس اصدؼ ادصملفؼ اس رجحے ںیم رےنہ فاےل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 رفامےت ےھت ہک رہمابین افر رمح دیل وساےئ دبتخب ےک یسک ےس ںیہن ینیھچ اجیتکس۔

صفح نب رمع، انب ریثک، ہبعش، وصنمر، انب ریثک، وصنمر، ریثک، وصنمر، اوبامثعؿ ومیل  ریغہ نب ہبعش، رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

دردی اک ایبؿ
 
 رتمح فہ

     1506    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًا٣ز، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًزابوبْک ب٩ ابوطیبہ، اب٩ رسح، سٔیا٪، اب٩ ابو٧حیح، اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ٧َحٔیٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ََ َحذَّ ا َٗ ٔح  ِ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َواب٩ُِ اٟرسَّ ٤ِزٕو  َحذَّ ًَ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز

َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٔح  ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟرسَّ َٗ ٠َِیَص ٨٣َّٔاَیزِؤیطٔ  َٓ بٔي٧ََٔا  َٛ  َّٙ ِٖ َح ٔ ز ٌِ ٧َََا َوَی ٥ِ یَزَِح٥ِ َػِٔي َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اوبرکب نب اوبہبیش، انب رسح، ایفسؿ، انب اوبحیجن، انب اعرم، رضحت دبعاہلل نب رمع وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

 رے وھچوٹں رپ رمح ہن ایک افر رامرے ڑبفں ےک وقحؼ وک ہن ناچہان فہ مہ ںیم ےس ںیہن۔رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک سج ےن رام

 اوبرکب نب اوبہبیش، انب رسح، ایفسؿ، انب اوبحیجن، انب اعرم، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿتحیصن

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تحیصن اک ایبؿ

     1507    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، س١٬ ب٩ ابوػاٟح، ًلاء ب٩ یزیذ، حرضت ت٤ی٥ داری :  راوی

ث٨ََا ُسَضِی١ُ  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ارٔیِّ  ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٕ اٟذَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَذ   ٩ًَِ ب٩ُِ أَبٔي َػأٟٕح 

ی٩َ ا٨َّٟ  ی٩َ ا٨َّٟٔؼیَحُة إٔ٪َّ اٟذِّ ی٩َ ا٨َّٟٔؼیَحُة إٔ٪َّ اٟذِّ ٥َ إٔ٪َّ اٟذِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  اُٟوا ٩ِ٤َٟٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٔؼیَحُة 



 

 

ا٢َ  تٔض٥ِٔ  َٗ ًَا٣َّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َو ٔة ا تٔض٥ِٔ أَِو أَئ٤َّٔ ًَا٣َّ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َو ٔة ا  ِهَّلِل َوَٛٔتابٔطٔ َوَرُسؤٟطٔ َوأَئ٤َّٔ

ل نب اوباصحل، اطعء نب سیدی، رضحت میمت داری ےس رفاتی رکےت ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
ھ

َ

ادمح نب ویسن، زریہ، 

نی )رسارس( ریخوخایہ اک انؾ ےہ کشیب دنی ریخوخایہ اک انؾ ےہ احصہب ےن رعض ایک سک اسیکھت ریخوخایہ ای روسؽ ےن رفامای ہک کشیب د

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ رفامای ہک اہلل ےک اسھت، اس ےک روسؽ ےک اسھت، املسمونں ےک ارماء فاکحؾ )نیصلخم( ےک اسھت افر 

 اوملنینم

 

مة

ئ

ت
 انیملسمل۔ اعؾ املسمونں ےک اسھت۔ ا

 

مة

ئ

ت
 رفامای ، ای ا

ل نب اوباصحل، اطعء نب سیدی، رضحت میمت داری :  رافی
ھ

َ

 ادمح نب ویسن، زریہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تحیصن اک ایبؿ

     1508    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزب٩ ًو٪، ْاٟذ، ٣و٧ص، ٤ًزو ب٩ سٌیذ، حرضت ابوزرًہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٤ًز ب٩ جزیز، حرضت جزیز :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔي ُزِر ٌٔیٕذ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ یُو٧َُص  أْٟذ  َْ ث٨ََا  ًَِوٕ٪ َحذَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ُت َحذَّ ٌِ ا٢َ بَاَی َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز  ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز ًَ َة ب٩ِٔ 

ا٢َ َوکَاَ٪  َٗ ًَةٔ َوأَِ٪ أَِنَؼَح ١َُِّٟٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَََّي اٟشَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ  َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ََاُظ  َ ِیَئ أَِو اِطت ََ اٟظَّ إَٔذا بَا

 َ ِذ٧ َْ َ َّٟٔذی أ تََِ أ٣ََا إٔ٪َّ ا ِْ ا َٓ ًَِلِی٨َاَک  ا أَ َِٟی٨َا ٤٣َّٔ ٔ  ا ٨ِ٣َٔک أََحبُّ إ

رمعنب وعؿ، اخدل، ومسن، رمعف نب دیعس، رضحت اوبزرہع ریض اہلل اعتیل ہنع نب رمع نب رجری، رضحت رجری ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

اعشری رپ افر اس ابت رپ ہک رہ املسمؿ ےس ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت رپ تعیب یک ابت ےننس افر اعاتع 

ریخوخایہ رکفں اگ، اوبزرہع ےتہک ںیہ ہک رضحت رجری ریض اہلل اعتیل ہنع بج وکیئ زیچ ےتچیب ایرخدیےت وت اس ےس ےتہک ہک دوھکی اھبیئ 

 وہ اایتخر رکول۔مہ وج زیچ مت ےس ےل رےہ ںیہ ہک فہ ںیمہ زایدہ دنسپ ےہ اس زیچ ےس وج مہ ںیہمت دے رےہ ںیہ ذہلا وج اچ



 

 

 رمعنب وعؿ، اخدل، ومسن، رمعف نب دیعس، رضحت اوبزرہع ریض اہلل اعتیل ہنع نب رمع نب رجری، رضحت رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 املسمؿ یک دمد اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ؿ یک دمد اک ایبؿاملسم

     1509    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوبْک، ًث٤ا٪ ابوطیبہ ٣ٌني، ابو٣ٌاویہ، ًث٤ا٪، جزیز رازی، واث١ ب٩ اسبان، ا٤ًع، ابوػاٟح، واػ١، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو بَِْکٕ َوًُِث٤َاُ٪ اب٨َِا ث٨ََا َوأػ١ُ بِ  َحذَّ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َوَجزٔیْز اٟزَّازٔیُّ ح و َحذَّ َٗ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ٩ُ أَبٔي َطِیَبَة ا

٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ثُِت  ا٢َ حُذِّ َٗ ا٢َ َوأػ١ْ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح َو ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا أَِسَباْن  ًََِّي َحذَّ َ ِبٔذ اِْل ًَ  ُ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة ث وا  ُ٘ َٔ ٥َّ اتَّ

َص اہللُ َّٔ ٧َِیا َن ٔب اٟذُّ بَّة ٩ِ٣ٔ ُِکَ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُِکِ َص  َّٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َن َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔب ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ بَّة ٩ِ٣ٔ ُِکَ ٨ِطُ ُِکِ ًَ  

َ ا رٔسٕ َیرسَّ ٌِ ًَََّي ٣ُ  َ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو٩ِ٣َ َیرسَّ ٔ ا ٧َِیا َیِو٦ ٠َِیطٔ فٔي اٟذُّ ًَ ََ اہللُ  َ ًَََّي ٣ُِش٥ٕٔ٠ َست  ََ َ ٔ َو٩ِ٣َ َست ة ٧َِیا َواِْلَٔخَ ٠ًََِیطٔ فٔي اٟذُّ ہللُ 

٥َِٟ یَِذُِکِ ًُِث٤َاُ٪  ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ًَِؤ٪ أَْٔیطٔ  ِبُذ فٔي  ٌَ ِٟ ِبٔذ ٣َا کَاَ٪ ا ٌَ ِٟ ِؤ٪ ا ًَ ٔ َواہللُ فٔي  ة ٔ  َواِْلَٔخَ او ٌَ ًَََّي ٩ًَِ أَبٔي ٣ُ  َ یََة َو٩ِ٣َ َیرسَّ

رٔسٕ  ٌِ ٣ُ 

اوبرکب، امثعؿ اوبہبیش ینعم، اوباعمفہی، امثعؿ، رجری رازی، فالث نب اابسط، اشمع، اوباصحل، فالص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل 

این یک یسک فیلکت وک ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک سج صخش ےن یسک املسمؿ یک د

دفر ایک اہلل اس رپ ایقتم ےک دؿ یک اکتفیل ںیم ےس اکی فیلکت ااھٹ دںی ےگ، سج ےن یسک دگنتتس ےس آاسین اک اعمہلم ایک اہلل اس 

وپیش رپ داین فآرخت ںیم آاسین اک اعمہلم رفامںیئ ےگ افر سج ےن یسک املسمؿ یک رپدہ وپیش یک، اہلل داین افر آرخت ںیم اس یک رپدہ 

ےت رکںی ےگ افر اہلل اعتیل اس فتق کت دنبہ یک دمد ںیم  ےگ ر ےت ںیہ ہک بج ہک فہ اےنپ اھبیئ یک دمد ںیم اگل راتہ ےہ۔ اامؾ اوبداؤ رفام



 

 

 ںیہ ہک امثعؿ ےن اوباعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ایک دحثی ںیم دگنتتس اک ذرک ںیہن ایک۔

ینعم، اوباعمفہی، امثعؿ، رجری رازی، فالث نب اابسط، اشمع، اوباصحل، فالص، رضحت اوبرہریہ ریض اوبرکب، امثعؿ اوبہبیش  :  رافی

 اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ یک دمد اک ایبؿ

     1510    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ ابو٣اٟک اطحعي، ربعي، حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ حُ  إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔيِّ ب٩ِٔ رٔحَ ٩ًَِ أَبٔي ٣َأٟٕک اِْلَِطَحعٔيِّ  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َة َحذَّ َٔ َّي َذِی ٥ُِٜ َػَّ ا٢َ ٧َبٔیُّ َٗ ا٢َ  َٗ

ْة  َٗ ٖٕ َػَذ زُو ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک١ُُّ ٣َ  اہللُ 

دمحمنب ریثک، ایفسؿ اوبامکل ایعجش، رہ ی، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہمترے یبن ےن رفامای ہک رہیکین دصہق 

 ےہ۔

 ت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنعدمحمنب ریثک، ایفسؿ اوبامکل ایعجش، رہ ی، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انومں وک دبےنل اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 انومں وک دبےنل اک ایبؿ

     1511    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًو٪ ٣شذد، ٫ظی٥، داؤد ب٩ ٤ًزو، ًبذاہلل ب٩ ابوزِکیا، حرضت ابواٟذرداء :  راوی

٤ِزٕو ًَ ٩ًَِ َداُوَد ب٩ِٔ  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َحذَّ َٗ ْد  ث٨ََا ٣َُشذَّ ٧َََا ح و َحذَّ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ِوٕ٪  ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  یَّا  َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َزَِکٔ ًَ  ٩ًَِ

َِٟ٘ٔیا٣َٔة بٔأَِس٤َائ٥ُِٜٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟذَّ  ًَِوَ٪ یَِو٦َ ا ٥ُِ تُِذ َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  َوأَِس٤َأئ آبَائ٥ُِٜٔ ِرَدأئ 

أَِحٔش٨ُوا أَِس٤َائ٥َُِٜ  َٓ 

م، داؤد نب رمعف، دبعاہلل نب اوبزرکای، رضحت اوبادلرداء رفام
 

ب

 

ص
ه

ےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعفنب وعؿ دسمد، 

 ےن رفامای ہک کشیب مت ایقتم ےک رفز اےنپ افر آابء ادجاد ےک انومں ےس اکپرے اجؤ ےگ ذہلا اےھچ انؾ راھک رکف۔

م، داؤد نب رمعف، دبعاہلل نب اوبزرکای، رضحت اوبادلرداء :  رافی
 

ب

 

ص
ه

 رمعفنب وعؿ دسمد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 انومں وک دبےنل اک ایبؿ

     1512    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ زیاد، ًباد ب٩ ًباد، ًبذاہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ   ٕ ًَبَّاد ًَبَّادُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٕ َسَبََلَ٪ َحذَّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ زٔیَاد َّي َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٤ًََُز 

ًَِبُذ اہللٔ  الَي  ٌَ ٔلَي اہللٔ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََحبُّ اِْلَِس٤َأئ إ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اہللُ  ًَ  َو

ےس اربامیہ نب زاید، ابعد نب ابعد، دبع اہلل، انعف، انب رمع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اہلل ےک زندکی بس 



 

 

 زایدہ دنسپدیہ انؾ دبعاہلل فدبعارلنمح ںیہ

 اربامیہ نب زاید، ابعد نب ابعد، دبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 انومں وک دبےنل اک ایبؿ

     1513    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 انؼاری ً٘ی١ ب٩ طبيَ حرضت ابووہب اٟحظَّم ٫ارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ہظا٦ ب٩ سٌیذ كاٟ٘اِي، ٣ح٤ذ ب٩ ٬٣اجز :  راوی

٤َُِٟضاجٔ  ُذ ب٩ُِ ا ٧َََا ٣َُح٤َّ َ َ ِْ أِيُّ أَ َ٘ ِٟ ا ٌٔیٕذ اٟلَّ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ثَنٔي َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ  ز

ُِٟحَظَّٔمِّ َو  ٩ًَِ أَبٔي َوصِٕب ا ِوا بٔأَِس٤َأئ ًَ٘ٔی١ُ اب٩ُِ َطبٔیٕب  ٥َ َتَش٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُط ُػِحَبْة  َٟ کَا٧َِت 

ا٦ْ َوأَ  َُٗضا َحارْٔث َوَص٤َّ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوأَِػَذ ًَ ًَِبُذ اہللٔ َو ٔلَي اہللٔ  ْب َو٣ُزَّ اِْل٧َِبَٔیأئ َوأََحبُّ اِْلَِس٤َأئ إ َبُحَضا رَحِ  ةُ ِٗ

ھا رج ااصنری لیقع نب ریبش رضحت اوبفبہ ایمشجل وہنجں ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

م

اھرفؿ نب دبع اہلل، اشہؾ نب دیعس عااقلین، دمحم نب 

 فآہل فملس یک تبحص اک رشػ احلص ایک رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اایبنء ےک انومں رپ اےنپ انؾ راھک

افر اہلل ےک زندکی بس ےس دنسپدیہ انؾ دبعاہلل فدبعارلنمح ںیہ افر بس ےس ےچس انؾ احرث فرامؾ ںیہ افر بس ےس ربے انؾ  رکف

 رحب افر رمہ ںیہ۔

ھا رج ااصنری لیقع نب ریبش رضحت اوبفبہ ایمشجل :  رافی

م

 اھرفؿ نب دبعاہلل، اشہؾ نب دیعس عااقلین، دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 انومں وک دبےنل اک ایبؿ

     1514    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١ ح٤اد، س٤٠ہ، ثابت، حرضت ا٧ص رضي اہلل  :  راوی

ِبٔذ اہللٔ ٌَ ا٢َ َذَصِبُت بٔ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ  َحذَّ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة إ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ُؤَٟذ َوا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ  َػَّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن َک َت٤ِْز  ٌَ ا٢َ َص١ِ ٣َ َٗ َُٟط  َّا  ي ٌٔ ُ َب ًََبائَٕة یَِض٨َأ ٥َ فٔي  َوَس٠َّ

ٔبيُّ  ١َ اٟؼَّ ٌَ َح َٓ أَِوَجَزص٩َُّ إٔیَّاُظ  َٓ اُظ  َٓ َز  َِ َٓ ُض٩َّ ث٥َُّ  َٛ ََل َٓ اص٩َُّ فٔي ٓٔیطٔ  َ٘ ِٟ َ أ َٓ ُِٟتطُ َت٤ََزإت  ٨َاَو َّي َٓ ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ُى  ٠َِیطٔ  یََت٤٠ََّ ًَ اہللُ 

ًَِبَذ اہللٔ  اُظ  ٤َِز َوَس٤َّ  َوَس٥ََّ٠ حُبُّ اِْلَِنَؼارٔ اٟتَّ

ومیس نب اامسلیع امحد، ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دبعاہلل نب ایب ب ہح وک اؿ یک دیپاشئ ےک 

 آپ اس فتق ابع ےچنہپ وہےئ اےنپ افٹن اک العج رک رےہ ےھت آپ فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ایگ

 ےن رفامای ہک ایک ریتے اسھت وجھکر ےہ ںیم ےن اہک یج اہں۔ رفامای ہک رھپ آپ ےن یئک وجھکرںی ںیل اںیہن اےنپ ہنم ںیم ڈاال اںیہن ابچای

اگل )زمہ ےس اھکےن اگل( وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رھپ ہچب اک ہنم وھکؽ رک فہ وجھکرںی اس ںیم ڈاؽ دںی وت فہ ہچب زابؿ الچےن

 ےن ااصنر یک وجھکر ےس تبحم وک التبای افر اس اک انؾ دبعاہلل راھک۔

 ومیس نب اامسلیع امحد، ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربے انؾ وک دبانل

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ وک دبانل

     1515    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٣شذد، یحیي ، ًبیذاہلل ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  َّ َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ث٨ََا َیِحیَي  ََ َحذَّ ا َٗ ْد  ٠َِیطٔ َح٨َِب١ٕ َو٣َُشذَّ ًَ ي اہللُ 

ا٢َ أ٧َِٔت َج٤ٔی٠َْة  َٗ ًَأػَیَة َو ََ اِس٥َ  َّ َُي  ٥َ  َوَس٠َّ

رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب لبنح، دسمد، ییحی، دیبع اہلل انعف، رضحت انب 

یض ےن، اعہیص، انؾ فایل وعرت اک انؾ دبؽ دای افر رفامای ہک وت، ، ہلیمج، ، ےہ۔ )اعہیص ےک ینعم انرفامین رکےن فایل۔ افر ہی رضحت رمع ر

 اہلل اعتیل ہنع یک  یٹی ںیھت۔

 ییحی ، دیبعاہلل انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ادمح نب لبنح، دسمد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ وک دبانل

     1516    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ح٤اد، ٟیث، یزیذ ب٩ ابوحبیب، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، زی٨ب ب٨ت ابوحرضت ٣ح٤ذ  ًیسي :  راوی

 ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء

٩ًَِ ٣َُح٤َّ   َٙ ذٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَزٔیَذ ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ٧َََا ا٠َِّٟیُث  َ َ ِْ ٕ أَ اد ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ًَ َحذَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  َلإئ أَ٪َّ ذٔ ب٩ِٔ 

َِٟت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ا َ٘ َٓ ِیُتَضا ٣ُزََّة  ا٢َ َس٤َّ َٗ ِیَت اب٨ََِتَک  َِٟتُط ٣َا َس٤َّ َ ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔي َس٤َ٠ََة َسأ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي  ًَ َّي اہللُ  َػَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ یُت بَزََّة  ِس٥ٔ ُس٤ِّ َٔ یَضا  َصَذا ا ا٢َ ٣َا نَُش٤ِّ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َِّ ٔ َِٟ ٥ُ٠ًَِ بٔأَص١ِٔ ا َُٔش٥ُِٜ اہللُ أَ وا أَِن ُّٛ ََ تُزَ  ٥َ َوَس٠َّ

وَصا َزی٨ََِب  ا٢َ َس٤ُّ َٗ 

یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب رمعف نب اطعء، زبنی تنب اوب رضحت دمحم نب رمعف نب اطعء ےس رفاتی 



 

 

ہک زبنی ریض اہلل اعتیل ہنع تنب اوبہملس ےن اؿ ےس وپاھچ ہک مت ےن اینپ  یٹی اک ایک انؾ راھک؟ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اس اک انؾ ےہ 

ر ربہ راھک ےہ۔ زبنی ےنہک ںیگل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس انؾ ےس عنم رفامای ےہ ریما انؾ ربہ راھک ایگ اھت۔ وت وضح

  رفامای ہک اےنپ آپ وک اپةکز ہن رقار دف مت ںیم ےس وج کین تخب ںیہ اؿ وک اہلل یہ اجاتن ےہ وت اوہنں ےن رفامای ہک رھپ مہ ایک انؾارکؾ ےن

 رںیھک؟ رفامای ہک اس اک انؾ زبنی روھک۔

 رضحت دمحم نب رمعف نب اطعءیسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب اوببیبح، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب رمعف نب اطعء، زبنی تنب اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ وک دبانل

     1517    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اسا٣ہ ب٩ اْذری٣شذد، بْش، بظيَ ب٩ ٣ی٤و٪، ٤ًہ  :  راوی

طٔ أَُسا٣َ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ثَنٔي َبٔظيَُ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ا٢َ َحذَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َی ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َذرٓٔیٕ أَ٪َّ َرُجَّل َحذَّ ِْ َة ب٩ِٔ أَ

 َّ َّٟٔذی٩َ أََتِوا َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٦ُ کَاَ٪ فٔي ا٨َّٟرَفٔ ا َٟطُ أَُِصَ ا٢ُ  َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ُی َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ي اہللُ 

ًَةُ  ا٢َ ب١َِ أ٧ََِت ُزِر َٗ  ٦ُ ا٢َ أ٧ََا أَُِصَ َٗ  اِس٤َُک 

مہ ااسہم نب ادخری ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےسج ارصاؾ اہک اجات اھت اؿ ولوگں ںیم اشلم 
ػ
اھت وج دسمد، رشب، س ری نب ومیمؿ، 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ آپ ےن اس ےس رفامای ہک ریتا ایک انؾ ےہ؟ اس ےن اہک ںیم، ارصؾ وہں آپ ےن 

 رفامای ہک ںیہن ہکلب وت زرہع ےہ۔

مہ ااسہم نب ادخری :  رافی
ػ
 دسمد، رشب، س ری نب ومیمؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ وک دبانل

     1518    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 واٟذ حرضت ہاِي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ربیٍ ب٩ ٧آٍ، یزیذ یٌني اب٩ ٣٘ذا٦ ب٩ حرضت رشیح ب٩ ہاِي اپ٨ے :  راوی

 ًَ یِٕح  ظٔ رُشَ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یِٕح  َذا٦ٔ ب٩ِٔ رُشَ ِ٘ ٔ٤ِٟ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ٩ًَِ َیزٔیَذ َی  ٍٕ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا اٟزَّبٔی ٔلَي َحذَّ َذ إ َٓ ا َو َّ٤َٟ َّطُ  ٩ِ أَبٔیطٔ َصا٧ٕٔئ أ٧َ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَاُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َذ َٓ  ٥َٜٔ َِٟح َبٔي ا ُض٥ِ ی٨َُِٜو٧َُط بٔأ ٌَ ِو٣ٔطٔ َس٤ٔ َٗ  ٍَ ٣َ

ُٔوا فٔي  َت٠َ ِْ ِومٔي إَٔذا ا َٗ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َٜٔ َِٟح ٥َٔ٠ تُِٜنَي أَبَا ا َٓ ُِٟح٥ُِٜ  َِٟیطٔ ا ٔ ٥َُٜ َوإ َِٟح ضَٔي لَٔکَ  َطِیٕئ إٔ٪َّ اہلَل صَُو ا ٤َُِٜت بَِی٨َُض٥ِ ََفَ َح َٓ أََتِؤِي 

 ٔ ا٢َ ل َٗ َٟٔذ  َو ِٟ ََٟک ٩ِ٣ٔ ا ٤َا  َٓ ٥َ ٣َا أَِحَش٩َ َصَذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ئِن  َ٘ ی ِٟرَفٔ ِبُذ اہللٔ ا ًَ یِْح َو٣ُِش٥ْٔ٠ َو ي رُشَ

 َٗ یِْح  ٠ُُِٗت رُشَ َََُص٥ُِ  ِٛ ٩ِ٤َ أَ َٓ ا٢َ  َٗ ١َ َْ ٩ِ َد ٠ِٔش٠ََة َوصَُو ٤٣َّٔ رَسَ اٟشِّ َٛ َّٟٔذی  یِْح َصَذا صَُو ا ا٢َ أَبُو َداُود رُشَ َٗ یِٕح  َٓأ٧ََِت أَبُو رُشَ ا٢َ 

ٕب  ١َ ٩ِ٣ٔ رٔسِ َْ ََ َوَذٟٔک أ٧َِطُ َد َ رَسَ بَاَب ُتِشت َٛ یِّحا  نٔي أَ٪َّ رُشَ َِ ا٢َ أَبُو َداُود َوب٠ََ َٗ  ََ َ  ُتِشت

نب دقماؾ نب رضحت رشحی نب اہین اےنپ فادل رضحت اہین ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج رعیب نب انعف، سیدی ینعی ا

مکحل فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس فدف انب رک ےئگ اینپ وقؾ ےک اسھت، وت آپ ےن اؿ ولوگں وک انس ہک اںیہن )اہین وک( اوبا

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن البای افر رفامای ہک کشیب وت اہلل اعتیل ےہ افر اسرے مکح ایس ےک یک تینک ےس اکپرےت ںیہ روسؽ اہلل یلص

ںیہ سپ وت ےن ویکں اوبامکحل تینک ریھک؟ اوہنں ےن اہک ہک ریمی وقؾ ںیم بج یسک اعمہلم ںیم االتخػ وہ اجےئ وت فہ ریمے اپس 

فر دفونں رفقی اس رپ رایض وہاجےت ںیہ اس ےیل ریمی تینک اوبامکحل ےہ آپ آےت ںیہ سپ ںیم اؿ ےک درایمؿ ہلصیف رک داتی وہں ا

ےن رفامای ہک یسک دقر ایھچ ابت ےہ ہی، ریتے ےنتک ڑلےک ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ریمے ہی ےٹیب ںیہ۔ رشحی، ملسم، افر دبع اہلل، رفامای ہک 

  ےہ۔اؿ ںیم ڑبا وکؿ ےہ رفامای ہک رشحی وت آپ ےن رفامای ہک سب وت اوبرشحی

 رعیب نب انعف، سیدی ینعی انب دقماؾ نب رضحت رشحی نب اہین اےنپ فادل رضحت اہین ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ وک دبانل

     1519    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب :  راوی

٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِٟزَّزَّ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ ظٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ   ٩ًَِ َجذِّ

ُ َوی٤ُِتَ  ِض١ُ یُوكَأ ََ اٟشَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ أ٧ََِت َسِض١ْ  َٗ ا٢َ َحزِْ٪  َٗ َُٟط ٣َا اِس٤َُک  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّطُ َػَّ َو٨ِ٨َُت أ٧َ َٓ ٌٔیْذ  ا٢َ َس َٗ َض٩ُ 

ََ ا َّ ا٢َ أَبُو َداُود َوَُي َٗ َذُظ حُزُو٧َْة  ٌِ ٥َٜٔ َسُیٔؼیب٨َُا َب َِٟح َت٠ََة َوَطِیَلإ٪ َوا ًَ ٕ َو ًَزٔیز أؾ َو ٌَ ِٟ ٥َ اِس٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨َّٟٔبيُّ َػَّ

ٌَٔث َوأَِرّؿا ُتَش  ٨ِ٤َُِٟب ٍَ ا ٔ َلح ـِ ٤ُِٟ بّا َس٤ّ٠ِا َوَسَّمَّ ا اُظ صَٔظا٣ّا َوَسَّمَّ رَحِ ََٓش٤َّ إب َوحَُبإب َؤطَضإب  اَصا َوَُغَ َة َس٤َّ ًَرٔفَ َّمَّ 

ؤیَ َْ  ِِ ٔ َوَسَّمَّ بَنٔي ٣ُ اص٥ُِ بَنٔي اٟزِِّطَذة ُِٟضَذی َوب٨َُو اٟز٧َِِّیٔة َس٤َّ َب ا ٌِ اُظ َط َٟةٔ َس٤َّ ََل َـّ َب اٟ ٌِ َة َوَط ا٢َ أَبُو رٔضَ َٗ َة بَنٔي رِٔطَذَة 

تَٔؼارٔ  ِْ ُت أََسا٧ٔیَذَصا َٟٔٔل ِٛ  َداُود َتَز

 اےنپ فادل ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت دیعس نب ابیسمل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک ریتا ایک انؾ ےہ؟ اوہنں ےن اہک زحؿ۔ آپ ےن رفامای ہک ںیہن مت لہس وہ۔ اوہنں ےن اہک 

ؽ ہن ایک( دیعس ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک رامرے ہک لہس وک وت ولگ رفدنےت افر اےس ذلیل رکےت ںیہ۔ )آپ اک التبای وہا انؾ وبق

لہ اخدناؿ ںیم ھچک یگنت افر یتخس آےن فایل ےہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعص زعسی اہلل اک انؾ

 

، ؼی

ؾ دبؽ رک اشہؾ رھک دای۔ رحب )گنج( اک )تخس وخ( اطیشؿ، مکح افر رغاب )وکے( ةحب اہشب وک دبؽ دای۔ آپ ےن اہشب اک ان

ررہ )رجنب( اھت۔ اس اک انؾ دبؽ رک۔ رضخہ

 

ؼض
 رھک دای۔ سج زنیم اک انؾ 

 

 عب
ی

 

مت
ع )ےنٹیل فاال( دبؽ رک 

ح 
ع

 

مص

 انؾ دبؽ رک ملس )حلص( رھک دای۔ 

 اک انؾ دب

 

ی ة

 

ؽ رک ونبارلادش افر ینب وغمہی اک )رسزبس( رھک دای۔ بعش االضلہل )رمگایہ یک فادی( اک دبؽ رک بعش ادہلی رھک دای۔ ونبازلن

 دبؽ رک ینب ردشہ رھک دای۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اؿ بس یک ااسدین وخػ وطاتل ےس وھچڑ دی ںیہ۔

 ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت دیعس نب ابیسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ وک دبانل

     1520    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، ٫اط٥ ب٩ ٗاس٥، ابوً٘ی١، ٣حاٟذ ب٩ سٌیذ، طٌبي حرضت ٣رسوٚ :  راوی

ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ٩ًَِ َحذَّ ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔیٕذ  ث٨ََا ٣َُحأُٟذ ب٩ُِ َس ًَ٘ٔی١ٕ َحذَّ ث٨ََا أَبُو  أس٥ٔ َحذَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا َحذَّ

 َٓ  َٔ ُٚ ب٩ُِ اِْلَِجَذ و ٠ُُِٗت ٣َرِسُ ا٢َ ٩ِ٣َ أ٧ََِت  َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ أب َرضَٔي اہللُ  َِٟخلَّ َٟ٘ٔیُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ا٢َ ٤ًَُزُ ٣َرِسُ ُت َرُسو٢َ َ٘ ٌِ َس٤ٔ

َُ َطِیَلاْ٪  و٢ُ اِْلَِجُذ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

اوبرکب نب اوبہبیش، اھمش نب اقمس، اوبلیقع، اجمدل نب دیعس، یبعش رضحت رسمفؼ رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت رمعنب ااطخلب ےس الم وت 

االدجع وت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل اوہنں ےن اہک ہک مت وکؿ وہ؟ ںیم ےن اہک رسمفؼ نب 

 ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ رفامےت ےھت ہک ادجع اطیشؿ اک انؾ ےہ۔

 اوبرکب نب اوبہبیش، اھمش نب اقمس، اوبلیقع، اجمدل نب دیعس، یبعش رضحت رسمفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ وک دبانل

     1521    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، زہيَ، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، ٫َل٢، یشاٖ، ربیٍ ب٩ ٤ًیَل، حرضت س٤زہ ب٩ ج٨ذب :  راوی

ث٨ََا  ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُیِ َحذَّ ٩ًَِ َربٔی  ٕٖ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َیَشا  ٔ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ ا َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٠ََة 



 

 

يَنَّ ََُُل٣ََک َیَشاّرا  ََ ُتَش٤ِّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ََّک ُج٨ُِذٕب  إ٧ٔ َٓ ٠ََِٓح  ََ أَ ََ ٧َحٔیّحا َو ََ َربَاّحا َو َو

ًَََّيَّ  ََل َتزٔیَذ٪َّ  َٓ  ٍْ ٤ََّا ص٩َُّ أَِربَ ََ إ٧ٔ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ و٢ُ أَث٥ََّ صَُو  ُ٘  َت

ی ل ، رضحت رمسہ نب دنجب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
م
ػ

ی، زریہ، وصنمر نب رمتعم، الھؽ، اسیػ، رعیب نب 

ی ل
ف

 

ب

فملس 

فہ ےہ  ےن رفامای اےنپ الغؾ اک انؾ رابح )عفن( اسیر )وہستل( حیجن )اکایمیب( افر احلف )الفح فاکایمیب( ہن روھک ویکہکن مت اےس وہکےگ ہک ایک

 اہیں؟ دفرسا ےہک اگ ںیہن سب یہی اچر ںیہ ونممہع سپ ھجم رپ زایدہ تم رکف۔

ی، زریہ، وصنمر نب رمتعم، الھؽ، اسیػ،  :  رافی

ی ل
ف

 

ب

ی ل ، رضحت رمسہ نب دنجب
م
ػ

 رعیب نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ وک دبانل

     1522    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت س٤زہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہاح٤ذب٩ ح٨ب١، ٣ٌت٤ز، رٛين،  :  راوی

 َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُث  يَِن یَُحذِّ َٛ ُت اٟزُّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

َة أَِس٤َ  ٌَ ٨َا أَِرَب َ٘ َ َرٗٔی ا َوَربَاّحا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ نَُشَّمِّ ٌّ ٔ ٠ََح َوَیَشاّرا َو٧َآ ِٓ  إئ أَ

ادمحنب لبنح، رمتعم، رنیک، رضحت رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اس ےس 

 ہک مہ اےنپ الغومں اک اچر انومں ںیم ےس وکیئ انؾ رںیھک۔ احلف، اسیر، انعف، افر رابح۔

 ادمحنب لبنح، رمتعم، رنیک، رضحت رمسہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ وک دبانل

     1523    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َجا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔي ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َّي َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ بٔز

٠َیِ  ًَ ٤ًَُِع اہللُ  َ ا٢َ اِْل َٗ َة  َٛ ٠ََح َوبََز ِٓ ا َوأَ ٌّ ٔ وا ٧َآ تٔي أَِ٪ ُیَش٤ُّ ٥َ إِٔ٪ ًِٔظُت إِٔ٪ َطاَئ اہللُ أ٧ََِهي أ٣َُّ ا أ٦َِ طٔ َوَس٠َّ ٌّ ٔ ََ أَِدرٔی َذَِکَ ٧َآ َو

ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ  ََ وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ ُة  َٛ و٢ُ إَٔذا َجاَئ أَث٥ََّ بََز ُ٘ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ َی َٓ ٠َِیطٔ ََ  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ َرَوی أَبُو اٟزُّبَيَِ

ةَ  َٛ ٥ِ یَِذُِکِ بََز َٟ ٥َ ٧َِحَوُظ   َوَس٠َّ

 اوبرکب نب اوبہبیش، دمحم نب دیبع، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ارگ ںیم زدنہ راہ اینپ اتم وک عنم رکفں اگ ااشنء اہلل اعتیل ہک فہ انعف، احلف، ربتک انؾ رںیھک۔ اشمع ےتہک ںیہ ہک ےھجم ںیہن ےن رفامای ہک

 ولعمؾ ہک انعف اک ذرک ایک ای ںیہن۔ ویکہکن آدیم ےہک اگ ربتک ےہ؟ وتولگ ںیہک ےگ ںیہن۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اوبازلریب ےن اجرب

 ےس ایس ےک لثم رفاتی ایک ےہ۔ اس ںیم ربتک اک ذرک ںیہن ےہ۔ نع ایبنل

 اوبرکب نب اوبہبیش، دمحم نب دیبع، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 انؾ وک دبانلربے 

     1524    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ًیی٨ہ، ابوز٧اد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٠َِیطٔ  َحذَّ ًَ َّي اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َیِب٠ُ ٔد  اِْلرَِعَ

 َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َرُج١ْ َتَشَّمَّ ٠٣ََٔک اِْل٣َََِلٔک  الَي یَِو٦َ ا ٌَ ٍُ اِس٥ٕ ٨ًَِٔذ اہللٔ َتَباَرَک َوَت ٨َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ِیُب ب٩ُِ َوَس٠َّ ٌَ ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ ُط

نَي اِس٥ٕ أَبٔي حَ  ِْ َ ا٢َ أ َٗ  ٔ ٔ بٔإِٔس٨َادٔظ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد  ٤ِزََة 

ادمح نب لبنح، ایفسؿ،  ،ہنی، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت اچنہپےت 

فہ وہاگ سج وک کلم االالمک )اشنہشہ( اہک اجات وہےئ رفاتی رکےت ںیہ ہک ایقتم ےک رفز اہلل ےک زندکی بس ےس رخاب انؾ فاال 

ع ےک 

 

ی

 

د

وہاگ )ایاہمراہج فریغہ( اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک بیعش نب ایب زمحہ ےن اوبازلاند ےس رفاتی ایک اس ںیم ا

 اجبےئ اانخء اک ظفل ےہ۔

 ہلل اعتیل ہنعادمح نب لبنح، ایفسؿ،  ،ہنی، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااقلب اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااقلب اک ایبؿ

     1525    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت جبيَہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ اٟـحاک ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، داؤد، ًا٣ز، :  راوی

حَّ  َـّ َََة ب٩ُِ اٟ ثَنٔي أَبُو َجبٔي ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ َداُوَد  ث٨ََا ُوَصِیْب  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔ َحذَّ َِٟت َصٔذظ ا٢َ ٓٔی٨َا ٧َزَ َٗ أک 

 ِٟ َ ََ َت٨َابَزُوا بٔاِْل ٠ًََِیطٔ اِْلَیُة فٔي بَنٔي َس٤َ٠ََة َو َّي اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَ ٔذ٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ َذ اِْلٔی٤َأ٪  ٌِ ُٚ َب ُُٔشو ِٟ ِس٥ُ ا َٔ أب بٔئَِص ا َ٘

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٌَ َح َٓ ُط اِس٤َأ٪ أَِو ثَََلثَْة  َٟ ََّ َو ٔ َِٟیَص ٨٣َّٔا َرُج١ْ إ ٥َ َو و٢ُ َیا ََُٓل َوَس٠َّ ُ٘ وُٟوَ٪ ٣َِط یَا َی ُ٘ َی َٓ  ٪ُ

أب  َ٘ ِٟ َ ََ َت٨َابَزُوا بٔاِْل ٔ اِْلیَُة َو َِٟت صَٔذظ ٔ أ٧ُِز َٓ ِس٥ٔ  َٔ ُب ٩ِ٣ٔ َصَذا ا ـَ ِِ َُّط َی  َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ
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فا ث 
ُ
ر

 

َ ن َ
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  ن
َ
ل
َ
، داؤد، اعرم، رضحت ریبجہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااحضلک ےتہک ںیہ ہک ہی آتی ف ی ب 

َ ومیس نب اامسلیع، فه
ْ

ئ

ِ
 

 ب
ِ
َ ب

 

ْل
َ
ْلَ 

 ہک اکی دفرسے وک ربے ااقلابت ےس تم اکپرف اامیؿ ےک دعب ربا انؾ رانھک اہنتی ربا ےہ۔ رامرے )ونبہملس( ےک 
ُ
و ؼ ُ
ص
لْفُ

 ا
ُ
اِل ْْس

ابرے ںیم انزؽ وہیئ اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے اہں رشتفی الےئ رامرے اہں وکیئ ااسی صخش 

 ںیہن اھت ہک اس ےک دف ای نیت انومں ںیم انؾ ہن وہں۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتہک ہک اے الفں وت فہ ےتہک ہک ای روسؽ اہلل
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ل
َ
  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےیہ ویکہکن اس انؾ ےس فہ ہصغ وہ اجات ےہ وت ہی آتی انزؽ وہیئ۔ ف

ُ
اِل ْْس

 ۔
ُ
و ؼ ُ
ص
لْفُ

 ا

، داؤد، اعرم، رضحت ریبجہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب ااحضلک :  رافی ی ب 
 ومیس نب اامسلیع، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اوبٰیسیع تینک رےنھک اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تینک رےنھک اک ایبؿاوبٰیسیع 

     1526    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫ارو٪ زیذب٩ ابوزرٗاہ، ہظا٦ ب٩ سٌیذ، حرضت زیذ ب٩ اس٥٠ :  راوی

 ٩ًَِ ٕذ  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَبٔي َحذَّ أئ َحذَّ َٗ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِذٔ ب٩ِٔ أَبٔي اٟزَِّر ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ َحذَّ َزیِذٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ 

 ٔ َّي بٔأَب َبَة َتَٜن ٌِ َََة ب٩َِ ُط ٤ُِِٟٔي َّي أَبَا ًٔیَسي َوأَ٪َّ ا َٜن ُط َت َٟ َب اب٨ِّا  ٨ًَِطُ َْضَ أب َرضَٔي اہللُ  َِٟخلَّ ٔٔیَک ا َٟطُ ٤ًَُزُ أ٣ََا َیِٜ ا٢َ  َ٘ َٓ ي ًٔیَسي 

ًَِبٔذ اہللٔ  َبٔي  ٠َیِ  أَِ٪ تُِٜنَي بٔأ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٨َّأِي  َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َ٘ ِذ َٓ َٗ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

٥ِ٠َ َیز٢َِ یُِٜنَي بٔأَبٔي  َٓ َّا فٔي َج٠َِحت٨َٔا  َ َوإ٧ٔ
٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبٔطٔ َو٣َا َتأََخَّ ذَّ َ٘ ُط ٣َا َت َٟ َّي َص٠ََک ُرُٔفَ   ًَِبذٔ اہللٔ َحت

اھرفؿ زدینب اوبزراقہ، اشہؾ نب دیعس، رضحت زدی نب املس اےنپ فادل املس ےس رفاتی رکےت ںیہ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع 

 نب اطخب ےن اےنپ اکی ےٹیب وک اس ابت رپ امرا ہک اس ےن تینک اوبیسیع ریھک، رضحت  ریغہ نب ہبعش ےن اوبیسیع تینک ریھک وت



 

 

رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اؿ ےس اہک ہک ایک اہمترے ےیل اوبدبع اہلل اکیف ںیہن اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ر فآہل فملس ےن ریمی ہی تینک ریھک ےہ وت رضحت رمع ےن رفامای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اےلگ ےلھچپ انگہ شخب دےیئ ےئگ ےھت اف

گ اےنپ ےسیج ولوگں ںیم ر ےت ںیہ وتولوگں وک ہی ہبش وہاگ ہک رضحت ٰیسیع ےک ابپ یھب ےھت۔ انچہچن رھپ فہ ہشیمہ اوبدبعاؽ ہل یک مہ ول

 تینک اکپرے اجےت۔

 اھرفؿ زدینب اوبزراقہ، اشہؾ نب دیعس، رضحت زدی نب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغ ےک ےٹیب وک اے ریمے ےٹیب ہہک رک اکپران

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ریغ ےک ےٹیب وک اے ریمے ےٹیب ہہک رک اکپران

     1527    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣حبوب جٌذ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٤ًزو ب٩ ًو٪، ٣شذد، اب٩ ٣حبوب، ابوًوا٧ہ، ابوًث٤ا٪  :  راوی

ث٨ََا أَبُو اُٟوا َحذَّ َٗ ُذ ب٩ُِ ٣َِحبُوٕب  ْد َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٧َََا ح و َحذَّ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ِوٕ٪  ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  اُظ  َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي ًُِث٤َاَ٪ َوَس٤َّ ًََوا٧ََة 

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  َذ  ٌِ َِٟح ُت َیِحیَي ب٩َِ اب٩ُِ ٣َِحبُوٕب ا ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َس٤ٔ َٗ ُط َیا بُنَيَّ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  أٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

َِٟحذٔیٔث  ثٔيَُ ا َٛ و٢ُ  ُ٘ ٔذ ب٩ِٔ ٣َِحبُوٕب َوَی ًَََّي ٣َُح٤َّ ٌٔيٕن یُِثنٔي  ٣َ 

دعج، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل رمعف نب وعؿ، دسمد، انب وبحمب، اوبوعاہن، اوبامثعؿ انب وبحمب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن اے ریمے ےٹیب ہہک رک اکپرا۔

 رمعف نب وعؿ، دسمد، انب وبحمب، اوبوعاہن، اوبامثعؿ انب وبحمب دعج، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اوباقمس تینک رانھک

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اوباقمس تینک رانھک

     1528    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہ ٣شذد، ابوبْک ب٩ ابوطیبہ سٔیا٪ ایوب سختیاِي، ٣ح٤ذ ب٩ سيَی٩، حرضت ابوہزیزہ رضي :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَ  ِختَٔیأِيِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب اٟشَّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ََ َحذَّ ا َٗ ْد َوأَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔذ ب٩ِٔ ٔسئَی٩َ  َّ٤

ِوا  ٥َ َتَش٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي َٗ َذَٟٔک َرَواُظ أَبُو َػأٟٕح  َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ ََ َتِٜت٨َُوا ب٨َُِٜٔیتٔي  بٔاِسَّٔم َو

َِٟیِظ  َ٪ ا ٕ َوُس٠َامِیَ ٩ًَِ َجابٔز ذٔ  ٌِ َِٟح ٕ َوَسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ َذَٟٔک رَٔوایَُة أَبٔي ُس َٛ ٕ َواب٩ِٔ صَُزیَِزَة َو ٩ًَِ َجابٔز یِّ  ٨ِ٤َُِٟٜذٔرٔ ُْکٔ ا

ٕ ٧َِحَوص٥ُِ َوأ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک   ٩ًَِ َجابٔز

دسمد، اوبرکب نب اوبہبیش ایفسؿ اویب ایتخسین، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 تم انبؤ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس رطح اس دحثی ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ریما انؾ راھک رکف نکیل ریمی تینک وک اینپ تینک

وک اوباصحل ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ایک ےہ ایفسؿ نع اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع یک رفاتی یھب ایس رطح رمفی ےہ 

رری نع اجرب افر ا
ک

 

 س
لت

نب ادکنملر نع اجرب یک رفاتی یھب ایس رطح رمفی افر اسمل نب ایب ادعجل نع اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع افر امیلسؿ ا

 ےہ۔

 دسمد، اوبرکب نب اوبہبیش ایفسؿ اویب ایتخسین، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿادب اک ایب :   ابب



 

 

 اوباقمس تینک رانھک

     1529    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ابوزبيَ، حرضت جابز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟزُّبَيَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ا٢َ ٩ِ٣َ َتَشَّمَّ بٔاِسَّٔم َحذَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

 ٌِ ٤َِٟ ا٢َ أَبُو َداُود َوَرَوی بَٔضَذا ا َٗ ََل یََتَشَّمَّ بٔاِسَّٔم  َٓ َّي ب٨َُِٜٔیتٔي  َٜن َّي ب٨َُِٜٔیتٔي َو٩ِ٣َ َت َٜن ََل یََت َٓ ٩ِ ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِحََلَ٪  نَي اب٩ُِ 

ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ أَبٔي صَُزیَِزَة َو  َذَٟٔک رَٔوایَُة  َٛ ًَََّي اٟزَِّوایََتئِن َو ا  ّٔ ٔ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة ٣ُِخَت٠ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔي ُزِر ٩ًَِ أَبٔي ُرؤَی  ٤َِزَة  ًَ ٩ٔ أَبٔي 

ٔ َو  ا٢َ أَبُو اٟزُّبَيَِ َٗ ًَََّي ٣َا  ِورٔیُّ َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٕ ٓٔیطٔ َرَواُظ اٟثَّ ٔ ُت٠ ِْ ا٢َ اب٩ُِ صَُزیَِزَة ا َٗ ًَََّي ٣َا  ١ُٔ٘ ب٩ُِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ٌِ َرَواُظ ٣َ

ا َٕ ٓٔیطٔ َح٤َّ َت٠َ ِْ َٟئِن ا ِو َ٘ ِٟ ًَََّي ا ا  ـّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَِی ًَََّي ٣ُوَسي ب٩ِٔ َیَشإر  َٕ ٓٔیطٔ  ٔ ُت٠ ِْ أٟٕذ َواب٩ُِ أَبٔي ٔسئَی٩َ َوا َْ دُ ب٩ُِ 

 َُٓذیِٕک 

رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک  ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اوبزریب،

 سج ےن ریما انؾ راھک ریمی تینک ہن رےھک افر سج ےن ریمی تینک اایتخر یک فہ ریما انؾ ہن رےھک۔ اامؾ اوبداؤد ےن رفامای ہک اس ینعم یک

 اہلل اعتیل ہنع رمفی ےہ افر اوبزرہع ےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس دفونں دحثی انب الجعؿ نع اہیب نع ایب رہریہ ریض

رفاایت ےس ھچک فلتخم ایبؿ ایک ےہ افر اس رطح دبعارلنمح نب ایب رمعہ نب ایب رہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یک رفاتی ںیم یھب االتخػ 

اوبازلریب ےن رفامای افر لقعم نب دیبع اہلل ےن انب ریسنی یک رطح ایک ایگ ےہ وثری افر انب رججی ےن ایس رطح رفاتی ایک شیج ہک 

رفاتی ایک اس ںیم ومٰیس نب اسیر نع ایب رہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یک رفاتی رپ االتخػ ایک ایگ دفاوقاؽ رپ اکی ںیم امحد نب اخدل ےن 

 االتخػ ایک افر انب ایب دفکی ےن االتخػ ایک ےہ۔

 اربامیہ، اشہؾ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل ہنعملسم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انؾ افر تینک دفونں وک عمج رکیکین ااجزت ےہ



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 انؾ افر تینک دفونں وک عمج رکیکین ااجزت ےہ

     1530    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ وابوبْک، ابي طیبہ، ابواسا٣ہ، ْٓط، ٨٣ذر، حرضت ٣ح٤ذ ب٩ ح٨یٔہ :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣ ٩ًَِ ٨ِ٣ُٔذٕر  ٩ًَِ ِْٓٔطٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ََ َحذَّ ا َٗ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َوأَبُو بَِْکٕ اب٨َِا أَبٔي َطِیَبَة  ا٢َ َح٤َّ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔٔیَّةٔ  َِٟح٨َ ذٔ اب٩ِٔ ا

 ٔ ٨ِّیطٔ ب َٛ ُ یطٔ بٔاِس٤َٔک َوأ َْٟذ أَُس٤ِّ ذَٔک َو ٌِ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إِٔ٪ ُؤَٟذ لٔي ٩ِ٣ٔ َب ١ِ أَبُو ًََّٔيٌّ َرح٤َُٔط اہللُ  ُ٘ ٥َِٟ َی ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨َُِٜیتَٔک 

ََل  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ًََّٔيٌّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِْکٕ  َّي اہللُ   ٦ ٨٠َّٟٔٔبيِّ َػَّ

 امثعؿ فاوبرکب، ایب ہبیش، اوبااسہم، رطف، ذنمر، رضحت دمحم نب اہفینحل رفامےت ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم

دیپا وہا وت اےس اہمترا فاال انؾ روھکں اگ افر  ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک ہک ارگ آپ ےک دعب ریمے اہیں وکیئ ڑلاک

آپ یک تینک روھکں اگ آپ ےن رفامای ہک  کیھ ےہ اوبرکب نب ایب ہبیش ےن اینپ رفاتی ںیم تلق ںیہن اہک ہکلب اہک ہک رضحت یلع ےن 

 آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہک

 رضحت دمحم نب ہفینحامثعؿ فاوبرکب، ایب ہبیش، اوبااسہم، رطف، ذنمر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 انؾ افر تینک دفونں وک عمج رکیکین ااجزت ےہ

     1531    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزا٪، ححبي، جذہ، سٔیہ ب٨ت طیبہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہنٔیَّي، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ َة ب٨ِٔٔت َطِیَبَة  ٔٔیَّ تٔطٔ َػ ٩ًَِ َجذَّ َِٟحَحٔبيُّ  ُذ ب٩ُِ ٤ًَِٔزاَ٪ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َِٟت َجائَِت َحذَّ ا َٗ ٨ًََِضا  َظَة َرضَٔي اہللُ 



 

 

ٔلَي َرُسو٢ٔ  ّذ  ا٣َِزأَْة إ ِیُتطُ ٣َُح٤َّ َش٤َّ َٓ َِٟذُت ََُُل٣ّا  ِذ َو َٗ ِّي  ِٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨َِّیُتطُ أَبَا اہللٔ َػَّ َٛ ا َو

٨َِیتٔي أَِو  ُٛ  ٦َ َّٟٔذی أََح١َّ اِسَّٔم َورَحَّ ا٢َ ٣َا ا َ٘ َٓ ُظ َذَٟٔک  ََّک َتِْکَ َُٓذِٔکَ لٔي أ٧َ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٨َِیتٔي َوأََح١َّ اِسَّٔم ا ُٛ  ٦َ َّٟٔذی رَحَّ  ٣َا ا

ی، دجہ، ہیفس تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اکی وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع   

ح ب
خ

ی، دمحم نب رمعاؿ، 

ی ل
ف

 

ب

وک انج ےہ افر اس اک انؾ دمحم راھک ےہ افر اس  فآہل فملس ےک اپس آیئ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اکی ڑلےک

ر یک تینک اوبااقلمس ریھک ےہ ریمے اسےنم ذترکہ ایک ایگ ہک ااسی رکان آپ وک اندنسپ ےہ رفامای ہک سک فہج ےس ریما انؾ رانھک اجزئ وہ اف

 ریمی تینک رحاؾ وہ اجےئ ای رفامای ریمی تینک رحاؾ وہ افر ریم اانؾ الحؽ وہاجےئ۔

ی، دجہ، ہیفس تنب ہبیش، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی  

ح ب
خ

ی، دمحم نب رمعاؿ، 

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغب ڑلےک ےک تینک رےنھک اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ریغب ڑلےک ےک تینک رےنھک اک ایبؿ

     1532    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١ ح٤اد، ثابت حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ثَابْٔت  َّي اہللُ  َػَّ

٠ًََِیطٔ ا٨َّٟ   ١َ َْ َذ َٓ ٤ََٓاَت  ُب بٔطٔ  ٌَ ْز َی٠ِ َِ َٟطُ نُ ٕ َوکَاَ٪  َْ یُِٜنَي أَبَا ٤ًَُيَِ ٠َِی٨َا َولٔي أَْخ َػِٔي ًَ  ١ُ ُْ ٥َ َذاَت یَِذ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔبيُّ َػَّ

اُٟ  َٗ ا٢َ ٣َا َطأ٧ُُِط  َ٘ َٓ آُظ َحزٔی٨ّا  يَُِ َیِو٦ٕ ََفَ َِ ١َ ا٨ُّٟ ٌَ َٓ ٕ ٣َا  ا٢َ یَا أَبَا ٤ًَُيَِ َ٘ َٓ زُُظ  َِ  وا ٣َاَت نُ

ومیس نب اامسلیع امحد، اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے اپس 

راتھک اھت۔ اس یک اکی ڑچای یھت سج ےس فہ الیھک رکات اھت فہ ڑچای رم رشتفی الای رکےت ےھت۔ افر ریما اکی وھچاٹ اھبیئ اھت وج اوبریمع تینک 



 

 

یئگ اکی رفز وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک اپس ےئگ وت اےس داھکی ہک نیگمغ اھٹیب ےہ آپ ےن رفامای ہک اس اک ایک احؽ 

 اعتیل ہنع وھچیٹ ڑچای وک ایک ایک۔ ےہ؟ ولوگں ےن اہک اس یک ڑچای رم یئگ آپ ےن رفامای ہک اے اوبریمع ریض اہلل

 ومیس نب اامسلیع امحد، اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت ےک ےیل تینک اایتخر رکان

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تینک اایتخر رکانوعرت ےک ےیل 

     1533    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، س٠امی٪ ب٩ رحب ٣ٌني، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ رعوہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َ ِٟ ٕب ا ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ْد َوُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٨ًََِضا َحذَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  رُعِ

 ِْ نٔي اب٩ِ ا ٌِ ًَِبذٔ اہللٔ َی َتنٔي بٔاب٨ِٔٔک  ِٛ ا َٓ ا٢َ  َٗ نّي  ُٛ َُٟض٩َّ  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ک١ُُّ َػَواحٔٔبي  ا َٗ ََّضا  ًَِبذٔ اہللٔ أ٧َ ْد  ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ُتَضا 

ََا٧َِت  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ َ ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٧ ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ا  ٌّ ٤َْز َج٤ٔی ٌِ ٕ َو٣َ ا٦ اُ٪ ب٩ُِ َت٤َّ ا٢َ َُقَّ َٗ ا٢َ أَبُو َداُود َوَصََٜذا  َٗ ًَِبٔذ اہللٔ  َّي بٔأ٦ُِّ  َٜن ِحَوُظ تُ

 َ٨ ٌِ َٗ ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َو٣َِش٤َ٠َُة ب٩ُِ  َذَٟٔک َح٤َّ َٛ ٔ ب٩ِٔ َح٤ِزََة َو ًَبَّاد  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ا٢َ أَبُو َوَرَواُظ أَبُو أَُسا٣ََة  َٗ ٤َا  َٛ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٕب 

 أَُسا٣َةَ 

دسمد، امیلسؿ نب رحب ینعم، امحد، اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای 

ن ںیہ آپ ےن رفامای ہک مت یھب
 
ت

 

 ی
ت

 

کی

 اےنپ ےٹیب دبعاہلل یک تینک رھک ول۔ ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی امتؾ ویلیہسں یک 

دسمد رفامےت ںیہ ہک دبعاہلل نب زریب ںیہ، انچہچن رھپ فہ اؾ دبعاہلل ےس اکپری اجیت ںیھت۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس رطح رقاؿ 

نب زمحہ ےک رطقی ےس نب امتؾ افر رمعم ےن اشہؾ ےس اس دحثی وک رفاتی ایک ےہ اس ےک لثم۔ افر اوبااسہم ےن نع اشہؾ نع ابعد 

اےس رفاتی ایک ےہ ایس رطح امحد نب ہملس فہملسم نب بنعق ےن اشہؾ ےس اوبااسہم یک رفاتی ےک لثم ایس دحثی وک رفاتی ایک 



 

 

 ےہ۔

 دسمد، امیلسؿ نب رحب ینعم، امحد، اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینعم زیخ الکؾ رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ینعم زیخ الکؾ رکےن اک ایبؿ

     1534    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٘یہ ب٩ وٟیذ، ؿبارہ ب٩ ٣اٟک حرضمي، ًبذاٟزح٩٤ ب٩ جبيَ ب٩ نٔی١، حرضت سٔیا٪ ب٩ حیوة ب٩ رشیح حزرمي،  :  راوی

 اسیذ اٟحرضمي

٩ًَِ ُؿَباَرَة  َِٟؤٟیذٔ  ُة ب٩ُِ ا ث٨ََا َب٘ٔیَّ مٔيُّ إ٣َٔا٦ُ ٣َِشحٔذٔ ح٤َِٔؽ َحذَّ َِٟحرِضَ یِٕح ا ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحذَّ مٔيِّ  َِٟحرِضَ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ا

ُت َر  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ مٔيِّ  َِٟحرِضَ َیاَ٪ ب٩ِٔ أَٔسیٕذ ا ِٔ ٩ًَِ ُس ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ يَِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ًَ ٠َِیطٔ ٩ًَِ  ًَ َّي اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ْٚ ََٟک بٔطٔ ٣َُؼذِّ اَک َحٔذیّثا صَُو  َْ َث أَ ََِت َْٔیا٧َّة أَِ٪ تَُحذِّ ُ َ َٛ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی َٟطُ بٔطٔ کَاذْٔب  َوَس٠َّ  َوأ٧ََِت 

ویحۃ نب رشحی زحریم، ہیقب نب فدیل، ابضرہ نب امکل رضحیم، دبعارلنمح نب ریبج نب لیفن، رضحت ایفسؿ نب ادیس ارضحلیم رفامےت ںیہ 

 ےس ایسی وگتفگ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک تہب ڑبی ایختن ےہ ہی ابت ہک مت اےنپ اھبیئ

 رکف ہک فہ اہمتری اس وگتفگ وک چس ایخؽ رکے افر مت یف اولاعق اس وگتفگ ےک ذرہعی وھجٹ وبؽ رےہ وہ۔

 ویحۃ نب رشحی زحریم، ہیقب نب فدیل، ابضرہ نب امکل رضحیم، دبعارلنمح نب ریبج نب لیفن، رضحت ایفسؿ نب ادیس ارضحلیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الکؾ ںیم زومع ےنہک اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الکؾ ںیم زومع ےنہک اک ایبؿ

     1535    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوَٗلبہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہابوبْک ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، اوزاعي، یحیي ، حرضت  :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  ٩ًَِ َیِحیَي  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ   ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ أَِو َحذَّ ٕ ْٔلَبٔي  ود ٌُ ا٢َ أَبُو ٣َِش

 ٌِ ودٕ ٣َا َس٤ٔ ٌُ ًَِبٔذ اہللٔ ْٔلَبٔي ٣َِش ا٢َ أَبُو  َّي َٗ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَُوا  و٢ُ فٔي َز ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 َٔ ِبٔذ اہللٔ َصَذا حَُذِی ًَ ا٢َ أَبُو َداُود أَبُو  َٗ ٤ًَُوا  ُة اٟزَُّج١ٔ َز و٢ُ بٔئَِص ٣َٔلیَّ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی  ةُ اہللُ 

، فعیک، افزایع، ییحی، رضحت اوبالقہب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اوبرکب نب اوبہبیش

رضحت اوبدبع اہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ایرضحت دبعاہلل ےن رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای ہک آپ ےن روسؽ 

ا ےنہک ےک ابرے ںیم ایک انس ےہ۔ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زومع

وہےئ انس ہک دبرتنی ہیکت الکؾ آدیم ےک ےیل ہی ےہ ہک ےہک زومع۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اوبدبع اہلل ےس رماد رضحت ذحہفی ریض 

 اہلل اعتیل ہنع ںیہ۔

 اوبہبیش، فعیک، افزایع، ییحی ، رضحت اوبالقہب ریض اہلل اعتیل ہنعاوبرکب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ ںیم اام دعب ےنہک اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہبطخ ںیم اام دعب ےنہک اک ایبؿ

     1536    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو بْک ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٓـی١، ابوحیا٪، یزیذبں حیا٪، حرضت زیذ ب٩ ار٥ٗ َف٣اےت :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي َحیَّاَ٪  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َّي َحذَّ ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَِر اَ٪  َحیَّ

ُذ  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ َلَبُض٥ِ  َْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

اوب رکب نب اوبہبیش، دمحم نب لیضف، اوبایحؿ، سیدین  ایحؿ، رضحت زدی نب ارمق رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اںیہن ہبطخ دای
ُ
د ْ
َ  ي َ
ّ
م
َ
  ےک دعب الص وگتفگ ےک آاغز ےس لبق أ

 

  افر رفامای ہک اامدعب۔ )دمح فل

 اوب رکب نب اوبہبیش، دمحم نب لیضف، اوبایحؿ، سیدین  ایحؿ، رضحت زدی نب ارمق رفامےت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکؾ افر زابؿ وک چیپ فار وگتفگ ےس اچبےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رکؾ افر زابؿ وک چیپ فار وگتفگ ےس اچبےن اک ایبؿ

     1537    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہس٠امی٪ ب٩ داؤد، اب٩ وہب، ٟیث ب٩ سٌذ، جٌرف ب٩ ربیٌہ، ارعد، حرضت  :  راوی

رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ٕذ  ٌِ ََِٔي ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد أَ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َحذَّ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ َة  ٌَ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َٙ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٔ ُٗوُٟوا َحَذائ  ٩ِٜٔ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ َوَل ٦َ اٟزَُّج١ُ ا إٔ٪َّ اِلَْکِ َٓ  ٦َ ٥ِ اِلَْکِ ُٛ ٩ََّٟ أََحُذ و ُ٘ ََ َی

٨ًَِأب  َ  اِْل



 

 

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ثیل نب دعس، رفعج نب رہعیب، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ( ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ رکؾ ہن ےہک ویکہکن رکؾ رمد املسمؿ ےہ نکیل وہک  بن )اوگنرفں ےک اباغتیلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ثیل نب دعس، رفعج نب رہعیب، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آاق وک الغؾ اے ریمے رب ہہک رک ہن اکپرے

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آاق وک الغؾ اے ریمے رب ہہک رک ہن اکپرے

     1538    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ایوب، حبیب ب٩ ط٬یذ، ہظا٦، ٣ح٤ذ،  :  راوی

 ٩ًَِ ٕذ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ضٔیٔذ َوصَٔظا٦ٕ  ٩ًَِ أَیُّوَب َوَحبٔیٔب ب٩ِٔ اٟظَّ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحذَّ

٩ََّٟ أَحَ  و ُ٘ ََ َی ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َتاتٔي َػَّ َٓ ََٓتاَی َو ٤َِٟأُٟک  ١ِ ا ُ٘ َی ِٟ ِّي َوَربَّتٔي َو ٠٤ِ٤َُِٟوُک َرب ٩ََّٟ ا و ُ٘ ََ َی ًَِبٔذی َوأ٣ََتٔي َو  ٥ِ ُٛ ُذ

َّ َوَج١َّ  ًَز وَ٪ َواٟزَّبُّ اہللُ  ُٛ ٠٤ِ٤َُِٟو ٥ُِ ا َّٜ إ٧ٔ َٓ ٠٤ِ٤َُِٟوُک َسیِّٔذی َوَسیَِّذتٔي  ١ِ ا ُ٘ َی ِٟ  َو

ی دد، اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، بیبح 
ھ

 

َ

نب 

ںیہک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ اےنپ الغؾ فولڈنی وک( ویں ہن ےہک ہک ریما دنبہ ای ریمی دنبی افر ہن یہ ولممک ہی 

ےہک ریمے وجاؿ افر ریمی ڑلیک افر الغؾ وک اچےیہ ہک ےہک اے ریمے رسدار افر اےس ہک ریما رب ای ریمی رہیب۔ امکل اےنپ الغؾ وک 

 ریمی رسدارین۔ ویکہکن مت بس ولممک وہ افر رب وت اہلل اعتیل ںیہ۔

ی دد، اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ھ

 

َ

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، بیبح نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آاق وک الغؾ اے ریمے رب ہہک رک ہن اکپرے

     1539    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہاب٩ رسح اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابویو٧ص، حرضت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

 ًَ ثَُط  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أَبَا یُو٧َُص َحذَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ََِٔي  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ حٔ أَ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ٥َِٟ َحذَّ ٔ َو َِٟخَََ ٩ِ أَبٔي صَُزیِزََة فٔي َصَذا ا

 ُ٘ َِٟی ا٢َ َو َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َی یَِذُِکِ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ََ  ١ِ َسیِّٔذی َو٣َِو

انب رسح انب فبہ، رمعف نب احرث، اوبویسن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اسہقب دحثی رمفی ےہ اس ںیم وضحر 

 ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذرک ںیہن ےہ افر اس ںیم ہی ےہ ہک الغؾ ےہک اے ریمے رسدار اے ریمے آاق۔

 رمعف نب احرث، اوبویسن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعانب رسح انب فبہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آاق وک الغؾ اے ریمے رب ہہک رک ہن اکپرے

     1540    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذ اہلل ب٩ ٤ًزب٩ ٣یرسہ، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتادہ، حرضت ًبذاہلل ب٩ بزیذہ اپ٨ے واٟذ حرضت بزیذہ رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

َتاَدةَ  َٗ  ٩ًَِ ثَنٔي أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َة َحذَّ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ٩ًَِ  ٩ًَِ  َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِذَة  ًَ

َّطُ إِٔ٪ یَُک  َٓإ٧ٔ ٙٔ َسیِّْذ  ٔ وُٟوا ٨َ٤ُ٠ِٟٔآ ُ٘ ََ َت  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّ  أَبٔیطٔ  ًَز  ٥ُِ ِذ أَِسَخِلُت٥ِ َربَّٜ َ٘ َٓ َسیِّّذا 



 

 

 َوَج١َّ 

اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی دیبع اہلل نب رمعنب رسیمہ، اعمذنب اشہؾ، 

رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک انمقف وک رسدار تم وہک ویکہکن ارگ فہ رسدار وہ وت  ے کش مت ےن اےنپ 

 رب زعفلج وک انراض رک دای۔

 رسیمہ، اعمذنب اشہؾ، اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ فادل رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنعدیبع اہلل نب رمعنب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اےنپ سفن یک رطػ ابختث وسنمب رکان حیحص ںیہن

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ابختث وسنمب رکان حیحص ںیہن اےنپ سفن یک رطػ

     1541    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب یو٧ص، اب٩ ط٬اب، حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ اپ٨ے واٟذ  :  راوی

 حرضت سہ١ ب٩ ح٨یٕ

ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ  ٕٕ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ اب٩ُِ َوصِٕب 

 َٟ  ١ِ ُ٘ َی ِٟ ٔسي َو ِٔ بَُثِت َن َْ  ٥ِ ُٛ ٩ََّٟ أََحُذ و ُ٘ ََ َی ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔسيأَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِٔ  َ٘ٔشِت َن

ھا ب، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب لہس نب فینح اےنپ فادل رضحت لہس نب ادمح 

 

َ

نب اصحل، انب فبہ ویسن، انب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ ہی ہن ےہک ہک ریما سفن ثیبخ وہ ایگ  فینح ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

 ایگ۔ ہکلب ویں ےہک ہک ریما دؽ رخاب وہ

ھا ب، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب لہس نب فینح اےنپ فادل رضحت لہس  :  رافی

 

َ

ادمح نب اصحل، انب فبہ ویسن، انب 



 

 

 نب فینح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ابختث وسنمب رکان حیحص ںیہناےنپ سفن یک رطػ 

     1542    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ہظا٦، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي اہللُ َحذَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ٔسي ِٔ ََٟ٘ٔشِت َن  ١ِ ُ٘ ٩ِٜٔ َٟٔی ٔسي َوَل ِٔ ٥ِ َجاَطِت َن ُٛ ٩ََّٟ أََحُذ و ُ٘ ََ َی ا٢َ  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک ومیس نب اامسلیع، امحد، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع وضحر ارکؾ یلص

 آپ ےن رفامای ہک ریما دؽ وجش ذجابت ںیم آایگ ہکلب ویں ےہک ہک ریما دؽ رپاشیؿ ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اشہؾ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسہقب ابب اک ااضہف

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسہقب ابب اک ااضہف

     1543    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابوٟوٟیذ كیاٟسي، طٌبہ، ٣ؼ٨ور، ًبذاہلل ب٩ یشار، حرضت حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِی ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ َیَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیذٔ اٟلَّ ٠ًََِیطٔ ا َّي اہللُ   َػَّ

ُٗوُٟوا ٣َا َطاَئ اہللُ ث٥َُّ   ٩ِٜٔ وُٟوا ٣َا َطاَئ اہللُ َوَطاَئ ََُٓلْ٪ َوَل ُ٘ ََ َت ا٢َ  َٗ  ٥َ  َطاَئ ََُٓلْ٪ َوَس٠َّ

اوبولدیل ایطیسل، ہبعش، وصنمر، دبعاہلل نب اسیر، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

 رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک ہی تم وہک ہک اہلل وج اچےہ افر الفں وج اچےہ نکیل ہی وہک وج اہلل اچےہ رھپ الفں صخش اچےہ۔

 اوبولدیل ایطیسل، ہبعش، ونصمر، دبعاہلل نب اسیر، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسہقب ابب اک ااضہف

     1544    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪ ب٩ سٌیذ، ًبذاٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ت٤ی٥ كائي، ًذی ب٩ حات٥ :  راوی

٩ًَِ َت٤ٔ   ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ُِ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔیٕذ  َیاَ٪ ب٩ِٔ َس ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ًَٔذیِّ ب٩ِٔ َحذَّ  ٩ًَِ ائٔيِّ  ی٥ٕ اٟلَّ

 ٔ ِذ َر َحات َ٘ َٓ ُط  َٟ ٍِ اہللَ َوَرُسو ا٢َ ٩ِ٣َ یُٔل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َلَب ٨ًَِٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َْ ٔلیّبا  َْ ٥ُِٗ ٥ٕ أَ٪َّ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔؼض٤َٔا  ٌِ ٔطَذ َو٩ِ٣َ َی

َِٟخٔلیُب أ٧ََِت  بٔئَِص ا َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ  أَِو 

میمت عایئ، دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک اکی بیطخ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دسمد، ییحی، ایفسؿ نب دیعس، دبعازعلسی نب رعیف، 

فملس ےک اسےنم ہبطخ دای افر اہک ہک سج ےن اہلل یک افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک اعاتع یک فہ دہاتی ایہتف وہا افر سج ےن 

 لچ اھٹ ای رفامای اج وت دبرتنی بیطخ ےہ،اؿ دفونں یک انرفامین یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک 



 

 

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ نب دیعس، دبعازعلسی نب رعیف، میمت عایئ، دعی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسہقب ابب اک ااضہف

     1545    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ یٌني اب٩ ًبذاہلل، ْاٟذ، حرضت ْاٟذ اٟحذاء، ابوت٤ی٤ہ ، ابوا٠٤ٟیح :  راوی

٩ًَِ أَ  اَئ  َِٟحذَّ نٔي ا ٌِ أٟٕذ َی َْ  ٩ًَِ ًَِبذٔ اہللٔ  نٔي اب٩َِ  ٌِ أٟٕذ َی َْ  ٩ًَِ َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٩ًَِ َرُج١ٕ َحذَّ ٠٤َِٟٔیٔح  ٩ًَِ أَبٔي ا بٔي َت٤ٔی٤ََة 

 ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ِیَلاُ٪  ٌَٔص اٟظَّ ٠ُِت َت ُ٘ َٓ ثَََِت َدابَّْة  ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َٕ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٨ُِت َردٔی ُٛ ا٢َ  ِیَلاُ٪ َٗ ٌَٔص اٟظَّ ١ِ َت ُ٘  َت

َّي یَُٜوَ٪  اَه٥َ َحت ٌَ ٠َُِٗت َذَٟٔک َت ََّک إٔذَا  إ٧ٔ َّي  َٓ ٠َُِٗت َذَٟٔک َتَؼاََغَ َحت ََّک إَٔذا  إ٧ٔ َٓ ١ُِٗ بِٔش٥ٔ اہللٔ   ٩ِٜٔ تٔي َوَل وَّ ُ٘ و٢ُ بٔ ُ٘ ِٟبَِیٔت َوَی ٣ِٔث١َ ا

بَأب   َیُٜوَ٪ ٣ِٔث١َ اٟذُّ

ج ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ ا

ملب 
ل

 مہ ےس افر فہ اوبا
مب

 

ت

کی صخش فبھ نب ہیقب، اخدل ینعی انب دبع اہلل، اخدل، رضحت اخدل اذحلاء، اوب

ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وساری رپ آپ ےک ےھچیپ اھٹیب اھت ہک آپ یک وساری 

 ڑلڑھکا یئگ وت ںیم ےن اہک ہک ڑیبا رغؼ وہ اطیشؿ اک، آپ ےن رفامای ہک ہی تم وہک ہک اطیشؿ اک ڑبا رغؼ وہ ویکہکن بج مت ہی ےتہک وہ وت

ؿ اس رپ وھپےل ںیہن امسات اہیں کت ہک وھپؽ رک اکی رھگ ےک لثم وہاجات ےہ افر اتہک ےہ ہک ریمی وقت میلست رکیل۔ ہکلب اطیش

ِ ےتہک وہ وت فہ اانت ذلیل وہاجات ےہ ہک یھکم ےک ربارب وھچاٹ وہ اجات ےہ۔
َ
ِ اَّ
ْ ِ
 

 وہکمسب اہلل ویکہکن بج مت ِب

ج فبھ نب ہیقب، اخدل ینعی انب :  رافی

ملب 
ل

 مہ ، اوبا
مب

 

ت

 دبعاہلل، اخدل، رضحت اخدل اذحلاء، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسہقب ابب اک ااضہف

     1546    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َػ  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ ٣َأٟٕک ح و َحذَّ ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أٟٕح 

َٓ  أَ٪َّ  ا٢َ اٟزَُّج١ُ َص٠ََک ا٨َّٟاُض  َٗ ا٢َ ٣ُوَسي إٔذَا  َٗ َت َو ٌِ ا٢َ إَٔذا َس٤ٔ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أَبُو َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ُضَو أَص٠َُُِٜض٥ِ 

 ٔ ٔ د نٔي فٔي أ٣َِز ٌِ ا٢َ َذَٟٔک َتَحز٧ُّّا ٤َٟٔا َیَزی فٔي ا٨َّٟأض َی َٗ ا٢َ ٣َأْٟک إَٔذا  َٗ َٔک ًُِحّبا َداُود  ا٢َ ذَٟ َٗ َََٓل أََری بٔطٔ بَأِّسا َوإَٔذا  ی٨ٔض٥ِٔ 

٨ًَِطُ  َّٟٔذی ٧ُهَٔي  ٤َِِْٟکُوُظ ا ُضَو ا َٓ ا ٨٠َّٟٔأض  ٔشطٔ َوَتَؼاَُغّ ِٔ  ب٨َٔ

 یبنعق، امکل، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ؾ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج وت یسک وک ہی ےتہک ےنس ہک ولگ الہک فربابد وہ ےئگ ہک فیہ اؿ ںیم ےس زایدہ ربابد وہےن فاال ےہ۔ اام

 اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک امکل ےن رفامای ہک ارگ فہ ہی ہملک ولوگں ےک دنی اک احؽ دھکی رک رجن ےس ےہک وت اس ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن نکیل

 ارگ ازراہ ربکت افر دفرسفں وک ریقح ھجمس رک ےہک وت ہی رکمفہ ےہ افر ایس ےس اس دحثی ںیم عنم ایک ایگ ےہ۔

 یبنعق، امکل، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اشعء یک امنز اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز اک ایبؿ

     1547    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، سٔیا٪، اب٩ ابوٟبیذ، ابوس٤٠ہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًَ َحذَّ ُت اب٩َِ ٤ًََُز  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  َٟبٔیٕذ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َّي اہللُ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

 ِٟ ََّضا ا ََ َوإ٧ٔ ًَََّي اِس٥ٔ َػََلت٥ُِٜٔ أَ اُب  ٠ٔب٥َُِّٜ٨َ اِْلرَِعَ ِِ ََ َت ا٢َ  َٗ ت٤ُٔوَ٪ بٔاِْلٔب١ٔٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٌِ ٨َُّٜٔض٥ِ َی  ٌَٔظاُئ َوَل

امثعؿ نب اوبہبیش، ایفسؿ، انب اوبدیبل، اوبہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی 

ہ روہ افر فہ وت اشعء یک امنز ےہ نکیل فہ رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ، داہییت اہمتری امنز ےک انؾ ےک اعمہلم اغبل ہن آاجںیئ مت رپ آاگ

 ادنریھا رکےت ںیہ افوٹنں ےک دفدھ کت۔

 امثعؿ نب اوبہبیش، ایفسؿ، انب اوبدیبل، اوبہملس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز اک ایبؿ

     1548    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ٣شٌز ب٩ ٛذا٦، ٤ًزوب٩ ٣زہ، سا٥ٟ ب٩ ابي اٟحٌذ :  راوی

زُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ذٔ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ  ٕ َٛٔذا٦

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َذَٟٔک  ًَ ًَابُوا  َُّض٥ِ  َٜأ٧َ َٓ ََِحُت  َ َٓاِست َِٟیَتنٔي َػ٠َِّیُت  َة  ًَ زَا ُْ ْز أَُراُظ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ا٢َ ٣ِٔش َٗ َّي َرُج١ْ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َس٤ٔ

٠َِیطٔ َو  ًَ ََلَة أَرِٔح٨َا بَٔضااہللُ  و٢ُ یَا بََٔل٢ُ أ٥َِٔٗ اٟؼَّ ُ٘  َس٥ََّ٠ َی

دسمد، ٰیسیع نب ویسن، رعسم نب دکاؾ، رمعفنب رمہ، اسمل نب ایب ادعجل رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن اہک ہک ریما ایخؽ ےہ فہ زخاہع اک 

ابت رپ بیع اگل دای ہک )اشدی امنز وک ابثع فیلکت ھجمس راہ ےہ اہک ہک اکش ںیم امنز زپھ ا ات وت ےھجم آراؾ لم اجات ولوگں ےن اس وک اس 

ےہ( وت اس ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اے البؽ امنز اقمئ رک ےک اس ےس ںیمہ 



 

 

 (نئمطم وہاجےئ راو  دف۔ ولعمؾ وہا ہک ہی ہملک بیع ںیہن ویکہکن اس یک رغض ہی ےہ ہک امنز زپھ رک دؽ

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، رعسم نب دکاؾ، رمعفنب رمہ، اسمل نب ایب ادعجل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز اک ایبؿ

     1549    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ ٛثيَ، ارسائی١ ،ًٰث٤ا٪ ب٩ ٣ِيَہ، سا٥ٟ ب٩ ابي جٌذ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٣ح٤ذ اٟح٨ٔیہ :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ   ٔ ََة ٤ُِِٟٔي ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ا ائٔی١ُ َحذَّ ٧َََا إرِٔسَ َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔذ  َحذَّ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ ٔذ  ٌِ َِٟح أَبٔي ا

 َ٘ َٓ ََلةُ  ِت اٟؼَّ َحرَضَ َٓ ودُُظ  ٌُ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َن  ٕ ٔلَي ٔػِضز ُت أ٧ََا َوأَبٔي إ ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ٔٔیَّةٔ  َِٟح٨َ ٔف أَص٠ِٔطٔ یَا َجارَٔیُة ائُِتؤِي اب٩ِٔ ا ٌِ ا٢َ َٟٔب

 َ أ َٓ ِّي  ِّي أَُػَّ َّ ٌَ َٟ ٥ُِٗ بَٔوُؿوٕئ  و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٧َا َذَٟٔک  أ٧ََِْکِ َٓ ا٢َ  َٗ یَا بََٔل٢ُ  ِستََٔیَح 

 ٔ ََلة أَرِٔح٨َا بٔاٟؼَّ َٓ 

 ہک ںیم افر ریمے فادل ےن اےنپ دمحمنب ریثک، ارسالیئ ٰ،امثعؿ نب  ریغہ، اسمل نب ایب دعج، رضحت دبعاہلل نب دمحم اہیفنحل رفامےت ںیہ

رسس یک ایعدت ےک ےیل ےلچ وج ااصنر ںیم ےس ےھت فاہں امنز اک فتق وہایگ وت اس ےن ضعب رھگ فاولں ےس اہک ہک اے ڑلیک۔ ریما فوض 

ےن اہک ہک ںیم ےن اک اپین الؤ اشدی ںیم امنز زپوھں ہک اس ےس ےھجم راو  ےلم رافی ےتہک ںیہ ہک ںیمہ ہی ابت ربی وسحمس وہیئ افر اس 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اے البؽ ڑھکے وہ اجؤ افر امنز ےس ںیمہ راو  دالؤ۔

 دمحمنب ریثک، ارسالیئ ،امثٰعؿ نب  ریغہ، اسمل نب ایب دعج، رضحت دبعاہلل نب دمحم اہیفنحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اشعء یک امنز اک ایبؿ

     1550    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہ٫ارو٪ ب٩ زیذ، ہظا٦ ب٩ سٌذ، زیذ ب٩ اس٥٠، حرضت ًائظہ رضي  :  راوی

٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَِس  ٕذ  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَبٔي َحذَّ أئ َحذَّ َٗ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَبٔي اٟزَِّر ٨ًََِضا َحذَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ  ٥َ٠َ

٥َ یَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َِٟت ٣َا َس٤ٔ ا ی٩ٔ َٗ ٔلَي اٟذِّ ََّ إ ٔ  ٨ِٔشُب أََحّذا إ

اھرفؿ نب زدی، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وک یھبک ںیہن انس یسک یک ةسن رکےت وہےئ  رگ رصػ دنی یک رطػ یہ ةسن رکےت وہےئ۔

 زدی، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنعاھرفؿ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھجٹ یک دشت اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وھجٹ یک دشت اک ایبؿ

     1551    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْکب٩ ابوطیبة، وٛیٍ، ا٤ًع، ٣شذد، ًبذاہلل ب٩ داؤد، ا٤ًع، ابووائ١، حرضت ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٤ًَُِع ح و َحذَّ َ ٧َََا اِْل َ َ ِْ ٍْ أَ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٤ًَُِع ِبُذ َحذَّ َ ث٨ََا اِْل اہللٔ ب٩ُِ َداُوَد َحذَّ

 َٓ ٥ِ َواِلَٜٔذَب  ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔیَّا َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبذٔ اہللٔ   ٩ًَِ ُُٔحورٔ َوإٔ٪َّ ٩ًَِ أَبٔي َوائ١ٕٔ  ِٟ ٔلَي ا َٜٔذَب َیِضذٔی إ إٔ٪َّ اِل



 

 

 ٔ ٔلَي ا٨َّٟارٔ َوإ ُُٔحوَر یَِضٔذی إ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ  ٔٚ ِذ ٠َِی٥ُِٜ بٔاٟؼِّ ًَ ابّا َو ذَّ َٛ َّي یَُِٜتَب ٨ًَِٔذ اہللٔ  َٜٔذَب َحت ی اِل ََٟیِٜٔذُب َوَیَتََحَّ ٪َّ اٟزَُّج١َ 

 َٚ ِذ ی اٟؼِّ ُٚ َوَیَتََحَّ ََٟیِؼُذ َِٟح٨َّةٔ َوإٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  ٔلَي ا ََّ َیِضٔذی إ ٔ َِٟ َِّ َوإٔ٪َّ ا ٔ َِٟ ٔلَي ا َٚ َیِضذٔی إ ِذ َّياٟؼِّ ا  َحت ّ٘ ی  یَُِٜتَب ٨ًَِٔذ اہللٔ ٔػذِّ

، فعیک، اشمع، دسمد، دبعاہلل نب داؤد، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع وک رفامےت وہےئ انس ہک 

 

 ی ة
ت

 

اوبرکبنب اوبس

ر منہج یک رطػ ےل روسؽ اہلل ےن رفامای ہک وھجٹ ےس ےتچب روہ ویکہکن وھجٹ قسف فربایئ یک رطػ رامنہیئ رکات ےہ افر ربایئ ف وجف

 اجات ےہ افر کشیب آدیم وھجٹ وب ات ےہ افر وھجٹ وبےتل وبےتل وھجاٹ ھکل ایل اجات ےہ اہلل ےک اہیں افر مت رپ چس وبانل الزؾ ےہ ویکہکن

 ےہ اہیں اچسیئ یکین یک راامنہیئ رکیت ےہ افر یکین تنج یک رطػ ےل اجیت ےہ افر کشیب آدیم چس وب ات ےہ افر اس یک اچسیئ اجری ریتہ

 کت ہک فہ اہلل ےک زندکی اچس ھکل ایل اجات ےہ۔

، فعیک، اشمع، دسمد، دبعاہلل نب داؤد، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

 ی ة
ت

 

 اوبرکبنب اوبس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وھجٹ یک دشت اک ایبؿ

     1552    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد ب٩ ٣رسحذ، یحیي ، حرضت بہز ب٩ حٜی٥ :  راوی

 ٩ًَِ ثَنٔي أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َح ٩ًَِ بَِضز ث٨ََا یَِحیَي  صَٕذ َحذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي اہللُ َحذَّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أَبٔیطٔ 

َٟطُ  َٟطُ َوی١ِْ  ِو٦َ َوی١ِْ  َ٘ ِٟ حَٔک بٔطٔ ا ـِ ََٓیِٜٔذُب ُٟٔی ُث  و٢ُ َوی١ِْ ٠َّٟٔٔذی یَُحذِّ ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی

ےس ایبؿ ایک اوہنں ےن رفامای ہک  دسمد نب رسمدح، ییحی، رضحت زہب نب میکح ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس ریمے فادل ےن اےنپ فادل ےک فاہطس

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک الہتک ےہ اس صخش ےک ےیل وج وگتفگ ںیم وقؾ وک اسنہےن ےک ےیل 

 وھجٹ وبےل اس یک ربابدی ےہ اس یک ربابدی ےہ۔



 

 

 دسمد نب رسمدح، ییحی ، رضحت زہب نب میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وھجٹ یک دشت اک ایبؿ

     1553    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ًا٣ز رضي اہلل تٌالي ٨ًہٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، ٣ولي ًبذاہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ ًذوی، حرضت ًبذاہلل  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَِحََلَ٪ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ٣ََوالٔي  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُٗتَِیَبُة َحذَّ ث٨ََا  ًَِبذٔ َحذَّ  ٩ًَِ ثَُط  َذؤیِّ َحذَّ ٌَ ِٟ َة ا ٌَ َربٔی

ِّي یَِو٣ّا ًَِتنٔي أُم ا٢َ َد َٗ َُّط  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز ا٢َ  اہللٔ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ ًِٔلیَک  ُ ا٢َ أ ٌَ َِٟت َصا َت ا َ٘ َٓ أًْذ فٔي بَِیت٨َٔا  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ََٟضا ا٢َ  َ٘ َٓ ًِٔلیطٔ َت٤ِّزا  ُ َِٟت أ ا َٗ ٔلیطٔ  ٌِ ٥َ َو٣َا أََرِدٔت أَِ٪ ُت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٠َِیطٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ًَ َّي اہللُ  َػَّ

٠َِیٔک ِٛٔذبَْة  ًَ تَٔبِت  ُٛ ٔلطٔ َطِیّئا  ٌِ ٥ِ ُت َٟ ِو  َٟ َّٔک  ٥َ أ٣ََا إ٧ٔ  َوَس٠َّ

ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، ومیل دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دعفی، رضحت دبعاہلل نب اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ 

ےھجم البای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے رھگ ںیم رشتفی رفام ےھت ہک ریمی رفامےت ںیہ ہک اکی رفز ریمی فادلہ ےن 

رادہ فادلہ ےن اہک ہک اے ادرھ آںیئ ےھجت زیچ دفں یگ۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک وت ےن ایک زیچ دےنی اک ا

یگ۔ آپ ےن اؿ ےس رفامای ہک رہباحؽ ارگ وت اےس ھچک ہن د یت وت ریتے افرپ اکی وھجٹ  ایک ےہ؟فہ ےنہک ںیگل ہک ںیم اےس وجھکر دفں

 اھکل اجات۔

 ہبیتق، ثیل، انب الجعؿ، ومیل دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دعفی، رضحت دبعاہلل نب اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وھجٹ یک دشت اک ایبؿ

     1554    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٣ح٤ذ ب٩ حشين، ًَّي ب٩ حٔؽ، طٌبہ، حبیب ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، اب٩ حشين،  :  راوی

 تٌالي ٨ًہحرضت ابوہزیزہ رضي اہلل 

 َٗ ٕؽ  ِٔ ًََّٔيُّ ب٩ُِ َح ث٨ََا  ُِٟحَشئِن َحذَّ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبُة ح و َحذَّ ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح بَِیٔب َحذَّ ُْ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحذَّ

ا٢َ اب٩ُِ حَُشيِٕن فٔي َحٔذیثٔطٔ  َٗ ًَأػ٥ٕ  ِٔٔؽ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َح ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ فَي  ب٩ِٔ  َٛ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ْؽ أَبَا صَُزیِزَةَ  ِٔ ٥ِ یَِذُِکِ َح َٟ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ  ٍَ َث ب١َُِّٔ ٣َا َس٤ٔ ٤َِٟزِٔئ إٔث٤ِّا أَِ٪ یَُحذِّ  بٔا

دبعارلنمح، صفح نب اعمص، انب نیسح، رضحت اوبرہریہ  صفح نب رمع، ہبعش، دمحم نب نیسح، یلع نب صفح، ہبعش، بیبح نب

ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک آدیم ےک انگہ اگر وہےن ےک ےیل اکیف ےہ ہک رہ ینس 

 اتی ںیم اوبرہریہ اک ذرک ںیہن ایک۔انسیئ ابت وک ایبؿ رک دےی اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک صفح ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اینپ رف

صفح نب رمع، ہبعش، دمحم نب نیسح، یلع نب صفح، ہبعش، بیبح نب دبعارلنمح، صفح نب اعمص، انب نیسح، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس ہلسلس ںیم ضعب وماعق رپ ااجزت اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اس ہلسلس ںیم ضعب وماعق رپ ااجزت اک ایبؿ

     1555    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٤ًزو ب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، ٗتادہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّي اَحذَّ َٛٔب َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٤َِٟٔذی٨َٔة ََفَ َْ بٔا زَ َٓ ا٢َ کَاَ٪  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٧َََا ُط َ َ ِْ ٕٚ أَ ٠ًََِیطٔ ٣َزُِزو ہللُ 

َٕ َوإِٔ٪ َوَجِذ٧َاُظ  زَ َٓ ا٢َ ٣َا َرأَی٨َِا َطِیّئا أَِو ٣َا َرأَی٨َِا ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ّسا ْٔلَبٔي ك٠ََِحَة  ٥َ ََفَ اَوَس٠َّ  ََٟبَِحّ

رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک دمہنی ونمرہ ںیم اکی ابر وخػ وسحمس وہا وت روسؽ اہلل یلص 

ںیہن اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اوبب ہح ےک وھگڑے رپ وسار وہےئ افر رفامای ہک مہ ےن ھچک ںیہن داھکی ای رفامای ہک مہ ےن وکیئ ربھگاٹہ 

 دیھکی افر کشیب مہ ےن اس وھگڑے وک دنمسر یک امدنن )زیت افر ابص راتفر(۔

 رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رےنھک اک ایبؿاملسمونں ےک اسھت وخش امگین 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 املسمونں ےک اسھت وخش امگین رےنھک اک ایبؿ

     1556    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، نص ب٩ ًَّي، ٨٬٣اء، ابوطیب١، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤ذ ب٩ واسٍ، س٬يَ، نص، طتيَ  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہب٩ ٬٧ار، حرضت 

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ ٣َُض٨َّا أَبٔي ٔطِب١ٕ  ًََّٓٔيٕ  ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َِٓض٤ُِط ٨ِ٣ُٔط َجیِّّذا َحذَّ ٥ِ أَ َٟ بُو َداُود َو

 ًَ  ٍٕ ٔذ ب٩ِٔ َوأس ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  اد َّي ٩ًَِ َح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ا٢َ َنِصْ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  إر  ا٢َ َنِصْ اب٩ُِ ٧َضَّ َٗ  ٕ ٩ِ ُطَتيَِ

 ٔ ٌَٔباَدة ِٟ ٩ِّ ٩ِ٣ٔ حُِش٩ٔ ا ا٢َ حُِش٩ُ اٟوَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

، امحد نب ہملس، دمحم نب فاعس، 
 
 

 

ا ء، اوبش

 

ھی
م

ر نب اھنر، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ومیس نب اامسلیع، امحد، رصن نب یلع،   

  

 رر، رصن، ش
ھی

َ



 

 

 اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ااھچ امگؿ رانھک رتہبنی ابعدت ںیم ےس اکی ابعدت ےہ۔

، امحد نب ہملس، دمحم نب فاعس، :  رافی
 
 

 

ا ء، اوبش

 

ھی
م

ر نب اھنر، رضحت اوبرہریہ  ومیس نب اامسلیع، امحد، رصن نب یلع،   

  

 رر، رصن، ش
ھی

َ

 ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 املسمونں ےک اسھت وخش امگین رےنھک اک ایبؿ

     1557    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ٣ح٤ذ ٣زوزی، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًَّي ب٩ حشين، حرضت ػٔیہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ َ ٚٔ أ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحذَّ ٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َِٟت کَاَ٪ َّٔيِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن َحذَّ ا َٗ َة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ

 َ٠ َ٘ اِن َٓ ٤ُُِٗت  ثُِتُط َو َحذَّ َٓ ِیَّل  َٟ أََتِیُتطُ أَُزوُرُظ  َٓ ا  ّٔ ٜٔ َت ٌِ ٥َ ٣ُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠َٔبنٔي َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ِ٘ ا٦َ ٣َعٔي َٟٔی َ٘ َٓ ِبُت 

٤َزَّ َرُجََل٪ٔ  َٓ ٨ََُٜضا فٔي َدارٔ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕذ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ  ٣َِش َ٘ َٓ ا  ًَ ٥َ أرَِسَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا َرأَیَا ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َّ٤٠ََٓ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ 

ََ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َٗ ُة ب٨ُِٔت حُیَٓيٕ  ٔٔیَّ ََّضا َػ ًَََّي رِٔس٤َُٜٔ٠ا إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َػَّ َٗ ِیَلاَ٪ یَِحزٔی ٩ِ٣ٔ  

ا ا٢َ رَشً َٗ ٠ُُٗوب٤َُٜٔا َطِیّئا أَِو  َٖ فٔي  ٔذ ِ٘ ََٓخٔظیُت أَِ٪ َی  ٔ٦  اِْلِٔنَشأ٪ ٣َِحَزی اٟذَّ

ادمحنب دمحم رمفزی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، یلع نب نیسح، رضحت ہیفص ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل 

فملس فکتعم ےھت ںیم اکی رات آپ یک زایرت ےک ےیل آیئ ںیم ےن آپ ےس وگتفگ یک رھپ ںیم فایسپ ےک ےیل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ڑھکی وہںیئ افر فاسپ اجےن ےک ےیل ڑمی وت آپ یھب ریمے اسھت ڑھکے وہےئگ اتہک ےھجم رفاہن رکںی اس زامہن ںیم رضحت ہیفص 

ااصنر ےک دف ارفاد ذگرے اوہنں ےن بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  یک راہشئ اگہ ااسہم نب زدی ےک رھگ ںیم یھت وت اس دفراؿ

فملس وک داھکی وت زیتی ےس آپ ےک ےھچیپ وہ ےیل آپ ےن رفامای ہک اینپ راتفر افر اچؽ اایتخر رکف کشیب ہی ہیفص تنب ییح ےہ فہ دفونں 

رپ دبامگین رکںی( آپ ےن رفامای ہک اطیشؿ ااسنؿ ےک اسھت ےنہک  ےگ ہک احبسؿ اہلل ای روسؽ اہلل )ہی آپ ایک ہہک رےہ ںیہ ہک مہ آپ 



 

 

دفڑات ےہ سج رطح وخؿ )ااسنونں یک روگں ںیم( دفڑات ےہ سپ ےھجم ڈر وہا ہک ںیہک فہ مت دفونں ےک دولں ںیم وکیئ اکٹھک ای ربایئ ہن 

 ڈاؽ دے۔

 یض اہلل اعتیل ہنعادمحنب دمحم رمفزی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، یلع نب نیسح، رضحت ہیفص ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فدعہ فافرکان ویشہ ملسم ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فدعہ فافرکان ویشہ ملسم ےہ

     1558    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ثني، ابوًا٣ز، ابزاہی٥، ك٤٬ا٪، ًَّي ب٩ ًبذاٌَّٟي، ابون٤ٌا٪، ابووٗاؾ، حرضت زیذ ب٩ ار٥ٗاب٩  :  راوی

ًَِبذٔ  ًََّٔيِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  ٕ َحذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔيَحذَّ ٤َأ٪  ٌِ ٩ًَِ أَبٔي ا٨ُّٟ ًََِّي  َ   اِْل

اُظ َو٣ٔ  َْ ًََذ اٟزَُّج١ُ أَ ا٢َ إَٔذا َو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٥َ َٗ ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَِر إؾ  َّٗ ٥َِٟ َو ٕٔ َو ٥ِ٠َ َی َٓ ُط  َٟ ٩ِ ٧ٔیَّتٔطٔ أَِ٪ یَفَٔي 

٠ًََِیطٔ  ََل إٔث٥َِ  َٓ  ٔ اد ٌَ  َیحِٔئ ٤٠ِٟٔٔی

ما ؿ، یلع
ه
ط

نب دبعایلعل، اوب نامؿ، اوبفاقص، رضحت زدی نب ارمق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  انب ینثم، اوباعرم، اربامیہ، 

ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن رفامای بج آدیم اےنپ املسمؿ اھبیئ ےس فدعہ رکے افر اس یک تین فدعہ اھبنےن یک وہ رھپ فہ یسک 

  اس رپ ھچک انگہ ںیہن۔وبجمری یک انبء رپ فدعہ اھبن ہن ےکس افر رقمرہ فتق رپ ہن آےئ وت

ما ؿ، یلع نب دبعایلعل، اوب نامؿ، اوبفاقص، رضحت زدی نب ارمق :  رافی
ه
ط

 انب ینثم، اوباعرم، اربامیہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فدعہ فافرکان ویشہ ملسم ےہ

     1559    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ٧یشاپوری، ٣ح٤ذ ب٩ س٨ا٪، ابزاہی٥، ك٤٬ا٪، بذی١، ًبذالْکی٥، ًبذاہلل، ط٘یٙ، حرضت  :  راوی

 ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ابي اٟح٤شاء

ارٕٔض  َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ بَُذی١ِٕ  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪  ُذ اب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ َحذَّ

ُت ا ٌِ ا٢َ بَاَی َٗ َِٟح٤َِشأئ  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕٙ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَ  ٩ًَِ ی٥ٔ  ِبٔذ اِلَْکٔ َّي اہللُ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨َّٟٔبيَّ َػَّ ًَ  

ُت  ٨َٔشیُت ث٥َُّ َذَِکِ َٓ ًَِذتُُط أَِ٪ آتَٔیُط بَٔضا فٔي ٣َََا٧ٔطٔ  َو َٓ ْة  ُط َب٘ٔیَّ َٟ َث َوَبَ٘ٔیِت  ٌَ ِب١َ أَِ٪ یُِب َٗ  ٍٕ إَٔذا صَُو فٔي بٔبَِی َٓ حٔئُِت  َٓ َذ ثَََلٕث  ٌِ  َب

ًَََّيَّ أ٧ََا َصاصُ  َت  ِ٘ َ٘ ِذ َط َ٘ َٟ تّي  َٓ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ًَِبُذ ٣َََا٧ٔطٔ  ُذ ب٩ُِ یَِحیَي َصَذا ٨ًَِٔذ٧َا  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ٨َا ٨ِ٣ُُذ ثَََلٕث أ٧ََِتٔوزَُک 

ا٢َ أَبُو َٗ ًَِبذٔ اہللٔ  ًََّٔيِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ نٔي  َِ ََٜذا ب٠ََ ا٢َ أَبُو َداُود َص َٗ  ٕٙ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَ ی٥ٔ ب٩ُِ  نٔي أَ٪َّ بِْٔشَ  اِلَْکٔ َِ  ب٩َِ َداُود ب٠ََ

 ٕٙ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ی٥ٔ ب٩ِٔ  ِبٔذ اِلَْکٔ ًَ  ٩ًَِ یِّ َرَواُظ  ٔ  اٟرسَّ

ما ؿ، دبلی، دبعارکلمی، دبع اہلل، قیقش، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع نب ایب 
ه
ط

دمحم نب ییحی شینوپری، دمحم نب انسؿ، اربامیہ، 

ہیلع فآہل فملس ےس آپ یک تثعب ےس لبق وکیئ زیچ رخدیی اس یک ھچک تمیق ریمے ذہم ااسمحلء رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی یلص اہلل 

فابج االداء یھت وت ںیم ےن آپ ےس فدعہ رکایل ہک لک آپ وک ںیہی ایس ہگج ال رکدفں اگ رھپ ںیم وھبؽ ایگ نیت رفز ےک دعب ےھجم اید آای 

 آپ ےن رفامای ہک اے وجاؿ وت ےن ھجم رپ ڑبی تقشم ڈاؽ دی ںیم اہیں رپ وت ںیم دفڑ رک آای وت داھکی ہک آپ اینپ ایس ہگج رپ وموجد ںیہ

نیت رفز ےس ریتے ااظتنر ںیم وہں اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دمحم نب ییحی شینوبری ےن رفامای ہک رامرے اپس دبعارکلمی نب دبعاہلل 

 نب قیقش ےہ۔

ما ؿ، دبلی، دبعارکلمی، دبعاہلل، قیقش، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع دمحم نب ییحی شینوپری، دمحم نب انسؿ، اربامیہ :  رافی
ه
ط

 ،

 نب ایب ااسمحلء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ریغ وموجد زیچفں رپ وج اےنپ اپس ہن وہں رخف رکان

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زیچفں رپ وج اےنپ اپس ہن وہں رخف رکانریغ وموجد 

     1560    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤اد ب٩ زیذ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، حرضت اس٤اء ب٨ت ابوبْک :  راوی

ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحذَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔي بَِْکٕ َحذَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت ا َٓ  ٩ًَِ َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦

ََٟضا ب٤َٔ  ُت  ٌِ ًَََّيَّ ُج٨َاْح إِٔ٪ َتَظبَّ ّة ص١َِ  نٔي َْضَّ ٌِ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ لٔي َجاَرّة َت ا َٗ ٤ُِٟتَ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة  ا٢َ ا َٗ ٔم َزِوظٔي  ٌِ ٥َِٟ ُی ٍُ ب٤َٔا ا  َظبِّ

بٔٔص ثَِوبَِي ُزورٕ  َم لََکَ ٌِ ٥ِ ُی َٟ 

امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، افہمط تنب ذنمر، رضحت اامسء تنب اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن اہک ای 

ںیہن دںی۔ وت ایک ھجم رپ انگہ وہاگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ ںیم اس رپ اؿ زیچفں ےس رخف رکفں وج ےھجم ریمے وشرہ ےن 

 آپ ےن رفامای ہک اےنپ اپس ریغ وموجد زیچفں رپ رخف رکان وھجٹ ےک دف ڑپکے ےننہپ فاےل ےک لثم ےہ۔

 امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، افہمط تنب ذنمر، رضحت اامسء تنب اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذماؼ فزماح رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذماؼ فزماح رکےن اک ایبؿ



 

 

     1561    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 و٫ب ب٩ و ب٘یہ، ْاٟذ، ح٤یذ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٠َِیطٔ َو َحذَّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُجَّل أَتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ ح٤َُِیٕذ  أْٟذ  َْ ٧َََا  َ َ ِْ َ َة أ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ َ٘ َٓ  ٥َ َس٠َّ

 َ َٟٔذ ٧ ًَََّي َو َّا َحا٠٣ُٔوَک  ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ َّي اہللُ اِح٠ِٔ٤نٔي  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ٔة  َٗ َٟٔذ ا٨َّٟا ٍُ بَٔو ا٢َ َو٣َا أَِػ٨َ َٗ ٕة  َٗ ا

 ُٚ ََّ ا٨ُّٟو ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَص١ِ َت٠ُٔذ اِْلٔب١َٔ إ

ای فبھ نب ہیقب، اخدل،  دیم، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک اکی صخش یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آ

ینٹن ےک ہچب رپ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم وسار رکدےیجی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مہ وت ےھجت اف

 وسار رکںی ےگ اس ےن اہک ہک افینٹن اک ہچب اک ایک رکفں اگ۔ آپ ےن رفامای ہک وت آرخ ایک افوٹنں وک افینٹن ںیہن یتنج؟

 فبھ نب ف ہیقب، اخدل،  دیم، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذماؼ فزماح رکےن اک ایبؿ

     1562    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ ٣ٌين، ححاد ب٩ ٣ح٤ذ، یو٧ص ب٩ ابواسحاٚ، ابواسحاٚ، ًیزار ب٩ رحیص، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظيَ :  راوی

 َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح  َٙ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ أَبٔي إِٔسَح ٕذ َحذَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌٔيٕن َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ ٣َ یِٕث  َحذَّ ِیزَارٔ ب٩ِٔ رُحَ ٌَ ِٟ ٩ًَِ  ٩ًَِ ا

٠ًََِیطٔ َو  َّي اہللُ  ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٠ًََِیطٔ  ا٢َ اِسَتأَِذَ٪ أَبُو بَِْکٕ َرِح٤َُة اہللٔ  َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظيَ ٌِ ًَأّٟیا ا٨ُّٟ ًَائَٔظَة  ٍَ َػِوَت  َش٤ٔ َٓ  ٥َ َس٠َّ

ٌٔيَن َػوِ  َٓ ََ أََرأک َتزِ ا٢َ أَ َٗ ََٟضا َٟٔی٠ِٔل٤ََضا َو ١َ َت٨َاَو َْ ا َد َّ٤٠َ َّي َٓ ١َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٌَ َح َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َتٔک 

 ٔ ٥َ ح ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ّبا  ـَ ِِ َد أَبُو بَِْکٕ ٣ُ ٥َ َیِححٔزُُظ َوََخَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٕ َرأَیِتٔنٔي اہللُ  ِی َٛ َد أَبُو بَِْکٕ  يَن ََخَ



 

 

 َ٠ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٤َََٜث أَبُو بَِْکٕ أَیَّا٣ّا ث٥َُّ اِسَتأَِذَ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ِذتُٔک ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ  َ٘ ِذ أَِن َٗ َوَجَذص٤َُا  َٓ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 َٓ ب٤َُٜٔا  ٠ُِت٤َأِي فٔي رَحِ َْ ٤َا أَِد َٛ َُٟض٤َا أَِدََْٔلِٔي فٔي ٔس٤َُٜٔ٤٠ِا  ا٢َ  َ٘ َٓ ِذ اِػَل٠ََحا  َٗ ٨َ٠ِا  ٌَ َٓ ِذ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘

٨َ٠ِا ٌَ َٓ 

رار نب رحسی، رضحت  نامؿ نب س ری رفامےت ںیہ ہک اکی ابر رضحت 

 

 
ییحی نب نیعم، اجحج نب دمحم، ویسن نب اوبااحسؼ، اوبااحسؼ، غ

فملس ےک اپس احرض وہےن یک ااجزت بلط یک وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای اعتیل ہنع یک دنلب آفاز اوہنں ےن ینس بج فہ ادنر دالخ وہےئ وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع وک اچاٹن امرےن ےک ےیل ڑکپا افر رفام

وہےئ دھکی راہ وہں وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ہک ارے ںیم ےھجت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ آفاز دنلب رکےت

ہنع ےتہک اوبرکب وک رفانک رشفع ایک افر اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےلکن وت ےن داھکی ںیم ےن ےسیک ےھجت آدیم ےس اچبای۔  نامؿ ریض اہلل اعتیل 

س ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےن یک ںیہ ہک رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ھچک رفز رےک رےہ رھپ ا

ااجزت امیگن وت دفونں ےن حلص رکیل یھت وت دصقی اربک ےن رفامای ہک اینپ حلص ںیم ےھجم یھب اشلم رکںیل سج رطح آپ ےن ےھجم اینپ 

 رکایل۔ گنج اشلم ایک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مہ ےن رکایل مہ ےن

رار نب رحسی، رضحت  نامؿ نب س ری :  رافی

 

 
 ییحی نب نیعم، اجحج نب دمحم، ویسن نب اوبااحسؼ، اوبااحسؼ، غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذماؼ فزماح رکےن اک ایبؿ

     1563    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣و١٣ ب٩ ٓـ١، وٟیذ ب٩ ٣ش٥٠، ًبذاہلل ب٩ ًَل ء، برس ب٩ ًبیذاہلل، ابوادریص ْوَِي، حرضت ًوٖ رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک اَطحعي

 ٩ًَِ َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ١ٔ َحذَّ ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ٩ًَِ أَبٔي إِٔدرٔیَص َحذَّ ٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ



 

 

٥َ فٔي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک اِْلَِطَحعٔيِّ  ِو ًَ  ٩ًَِ ِٔيِّ  ََ َِٟخِو ُٗبَّٕة ٩ِ٣ٔ أَدَ ا ٔ َتبُوَک َوصَُو فٔي  ٦ٕ َُزَِوة

٠ُِت  َْ َذ َٓ ا٢َ ک٠َُُّک  َٗ ِّي یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠ُِت أَکَُّ ُ٘ َٓ  ١ِ ُْ ا٢َ اِد َٗ دَّ َو ٤ُِت ََفَ َش٠َّ َٓ 

وملم نب لضف، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب الع ء، رسب نب دیبع اہلل، اوبادرسی وخالین، رضحت وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل االیعجش 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای آپ اکی ڑمچے ےک ےنب وہےئ  ےمی ںیم ےھت ںیم رفامےت ںیہ ہک ںیم وزفہ وبتک ںیم

 ےن السؾ ایک وت آپ ےن اس اک وجاب دای افر رفامای ادنر دالخ وہاج ںیم ےن اہک ایک وپرا ادنر دالخ وہاجؤں افر رفامای ہک اہں وپرا دالخ

 وہاج۔ انچہچن ںیم ادنر دالخ وہایگ۔

وملم نب لضف، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب الع ء، رسب نب دیبعاہلل، اوبادرسی وخالین، رضحت وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع نب  :  رافی

 امکل االیعجش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذماؼ فزماح رکےن اک ایبؿ

     1564    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ػٔوا٪ ب٩ ػاٟح، وٟیذ، ًث٤ا٪ ب٩ ابي اٌٟاتٜہ :  راوی

ا٢َ أَدِ  َٗ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َٜٔة  ٔ ات ٌَ ِٟ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي ا َِٟؤٟیُذ َحذَّ ث٨ََا ا َواُ٪ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ِٔ ث٨ََا َػ ِّي ٩ِ٣ٔ َحذَّ ١ُ کَُّ بَّةٔ  ُْ ُ٘ ِٟ ٔ ا ز َِ  ٔػ

وفصاؿ نب اصحل، فدیل، امثعؿ نب ایب ااعلہکت ےتہک ںیہ ہک وعػ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ہی وج وپاھچ ہک وپرا دالخ وہاجؤں اس ےیل وپاھچ 

 ہک ہمیخ وھچاٹ اھت۔

 وفصاؿ نب اصحل، فدیل، امثعؿ نب ایب ااعلہکت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذماؼ فزماح رکےن اک ایبؿ

     1565    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ًہ ابزاہی٥ ب٩ ٬٣ذی، رشیک، ًاػ٥، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي :  راوی

َّي اہللُ  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ یْک  ث٨ََا رَشٔ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َِضٔذٓیٕ َحذَّ ٥َ یَا ذَا َحذَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 اِْلُذ٧َُئِن 

ےن ھجم ےس رفامای ہک اے دف اکونں فاےل اربامیہ نب دہمی، رشکی، اعمص، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی 

 (رفامای ہک )ویکہکن دف اکؿ وت رہ اکی ےک وہےت ںیہ

ھددی، رشکی، اعمص، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

م

 اربامیہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  انیلذماؼ ےس یسک یک زیچ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذماؼ ےس یسک یک زیچ انیل

     1566    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ بظار، یحیي ، سی٤٠ا٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ د٣ظقي، طٌیب ب٩ اسحاٚ، اب٩ ابوذئب، حرضت ًبذاہلل ب٩  :  راوی

 سائب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ یزیذ



 

 

ث٨ََا  ٣َ َحذَّ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟذِّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ذٔئِٕب ح و َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي  إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ِیُب ٣َُح٤َّ ٌَ ث٨ََا ُط ِظقٔيُّ َحذَّ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ائٔٔب ب٩ِٔ َیزٔیَذ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ذٔئِٕب   َٙ ٠َِیطٔ  ب٩ُِ إِٔسَح ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َُّط َس٤ٔ ظٔ أ٧َ َجذِّ

ََ ٔجًذا  ٌّٔبا َو َٟ  ٪ُ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ََ َجاًدا َو ًّٔبا َو ََ ََ أَْٔیطٔ  ٥ِ ٣ََتا ُٛ َذ٪َّ أََحُذ ُْ ِ ََ َیأ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٥َِٟ َوَس٠َّ ٠ِيََُدََّصا  َٓ ًََؼا أَْٔیطٔ  َذ  َْ َو٩ِ٣َ أَ

١ِ اب٩ُِ َبظَّ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ  إر اب٩َِ َیزٔیَذ َو

ما ؿ نب دبعارلنمح دیقشم، بیعش نب ااحسؼ، انب اوبذبئ، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ریض اہلل اعتیل ہنع نب 
ی ل
ش

دمحم نب اشبر، ییحی، 

ا ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک سیدی ےس رفاتی ےہ ہک فہ اےنپ فادل ےس افر فہ دبعاہلل ےک داد

ا ۔ افر سج یسک ےن اےنپ اھبیئ یک زکلی ےل یل

 

 قی
دقی
 ہی رفامےت وہےئ انس مت ںیم ےس وکیئ اےنپ املسمؿ اھبیئ یک زیچ ہن ےل ہن ذماؼ ںیم ہن 

 سیدی )اسبئ نب سیدی اکظفل ذرک ںیہن ایک افر اہک ہک روسؽ اہلل وت اےس اچےیہ ہک اےس فاسپ رک دے دمحم نب اشبر ےن اینپ رفاتی ںیم نب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (۔

ما ؿ نب دبعارلنمح دیقشم، بیعش نب ااحسؼ، انب اوبذبئ، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ریض اہلل اعتیل  :  رافی
ی ل
ش

دمحم نب اشبر، ییحی ، 

 ہنع نب سیدی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذماؼ ےس یسک یک زیچ انیل

     1567    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٟیَّي٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪ ا٧باری، اب٩ ٤٧يَ، ا٤ًع، ًبذاہلل ب٩ یشار، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ابي  :  راوی

ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َیَش  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يَِ َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیََّي َحذَّ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي  ًَ  ٩ًَِ إر 

َّضُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اہللُ  ٕذ َػَّ ث٨ََا أَِػَحاُب ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ ٨َا٦َ َرُج١ْ َٗ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٥ِ کَا٧ُوا َیٔشيَُوَ٪ ٣َ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ََ ٔ ز َٔ َٓ َذُظ  َْ َ أ َٓ طُ  ٌَ ٔلَي َحِب١ٕ ٣َ ُض٥ِ إ ـُ ٌِ َٙ َب ا٧َِل٠َ َٓ ََ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ََ َیح١ُّٔ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪ یَُزوِّ  ٥َ



 

 

 ِش٤ّٔ٠ا٣ُ 

 دمحم نب امیلسؿ اابنری، انب ریمن، اشمع، دبعاہلل نب اسیر، رضحت دبعارلنمح نب ایب یلیل رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےن ایبؿ ایک ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسیکھت ےلچ اج رےہ ےھت رفس ںیم اؿ ںیم ےس اکی

صخش وس ایگ وت اؿ ںیم ےس ضعب اس یک ریس یک رطػ ےلچ وج اس ےک اسھت یھت افر اےس ےل ایل فہ آدیم ربھگا ایگ آپ ےن رفامای ہک 

 املسمؿ ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک دفرسے املسمؿ وک ربھگاٹہ ںیم التبم رک دے۔

 دبعارلنمح نب ایب یلیلدمحم نب امیلسؿ اابنری، انب ریمن، اشمع، دبعاہلل نب اسیر، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ ںیم ہنم اگبڑان ربا ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وگتفگ ںیم ہنم اگبڑان ربا ےہ

     1568    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٨ا٪ ٧آٍ ب٩ ٤ًز، بْش ب٩ ًاػ٥، حرضت ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ بِْٔشٔ ب٩ِٔ  ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٔ ث٨ََا ٧َآ َة َحذَّ َٗ َو ٌَ ِٟ َِٟباصَّٔٔيُّ َوکَاَ٪ َی٨ِز٢ُٔ ا ُذ ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ًَِبٔذ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَأػ٥ٕ 

ِٟبَ أَبُو َداُو  زَّ َوَج١َّ یُِبُِٔف ا ًَ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  َّٟٔذی د صَُو اب٩ُِ  َّ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ ا ٠ٔی

ةٔ ب٠َٔٔشا٧َٔضا َِٟبأَقَ  َیَتَخ١َُّ٠ ب٠َٔٔشا٧ٔطٔ َتَخ١َُّ٠ ا

ت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب انسؿ انعف نب رمع، رشب نب اعمص، رضح

رفامای ہک اہلل اعتیل رمدفں ںیم ےس ڑیچ ڑیچ ابںیت رکےن فاےل وک وغبمض رےتھک ںیہ وج اینپ زابؿ وک )داںیئ ےس ابںیئ( رحتک داتی راتہ 

 ےہ۔ سج رطح اگےئ اینپ زابؿ وک رحتک د یت ریتہ ےہ۔



 

 

 دمحم نب انسؿ انعف نب رمع، رشب نب اعمص، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وگتفگ ںیم ہنم اگبڑان ربا ےہ

     1569    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ رسح، اب٩ وہب، ًبذاہلل ب٩ ٣شیب، ؿحاک ب٩ رشجی١، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

أک ب٩ِٔ  حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ ٤َُِٟشیَّٔب  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  حٔ َحذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیِزََة  ِحبٔی١َ  رُشَ

٠ُُٗوَب اٟزَِّجا٢ٔ أَِو اٟ ٔ َٟٔیِشٔبَي بٔطٔ  ََََِٟل٦ َٖ ا ٥ََّ٠ َُصِ ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َب١ِ اہللُ ٨ِ٣ُٔط یَِو٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ِ٘ ٥ِ َی َٟ ٨َّأض 

 َّ ِذ ًَ  ََ ا َو ّٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َُصِ  ا

، انب فبہ، دبعاہلل نب بیسم، احضک نب رشلیج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل انب رسح

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش ولوگں ےک بولب وک اینپ رطػ ریھپےن ےک ےیل دمعہ وگتفگ ےھکیس اہلل ایقتم ےک رفز 

ت وبقؽ ںیہن رفامںیئ ےگ اکی وقؽ ہی ےہ ہک رصػ ےس رماد وتہب ےہ افر دعؽ ےس اس ےک رصػ ف دعؽ رفاضئ افر یلفن ابعدا

 رماد ابعدات، امنز، رفزہ، فریغہ اک دفہی ےہ(۔

 انب رسح، انب فبہ، دبعاہلل نب بیسم، احضک نب رشلیج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وگتفگ ںیم ہنم اگبڑان ربا ےہ



 

 

     1570    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، زیذ ب٩ اس٥٠ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  ٚٔ َحذَّ ٤َِِْٟشٔ ٔذ٦َ َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک 

 َ ِٟب ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ نٔي ٟٔبََیا٧ٔض٤َٔا  ٌِ حَٔب ا٨َّٟاُض َی ٌَ َٓ َخَلَبا  َٟٔشَِحّ َٓ ِٟبََیأ٪ َیأ٪  َف ا ٌِ ا أَِو إٔ٪َّ َب

ا  َٟٔشَِحْ

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، زدی نب املس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک  رشمؼ ےس دف ارفاد آےئ اوہنں ےن رقتری یک ولوگں وک اؿ اک ادناز ایبؿ تہب دنسپ آای وت روسؽ اہلل

 کشیب ھچک ایبؿ اجدف ارث وہےت ںیہ ای رفامای ہک ضعب ایبؿ اجدف یک اتریث رےتھک ںیہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، زدی نب املس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وگتفگ ںیم ہنم اگبڑان ربا ےہ

     1571    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ ًبذاٟح٤یذ ب٬زاِي، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اًی١، ؿ٤ـ٥، رشیح ب٩ ًبیذ، ابوهبیة :  راوی

ِبٔذ  ًَ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٌٔی١َ اب٨ُِطُ َحذَّ ُذ ب٩ُِ إِٔس٤َ ثَُط ٣َُح٤َّ ًَیَّإغ َوَحذَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  َ فٔي أَِػ١ٔ إِٔس٤َ أ َُّط ََقَ َِٟبِضَزأِيُّ أ٧َ َِٟح٤ٔیٔذ ا ا٢َ  ا َٗ

٤ِزَو اب٩َِ ا ًَ ث٨ََا أَبُو َهبَِیَة أَ٪َّ  ا٢َ َحذَّ َٗ یِٔح ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ  ٩ًَِ رُشَ  ٥ْ ـَ ثَنٔي َؿ٤ِ ا٢َ َحذَّ َٗ ثَنٔي أَبٔي  ا٦َ َرُج١ْ َحذَّ َٗ ا٢َ َیِو٣ّا َو َٗ أؾ  ٌَ ِٟ

 ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َُٟط َس٤ٔ َّا  ِ ي َْ َََٟاَ٪  ِؤٟطٔ  َٗ َؼَذ فٔي  َٗ ِو  َٟ ٤ًَِْزو  ا٢َ  َ٘ َٓ ِو٢َ  َ٘ ِٟ ََ ا َ ث ِٛ َ أ ِذ َرأَیُِت أَِو َٓ َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

َٓإٔ٪َّ  ِو٢ٔ  َ٘ ِٟ َز فٔي ا َْ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أََتَحوَّ ِ ي َْ َِٟحَواَز صَُو   ا

 ےتہک ںیہ ہک رضحت رمعف نب ااعلص 

 

 ی ة
ت

 

م، رشحی نب دیبع، اوبط

 

مض

 

ض

امیلسؿ نب دبعادیمحل رھباین، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب اامسلیع، 

وہات ںیم ےن ےن اکی رفز اکی آدیم وک سج ےن ڑھکے وہ رک ابمل اطخب ایک اھت رفامای ہک اکش فہ درایمین وگتفگ رکات وت اس ےک ےیل رتہب 

ر رکفں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ریما ایخؽ ےہ ای رفامای ہک ےھجم مکح دای ایگ ےہ ہک وگتفگ ںیم وت ط اایتخ

 ویکہکن درایمےن ادناز ںیم یہ ریخ ےہ۔

  :  رافی

 

مض

 

ض

 امیلسؿ نب دبعادیمحل رھباین، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب اامسلیع، 

 

 ی ة
ت

 

 م، رشحی نب دیبع، اوبط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعشوگیئ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رعشوگیئ اک ایبؿ

     1572    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌبہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہابوٟوٟیذ كیاٟسي،  :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحذَّ َِٟؤٟیذٔ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ  ٢َ

٥َ َْلَِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ  َّطُ َوَس٠َّ ٩ًَِ أَبٔي ًُبَِیٕذ أ٧َ نٔي  َِ ًََّٓٔيٕ ب٠ََ ا٢َ أَبُو  َٗ ّزا  ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ ٔط  َْ ِ ي َْ ِیّحا  َٗ  ٥ِ ُٛ ُٖ أََحٔذ ا٢َ َوِجُضطُ أَِ٪ َجِو َٗ

 ِٟ ٥ُ٠ِ ا ٌٔ ِٟ آُ٪ َوا ُِِٟقِ إَٔذا کَاَ٪ ا َٓ آٔ٪ َوذِِٔکٔ اہللٔ  ُِِٟقِ ٩ًَِ ا ٠َطُ  َِ َّي َیِظ ٠ِبُُط َحت َٗ ُٖ َصَذا ٨ًَِٔذ٧َا ٤ِ٣َُت٠ّٔئا َی٤َِت٠َٔئ  ٠َِیَص َجِو َٓ أَٟب  َِ

َّ ٩ِ٣ٔ بََیا٧ٔطٔ أَِ٪ َی٤َِذَح اِْلِٔنَش  نَي أَِ٪ َیِب٠ُ ٌِ ٤َِٟ أَ٪َّ ا َٛ ا٢َ  َٗ ا  َٟٔشَِحّ ِٟبََیأ٪  ٔ َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ز ٌِ َٖ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ َّي َیِصٔ َٚ ٓٔیطٔ َحت َیِؼُذ َٓ اَ٪ 

طُ  ِؤٟطٔ ث٥َُّ یَُذ٣َّ َٗ ٔلَي  ٠ُوَب إ ُ٘ ِٟ ٌٔيَن بَٔذَٟٔک  ا ا٣ٔ َُّط َسََحَ اٟشَّ َٜأ٧َ َٓ ِؤٟطٔ اِْلََخٔ  َٗ ٔلَي  ٠ُوَب إ ُ٘ ِٟ َٖ ا َّي َیِصٔ َٚ ٓٔیطٔ َحت  ََٓیِؼُذ

اوبولدیل ایطیسل، ہبعش، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

 یسک اک ٹیپ پیپ ےس رھب اجےئ ہی رتہب ےہ ہک اہمترے فا ےط ہک فہ رعش ےس رھبے اوبیلع ےن رفامای ہک ےھجم رفامای ہک ارگ مت ںیم ےس

دیبع ےک فاہطس ےس ہی ابت یچنہپ ےہ ہک اس وقؽ اک دصقم ہی ےہ ہک اس اک ٹیپ رھب اجےئ رعش ےک فہ رعش ےس رقآؿ ےس افر ذرک اہلل 

س رپ اغبل وہں رعش وگیئ ےس وت رامرے زندکی فہ ٹیپ رھبا وہا ںیہن ےہ ااعشر ےس اغلف رکدے افر ارگ رقآؿ افر ذرک اہلل ا

ےس۔ اس فدیع ںیم دالخ ںیہن۔ افر کشیب ضعب ایبؿ اجدف ارث وہےت ںیہ اس اک ینعم ہی ےہ ہک وکیئ اےنپ ایبؿ ںیم اس درہج وک اچنہپ وہ 

 دؽ اس یک ابت یک رطػ رھپ اجںیئ افر رھپ یسک یک ہک ارگ یسک ااسنؿ یک یچس رعتفی رکے وت اس ادناز ےس رکے ہک ولوگں ےک

ذمتم رکے یچس وت اس ادناز ےس رکے ہک ولوگں ےک بولب اس ےک اس وقؽ یک رطػ رھپ اجںیئ وت وگای ہک اس ےن اسنیعم رپ 

 اجدف رکدای۔

 اوبولدیل ایطیسل، ہبعش، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رعشوگیئ اک ایبؿ

     1573    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ، ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی، ابوبْک ب٩  :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤، اسودب٩ ًبذیِوث، حرضت ابي ب٩ ٌٛب

 ُ ث٨ََا أَب ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحذَّ ًَ و بَِْکٔ ب٩ُِ 

َِٟحارٔ ٩ًَِ أُبَيِّ ب٩ِٔ ا وَث  ُِ ِبٔذ َی ًَ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَودٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا َّي ٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ  ٕب أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ َٛ

ٔ ح٤َِّٜٔة  ز ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

رہی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رمفاؿ نب مکح، دبعارلنمح، اوسدنب اوبرکب نب اوبہبیش، انب رابرک، ویسن، ز

 ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ضعب رعش تمکح فاےل وہےت ںیہ۔ دبعوغیث، رضحت ایب نب بعک روسؽ اہلل



 

 

، رمفاؿ نب مکح، دبعارلنمح، اوبرکب نب اوبہبیش، انب رابرک، ویسن، زرہی، اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ :  رافی

 اوسدنب دبعوغیث، رضحت ایب نب بعک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رعشوگیئ اک ایبؿ

     1574    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ابوًوا٧ہ، س٤اک، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َ ٔل ابٔيٌّ إ ا٢َ َجاَئ أرَِعَ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحذَّ َّي اہللُ  ي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

١َ یََت٥َُّ٠ََ  ٌَ َح ٔ حُِٜ َٓ ز ٌِ ا َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ِٟبََیأ٪ ٔسَِحّ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ٤ّابََََٔل٦ٕ 

دسمد، اوبوعاہن، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی داہییت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

آای افر اےنپ الکؾ ںیم وگتفگ رکےن اگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ضعب ایبؿ اجدف رھبے وہےت ںیہ افر  ےک اپس

 ضعب ااعشر تمکح ف داانیئ ےیل وہےت ںیہ۔

 دسمد، اوبوعاہن، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رعشوگیئ اک ایبؿ

     1575    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

ب٩  ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، سٌیذ ب٩ ٣ح٤ذ، ابوت٤ی٠ہ، ابوجٌرف ٧حوی، ًبذاہلل ب٩ ثابت، ػْخ ب٩ ًبذاہلل :  راوی

 بزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ثَنٔي ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا أَبُو ت٤َُِی٠ََة  ٕذ َحذَّ ٌٔیُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َس ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبُذ اہللٔ  َحذَّ ًَ رَفٕ ا٨َِّٟحؤیُّ  ٌِ أَبُو َج

ًَِبذٔ اہللٔ بِ  ثَنٔي َػِْخُ ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٥َ ب٩ُِ ثَابٕٔت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ٔ بَُزیَِذَة 

 ٔ ِو٢ٔ ً َ٘ ِٟ ٔ ح٤ُِّٜا َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ز ٌِ ٥ٔ٠ِ َجِضَّل َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٌٔ ِٟ ا َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ِٟبََیأ٪ ٔسَِحّ و٢ُ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ةُ َی ٌَ َؼ ٌِ ا٢َ َػ َ٘ َٓ  َّ ب٩ُِ ُػوَحاَ٪  َیا

 ًَ اٟزَُّج١ُ یَُٜوُ٪  َٓ ا  ِٟبََیأ٪ ٔسَِحّ ِوُُٟط إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا  ٥َ أ٣ََّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َٚ ٧َٔبيُّ اہللٔ َػَّ ُِٟحَحٔخ ٩ِ٣ٔ َػَذ َِٟح٩ُ بٔا ُّٙ َوصَُو أَ َِٟح ٠َِیطٔ ا

ِٟحَ  َیِذَصُب بٔا َٓ ِو٦َ بٔبََیا٧ٔطٔ  َ٘ ِٟ َیِشََحُ ا َٓ  ِّٙ َِٟح ََ َػاحٔٔب ا ٔلَي ٤٠ًِٔٔطٔ ٣َا  ا٥ُٟٔ إ ٌَ ِٟ ُٕ ا َیَت٠َََّ َٓ ٥ٔ٠ِ َجِضَّل  ٌٔ ِٟ ِوُُٟط إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا  ِّٙ َوأ٣ََّ

تٔ  َّٟ ٤ََِٟوأًُى َواِْل٣ََِثا٢ُ ا ٔ ا هَٔي صَٔذظ َٓ ٔ ح٤ُِّٜا  ز ٌِ ِوُُٟط إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ َٗ ا  ٠ُطُ َذَٟٔک َوأ٣ََّ ُیَحضِّ َٓ  ٥ُ٠َ ٌِ ٌُٔى بَٔضا ا٨َّٟاُض َوأَ َی ِوُُٟط إٔ٪َّ ي یَتَّ َٗ ا  َّ٣

ََ یُزٔیُذظُ  َِٟیَص ٩ِ٣ٔ َطأ٧ِٔطٔ َو ًَََّي ٩ِ٣َ  ٣ََک َوَحٔذیَثَک  زُِؿَک لََکَ ٌَ َٓ  َّ ِو٢ٔ ًَٔیا َ٘ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

ی لہ، اوبرفعج وحنی، دبعاہلل نب اثتب، رخص نب دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ 
م

 

ت
فادل دمحم نب ییحی نب افرس، دیعس نب دمحم، اوب

 افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ضعب ایبؿ اجدف ےس

صعہ نب وصاحؿ 
طع
ارث وہےت ںیہ افر ضعب ملع لہج وہات ےہ افر ضعب رعش تمکح رھبے وہےت ںیہ افر ضعب ابت وبھج وہیت ےہ۔ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس رفامای ہک رہباحؽ آپ اک وقؽ ہک ضعب ایبؿ اجدف ارث وہےت ںیہ وت اکی آدیم وج یسک ےن اہک ہک اہلل ےک یبن یلص 

اک قح دابےئ وہات ےہ اصبح قح ےس زایدہ امرہ وگتفگ وہات ےہ افر داللئ ےک اسھت اصبح قح ےس ارصار رکات ےہ وت ولگ اےس 

دفرسے اک قح فوصؽ رک ا ات ےہ افر آپ اک ہی اراشد ہک ضعب ملع لہج وہات ےہ افر  دملل ادناز وگتفگ ےس رحسزدہ وہاجےت ںیہ افر فہ

ضعب  فہ ہی ےہ ہک اعمل اےنپ ملع ںیم ایسی ابوتں اک  فلک رکات ےہ ںیہنج فہ ںیہن اجاتن۔ وت فہ اےس اجلہ انبداتی ےہ افر آپ اک ہی اراشد ہک

ؽ ںیہ نج ےس ولوگں وکتحیصن وہیت ےہ۔ افر آپ ےن ہی وج رفامای ہک رعش، تمکح رھبے وہےت ںیہ وت ہی فہ فظع فتحیصن افر ا لا

 ضعب وگتفگ وبھج وہیت ےہ اس اک بلطم ہی ےہ ہک مت اینپ وگتفگ اےسی صخش رپ شیپ رکف وج اےکس اقلب ہن وہ افر اےس اننس اچاتہ وہ۔

ی لہ، اوبرفعج وحنی، دبعاہلل :  رافی
م

 

ت
 نب اثتب، رخص نب دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتیل ہنع دمحم نب ییحی نب افرس، دیعس نب دمحم، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رعشوگیئ اک ایبؿ

     1576    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٠ْٕ، اح٤ذ ب٩ ًبذ ٣ٌني، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سٌیذ، ٤ًز، حشا٪ حرضت سٌیذاب٩  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ِبَذَة ا ًَ ٕٕ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ  ٠َ َْ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ ٣َزَّ ٤ًَُزُ َحذَّ َٗ ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َس  

اَ٪ َوصَُو ی٨ُِ  َْ ٨ِ٣َٔک بَٔحشَّ ِ ي َْ ٨ُِت أُِنٔظُذ َوٓٔیطٔ ٩ِ٣َ صَُو  ُٛ ِذ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٠ََحَى إ َٓ ٤َِِٟشحٔٔذ   ٔظُذ فٔي ا

انب اوبفلخ، ادمح نب دبع ینعم، ایفسؿ نب  ،ہنی، زرہی، دیعس، رمع، اسحؿ رضحت دیعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع رضحت اسحؿ 

رےہ ےھت رضحت رمع ےن اؿ یک رطػ داھکی وت اوہنں ےن رفامای ہک مت ےس رتہب نب اثتب ےک اپس ےس ذگرے فہ دجسم ںیم رعش ہہک 

 صخش بج وموجد ےھت ںیم اس زامہن ںیم یھب رعش زپاتھ اھت۔

 انب اوبفلخ، ادمح نب دبع ینعم، ایفسؿ نب  ،ہنی، زرہی، دیعس، رمع، اسحؿ رضحت دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رعشوگیئ اک ایبؿ

     1577    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیذ ب٩ ٣شیب، حرضت  :  راوی

 ُ٤ِٟ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٨َاُظ َزاَد َحذَّ ٌِ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة ب٤َٔ َشیَّٔب 

َّي اہللُ َخٔشَي أَِ٪ یَز٣َِٔیُط بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٓأََجاَزظُ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   



 

 

ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اس ینعم یک دحثی رمفی ےہ 

 فآہل اس ااضہف ےک اسھت ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اںیہن ااجزت ددیی اںیہن دخہش وہا ہک فہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع

 فملس یک ااجزت یک دلیل ےل آںیئ ےگ۔

 ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿرعشوگیئ اک 

     1578    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ س٠امی٪ ٣ؼیصي، اب٩ ز٧اد، حرضت رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي اٟز٧َِّادٔ  یٔصيُّ َُٟوی٩ِْ َحذَّ ٤ِٟٔؼِّ َ٪ ا ُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَائَٔظَة َرضَٔي َحذَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة َوصَٔظا٦ٕ  ٩ًَِ رُعِ أَبٔیطٔ 

 َٓ ٤َِِٟشحٔٔذ  َّا فٔي ا َ اَ٪ ٨ِ٣َٔ ٍُ َٟٔحشَّ ـَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ا٢َ فٔي اہللُ  َٗ ٠َِیطٔ َیِضحُو ٩ِ٣َ  ًَ و٦ُ  ُ٘ َی

َّي اَ٪ ٣َا  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٍَ َحشَّ ُذٔض ٣َ ُ٘ ِٟ ٥َ إٔ٪َّ ُروَح ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٩ًَِ اہللُ  َح  َٓ ٧َا

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ

ی، انب زاند، رضحت رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل

صی ض
م

 ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب امیلسؿ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اسحؿ ےک ےیل ربنم دجسم ںیم رےتھک ےھت افر فہ اس رپ ڑھکے وہ رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب رفح یک اشؿ ادقس ںیم اتسگیخ رکےن فاولں یک وجہ )ربایئ( ایبؿ رکےت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ادقلس اسحؿ ےک اسھت ںیہ بج کت ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس دافع رکںی۔

ی، انب زاند، رضحت رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

صی ض
م

 دمحم نب امیلسؿ 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رعشوگیئ اک ایبؿ

     1579    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ٣زوزی، ًَّي ب٩ حشين، یزیذ ٧حوی ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ اَحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٩ًَِ یَزٔیَذ ا٨َِّٟحؤیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًََّٔيُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ٕذ ا ًَبَّإض ٣َُح٤َّ ب٩ِٔ 

 ًَ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َو ََّ ا ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ََشَخ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َواِسَتِثنَي  َٓ اُووَ٪  َِ ِٟ ُض٥ِ ا ٌُ ٔ َّب َزاُئ یَت ٌَ ا٢َ َواٟظُّ وا اہللَ َٗ أَٟحأت َوَذَِکُ ٠ٔ٤ُوا اٟؼَّ

َّا ثٔي َٛ 

ادمح نب دمحم رمفزی، یلع نب نیسح، سیدی وحنی رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک رقآؿ رکمی یک آتی، ، 

فَؿ افر رعشاء اؿ یک اابتع رمگاہ ولگ یہ رکےت ںیہ اس ںیم
ُ
َ ف
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 ےس وسنمخ افر ینث وہےئگ فہ ولگ نج ےک ےیل ف

ا۔  رگ فہ ولگ وج اامیؿ الےئ افر اامعؽ اص ہح
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َ
  ےیک افر رثکت ےس اہلل اک ذرک ایک۔رفامای ِإّل

 رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب دمحم رمفزی، یلع نب نیسح، سیدی وحنی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاوبں اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخاوبں اک ایبؿ

     1580    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ابوك٠حہ، زَف ب٩ اػٌاػہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ُزََفَ ب٩ِٔ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ًَ ث٨ََا  َ  َحذَّ ٩ًَِ أ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ٌَ َؼ ٌِ بٔي َػ

و٢ُ ص١َِ  ُ٘ ٔ َی َذاة َِ ِٟ ٔ ا َٖ ٩ِ٣ٔ َػََلة ٥َ کَاَ٪ إَٔذا اِنَصَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِی٠ََة ُرِؤیَا  صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َرأَی أََحْذ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا٠َّٟ

ا ََّ اٟزُِّؤیَا اٟؼَّ ٔ ةٔ إ ذٔی ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٌِ َِٟیَص یَِبَقي َب َُّط  و٢ُ إ٧ٔ ُ٘  َٟٔحةُ َوَی

دبع اہلل نب ہملسم امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبب ہح، زرف نب ااعصہص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج حبص یک امنز ےس )افرغ وہ رک( ہنم ومڑےت وت رفامےت ایک مت ںیم ےس یسک ےن رات ںیم وخاب 

 ؟ افر آپ رفامےت ںیہ ہک کشیب ریمے دعب وبنت اک وکیئ ہصح ابیق ہن رےہ اگ وساےئ اپزیکہ وخاوبں ےک۔داھکی ےہ

 دبعاہلل نب ہملسم امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبب ہح، زرف نب ااعصہص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخاوبں اک ایبؿ

     1581    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، طٌبہ، ٗتادہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ، حرضت ًبادہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ُذ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ا٣ٔٔت  ٩ًَِ ًَُباَدَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٧َََا ُط َ َ ِْ َ ٕ أ ثٔيَ َٛ ا٢َ ب٩ُِ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ة ٌٔيَن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٕة َوأَِرَب ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ  ُرِؤیَا ا

رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب اصتم ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن دمحم نب ریثک، ہبعش، اتقدہ، 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ومنم اک وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زج ےہ۔



 

 

 ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع نب اصتمدمحم نب ریثک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخاوبں اک ایبؿ

     1582    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ایوب، ٣ح٤ذ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہٗتبیہ ب٩ سٌیذ، ًبذاٟو٫اب،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٕذ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوصَّأب  ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔبيِّ َػَّ

َِٜذ  ٥ِ َت َٟ َََب اٟز٣ََّاُ٪  َ ت ِٗ أَٟحةُ إَٔذا ا اٟزُِّؤیَا اٟؼَّ َٓ ُُٗض٥ِ َحٔذیّثا َواٟزُِّؤَیا ثَََلْث  ُُٗض٥ِ ُرِؤیَا أَِػَذ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ أَِ٪ َتِٜٔذَب َوأَِػَذ  ُرِؤیَا ا

إٔذَا َرأَ  َٓ َشُط  ِٔ ٤َِٟزُِئ َن ُث بٔطٔ ا ا یَُحذِّ ِیَلأ٪ َوُرِؤیَا ٤٣َّٔ ی ٩ِ٣ٔ اہللٔ َواٟزُِّؤیَا َتِحزٔی٩ْ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٥ِ ی أَحَ بُِْشَ ُ٘ ٠َِی َٓ ُظ  ٥ِ ٣َا یَِْکَ ُٛ ُذ

ا َٗ ی٩ٔ  ِیُذ ثََباْت فٔي اٟذِّ َ٘ ِٟ ١َّ َوا ُِ ِٟ ُظ ا ِیَذ َوأَِِکَ َ٘ ِٟ ا٢َ َوأُحٔبُّ ا َٗ ِث بَٔضا ا٨َّٟاَض  ََ یَُحذِّ ٠ُِیَؼ١ِّ َو تََََب اٟز٣ََّاُ٪ َٓ ِٗ ٢َ أَبُو َداُود إَٔذا ا

نٔي یَ  ٌِ تََََب ا٠َِّٟی١ُ َوا٨ََّٟضاُر َی ِٗ نٔي إَٔذا ا ٌِ  ِشَتؤَیا٪ٔ َی

 ی ہ نب دیعس، دبعاولاھب، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
ت

 

قی

رفامای ہک بج زامہن رقبی وہاگ وت املسمؿ ےک وخاب ومعام وھجےٹ ہن وہں ےگ افر بس ےس زایدہ یچس وگتفگ رکےن فاےل یہ ےک وخاب 

 ےس ےچس وہں ےگ۔ وخاب یک نیت ںیمسق ںیہ۔ کین وخاب اہلل اعتیل یک رطػ ےس اشبرت ںیہ۔ دزمدہ رکےن فاےل افر یھب بس

فیلکت دہ وخاب اطیشین ارث ےس وہےت ںیہ۔ افر ضعب وخاب ااسنؿ ےک دؽ ںیم اےنھٹ فاےل ایخالت فیوصرات ےس وہےت ںیہ بج 

ےس اچےیہ ہک اھٹ ڑھکا وہ، امنز زپےھ افر اس وخاب وک ولوگں ےس ایبؿ ہن رکے مت ںیم ےس وکیئ )وخاب ںیم( انوگار ابت دےھکی وت ا

 ےہ افر ںیم اپؤں ںیم ڑیبی اک زپا رانہ دنسپ رکات وہں افر ےلگ ںیم وطؼ زپا وہان اندنسپ رکات وہں ویکہکن ڑیبی اپؤں ںیم زپےن یک ریبعت ہی

زامہن رقبی وہاجےئ اگ اس ےس رماد رات افر فہ دؿ اک رقب ےہ بج ہک دنی ںیم اثتب دقؾ رےہ اگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک 

 دفونں وپرے افر ربارب وہاجںیئ۔



 

 

 ی ہ نب دیعس، دبعاولاھب، اویب، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ت

 

 قی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخاوبں اک ایبؿ

     1583    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٫ظی٥، ی٤َّي ب٩ ًلاء، وٛیٍ ب٩ ًذض، ٤ًہ حرضت ابورزی٩ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٧َََا  َ َ ِْ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ طٔ أَبٔي َرٔزی٩ٕ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٍٔ ب٩ِٔ ًُُذٕض  ٩ًَِ َوٛٔی ًََلإئ  ََّي ب٩ُِ  ٌِ َی

ا٢َ  َٗ ِت  ٌَ َٗ ََِت َو ِّ إَٔذا ًَُ َٓ  ِ ََّ َ ٌَ ٥ِ ُت َٟ ٕ ٣َا  ًَََّي رِٔج١ٔ كَائٔز ٥َ اٟزُِّؤَیا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔ  اہللٔ َػَّ َضا إ ؼَّ ُ٘ ََ َت ا٢َ َو َٗ ٕ َوأَِحٔشبُُط  ًَََّي َوآد  ََّ

 أَِو ذٔی َرأِیٕ 

مہ رضحت اوبرزنی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
ػ
ی نب اطعء، فعیک نب دعس، 

 مل
ت

م، 
 

ب

 

ص
ه

ادمح نب لبنح، 

التب دی اجیت ےہ وت فہ فآہل فملس ےن رفامای ہک وخاب رپدنے ےک اپؤں رپ وہات ےہ بج کت ہک اس یک ریبعت ہن دی یئگ وہ افر بج ریبعت 

اب فاعق وہایگ رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ آپ ےن ہی یھب رفامای ہک وخاب وساےئ تبحم رکےن فاےل افر اصبح ارلاےئ دنملقع 

 آدیم ےک یسک ےس ایبؿ ہن رکف

مہ رضحت اوبرزنی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
ػ
ی نب اطعء، فعیک نب دعس، 

 مل
ت

م، 
 

ب

 

ص
ه

 ادمح نب لبنح، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخاوبں اک ایبؿ



 

 

     1584    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، زہيَ، یحیي ب٩ سٌیذ، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوٗتادہ :  راوی

ث٨ََا  ُت َحذَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا َس٤َ٠ََة َی ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٌٔیٕذ َی ُت یَِحیَي ب٩َِ َس ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َّا َی ِ ُت ُزَصي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیَّٔيُّ  َٔ و٢ُ ا٨ُّٟ ُ٘ َتاَدَة َی َٗ  أَبَا 

ُِٟح٥ُ٠ِ ٣ٔ  و٢ُ اٟزُِّؤیَا ٩ِ٣ٔ اہللٔ َوا ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ صُطُ َس٤ٔ ٥ِ َطِیّئا یَِْکَ ُٛ إَٔذا َرأَی أََحُذ َٓ ِیَلأ٪  ٩ِ اٟظَّ

ظُ  ََ َترُضُّ ََّضا  إ٧ٔ َٓ صَا  ذِ ٩ِ٣ٔ رَشِّ وَّ ٌَ ٔ ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ َٟٔیَت ٩ًَِ َیَشارٔظ ُِٔث  ٠َِی٨ِ َٓ 

ی، زریہ، ییحی نب دیعس، اوبہملس، رضحت اوباتقدہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ی ل
ف

 

ب

فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس  

وخاب اہلل یک رطػ ےس وہےت ںیہ بج مت ںیم ےس وکیئ انوگار ابت دےھکی وت اےس اچےیہ ہک اینپ ابںیئ رطػ نیت ابر وھتےک افر وعتذ 

 زپےھ۔ اطیشؿ ےک رش ےس انپہ امےگن سپ فہ وخاب اےس اصقنؿ ںیہن اچنہپےئ اگ۔

ی، زریہ، ییحی نب دیعس،  :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 اوبہملس، رضحت اوباتقدہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخاوبں اک ایبؿ

     1585    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ث٘في، ٟیث، حرضت ابواٟزبيَ، حرضت جابزیزیذ ب٩ ْاٟذ ہ٤ذاِي، ٗتیبہ ب٩ سٌیذ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٧َََا ا٠َِّٟیُث  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ فٔيُّ  َ٘ ٌٔیٕذ اٟثَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َِٟض٤َِذأِيُّ َو أٟٕذ ا َْ ث٨ََا یَزٔیُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َحذَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ي اٟزُّبَيَِ

ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّي اہللُ  ِیَلأ٪ ثَََلثّ  َػَّ ذِ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ وَّ ٌَ َِٟیَت ٩ًَِ َیَشارٔظٔ َو  ِٙ ٠َِیِبُؼ َٓ صَُضا  ٥ِ اٟزُِّؤیَا یَِْکَ ُٛ ا إَٔذا َرأَی أََحُذ

٠َِیطٔ  ًَ َّٟٔذی کَاَ٪  ٩ًَِ َج٨ِبٔطٔ ا  ٢ُ  َوَیَتَحوَّ

داین، ہبیتق نب دیعس یفقث، ثیل، رضحت اوبازلریب، رضحت اجرب یبن 
 
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ سیدی نب اخدل ہ



 

 

ہک آپ ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش انوگار وخاب دےھکی وت اس ےک ارث ےس ےنچب ےک ےیل اینپ ابںیئ اجبن نیت ابر وھتےک، 

 افر نیت رمہبت اہلل اعتیل یک انپہ امےگن اطیشؿ ےس افر سج رپ رکفٹ رپ اٹپل اھت اس وک دبؽ ےل۔

داین، ہبیتق نب دیعس یفقث، ثیل، رضحت اوبازلریب، رضحت اجرب :  فیرا
 
 سیدی نب اخدل ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخاوبں اک ایبؿ

     1586    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاہلل ب٩ و٫ب، یو٧ص، اب٩ ط٬اب، ابوس٤٠ہ، اب٩ ًبذاٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

 ِْ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ََِٔي أَ َحذَّ َ ًَِبٔذ َ بُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ 

و٢ُ ٩ِ٣َ َرآِٔي فٔي ا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َوةٔ أَِو اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  َ٘ َِٟی ََأِي فٔي ا َ َشي َٓ  ٔ ٨َ٤َِٟا٦

یِ  ١ُ اٟظَّ ََ یََت٤َثَّ َوةٔ َو َ٘ َی ِٟ ٤ََّا َرآِٔي فٔي ا َٜأ٧َ  َلاُ٪ بٔيَل

ھا ب، اوبہملس، انب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 

َ

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبھ، ویسن، انب 

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انس آپ رفامےت ےھت۔ سج ےن وخاب ںیم داھکی فہ رقنعبی دیباری یک احتل ںیم یھب 

  ای رفامای وگای ہک اس ےن ےھجم دیباری یک احتل ںیم داھکی افر اطیشؿ ریمی وصرت ںیم  لثمت ںیہن وہ اتکس۔ےھجم دےھکی اگ

ھا ب، اوبہملس، انب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

َ

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبھ، ویسن، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وخاوبں اک ایبؿ

     1587    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد، س٠امی٪ ب٩ داؤد، ح٤اد، ایوب، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي  :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ث٨ََا أَیُّوُب  اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ ُ٪ ب٩ُِ َداُوَد  ْد َوُس٠َامِیَ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  إض أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

بَطُ اہللُ بَٔضا َیِو٦َ ا ًَذَّ َر ُػوَرّة  ا٢َ ٩ِ٣َ َػوَّ َٗ  ٥َ َ٘ٔذ َوَس٠َّ ٌِ َٕ أَِ٪ َی ٥َ ک٠ُِّ َِٟیَص ب٨َٔإٓٔخ َو٩ِ٣َ َتَح٠َّ َُٔخ ٓٔیَضا َو َّي َی٨ِ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َحت

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  وَ٪ بٔطٔ ٨ِ٣ُٔط ُػبَّ فٔي أُذ٧ُٔطٔ اِْل٧ُُک یَِو٦َ ا ِو٦ٕ َیرٔفُّ َٗ ٔلَي َحٔذیٔث  ٍَ إ ََّة َو٩ِ٣َ اِسَت٤َ ي ٌٔ  َط

ت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، امیلسؿ نب داؤد، امحد، اویب، رکعہم، رضح

 رسفر دفاعمل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن داین ںیم وکیئ یوصری )اجدنار یک( انبیئ اہلل اعتیل رفز ایقتم اےس ذعاب دںی

فر فہ رفح وھپکن ںیہن ےکس اگ افر سج ےن وھجےٹ وخاب ولوگں وک ےگ ایس یوصری ےس بج کت ہک فہ اس ںیم رفح ہن وھپکن دے ا

انسےئ اےس اپدنب ایک اجےئ اگ ہک وج ےک داہن ںیم رگہ اگلےئ افر فہ اگلےن رپ اقدر ںیہن ذہلا ذعاب ںیم التبم رےہ اگ افر سج ےن یسک 

ں ںیم رفز ایقتم الھگپ وہا  ہسی اہبای اجےئ امجتع یک ابںیت اکؿ اگل رک ںینس افر فہ اس ےس اھبگ رےہ وہں ےگ اس ےک دفونں اکون

 اگ۔

 دسمد، امیلسؿ نب داؤد، امحد، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وخاوبں اک ایبؿ

     1588    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

َّي  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َرأَیُِت َحذَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ةَ  ٌَ ِٓ ُِٟت أَ٪َّ اٟزِّ أَوَّ َٓ ٍٕ َوأُتٔی٨َا بٔزُكَٕب ٩ِ٣ٔ ُركَٔب اب٩ِٔ كَإب  ٔ َبَة ب٩ِٔ َرآ ِ٘ َّا فٔي َدارٔ ًُ أ٧َ َٛ ِی٠ََة  اَٗٔبَة فٔي ا٠َّٟ ٌَ ِٟ ٧َِیا َوا ٨ََٟا فٔي اٟذُّ  

ِذ كَاَب  َٗ ةٔ َوأَ٪َّ دٔی٨َ٨َا   اِْلَٔخَ

اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومیس نب 

رفامای ہک رات ںیم ےن داھکی وگای مہ ہبقع نب راعف ےک رھگ ںیم ںیہ افر رامرے اپس انب عاب یک اتزہ رت وجھکرفں ںیم ےس ربط الیئ 

اتفلی یک ہک داین یک دنلبی فرتعف رامرے ےیل ںیہ افر آرخت ںیم اعتبق دمع ااجنؾ یھب رامرے ےیل ںیہ  یئگ ںیم ےن اس یک ہی ریبعت ف

 افر کشیب رامرا دنی اپزیکہ افر دمعہ وہایگ افر راعف ےس دنلبی یل۔

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امجیئ ےنیل اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امجیئ ےنیل اک ایبؿ

     1589    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ یو٧ص، زہيَ، سہی١، اب٩ ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي َس ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ   َْ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ِیَلاَ٪ یَِذ  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ًَََّي ٓٔیطٔ  ٠ُِی٤ِٔشِک  َٓ  ٥ِ ُٛ ١ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َتَثائََب أََحُذ ُْ 

ادمحنب ویسن، زریہ، لیہس، انب اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

 بج مت ںیم ےس یسک وک امجیئ آےئ وت اےس اچےیہ ہک اانپ ہنم دنب رک ےل ویکہکن اطیشؿ ہنم ںیم دالخ وہ اجات ےہ۔



 

 

 ، لیہس، انب اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنعادمحنب ویسن، زریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امجیئ ےنیل اک ایبؿ

     1590    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وٛیٍ، سٔیا٪، سہی١اب٩ ًَلء،  :  راوی

٠َِیِٜٔو٥ِ ٣َا اِسَتَلا َٓ ََلةٔ  ا٢َ فٔي اٟؼَّ َٗ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ ٧َِحَوُظ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ََلٔئ  ٌَ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا  ََ َحذَّ

اےس انب العء، فعیک، ایفسؿ، لیہس ےس یہی دحثی رفاتی رمفی ےہ اوہنں ےن اہک ہک امنز ںیم ارگ امجیئ آاجےئ وت یتح االاکمؿ 

 رفےک۔

 انب العء، فعیک، ایفسؿ، لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امجیئ ےنیل اک ایبؿ

     1591    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یزیذ ب٩ ٫ارو٪، اب٩ ابي ذئب، سٌیذ ب٩ ابي سٌیذ ٣ََ٘ی، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ حش٩ ب٩ ًَّي، :  راوی

ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ َس ٧َََا اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  َ َ ِْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَ ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ  َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ 



 

 

ا َٗ َ َٓإَٔذا َتَثائ َثاُؤَب  ُظ اٟتَّ َلاَض َویَِْکَ ٌُ ِٟ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ یُٔحبُّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ََ ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٠ِيََُدَُّظ ٣َا اِسَتَلا َٓ  ٥ِ ُٛ َب أََحُذ

َحُک ٨ِ٣ٔطُ  ـِ ِیَلأ٪ َی ٤ََّا َذل٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٓإ٧ٔ ١ِ َصاِظ َصاِظ  ُ٘ ََ َی  َو

، سیدی نب اھرفؿ، انب ایب ذبئ، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی نسح نب یلع

 رکے۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل کنیھچ وک دنسپ رفامےت ںیہ افر امجیئ ےل وت یتح االاکمؿ اےس رفےک افر اہہ اہہ ہن 

 یلع، سیدی نب اھرفؿ، انب ایب ذبئ، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعنسح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنیھچ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 کنیھچ اک ایبؿ

     1592    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ ًحَل٪، سَّم، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ کَاَ٪  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسََّمٕٓ  ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠َِیطٔ  َحذَّ ًَ َّي اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

َف أَِو َُفَّ بَٔضا َػِوَتُط َطکَّ یَِحیَي َٔ َْ ًَََّي ٓٔیطٔ َو ٍَ یََذُظ أَِو ثَِوبَُط  ًََلَص َوَؿ ٥َ إَٔذا   َوَس٠َّ

 فآہل فملس بج دسمد، ییحی، انب الجعؿ، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 کنیھچ ےتیل وت اانپ دتس رابرک ای اانپ ڑپکا اےنپ ہنم رپ رھک ےتیل افر اینپ آفاز تسپ افر یچین رےتھک۔

 دسمد، ییحی ، انب الجعؿ، یمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 کنیھچ اک ایبؿ

     1593    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ داد ب٩ سٔیا٪، ْظیع ب٩ اُص٦، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ُذ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحذَّ ٩ًَِ اٟزُّصِز ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ  ٦َ َظِیُع ب٩ُِ أَُِصَ ُْ َیاَ٪ َو ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ب٩ُِ َداُوَد ب٩ِٔ ُس یِّ 

٤ِْص َتحُٔب ٤٠ُِٟٔ  َْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیِّٔب  ََل٦ٔ ا ًَََّي أَْٔیطٔ َردُّ اٟشَّ ِش٥ٔٔ٠ 

 ٔ َِٟح٨َاَزة َُ ا ٤َِٟزٔیٔف َواتَِّبا ًَِوةٔ َؤًَیاَدةُ ا اكٔٔص َوإَٔجابَُة اٟذَّ ٌَ ِٟ  َوَتِظ٤ٔیُت ا

دمحم نب داد نب ایفسؿ، شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اپچن زیچںی املسمؿ رپ املسمؿ اھبیئ ےک ےیل فابج ںیہ۔ السؾ اک وجاب دانی۔ ےنکنیھچ فاےل روسؽ ا

 اک وجاب دانی۔ دوعت وبقؽ رکان۔ رمضی یک ایعدت رکان۔ انجزہ ےک ےھچیپ انلچ۔

 ی، انب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعدمحم نب داد نب ایفسؿ، شیشخ نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنیھچ اک وجاب ےسیک دے

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 کنیھچ اک وجاب ےسیک دے

     1594    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، حرضت ہَل٢ ب٩ یشاٖ :  راوی

ٍَ َسا٥ٟٔٔ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َیَشا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َلَص َرُج١ْ َحذَّ ٌَ َٓ  ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ا٩ِ٣ٔ ا َٗ ََٟک  ٠ُُِٗت  ا  ٠ََّک َوَجِذَت ٤٣َّٔ ٌَ َٟ ُذ  ٌِ ا٢َ َب َٗ َک ث٥َُّ  ًَََّي أ٣ُِّ ٠َِیَک َو ًَ ا٢َ َسا٥ْٟٔ َو َ٘ َٓ ٠ًََِی٥ُِٜ  ََل٦ُ  ََٟودِٔدُت اٟشَّ  ٢َ

َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٤َا  َٛ ََٟک  ٠ُُِٗت  ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٕ ََ بَْٔشٓ ٕ َو ِّي بَٔخيَِ ٥ِ َتِذُِکِ أُم َٟ ََّک  َّا بَِی٨َا ٧َِح٩ُ ٨ًَِٔذ َرُسو٢ٔ أ٧َ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ًََلَص َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ إٔذِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ َػَّ َّي اہللُ   َػَّ

َک ث٥َُّ  ًَََّي أ٣ُِّ ٠َِیَک َو ًَ َٟطُ ٩ِ٣َ ٨ًَِٔذُظ یَزَِح٤َُک  َو  ١ِ ُ٘ َِٟی ٤ََِٟحا٣ٔٔذ َو َف ا ٌِ ََٓذَِکَ َب ا٢َ  َٗ ٠َِیِح٤َِذ اہلَل  َٓ  ٥ِ ُٛ ًََلَص أََحُذ ا٢َ إَٔذا  َٗ 

٨ََٟا َوَل٥ُِٜ  رٔفُ اہللُ  ِِ ٠َِیض٥ِٔ َی ًَ نٔي  ٌِ ِٟيََُدَّ َی  اہللُ َو

 ہک اکی ابر مہ السؾ نب دیبع ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اسھت رفس ںیم امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، وصنمر، رضحت الہؽ نب اسیػ ےتہک ںیہ

 اشدی ےھت ولوگں ںیم ےس اکی صخش اکنیھچ افر اہک االسلؾ مکیلع وت اسمل ےن اہک ہک ھجت رپ افر ریتی فادلہ رپ یھب السؾ وہ رھپ دعب ںیم اہک ہک

 آپ ریمی فادلہ اک ذرک یہ ہن رکےت ہن یکین ےک اسھت افر ہن ربایئ ےک ےھجت ریمی ابت انوگار سگری ےہ اس ےن اہک ںیم وت ہی اچاتہ اھت ہک

اسھت۔ اسمل ےن اہک ہک ںیم ےن وت فیہ اہک وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت ہک اکی ابر مہ آپ ےک اپس ےھت ہک اکی 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجت رپ افر ریتی فادلہ رپ یھب رھپ آپ ےن آدیم وک کنیھچ آیئ اس ےن اہک االسلؾ مکیلع وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 
ِّ
ب
َ
ٰ ر
ّ
ددُ ِل
َم
ج
ل

رفامای بج مت ںیم ےس یسک وک کنیھچ آےئ وت فہ ادمحلہلل ےہک رھپ آپ ےن اہلل یک رعتفی ےک ضعب املکت ذرک ےیک اَ
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 فاال اےس وجاب دے ہک 

 امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، وصنمر، رضحت الہؽ نب اسیػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 کنیھچ اک وجاب ےسیک دے



 

 

     1595    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ت٤ی٥ ب٩ ٨٣تص اسحاٚ یٌني اب٩ یوسٕ، ابوبْش، ورٗاء، ٨٣ؼور، ٫َل٢ ب٩ یشاٖ، ْاٟذ ب٩ رعٓحہ، حرضت  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ سا٥ٟ ب٩ ًبیذاہلل اَطحعي رضي

 ًَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  اَئ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي بِْٔشٕ َوِر  َٕ نٔي اب٩َِ یُوُس ٌِ ُٙ َی ث٨ََا إِٔسَح ٨ِ٤َُِٟتٔصٔ َحذَّ ث٨ََا َت٤ٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ َحذَّ  ٕٖ ٩ِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َیَشا

 ًَ َِٟحٔذیٔث  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ اِْلَِطَحعٔيِّ بَٔضَذا ا َحَة  َٓ أٟٔذ ب٩ِٔ رَعِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َْ َّي اہللُ   ٩ِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

ح ہ، رضحت اسمل نب دیبع اہلل االیعجش ریض 
ف
رر ااحسؼ ینعی انب ویفس، اوبرشب، فراقء، وصنمر، الھؽ نب اسیػ، اخدل نب رع

ض

 

ی

 

مت
میمت نب 

 اہلل اعتیل ہنع ےس یہی دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمفی ےہ۔

ح ہ، رضحت اسمل نب دیبعاہلل میمت  :  رافی
ف
رر ااحسؼ ینعی انب ویفس، اوبرشب، فراقء، وصنمر، الھؽ نب اسیػ، اخدل نب رع

ض

 

ی

 

مت
نب 

 االیعجش ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  دےکنیھچ اک وجاب ےسیک

     1596    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ًبذاٌٟزیز ب٩ ًبذاہلل ب٩ ابوس٤٠ہ، ًبذاہلل ب٩ دی٨ار ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ

ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ دٔی٨َإر   ٩ًَِ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َس٤َ٠ََة 

ًَََّي َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل  ١ِ ا ُ٘ ٠َِی َٓ  ٥ِ ُٛ ًََلَص أََحُذ ا٢َ إَٔذا  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ وُظ  صَُزیَِزَة  ُْ ١ِ أَ ُ٘ َی ِٟ أَِو َػاحٔبُطُ ک١ُِّ َحا٢ٕ َو

و٢ُ صَُو یَِضٔذی٥ُُٜ اہللُ َوُیِؼ٠ُٔح بَاَل٥ُِٜ  ُ٘  َیزَِح٤َُک اہللُ َوَی



 

 

 ومیس نب اامسلیع، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس، دبعاہلل نب دانیر اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل

 ٍؽ ےہک افر اس اک اھبیئ ای اسیھت ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ ےن 
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  دانیر اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعومیس نب اامسلیع، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس، دبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینتک ابر کنیھچ اک وجاب دانی اچےیہ؟

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ینتک ابر کنیھچ اک وجاب دانی اچےیہ؟

     1597    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ ًحَل٪، سٌیذ ب٩ ابي سٌیذ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٌٔیٕذ  ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي َس ثَنٔي َس ا٢َ َحذَّ َٗ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٤َا َحذَّ َٓ اَک ثَََلثّا  َْ َ ِت أ ا٢َ َط٤ِّ َٗ صَُزیَِزَة 

ُضَو ُزکَا٦ْ  َٓ  َزاَد 

دسمد، ییحی، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اےنپ اھبیئ وک نیت ابر کنیھچ اک وجاب 

 اب رضفری ںیہن۔دف۔ افر وج اس ےس زایدہ ںیکنیھچ وہں وت فہ زاکؾ ںیہ ذہلا اؿ اک وج

 دسمد، ییحی ، انب الجعؿ، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ینتک ابر کنیھچ اک وجاب دانی اچےیہ؟

     1598    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ًیسي ب٩ ح٤اد ٣صی، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي  ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٧َََا ا٠َِّٟیُث  َ َ ِْ یُّ أَ ٤ِِٟٔصٔ ادٕ ا ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ََّ َحذَّ ٔ ٤ُ٠ًَُِط إ ََ أَ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٌٔیٕذ  َس

 ٌَ ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ أَبُو نُ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َِٟحٔذیَث إ ٍَ ا َٓ َّطُ َر ٔذ أ٧َ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ  ِی٥ٕ 

ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َس ًَِحََلَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ِٔ  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة 

یسیع نب امحد رصمی، ثیل، انب الجعؿ، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس یہی رفاتی رموفاع رمفی ےہ اامؾ 

نع دیعس، نع ایب رہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع، نع ایبنل یلص اہلل اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اوبمیعن ےن نع ومٰیس نب سیق نع دمحم نب الجعؿ 

 ہیلع فآہل فملس فاےل رطقی ےس یھب اےس رفاتی ایک ےہ۔

 یسیع نب امحد رصمی، ثیل، انب الجعؿ، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ینتک ابر کنیھچ اک وجاب دانی اچےیہ؟

     1599    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ٫ارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، ًبذاٟشَل٦ ب٩ رحب، یزیذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، یحیي ب٩ اسحاٚ ب٩  :  راوی

 ب٩ ابي ك٠حہ اپني واٟذہ ح٤یذہ یاًبیذہ ب٨ت ًبیذ ب٩ رٓاًہ اٟزرقي

 ٔ ٩ًَِ َیز ٕب  ٔ ب٩ُِ رَحِ ََل٦ ِبُذ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  یَذ ب٩ِٔ 



 

 

َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَ َیِحیَي ب٩ِٔ إِٔسَح َة اٟزَُّرقٔيِّ  ًَ ا َٓ طٔ ح٤َُِیَذَة أَِو ًُبَِیَذَة ب٨ِٔٔت ًُبَِیٔذ ب٩ِٔ رٔ ٩ًَِ أ٣ُِّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ ًَ بٔیَضا 

َظ٤ِّ  َٓ َتطُ  َٓإِٔ٪ ٔطئَِت أَِ٪ ُتَظ٤ِّ اكَٔص ثَََلثّا  ٌَ ِٟ ُت ا ا٢َ ُتَظ٤ِّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َّٕ َػَّ َُٜٓ  ِتُط َوإِٔ٪ ٔطئَِت 

اھرفؿ نب دبع اہلل، امکل نب اامسلیع، دبعاالسلؾ نب رحب، سیدی نب دبعارلنمح، ییحی نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ب ہح اینپ فادلہ 

فآہل فملس ےن رفامای ہک  دیمہ ای دیبعہ تنب دیبع نب رافہع ازلریق ےس افر فہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 ےنکنیھچ فاےل وک نیت ابر وجاب دف اس ےک دعب ارگ اچوہ وت وجاب دف افر اچوہ وت رک اجؤ۔

اھرفؿ نب دبعاہلل، امکل نب اامسلیع، دبعاالسلؾ نب رحب، سیدی نب دبعارلنمح، ییحی نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ب ہح اینپ  :  رافی

 نب رافہع ازلریقفادلہ  دیمہ ایدیبعہ تنب دیبع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ینتک ابر کنیھچ اک وجاب دانی اچےیہ؟

     1600    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوزائذ، ًْک٣ہ ب٩ ٤ًار، حرضت ایاض ب٩ س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ اَٛوَابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، اب٩  :  راوی

٩ًَِ إٔیَأض ب٩ِٔ َس٤َ٠َةَ  إر  َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٧َََا اب٩ُِ أَبٔي َزائَٔذَة  َ َ ِْ َ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي أ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل َحذَّ  َٔ َو ِٛ َ  ب٩ِٔ اِْل

ًَ ًََلَص ٨ًَِٔذ  َّى اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ًََلَص  َٝ اہللُ ث٥َُّ  َُٟط یَزَِح٤ُ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  و٦ْ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُٛ ِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزَُّج١ُ ٣َز

ےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اربامیہ نب ومیس، انب اوبزادئ، رکعہم نب امعر، رضحت اایس نب ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع نب االوکع ا

 ہک اکی صخش یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکنیھچ وت آپ ےن رفامای ہی صخش زاکؾ ںیم التبم ےہ۔

 اربامیہ نب ومیس، انب اوبزادئ، رکعہم نب امعر، رضحت اایس نب ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع نب االوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ذیم اکرف وک کنیھچ اک وجاب ےسیک دای اجےئ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم اکرف وک کنیھچ اک وجاب ےسیک دای اجےئ

     1601    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، حٜی٥ ب٩ دی٥، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي بُزِ  ی٥ٔ٠َِ  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ اٟذَّ ٩ًَِ َح َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحذَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َِٟیُضودُ َحذَّ ا٢َ کَا٧َِت ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َدَة 

 َ اك ٌَ و٢ُ یَِضذٔ َت ُ٘ ََاَ٪ َی َٓ ََٟضا َیزَِح٥ُِٜ٤ُ اہللُ  و٢َ  ُ٘ ٥َ َرَجاَئ أَِ٪ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ی٥ُُٜ اہللُ َوُیِؼ٠ُٔح بَاَل٥ُِٜ ُص ٨ًَِٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای  امثعؿ نب اوبہبیش، فعیک، ایفسؿ، میکح نب دمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی

ُ ںیہک ےگ نکیل آپ اںیہن
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 اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع امثعؿ نب اوبہبیش، فعیک، ایفسؿ، میکح نب دمی، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم اکرف وک کنیھچ اک وجاب ےسیک دای اجےئ

     1602    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص، زہيَ، ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ ٣ٌني، س٠امی٪ تیَّم حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اح٤ذ ب٩ :  راوی



 

 

 َٗ نَي  ٌِ ٤َ ِٟ َیاُ٪ ا ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َْ ح و َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ َِّیَّٔمُّ  ُ٪ اٟت ث٨ََا ُس٠َامِیَ ََ َحذَّ ا

ٔ  أ٧ََٕص  ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َت أََحَذص٤َُا َوَتَزَک اِْلََخَ  َظ٤َّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًََلَص َرُجََلٔ٪ ٨ًَِٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ا٢َ  ی١َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َٗ

 َٓ َت اِْلََخَ  ِٛ تَّ أََحَذص٤َُا َوَتَز َش٤َّ َٓ ا٢َ أَِح٤َُذ أَِو  َٗ تَّ أََحَذص٤َُا  َظ٤َّ َٓ ًََلَشا  ٥ِ َیِح٤َِذ اہللَ َرُجََلٔ٪  َٟ ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا َح٤َٔذ اہللَ َوإٔ٪َّ َصَذا  َ٘ 

ادمح نب ویسن، زریہ، دمحم نب ریثک، ایفسؿ ینعم، امیلسؿ یمیت رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

م 
خ

ک اہلل اہک افر دفرسے وک وھچڑ دای آپ ےس رعض ایک ایگ ای فآہل فملس ےک اپس دف آدیم ےکنیھچ وت اؿ ںیم ےس اکی وک آپ ےن ری

مک اہلل اہک افر دفرسے وک وھچڑ دای۔ آپ ےن رفامای ہک اس ےن 
خ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف آدیم ےکنیھچ آپ ےن اکی وک ری

 اہلل یک رعتفی یک افر اس ےن اہلل یک رعتفی ںیہن یک۔

  نب ریثک، ایفسؿ ینعم، امیلسؿ یمیت رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب ویسن، زریہ، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٹیپ ےک لب ےنٹیل فاےل صخش اک مکح

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک لب ےنٹیل فاےل صخش اک مکح

     1603    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، یحیي ب٩ ابوٛثيَ، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤، حرضت یٌیع ب٩ كحٔہ ب٩ ٗیص  :  راوی

 أِٟاری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ا٢َ  َٗ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبِذٔ َحذَّ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ ثٔيَ َٛ ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ أَبٔي  ثَنٔي أَبٔي  َحذَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َ٘ َٓ ٔة  َّٔ
ا٢َ کَاَ٪ أَبٔي ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب اٟؼُّ َٗ ارٔیِّ  َٔ ِِٟٔ ِیٕص ا َٗ َة ب٩ِٔ  َٔ ٌٔیَع ب٩ِٔ كَِخ ٩ًَِ َی ٠ًََِیطٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

َحائَِت َوَس٠َّ  َٓ ٤ٌٔٔی٨َا  ِ ًَائَٔظُة أَك ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ٔلَي بَِیٔت  وا ب٨َٔا إ ُ٘ ٔ ا٢َ یَا ٥َ ا٧َِل٠ َٗ أَک٨َ٠َِا ث٥َُّ  َٓ  بَٔحٔظیَظٕة 



 

 

ا٢َ یَ  َٗ أَک٨َ٠َِا ث٥َُّ  َٓ َلاةٔ  َ٘ ِٟ َحائَِت بَٔحِیَشٕة ٣ِٔث١ٔ ا َٓ ٤ٌٔٔی٨َا  ِ ا٢َ ًَائَٔظُة أَك َٗ ب٨َِا ث٥َُّ  ََْٓشٔ َََٟٕن  ٓصٕ ٩ِ٣ٔ  ٌُ َحائَِت بٔ َٓ ًَائَٔظُة اِس٘ٔی٨َا  ا 

ُت٥ِ  ِ٘ ٥ِ َوإِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ ا٧َِل٠َ ا٢َ إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ بٔتُّ َٗ ب٨َِا ث٥َُّ  َْشٔ َٓ  ٕ َذٕح َػِٔيَ َ٘ َحائَِت بٔ َٓ ًَائَٔظُة اِس٘ٔی٨َا  بَِی٤َ٨َا أ٧ََا یَا  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِِٟشحٔذٔ  ٔلَي ا  إ

 ٍْ ٔ َلح ـِ َضا ا٣ُ ـُ ْة یُِبِٔ ٌَ ٔ ٔؿِح ا٢َ إٔ٪َّ صَٔذظ َ٘ َٓ نٔي بٔزِٔج٠ٔطٔ  ُٛ ًَََّي بَِلنٔي إَٔذا َرُج١ْ یََُحِّ ََحٔ  ٤َِِٟشحٔٔذ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٨ََوزُِت فٔي ا َٓ ا٢َ  َٗ ہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  إَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٓ 

حفہ نب سیق اافغلری ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی نب اوبریثک، اوبہملس
ط

 نب دبعارلنمح، رضحت نب ش نب 

ںیہ ہک ریمے فادل ااحصب ہفص ںیم ےس ےھت اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک 

اعتیل ہنع ںیمہ اھکان الھکؤ وت فہ اکی اخص مسق یک اھگس )اسگ یک رطح یک رھگ ولچ انچہچن مہ ےلچ وت آپ ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل 

 الںیئ ڑچای ےک ربارب )تہب
 
 ےسج اھکای اجات ےہ( الںیئ انچہچن مہ ےن اھکای رھپ آپ ےن رفامای ہک اے اعہشئ ںیمہ الھکؤ وت فہ امدیلہ، یح

اعتیل ہنع ںیمہ الپؤ وت فہ دفدھ اک ڑبا اس ایپہل الںیئ وس مہ ےن فہ یپ ایل  وھتڑا اس( مہ ےن فہ اھک ایل رھپ آپ ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل

ارگ مت  آپ ےن رفامای اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ںیمہ الپؤ وت فہ اکی وھچاٹ اس ایپہل الںیئ دفدھ اک مہ ےن فہ یپ ایل رھپ آپ ےن رفامای ہک

  وہات ٹیپ ےک لب وت ااچکن یسک ےن اےنپ اپؤں ےس ےھجم اچوہ وت وساجؤ افر اچوہ وت دجسم ےلچ اجف۔ فہ ےتہک ںیہ

 

 
 ہک ںیم رحسی ےک فتق ل

 فآہل فملس ےھت۔الہای افر رفامای ہک ہی ےنٹیل یک تئیہ اہلل وک اندنسپ ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رظن ااھٹ رک داھکی وت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

حفہ نب سیق اافغلری ریض اہلل اعتیل دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، ییحی  :  رافی
ط

نب اوبریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت نب ش نب 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغب راکفٹ فایل تھچ رپ وسان حیحص ںیہن ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رپ وسان حیحص ںیہن ےہریغب راکفٹ فایل تھچ 

     1604    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، سا٥ٟ یٌني ب٩ ٧وح، ٤ًزو ب٩ جابز ح٨في، و٠ًہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ ب٩ وثاب، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ًَّي ب٩ طیبا٪

ث٨ََا  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّإب َحذَّ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َوث ٠ًََِة ب٩ِٔ  ٩ًَِ َو َِٟح٨َفٔيِّ  ٕ ا ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َجابٔز نٔي اب٩َِ ٧ُوٕح  ٌِ َسا٥ْٟٔ َی

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  نٔي اب٩َِ َطِیَباَ٪  ٌِ ًََّٓٔيٕ َی ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٥َ ٣َ  ٩ًَِ ٔ َوَس٠َّ ًَََّي َهِضز ٩ِ بَاَت 

ةُ  َّ٣ ِذ بَزٔئَِت ٨ِ٣ُٔط اٟذِّ َ٘ َٓ َُٟط حَٔحاْر  َِٟیَص   بَِیٕت 

دمحم نب ینثم، اسمل ینعی نب ونح، رمعف نب اجرب یفنح، فہلع نب دبعارلنمح نب فاثب، رضحت دبعارلنمح نب یلع نب ابیشؿ اےنپ فادل ےس 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش یسک رھگ یک ایسی تھچ رپ وسای سج ےک رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 اردرگد راکفٹ ہن وہ وت اس ےس ذہم ربی وہایگ۔ )ینعی ارگ فہ رگ رک رم ایگ وت اس اک وخؿ دہر ےہ(۔

 نمح نب یلع نب ابیشؿدمحم نب ینثم، اسمل ینعی نب ونح، رمعف نب اجرب یفنح، فہلع نب دبعارلنمح نب فاثب، رضحت دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپک وہ رک )ابفوض( وسان ابثع تلیضف ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اپک وہ رک )ابفوض( وسان ابثع تلیضف ےہ

     1605    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ًاػ٥ ب٩ ب٬ذٟہ، ط٬ز ب٩ حوطب، ابوهبیہ، حرضت ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٔ ب٩ِٔ َحِوَطٕب  ٩ًَِ َطِضز َة  َٟ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ بَِضَذ ٧َََا  َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ اذٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ َحذَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ي َهبَِیَة 

ارُّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ  ٌَ َیَت َٓ ًَََّي ذِِٔکٕ كَاصّٔزا  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ یَبٔیُت  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّا ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِ ي َْ َیِشأ٢َُ اہلَل  َٓ ِی١ٔ 

٠ًََیِ  ٔذ٦َ  َٗ ِٟب٨َُأِيُّ  ا٢َ ثَابْٔت ا َٗ ًَِلاُظ إٔیَّاُظ  ََّ أَ ٔ ةٔ إ ٧َِیا َواِْلَٔخَ ٩ًَِ اٟذُّ اذٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َِٟحٔذیٔث  ث٨ََا بَٔضَذا ا َحذَّ َٓ ٨َا أَبُو َهبَِیَة 



 

 

 َ٤ َٓ ٌُٔث  ََٟضا حٔيَن أ٧ََِب ُٗو ِذ َجضِٔذُت أَِ٪ أَ َ٘ َٟ ََُٓلْ٪  ا٢َ  َٗ ا٢َ ثَابْٔت  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٠َِیَضاا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًَ َذِرُت  َٗ  ا 

، رضحت اعمذ نب لبج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی  ومیس نب اامسلیع، امحد، اعمص   

 

رر نب وحبش، اوبظ
ھ

 

َ

نب دھبہل، 

رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک وکیئ املسمؿ ااسی ںیہن ہک فہ اہلل ےک ذرک ےک اسھت اب فوض رات ذگارے افر رات وک ڑبڑبا رک اےھٹ افر 

   )وجاس دحثی ےک اہلل ےس داینفآرخت یک انپہ امےگن افر اہلل ا

 

ےس ہن دے ینعی اہلل رضفر دےتی ںیہ۔ اثتب اانبلین ےتہک ںیہ ہک اوبظ

رافی ںیہ( رامرے اپس آےئ افر ہی دحثی نع اعمذ نب لبج نع ایبنل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رطقی ےس مہ ےس ایبؿ یک۔ اثتب 

فتق دیبار وہےت فتق ہی اذاکر زپوھں نکیل اقدر ہن وہ اکس اس  ےتہک ںیہ ہک الفں صخش ےن اہک ہک ںیم ےن کشیب تہب وکشش یک اےتھٹ

 رپ۔

، رضحت اعمذ نب لبج :  رافی   

 

رر نب وحبش، اوبظ
ھ

 

َ

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اعمص نب دھبہل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اپک وہ رک )ابفوض( وسان ابثع تلیضف ےہ

     1606    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، ِکیب، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ ُِکَ َضِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َیاَ٪  ِٔ ُس

ا٢َ أَبُو َٗ َش١َ َوِجَضُط َویََذیِطٔ ث٥َُّ ٧َا٦َ  َِ َٓ َضي َحاَجَتُط  َ٘ َٓ ِی١ٔ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  نٔي بَا٢َ  َػَّ ٌِ  َداُود َی

، فعیک، ایفسؿ، ہملس نب لیھک، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل امثعؿ نب اوبہبیش

 ہیلع فآہل فملس رات ںیم اےھٹ رتسب ےس افر اینپ رضفرایت وپری ںیک رہچہ رابرک دوھای، اہھت دوھےئ رھپ آپ وسےئگ۔

 لیھک، رکبی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعامثعؿ نب اوبہبیش، فعیک، ایفسؿ، ہملس نب  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےت فتق سک رطػ ہنم رےھک؟

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق سک رطػ ہنم رےھک؟

     1607    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد، ْاٟذ حذاء، ابوَٗلبہ، حرضت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ٔف آ٢ٔ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة کَاَ٪ َٔفَ  ٌِ ٩ًَِ َب ٩ًَِ أَبٔي ََٗٔلبََة  أئ  َِٟحذَّ أٟٕذ ا َْ  ٩ًَِ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  اُغ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

٥َ ٧َِحّوا  ٤َِِٟشحُٔذ ٨ًَِٔذ َرأِٔسطٔ َوَس٠َّ ٔ َوکَاَ٪ ا ََِٔظ َٗ ٍُ اِْلِٔنَشاُ٪ فٔي  ا یُوَؿ َّ٤٣ٔ 

دسمد، امحد، اخدل ذحاء، اوبالقہب، رضحت اؾ ہملس ےک ضعب رھگ فاولں ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رتسب اس رطح 

 رک ےک اسےنم ہلبق رخ افر دجسم وبنی وہیت۔ایاھای اجات سج رطح ااسنؿ ربق ںیم راھک اجات ےہ آپ ےک رس راب

 دسمد، امحد، اخدل ذحاء، اوبالقہب، رضحت اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےن یک داع اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1608    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ًاػ٥، ٣ٌبذ ب٩ ْاٟذ، سواء حرضت حٔؼہ زوجہ ٧بي ِکی٥ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

أٟٕذ  َْ َبذٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي اہللُ َحذَّ َؼَة َزِؤد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ َسَوإئ 

 ِٟ ٍَ یََذُظ ا َُٗذ َوَؿ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا أََراَد أَِ٪ َیزِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ ٗٔنٔي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ُ٘ ٔ ث٥َُّ َی ظ ذِّ َْ ُی٤ِنَي َتِحَت 

ُث ًَٔباَدَک ثَََلَث ٣َٔزارٕ  ًََذابََک یَِو٦َ  ٌَ  َتِب

ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اعمص، دبعم نب اخدل، وساء رضحت ہصفح زفہج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ ہک آپ بج 
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 ۔ اے اہلل ےھجم وسےن اک ارادہ رفامےت وت اانپ داایں اہھت اےنپ راسخر ےک ےچین رھک ےتیل رھپ رفامےت۔ ا
َ
 َ َدک
ِ
ُ ع

 

ْعَب
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ْ
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 اس دؿ اےنپ ذعاب ےس اچبےیئ سج رفز آپ اےنپ دنبفں وک ااھٹںیئ ےگ۔

 ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اعمص، دبعم نب اخدل، وساء رضحت ہصفح زفہج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1609    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٣ٌت٤ز، ٨٣ؼور، سٌذ ب٩ ًبیذہ، حرضت بزاء ب٩ ًاذب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ْد  ث٨ََا ٣َُشذَّ ًَاَحذَّ ََاُئ ب٩ُِ  َ َِٟ ثَنٔي ا ا٢َ َحذَّ َٗ ذٔ ب٩ِٔ ًُبَِیَذَة  ٌِ ٩ًَِ َس ُث  ُت ٨ِ٣َُؼوّرا یَُحذِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحذَّ َٗ زٕٔب 

ََلةٔ  ِ ُوُؿوئََک ٠ٟٔؼَّ أ َتَوؿَّ َٓ َک  ٌَ َح ـِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذَا أََتِیَت ٣َ َّي اہللُ  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ١ُِٗ َک اِْلَی٩ٔ٤َِ َو ِّ٘ ًَََّي ٔط  ٍِ ٔ ث٥َُّ اِؿَلح

َِٟیَک  ٔ َِٟیَک َرصَِبّة َوَرَُِبّة إ ٔ َِٟحأُِت َهِضزٔی إ َِٟیَک َوأَ ٔ ِؿُت أ٣َِزٔی إ وَّ َٓ َِٟیَک َو ٔ ََّ ا٠َُّٟض٥َّ أَِس٤ِ٠َُت َوِجهٔي إ ٔ ََ ٨ِ٣ََطي ٨ِ٣َٔک إ َ َو ََ ٠ِ٣ََحأ  

 َ َّٟٔذی أ َٜٔتابَٔک ا ٔ َِٟیَک آ٨ِ٣َُت ب ٔ و٢ُ إ ُ٘ ٠ُِض٩َّ آَٔخَ ٣َا َت ٌَ ٔ َواِج ة ِْٔٔطَ ِٟ ًَََّي ا إِٔ٪ ٣ٔتَّ ٣ٔتَّ  َٓ ا٢َ  َٗ َّٟٔذی أَِرَس٠َِت  َِٟت َو٧َبٔیَِّک ا ٧ِزَ

َّٟٔذی أَِرَس٠َِت  ََ َو٧َبٔیَِّک ا ا٢َ  َٗ َّٟٔذی أَِرَس٠َِت  ٠ُِت َوبَٔزُسؤَٟک ا ُ٘ َٓ ص٩َُّ  ٠ُِت أَِسَتِذِٔکُ ُ٘ َٓ ََاُئ  َ َِٟ ا٢َ ا َٗ 



 

 

وصنمر، دعس نب دیبعہ، رضحت رباء نب اعذب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم دسمد، رمتعم، 
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 ےس رفامای۔ بج وت اےنپ رتسب رپ آےئ وت فوض رک ےل امنز فاال فوض رھپ اینپ داںیئ رکفٹ رپ ٹیل اج افر ہہک ا
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َ اے اہلل ںیم ےن اانپ آپ آپ ےک رپسد رکدای افر اےنپ امتؾ 

 

ب
لْ
َ
س
ْ
ر
َ
دِق أ

 

َ
اومر آیکپ رطػ وفتضی رک دےیئ افر اینپ تشپ آپ یک اَّّ

رطػ رک دی۔ )آپ یک ذات رپ لمکم رھبفہس ایک ر تب ف رتبہ ںیم آپ ےک العفہ وکیئ اکھٹہن ںیہن آپ ےس چب رک ںیہک اجےئ اامؿ 

رک ارگ وت رم ایگ وت رطفت رپ  ںیہن وج اتکب آپ ےن انزؽ یک۔ اس رپ اامیؿ الای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی داع زپھ

رمے اگ )افر رطفت االسؾ ےہ افر اؿ املکت وک وسےن ےس لبق اےنپ آرخی املکت انبےل اس ےک دعب وکیئ افر ابت ہن رک( رضحت 

رِبَ
َ
دِق رباء ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہک ہک ںیم اب اےس اید رک ا ات وہں )بج درہاےن اگل( وت ںیم ےن ہک دای ف

 

َ
وُسکِلَ اَّّ

   ازلی ارتلس۔ ولعمؾ وہا ہک داعؤں ںیم اافلظ ونسمہن وک دبانل ںیہن

 

َ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ہی ہک فب

 

ب
لْ
َ
س
ْ
ر
َ
 أ

 اچےیہ اںیہن اافلظ ےس داع رکین اچےیہ وج اموثرف ونسمؿ ںیہ۔

 نب اعذب ریض اہلل اعتیل ہنعدسمد، رمتعم، وصنمر، دعس نب دیبعہ، رضحت رباء  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1610    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٌذ ب٩ ًبیذہ حرضت بزاء ب٩ ًازب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد، یحیي ، ْٓط ب٩ ٠ْٔیہ،  :  راوی

 َ َِٟ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َذ ب٩َِ ًُبَِیَذَة  ٌِ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  َٔ ٠ٔی َْ ٩ًَِ ِْٓٔطٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَازٕٔب  ََاَئ ب٩َِ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّي اہللُ  ِذ ی٤َٔی٨ََک ث٥َُّ َذَِکَ ٧َِحَوظُ لٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َتَوسَّ َٓ أطَک َوأ٧ََِت كَاصْٔز  ٔلَي َٔفَ  ٥َ إَٔذا أََویَِت إ

دسمد، ییحی، رطف نب ہیفلخ، دعس نب دیبعہ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل ہیلع االسلؾ ےن ھجم ےس 



 

 

  رک وت اےنپ داںیئ اہھت وک ہیکت انبےل۔ آےگ اسہقب دحثی ایبؿ یک۔رفامای ہک بج وت اےنپ رتسب رپ آےئ اپک وہ

 دسمد، ییحی ، رطف نب ہیفلخ، دعس نب دیبعہ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1611    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذب٩ ًبذا٠٤ٟک ُز، ٣ح٤ذ ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ا٤ًع، ٨٣ؼور، سٌذ ب٩ ًبیذہ، بزاء، :  راوی

 َٕ ُذ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ زَّا٢ُ َحذَّ َِ ِٟ ٠٤َِٟٔٔک ا ِبٔذ ا ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔذ ب٩ِٔ َحذَّ ٌِ ٩ًَِ َس ٤ًَِٔع َو٨ِ٣َُؼوٕر  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َحذَّ

ا٢َ أََحُذص٤َُا إَٔذا  َٗ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ََأئ  َ َِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ ًُبَِیَذَة  َٗ اَطَک كَاصّٔزا َو أََتِیَت َٔفَ

ِ ُوُؿوئََک  أ ٕ  اِْلََخُ َتَوؿَّ َت٤ٔز ٌِ نَي ٣ُ ٌِ ٣َ َٚ ََلةٔ َوَسا  ٠ٟٔؼَّ

دمحمنب دبعاکلمل وز، دمحم نب ویفس، ایفسؿ، اشمع، وصنمر، دعس نب دیبعہ، رباء، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی ومعمیل رفؼ ےک اسھت 

 وقنمؽ ےہ

 دمحمنب دبعاکلمل وز، دمحم نب ویفس، ایفسؿ، اشمع، وصنمر، دعس نب دیبعہ، رباء، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ



 

 

     1612    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حذیٔہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ی٤ا٪ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًيَ، ربعي، حرضت  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ رٔبِع  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَِبذٔ ا  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔبيُّ َحذَّ َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِی ٓيٕ 

ا٢َ ا٠َّٟ  َٗ ٥َ إَٔذا ٧َا٦َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َذ٣َا َػَّ ٌِ َّٟٔذی أَِحَیا٧َا َب َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ َى  َ٘ ُض٥َّ بٔاِس٤َٔک أَِحَیا َوأ٣َُوُت َوإَٔذا اِستَِی

َِٟیطٔ ا٨ُُّٟظوُر  ٔ  أ٣ََاَت٨َا َوإ

می یلص اوبرکب نب اوبہبیش، فعیک، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رہ ی، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امیؿ رفامےت ںیہ ہک یبن رک

۔ اے اہلل ںیم آپ ےک انؾ ےک اسھت زدنہ وہات وہ
ُ
ُم ت
َ
أ
َ
ْح َ  ف
َ
 أ
َ
مِک ْ
َ

 
ِ
 ث 
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لل

ں افر اہلل ہیلع فآہل فملس بج وسےت وت رفامای رکےت ا

آپ ےک انؾ ےک اسھت رمات وہں۔ )دنین یھب اکی اعریض ومت ےہ افر بج دیبار وہےت وت رفامےت امتؾ رعتفی اہلل یک ےہ سج ےن 

 رےن ےک دعب زدنہ ایک افر ایس یک رطػ ولانٹ ےہ۔ںیمہ ام

 اوبرکب نب اوبہبیش، فعیک، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رہ ی، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتیل ہنع نب امیؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1613    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ ٣ََ٘ی، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُذ  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕذ ا ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي َس ٩ًَِ َس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز 

 ٔ اَططُ ب ُِٔف َٔفَ ٠َِی٨ِ َٓ أططٔ  ٔلَي َٔفَ ٥ِ إ ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أََوی أََحُذ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّ إ٧ٔ َٓ  ٔ ََ یَِذرٔی ٣َا َذا٠َْٔةٔ إَٔزارٔظ طُ 

 َٓ ُت َج٨ِٔبي َوبَٔک أَِر ٌِ ِّي َوَؿ ١ِ بٔاِس٤َٔک َرب ُ٘ طٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ ث٥َُّ َٟٔی ِّ٘ ًَََّي ٔط  ٍِ ٔ َلح ـِ ٠ًََِیطٔ ث٥َُّ َٟٔی ُط  َٔ ٠َ َٓاِرَح٤َِضا َْ ٔسي  ِٔ طُ إِٔ٪ أ٣ََِشَِٜت َن ٌُ



 

 

ا ُى بٔطٔ ًَٔباَدَک اٟؼَّ َٔ ِوَضا ب٤َٔا َتِح َٔ اِح َٓ  ٟٔحٔيَن َوإِٔ٪ أَِرَس٠َِتَضا 

 ادمح نب ویسن، زریہ، دیبع اہلل نب رمع، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ہک  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ اےنپ رتسب رپ آےئ وت اےنپ ازار ےک دانم ےس رتسب وک اھجڑے ویکہکن فہ اجاتن ںیہن

اس ےک ےھچیپ رتسب رپ ایک ےہ )وکیئ ڑیکا فریغہ( رھپ داںیئ رکفٹ ٹیل اجےئ افر ےہک ابکمس ریب۔ ریمے رپفرداگر آپ ےک انؾ ےس 

ںیم ےن اانپ ولہپ راھک افر آپ ےک انؾ ےک اسھت اےس ااھٹؤں اگ۔ ارگ آپ ےن ریمی اجؿ رفک یل وت آپ اس رپ رمح ےیجیک افر ارگ آپ 

  دی وت اس یک افحتظ ےیجیک سج ےس آپ اےنپ کین دنبفں یک افحتظ رکےت ںیہےن ریمی اجؿ فاسپ  جیھ

 ادمح نب ویسن، زریہ، دیبعاہلل نب رمع، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1614    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، و٫ب ب٩ وٛیٍ، ْاٟذ، سہی١، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٧بي ِکی٥ ػَّي اہلل  :  راوی

 ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ٩ًَِ أَ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  أٟٕذ ٧َِحَوُظ  َْ  ٩ًَِ َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ث٨ََا ُوصَِیْب ح و َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ بٔي صَُزیَِزَة إِٔس٤َ

أططٔ ا٠َُّٟض٥َّ َربَّ  ٔلَي َٔفَ و٢ُ إَٔذا أََوی إ ُ٘ َّطُ کَاَ٪ َی ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٤ََوأت َوَربَّ اِْلَِرٔق َوَربَّ ک١ُِّ َطِیٕئ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ اٟشَّ

ٕ أ٧ََِت  آٔ٪ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ ک١ُِّ ذٔی رَشٓ ُِِٟقِ ٔ َواِْل٧ِٔحٔی١ٔ َوا ِوَراة َِٟحبِّ َوا٨ََّٟوی ٨َ٣ُز٢َِّ اٟتَّ َٙ ا ٔ اٟ َٓ  ٢ُ آْْٔذ ب٨َٔأػَیتٔطٔ أ٧ََِت اِْلَوَّ

ِب٠ََک َطِیْئ َوأ٧ََِت اِْلَٔخُ  َٗ ٠َِیَص  ٠َِیَص دُو٧ََک َٓ َٓ َِٟباك٩ُٔ  َک َطِیْئ َوأ٧ََِت ا َٗ ِو َٓ ٠َِیَص  َٓ  ُ اصٔز َذَک َطِیْئ َوأ٧ََِت اٟوَّ ٌِ ٠َِیَص َب َٓ  

ِِقٔ  َٔ ِٟ ی٩َِ َوأ٨َُِٔنٔي ٩ِ٣ٔ ا ًَنِّي اٟذَّ ِٗٔف   َطِیْئ َزاَد َوصِْب فٔي َحٔذیثٔطٔ ا

، فبھ نب فعیک، اخدل، لیہس، رضحت اوبرہریہ ی ب 
ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  ومیس نب اامسلیع، فه
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اے اہلل آامسونں افر  رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ بج رتسب رپ رشتفی الےت وت رفامای رکےت ا

ات فالیجن افر رقآؿ رکمی وک انزؽ رکےن فاےل ںیہ آپ یک زونیمں وک افر امتؾ اایشء ےک رپفرداگر داہن افر جیب ےک اھپڑےن فاےل وتر

انپہ اماتگن وہں رہ رشفایل زیچ ےک رش ےس آپ اےس اس یک اشیپین ےس ڑکپےن فاےل ںیہ آپ یہ افؽ ںیہ آپ ےس ےلہپ ھچک ںیہن فبہ 

  ے اینز رک دےیجی۔ نب ہیقب ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک ھجم ےس ریما رقض ادا رک دےیجی افر رقف ےس ےھجم

، فبھ نب فعیک، اخدل، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  :  رافی ی ب 
ومیس نب اامسلیع، فه

 فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یک داع اک ایبؿوسےن 

     1615    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًباض ب٩ ًبذاٌٟوی٥، احوض، یٌني اب٩ جواب، ٤ًار ب٩ رزیٙ، ابواسحاٚ، حارث، ابو٣یرسہ، حرضت ًَّي رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

٨َََِٔیُّ  ٌَ ِٟ ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحذَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح  ٕٙ اُر ب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  إب َحذَّ نٔي اب٩َِ َجوَّ ٌِ ث٨ََا اِْلَِحَوُؾ َی َحذَّ

 َ َّطُ ک ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًََّٓٔيٕ َرح٤َُٔط اہللُ   ٩ًَِ َة  َِٟحارٔٔث َوأَبٔي ٣َِیرَسَ ٌٔ ا َح ـِ و٢ُ ٨ًَِٔذ ٣َ ُ٘ ِّي اَ٪ َی ِٔ طٔ ا٠َُّٟض٥َّ إ

 ُٕ ةٔ ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا أ٧ََِت آْْٔذ ب٨َٔأػَیتٔطٔ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت َتِٜٔظ ا٣َّ ی٥ٔ َوک٤َٔ٠َاتَٔک اٟتَّ ََ أًَُوذُ بَٔوِجضَٔک اِلَْکٔ ٤َِٟأِث٥ََ ا٠َُّٟض٥َّ  َز٦َ َوا ِِ ٤َ ِٟ ا

َِٟحذِّ  ٍُ َذا ا َٔ ََ ی٨َِ ًُِذَک َو ُٕ َو ََ یُِخ٠َ َِٟحذُّ ُسِبَحا٧ََک َوبَٔح٤ِٔذَک  یُِضز٦َُ ُج٨ُِذَک َو  ٨ِ٣َٔک ا

ابعس نب دبعامیظعل، اوحس، ینعی انب وجاب، امعر نب رزقی، اوبااحسؼ، احرث، اوبرسیمہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس 
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۔ اخل۔ اے اہلل ںیم انپہ رفاتی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسےت فتق ہی داع زپاھ رکےت ےھت۔ ا
ِ

 
رِث
َ ْ

 اْل
َ
ھِک

اماتگن وہں آپ یک رکمی ذات یک افر آپ ےک لمکم املکت ےک رہ اس زیچ ےک رش ےس ےسج آپ اس یک اشیپین ےس ڑکپے وہےئ ںیہ 



 

 

 فدعہ اے اہلل آپ یہ رقض وک وھکےتل ںیہ افر انگہ وک اعمػ رکےت ںیہ اے اہلل آپ ےک رکشل وک تسکش ںیہن دی اجیتکس افر آپ ےک

یک الخػ فرزی ںیہن وہ یتکس افر ہن یسک وکشش فاےل یک وکشش آپ ےک اسےنم عفن دنم وہ یتکس ےہ آپ اپک ںیہ افر آپ یک 

 رعتفی ےک اسھت۔

 ابعس نب دبعامیظعل، اوحس، ینعی انب وجاب، امعر نب رزقی، اوبااحسؼ، احرث، اوبرسیمہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1616    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، یزیذ ب٩ ٫ارو٪، ح٤اد ب٩ س٤٠ہ، ثابت حرضت :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٧َََا َح٤َّ َ َ ِْ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َّي اہللُ َحذَّ  أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ

 ِٟ ا٢َ ا َٗ أططٔ  ٔلَي َٔفَ ََ ٣ُِؤؤَی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا أََوی إ َٟطُ َو ََ کَافَٔي   ٩ِ َّ٥َِٜ ٤٣ٔ َٓ ا٧َا َوآَوا٧َا  َٔ َٛ ا٧َا َو َ٘ ٨َ٤َا َوَس ٌَ ِ َّٟٔذی أَك  َح٤ُِذ ِهَّلِل ا

امثعؿ نب اوبہبیش، سیدی نب اھرفؿ، امحد نب ہملس، اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

فی الےت وت رفامےت ہک امتؾ رعتںیفی اہلل ےک ےیل ںیہ سج ےن ںیمہ اھکان الھکای الپای، رامری افکتی یک افر ںیمہ فملس بج رتسب رپ رشت

 اکھٹہن اطع ایک۔ سپ ےنتک ولگ اےسی ںیہ ہک وکیئ اؿ یک افکتی رکےن فاال ںیہن وکیئ اؿ وک اکھٹہن دےنی فاال ںیہن۔

 د نب ہملس، اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنعامثعؿ نب اوبہبیش، سیدی نب اھرفؿ، امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1617    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شاَف ت٨یسي، یحیي ب٩ حشا٪ یحیي ب٩ ح٤زہ، ثور، ْاٟذ ب٩ ٣ٌذا٪، حرضت ابواَزہز ا٤٧َاری رضي اہلل جٌرف ب٩  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ ثَوِ  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َح٤ِزََة  اَ٪ َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َحشَّ رَفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ اٟت٨ِِّّیٔسيُّ َحذَّ ٌِ ث٨ََا َج َذاَحذَّ ٌِ أٟذٔ ب٩ِٔ ٣َ َْ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي ٕر   ٪َ

ُط ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟیِ  ٌَ َح ـِ َذ ٣َ َْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا أَ ًَ َّي اہللُ  ٔ اِْل٤َِ٧َارٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ُت َج٨ِٔبي اِْلَِزَصز ٌِ ا٢َ بِٔش٥ٔ اہللٔ َوَؿ َٗ  ١ٔ

ُٓکَّ رَٔصأِي َواجِ  ٔشِئ َطِیَلأِي َو ِْ ٩ًَِ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔي َذ٧ِٔبي َوأَ ا٦ٕ اِْلَصَِوازٔیُّ  ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ أَبُو َص٤َّ َٗ ًََِّي  َ ٠ِنٔي فٔي ا٨َّٟٔذیِّ اِْل ٌَ

ٕ اِْل٤َِ٧َارٔیُّ  ا٢َ أَبُو ُزَصيَِ َٗ  ثَِوٕر 

ی، ییحی نب اسحؿ ییحی نب زمحہ، وثر، اخدل نب دعماؿ، رضحت اوباالزرہ االامنری ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ر

ت ش

 

ی

 

ن

فاتی ےہ رفعج نب اسمرف 

ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات وک رتسب رپ رشتفی الےت وت رفامےت اہلل ےک انؾ ےک اسھت ںیم ےن اانپ ولہپ راھک اے اہلل 

ریمے انگہ شخب دےیجی افر ریمے اطیشؿ وک دعف رک دےیجی افر ریمے رنہ وک ڑھچا دےیجی ہک ریمی اجؿ وت رگفی ریھک وہیئ ےہ اامعؽ 

۔ افر ےھجم ایلع فارعف سلجم اکمہ نیشن رک دے۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک اوبرامؾ االوہازی ےن وثر ےس ےک وعض

 رفاتی رکےت وہےئ اوبزریہ االامنری اہک ےہ۔

ی، ییحی نب اسحؿ ییحی نب زمحہ، وثر، اخدل نب دعماؿ، رضحت اوباالزرہ االامنری ریض اہلل :  رافی

ت ش

 

ی

 

ن

  اعتیل ہنعرفعج نب اسمرف 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1618    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 تٌالي ٨ًہ نٔیَّي، زہيَ، ابواسحاٚ َفوہ ب٩ ٧و١ٓ رضي اہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟبٔ   ١ٕ َٓ َوَة ب٩ِٔ ٧َِو ٩ًَِ ََفِ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزصَي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ١َٕٓ َحذَّ ا٢َ ٨َِٟٔو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  يَّ َػَّ

ات٤َٔ  َْ ًَََّي  ََِٟأَفُوَ٪ ث٥َُّ ٥َِ٧  ١ُِٗ یَا أَیَُّضا ا أِ  ٔک اَِقَ ِ ََّضا بَزَائَْة ٩ِ٣ٔ اْٟشِّ إ٧ٔ َٓ  تَٔضا 

ی، زریہ، اوبااحسؼ رففہ نب ونلف ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونلف

ی ل
ف

 

ب

 

َ رِفُفَؿ زپھ رک بج فہ متخ وہاجےئ وس اجای رکف وسےت فتق 
ْ
  اْل
َ ُ
ّ  ُّ
َ
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َ
ْ ث 

ُ

 

زپاھ رکف اس ےیل ہک ہی وسرت رشک ےس ربات ےس رفامای ق

 ےہ۔

ی، زریہ، اوبااحسؼ رففہ نب ونلف ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1619    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، یزیذب٩ ْاٟذب٩ ٣وہب ہ٤ذاِي، ٣ٔـ١، یٌی٨ا٪ ب٩ ٓـاٟہ، ً٘ی١، اب٩ طہاب، حرضت ًائظہ  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٧بي ِکی٥ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

أٟذٔ  َْ ٌٔیٕذ َویَزٔیُذ ب٩ُِ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ  َحذَّ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َة  َٟ ا ـَ َٓ ٨َٔیأ٪ اب٩َِ  ٌِ ١ُ َی َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ََ َحذَّ ا َٗ َِٟض٤َِذأِيُّ  ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب ا

 ٔ ٥َ کَاَ٪ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ااب٩ِٔ ٔطَضإب  ٔلَي َٔفَ ٍَ َذا أََوی إ ِی٠َٕة َج٤َ َٟ ٔططٔ ک١َُّ 

 ٔ ١ُِٗ أًَُوذُ ب ٙٔ َو ٠َ َٔ ِٟ ١ُِٗ أًَُوذُ بَٔزبِّ ا ١ُِٗ صَُو اہللُ أََحْذ َو َ ٓٔیض٤َٔا  أ َث ٓٔیض٤َٔا َوََقَ َٔ ِیطٔ ث٥َُّ َن َّٔ زَبِّ ا٨َّٟأض ث٥َُّ َی٤َِشُح بٔض٤َٔا ٣َا َٛ

ًَََّي َرأِٔسطٔ َوَوجِ  ٔ یَِبَذأُ بٔض٤َٔا  ََ ٩ِ٣ٔ َجَشذٔظ َٔک ثَََلَث ٣َزَّإت اِسَتَلا ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٔ َی َب١َ ٩ِ٣ٔ َجَشٔذظ ِٗ  ضٔطٔ َو٣َا أَ

 ؿ نب اضفہل، لیقع، انب اہشب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن 

 

 
 
داین، لضفم، ی

 
ہبیتق نب دیعس، سیدینب اخدلنب ومبہ ہ



 

 

رتسب رپ رشتفی الےت وت اینپ دفونں ایلیھتہں ایھٹک  رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ومعمؽ رفاتی رکیت ںیہ ہک بج آپ رہ رات اےنپ
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 و ں رکےت رھپ اؿ ںیم وھپےتکن افر اؿ ںیم ق
ھلی

 

ہ ب

زپےتھ رھپ اؿ دفونں 

رہچے ےس ادتباء رفامےت افر دبؿ ےک اسےنم فاےل ہصح رپ  وک اےنپ مسج رابرک ےک سج ہصح کت ریھپ ےتکس ریھپےت۔ رس افر

 ریھپےت نیت ابر۔

 ؿ نب اضفہل، لیقع، انب اہشب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل  :  رافی

 

 
 
داین، لضفم، ی

 
ہبیتق نب دیعس، سیدینب اخدلنب ومبہ ہ

 ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1620    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت رعباق ب٩ ساریہ ٣و١٣ ب٩ ٓـ١ رحاِي، ب٘یہ، بحيَ، ْاٟذ ب٩ ٣ٌذا٪، اب٩ ابوب١، :  راوی

 َ ٩ًَِ اب٩ِٔ أ َذاَ٪  ٌِ أٟٔذ ب٩ِٔ ٣َ َْ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ بَٔحيَ ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ أِيُّ َحذَّ ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ بَأق ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ رٔعِ بٔي بََٔل٢ٕ 

٥َ کَاَ٪ َیِِقَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٕٔ َسارٔیََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِٟ ١ُ ٩ِ٣ٔ أَ ـَ ِٓ ا٢َ إٔ٪َّ ٓٔیض٩َّٔ آیَّة أَ َٗ َُٗذ َو ِب١َ أَِ٪ َیزِ َٗ َحأت  ٤َُِٟشبِّ ُ ا أ

 آیَةٕ 

وملم نب لضف رحاین، ہیقب، ریحب، اخدل نب دعماؿ، انب اوبلب، رضحت رعابض نب اسرہی ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل 

حا ت )رہ فہ وس
صب 
م

 ای حیبست ےس رشفع وہیت( زپےتھ افر آپ ےن رفامای ہک اؿ وسروتں ںیم ہیلع فآہل فملس وسےن ےس لبق 

 

رت وج بس

 اکی آتی وج زہار آایت ےس الضف ےہ۔

 وملم نب لضف رحاین، ہیقب، ریحب، اخدل نب دعماؿ، انب اوبلب، رضحت رعابض نب اسرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ

     1621    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اہلل تٌالي ٨ًہ ًَّي ب٩ ٣ش٥٠، ًبذاٟؼ٤ذ، حشين، اب٩ بزیذہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِذةَ  ث٨ََا حَُشيِْن  ثَنٔي أَبٔي َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٤َٔذ  ِبُذ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ًََّٔيُّ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحذَّ ث٨ََا  ثَُط أَ٪َّ  َحذَّ َُّط َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ

و٢ُ إَٔذا أَ  ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّٟٔذی َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ أِي َوا َ٘ ٤َنٔي َوَس ٌَ ِ أِي َوآَوأِي َوأَك َٔ َٛ َّٟٔذی  َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل ا ُط ا ٌَ َح ـِ َذ ٣َ َْ

ًَََّي ک١ُِّ َحا٢ٕ ا٠َُّٟض٥َّ َربَّ ک١ُِّ َطِیٕئ َو  َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل  أَِجز٢ََ ا َٓ ًَِلأِي  َ َّٟٔذی أ ١َ َوا ـَ ِٓ َ أ َٓ ًَََّيَّ  َط ک١ُِّ َطِیٕئ أًَُ ٩٣ََّ  َٟ ٔ َُٜط َوإ وذُ بَٔک ٠٣َٔی

 ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

یلع نب ملسم، دبعادمصل، ، نیسح، انب ربدیہ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
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اخل۔ امتؾ رعتںیفی اہلل ےک ےیل ںیہ سج ےن  بج اےنپ رتسب رپ رشتفی الےت وت رفامےت ا

امای وت ریمی افکتی یک، ےھجم اکھٹہن دای، ےھجم اھکان الھکای، الپای افر سج ےن ھجم رپ لضف فااسحؿ ایک وت تہب دمعہ ایک افر سج ےن ےھجم اطعرف

فرداگر افر امکل افر اے رہ زیچ ےک وبعمد ںیم تہب دمعہ اطع رفامای۔ امتؾ رعتںیفی اہلل ےک ےیل ںیہ رہ احؽ ںیم۔ اے اہلل رہ زیچ ےک رپ

 آپ یک انپہ اماتگن وہں آےگ ےس۔

 یلع نب ملسم، دبعادمصل، نیسح، انب ربدیہ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ادب اک :   ابب

 وسےن یک داع اک ایبؿ



 

 

     1622    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حا٣ذ ب٩ یحیي ، ابوًاػ٥، اب٩ ًحَل٪، ٣ََ٘ی، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا َحا٣ُٔذ ب٩ُِ یَِحیَي َحذَّ َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ

َِٟ٘ٔیا ٠ًََِیطٔ تَٔزّة یَِو٦َ ا ََّ کَاَ٪  ٔ الَي ٓٔیطٔ إ ٌَ ٥ِ یَِذُِکِ اہللَ َت َٟ ا  ٌّ َح ـِ ٣َ ٍَ ٥َِٟ یَِذُِکِ اہللَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ اِؿَلَح ّذا  ٌَ ِ٘ َذ ٣َ ٌَ َٗ ٣َٔة َو٩ِ٣َ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ًَ  ٠َِیطٔ تَٔزّة یَِو٦َ ا ًَ ََّ کَاَ٪  ٔ  زَّ َوَج١َّ ٓٔیطٔ إ

احدم نب ییحی، اوباعمص، انب الجعؿ، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  افر اس ںیم اس ےن اہلل اک ذرک 

 

 
ںیہن ایک وت فہ انٹیل اس ےک ےیل ابثع دناتم وہاگ۔ افر اس ںیم اہلل رفامای ہک وج صخش اےنپ رتسب رپ ل

 اعتیل اک ذرک ںیہن ایک وت فہ سلجم ایقتم ےک رفز اس ےک ےیل ابثع رسحت فدناتم وہیگ۔

 احدم نب ییحی ، اوباعمص، انب الجعؿ، ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات ںیم آھکن ےنلھک رپ ہی داع زپےھ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم آھکن ےنلھک رپ ہی داع زپےھ

     1623    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اوزاعي، ٤ًيَ ب٩ ٫اِي، ج٨ادہ ب٩ ابوا٣یہ حرضت ًبادہ ب٩ ػا٣تًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ابزا٫ی٥ د٣ظقي، وٟیذ،  :  راوی

ثَنٔي ًُ  ا٢َ اِْلَِوَزاعٔيُّ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ َِٟؤٟیُذ  ث٨ََا ا ٣َِظقٔيُّ َحذَّ ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟذِّ ث٨ََا  ثَنٔي َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٤َيَُِ ب٩ُِ َصا٧ٔیٕئ 

 ٩ًَِ َة  ا٢َ  ُج٨َاَدةُ ب٩ُِ أَبٔي أ٣َُیَّ َ٘ َٓ ِی١ٔ  ارَّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت  ًَُباَدَة ب٩ِٔ اٟؼَّ



 

 

ًَََّي ک١ُِّ َطیِ  َِٟح٤ُِذ َوصَُو  ُط ا َٟ ٠ِ٤ُُِٟک َو ُط ا َٟ ُط  َٟ یَک  ََ رَشٔ ََّ اہللُ َوِحَذُظ  ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ََ ٕئ حٔيَن َیِشتَِیُ٘ٔى  َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل َو ٔذیْز ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوا َٗ

ِٟوَ  ا٢َ ا َٗ ًَا َربِّ اُرِٔفِ لٔي  ََّ بٔاہللٔ ث٥َُّ َد ٔ َة إ ُٗوَّ  ََ ََ َحِو٢َ َو َََُ َو ِٛ ََّ اہللُ َواہللُ أَ ٔ َط إ َٟ ٔ َ إ أ ََٓتَوؿَّ ا٦َ  َٗ إِٔ٪  َٓ َٟطُ  ًَا اِسُتحٔیَب  ا٢َ َد َٗ ٟٔیُذ أَِو 

 ُٗ َّي   ب٠َِٔت َػََلتُطُ ث٥َُّ َػَّ

دبعارلنٰمح نب اربامیہ دیقشم، فدیل، افزایع، ریمع نب اھین، انجدہ نب اوباہیم رضحت ابعدہ نب اصتم رفامےت ںیہ ہک روسؽ ارکؾ یلص 
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 ِل  ہہک رک، وت اس یک داعوبقؽ یک اجیت ےہ افر ارگ فہ ڑھکا وہا فوض ایک، رھپ امنز زپیھ وت اس یک امنز وبقؽ وہیئ۔رکے ر

ْ
 رر

 دبعارلنٰمح نب اربامیھ دیقشم، فدیل، افزایع، ریمع نب اھین، انجدہ نب اوباہیم رضحت ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم آھکن ےنلھک رپ ہی داع زپےھ

     1624    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوایوب، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ابوٟوٟیذ، حرضت سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب حا٣ذ ب٩ یحیي ابوًبذاٟزح٩٤ٰ سٌیذ یٌني اب٩  :  راوی

 حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ا٢َ َحذَّ  َٗ نٔي اب٩َِ أَبٔي أَیُّوَب  ٌِ ٌٔیْذ َی ث٨ََا َس ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا َحا٣ُٔذ ب٩ُِ َیِحیَي َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ َِٟؤٟیٔذ  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ا ثَنٔي 

 ٌٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إٔذَ َس ًَ َّي اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٤َُِٟشیِّٔب  ََ یٔذ ب٩ِٔ ا ا٢َ  َٗ َى ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  َ٘ ا اِستَِی

َک َٟٔذ٧ِٔبي َوأَِسأََُٟک َرِح٤ََتَک  رٔفُ ِِ ََّ أ٧ََِت ُسِبَحا٧ََک ا٠َُّٟض٥َّ أَِسَت ٔ َط إ َٟ ٔ َذ إٔذِ َصَذیَِتنٔي َوَصِب لٔي  إ ٌِ ٠ِٔبي َب َٗ ََ تُزِْٔ  ا٠َُّٟض٥َّ زِٔدِٔي ٤ّ٠ًِٔا َو

َِٟوصَّاُب  ََّک أ٧ََِت ا َُٟذ٧َِک َرِح٤َّة إ٧ٔ  ٩ِ٣ٔ 



 

 

احدم نب ییحی اوبدبعارلنٰمح دیعس ینعی انب اوباویب، دبعارلنٰمح نب اوبولدیل، رضحت دیعس نب ابیسمل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل 
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 وکیئ وبعمد ںیہن آپ ےک العفہ آپ اپک ںیہ اے اہلل ںیم آپ ےس اےنپ انگوہں یک رفغم
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اچاتہ وہں افر آپ یک رتمح اک اسلئ وہں اے اہلل ریمے ملع ںیم ااضہف رفام افر ریمے بلق وک رمگاہ تم رفام۔ دعب اس ےک آپ 

 ےھجم دہاتی دے ےکچ وہ افر اخص اینپ رطػ ےس ےھجم رتمح انعتی رفام کشیب آپ تہب زایدہ دےنی فاےل ںیہ۔

انب اوباویب، دبعارلنٰمح نب اوبولدیل، رضحت دیعس نب ابیسمل رضحت اعہشئ ریض احدم نب ییحی اوبدبعارلنٰمح دیعس ینعی  :  رافی

 اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےت فتق احبسؿ اہلل یک تلیضف

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق احبسؿ اہلل یک تلیضف

     1625    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٣شذد، یحیي ، طٌبہ ٣ٌني، ح٥ٜ، اب٩ ابوٟیَّي، ٣شذد، حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَِحیَي ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َبُة ح َحذَّ ٌِ ث٨ََا ُط ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ث٨ََا َح ا٢َ  َحذَّ َٗ َِٟیََّي  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا نَي  ٌِ ٤َِٟ َبَة ا ٌِ ٩ًَِ ُط

٥َ ٣َا َت٠َِقي فٔي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ اك٤َُٔة إ َٓ َِٜت  ا٢َ َط َٗ ًََّٔيٌّ  ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ْد  ُتَٔي بَٔشِبٕي ٣َُشذَّ أ َٓ یَٔذَصا ٩ِ٣ٔ اٟزَّحَي 

أََتِتُط َتِشأَُٟ  َٓ َ أ َٓ ََِتُط  َ َ ِْ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّي اہللُ  ا َجاَئ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َّ٤٠َ َٓ ًَائَٔظَة  ََِت بَٔذَٟٔک  َ َ ِْ َ أ َٓ ٥ِ٠َ َتزَُظ  َٓ ِذ٧َا طُ  َْ ِذ أَ َٗ َتا٧َا َو

َّي َوَجِذُت بَ  َذ بَِی٨َ٨َا َحت ٌَ َ٘ َٓ َحاَئ  َٓ ًَََّي ٣َََا٤َُٜٔ٧ا  ا٢َ  َ٘ َٓ و٦َ  ُ٘ ََٓذَصب٨َِا ٨َٟٔ ٨َا  ٌَ أج ـَ ٣َ ََ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ًَََّي َػِذرٔی  َذ٣َِیطٔ  َٗ زَِد 

َحا ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َواِح٤ََذا ثَََل  ََٓشبِّ ٤َُٜا  ٌَ أج ـَ ِذت٤َُا ٣َ َْ ُِٟت٤َا إَٔذا أَ َ ا َسأ َّ٤٣ٔ ٕ يَِ َْ ًَََّي  ٤َُٜا  ا أَدُلُّ ٌّ ََا أَِرَب ِّ َ َٛ ثّا َوثَََلثٔيَن َو



 

 

 ٕ اد٦ٔ َْ َْ َل٤َُٜا ٩ِ٣ٔ  ِ ي َْ ُضَو  َٓ  َوثَََلثٔيَن 

صفح نب رمع، ہبعش، دسمد، ییحی، ہبعش ینعم، مکح، انب اوبیلیل، دسمد، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت افہمط 

 ریض اہلل اعتیل ہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک اؿ اھچولں یک فیلکت یک وج اؿ ےک اہھت رپ یکچ ےنسیپ یک فہج ےس

آپ ےک اپس دنچ دیقی الےئ ےئگ وت فہ آپ ےک اپس احرض وہںیئ اکی دیقی آپ ےس امگن ںیل اتہک فہ ھچک رھگ ےک اکؾ  زپ ےئگ ےھت

اکج رکدے نکیل آپ وک ںیہن داھکی وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع وک آےن یک فہج التبدی انچہچن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اےنپ رتسبفں رپ ٹیل ےکچ ےھت مہ اےنھٹ  ےگ وت آپ ےن رفامای ہک اینپ ہگج رپ ےٹیل روہ سپ آپ فملس رامرے اپس رشتفی الےئ ہک مہ 

آےئ افر رامرے درایمؿ ھٹیب ےئگ یتح ہک آپ ےک دقومں یک ڈنھٹک ںیم اےنپ ےنیس ںیم وسحمس رک راہ اھت آپ ےن رفامای ہک ای ںیم 

ابر احبسؿ  88مت ےن وساؽ ایک ےہ بج مت دفونں اےنپ رتسبفں رپ اجؤ وت ںیہمت اس زیچ ےس رتہب زیچ یک رطػ رامنہیئ ہن رکفں سج اک 

 ابر اہلل اربک زپوھ ہی مت دفونں ےک ےیل رتہب ےہ۔ 8 9ادمحلہلل،  88اہلل، ابر 

 صفح نب رمع، ہبعش، دسمد، ییحی ، ہبعش ینعم، مکح، انب اوبیلیل، دسمد، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق احبسؿ اہلل یک تلیضف

     1626    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ث٤ا٣ہ٣و١٣ ب٩ ہظا٦ یظْکی، اس٤اًی١ ب٩ ابزا٫ی٥، جزیزی، حرضت ابواٟورد  :  راوی

ِٟوَ  ٩ًَِ أَبٔي ا ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ یُّ َحذَّ َِٟیِظُْکٔ ٕ ا ١ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ًََّٔيٌّ َحذَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ث٤َُا٣ََة  ِرد

اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َٓ  ٩ًَِ ًَنِّي َو ثَُک  ََ أَُحذِّ ًِبَُذ أَ ب٩ِٔ أَ َِٟیطٔ َوکَا٧َِت ٨ًِٔٔذی  َٔ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوکَا٧َِت أََحبَّ أَص٠ِٔطٔ إ ًَ َّي اہللُ  َػَّ

ِٟبَِیَت  ِت ا َّ٤ َٗ َصا َو ََّزِت فٔي ٧ََِحٔ َّي أَث بَٔة َحت ِِٟٔقِ ِت بٔا َ٘ ََّزِت بَٔیٔذَصا َواِسَت َّي أَث َحزَِّت بٔاٟزََّحي َحت َذِت َٓ َٗ ََِّت ثَٔیابَُضا َوأَِو َ َّي اَُِ َحت

ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ  ُتَٔي بٔض٥ِٔ إ ا أ ّ٘ ٨َا أَ٪َّ َرٗٔی ٌِ ََٓش٤ٔ َّي َد٨َِٔٛت ثَٔیابَُضا َوأََػابََضا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ُْضٌّ  ِِٟ٘ٔذَر َحت ِو  ا َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َػَّ



 

 

َوَجَذِت ٨ًَِٔذُظ حُ  َٓ أََتِتُط  َٓ ٔٔیٔک  اد٣ّٔا َیِٜ َْ ِٟتٔیطٔ  َ َشأ َٓ ا٨ًَٔا أََتِیٔت أَبَأک  َٔ ٔ ٠َِی٨َا َو٧َِح٩ُ فٔي ٟ ًَ َذا  َِ َٓ ِت  ٌَ َج َٓاِسَتِحَیِت ََفَ اثّا  ذَّ

 َ ٔل ا٢َ ٣َا کَاَ٪ َحاَجُتٔک أ٣َِٔص إ َ٘ َٓ َٔ َحَیاّئ ٩ِ٣ٔ أَبٔیَضا  ا َٔ ٠َِت َرأَِسَضا فٔي ا٠ِّٟ َْ أَِد َٓ َح٠ََص ٨ًَِٔذ َرأِٔسَضا  ََٜتِت َٓ َش َٓ ٕذ  ي آ٢ٔ ٣َُح٤َّ

٠ُِت أ٧ََا َو  ُ٘ َٓ ِٟ ٣َزََّتئِن  ِت بٔا َ٘ ََّزِت فٔي یَٔذَصا َواِسَت َّي أَث ٔ َجزَِّت ٨ًِٔذٔی بٔاٟزَّحَي َحت ثَُک یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ صَٔذظ َّي اہللٔ أَُحذِّ بَٔة َحت ِٔقِ

َّي َد٨َِٔٛت  ِِٟ٘ٔذَر َحت َذِت ا َٗ ََِّت ثَٔیابَُضا َوأَِو َ َّي اَُِ ِٟبَِیَت َحت َشَحِت ا َٛ َصا َو ََّزِت فٔي ٧ََِحٔ ْٙ أَِو أَث ِذ أََتاَک َرٗٔی َٗ َُّط  ٨َا أ٧َ َِ ثَٔیابَُضا َوب٠ََ

٥َٜٔ َوأََت٥َّ  َِٟح نَي َحٔذیٔث ا ٌِ ََٓذَِکَ ٣َ اد٣ّٔا  َْ ََٟضا َس٠ٔیطٔ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ َذ٦ْ  َْ 

رری، اامسلیع نب اربامیہ ، رجریی، رضحت اوباولرد نب امثہم ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 
ک

 

 س
ب

انب وملم نب اشہؾ 

افہمط وضحر ادبع ےس رفامای ہک ایک ںیم ےھجت اانپ افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع تنب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک فاہعق ایبؿ ہن رکفں افر 

الچای ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےنپ رھگ فاولں ںیم بس ےس زایدہ وبحمب ںیھت افر ریمے اپس ںیھت ریمی زفہج نب رک۔ فہ یکچ 

رکیت ںیھت اہیں کت ہک یکچ الچےن ےک اشنانت اؿ ےک اہوھتں رپ زپ ےئگ افر زیکشمہ ںیم اپین رھب یل ںیھت اہیں ہک اؿ یک رگدؿ ںیم 

اشنانت زپےئگ ےھت۔ افر رھگ یک افصیئ افر اھجڑف ںیم  یتگ ںیھت یتح ہک اؿ ےک ڑپکے رگد آولد وہاجےت افر اہڈنی وچاہل رکیت ںیھت یتح 

ڑپکے ایسہ افر ےلیم وہاجےت وت ےھجم اس یک فہج ےس رجن ففیلکت یتچنہپ سپ مہ ےن انس ہک دنچ الغؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ہک اؿ ےک

فآہل فملس ےک اپس الےئ ےئگ وت ںیم ےن افہمط ےس اہک ہک اکش مت اےنپ فادل ےک اپس اجؤ افر اؿ ےس اکی اخدؾ امگن الؤ ہک اہمتری 

انچہچن فہ آپ ےک اپس آںیئ آپ ےک اپس ھچک وگتفگ رکےن فاولں وک داھکی وت اںیہن رشؾ وسحمس وہیئ وس  رضفرایت ںیم اکیف وہاجےئ

فاسپ ولٹ آںیئ اےلگ رفز مہ اےنپ احلوفں ںیم ےھت آپ رامرے اپس رشتفی الےئ افر افہمط ےک رساہےن ھٹیب ےئگ وت اوہنں ےن اانپ 

ےئ۔ آپ ےن رفامای ہک لک ےھجت آؽ دمحم ےس ایک احتج یھت؟ فہ اخومش رہ ںیئگ دف رس احلػ ےک ادنر رک ایل اےنپ فادل ےس ایحء رکےت وہ

رمہبت۔ وت ںیم ےن اہک دخا یک مسق ںیم آپ وک التبات وہں ای روسؽ اہلل کشیب ہی یکچ الچیت ںیہ ریمے رھگ ںیم اہیں کت ہک اؿ ےک 

یک رگدؿ رپ اشنانت زپےئگ افر رھگ ںیم اھجڑف اگلیت ںیہ یتح ہک اؿ  اہوھتں ںیم اشنانت زپ ےئگ افر زیکشمہ ںیم اپین رھبیت ںیہ یتح ہک اؿ

ےک ڑپکے رگد آولد وہاجےت ںیہ افر اہدنی وچاہل رپ ریتھک ںیہ اہیں کت اؿ ےک ڑپکے ےلیم وہاجےت ںیہ افر ںیمہ ہی االطع یچنہپ ےہ 

 گن ںیل آےگ اسہقب دحثی یہ ایبؿ یک۔ہک آپ ےک اپس ھچک الغؾ ای اخدؾ آےئ ںیہ وت ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک آپ ےس اخدؾ ام

رری، اامسلیع نب اربامیھ، رجریی، رضحت اوباولرد نب امثہم :  رافی
ک

 

 س
ب

 وملم نب اشہؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق احبسؿ اہلل یک تلیضف

     1627    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًباض ٨ًََی، ًبذا٠٤ٟک، ب٩ ٤ًز، ًبذٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ، یزیذ ب٩ ٫اد، ٣ح٤ذ ب٩ ٌٛب َقاهہ، طبث ب٩ ربیٍ، ًَّي، :  راوی

ِبُذ  ًَ ث٨ََا  ٤ًَِزٕو َحذَّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٨َََِٔیُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاْض ا ث٨ََا  ٔذ ب٩ِٔ  َحذَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاد ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ ا ٕذ  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ا

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ََل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ َطَبٔث ب٩ِٔ رٔبِعٓٔيٕ  هٔیِّ  ُِِٟقَ ٕب ا ٌِ ا٢َ َٛ َٗ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ  ٔ َِٟخَََ ٥َ بَٔضَذا ا

٤َا َتزَ  َٓ ِّي َذَِکِ ًََّٔيٌّ  إِٔ َٓ يَن  ِّٔ ِی٠ََة ٔػ َٟ  ََّ ٔ ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُتُض٩َّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌِ ُتُض٩َّ ٨ِ٣ُُذ َس٤ٔ تَُضا ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ا٠َِّٟی١ٔ ِٛ

٠ُِتَضا ُ٘ َٓ 

 نب رعیب

 

 

 

، یلع، اس دنس ےس یھب اسہقب ابعس ربنعی، دبعاکلمل، نب رمع، دبعزعلسی نب دمحم، سیدی نب اھد، دمحم نب بعک رقاہظ، ش

دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی رفؼ ےہ ہک رضحت یلع ےن رفامای ہک بج ےس ںیم ےن اؿ املکت وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےس انس ےہ ںیم اںیہن زپانھ ںیہن وھچڑات وساےئ گنج نیفص یک رات ےک۔ ےھجم آرخ رات ںیم اید آای وت زپھ ںیل۔

 نب رعیب، یلع، ابعس :  رافی

 

 

 

 ربنعی، دبعاکلمل، نب رمع، دبعزعلسی نب دمحم، سیدی نب اھد، دمحم نب بعک رقاہظ، ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق احبسؿ اہلل یک تلیضف

     1628    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًلاء ب٩ سائب، ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

 َْ َِٟح٨ََّة ص٤َُا َیٔشي ١َ ا َْ ََّ َد ٔ ِبْذ ٣ُِش٥ْٔ٠ إ ًَ ٠َِیض٤َٔا  ًَ ََ یَُحآُٔى  ٠ََّتأ٪  َْ ِؼ٠ََتأ٪ أَِو  َْ ا٢َ  َٗ  ٥َ ُح َوَس٠َّ ٠ٔی١ْ ُیَشبِّ َٗ ١ُ٤َ بٔض٤َٔا  ٌِ َو٩ِ٣َ َی

ًَِْشّ  ا َوَیِح٤َُذ  ًَِْشّ ٔ ک١ُِّ َػََلةٕ  ُ فٔي دُبُز َِّ ََٜ ٤ِٟٔیزَأ٪ َویُ ٤ُِص ٣ٔائَٕة فٔي ا َْ ْٕ َو ِٟ ٤ُِشوَ٪ َو٣ٔائَْة بٔا٠َِّٟشأ٪ َوأَ َْ ََٓذَٟٔک  ا  ًَِْشّ  ُ َِّ ََٜ ا َویُ

ََٓذَٟٔک ٣ٔ  ُح ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن  ُط َوَیِح٤َُذ ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َوُیَشبِّ ٌَ َح ـِ َذ ٣َ َْ ا َوثَََلثٔيَن إَٔذا أَ ٌّ ْٕ فٔي ائَْة بٔا٠ِّٟ أَِرَب ِٟ َشأ٪ َوأَ

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ  ٔ ُ٘ٔذصَا بَٔیٔذظ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ  ِذ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َ٘ ٠َ َٓ ٤ِٟٔیزَأ٪  ١ُ٤َ ا ٌِ َْ َو٩ِ٣َ َی َٕ ص٤َُا َیٔشي ِی َٛ  

ِیَلاَ٪ فٔي ٨٣ََ  نٔي اٟظَّ ٌِ ٥ِ َی ُٛ ِتٔي أََحَذ ا٢َ َیأ َٗ ٠ٔی١ْ  َٗ ِب١َ أَِ٪ بٔض٤َٔا  َٗ ُظ َحاَجّة  ُ
َُٓیَذِکِّ ُط َویَأِتٔیطٔ فٔي َػََلتٔطٔ  َٟ و ُ٘ ِب١َ أَِ٪ َی َٗ َٓی٨َُو٣ُُِّط  ا٣ٔطٔ 

ََٟضا و ُ٘  َی

صفح نب رمع، ہبعش، اطعء نب اسبئ، ، ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 افر اعدںیت ایسی ںیہ ہک ومنم دنبہ اؿ یک افحتظ ںیہن رکات  رگ ہی ہک اہلل اےس تنج ںیم دالخ رفامےت فملس ےن رفامای ہک دف ںیتلصخ

ںیہ فہ دفونں اعدںیت آاسؿ ںیہ نکیل اؿ رپ لمع رکےن فاےل وھتڑے ںیہ۔ اکی ہی ہک رفض امنز ےک دعب دس ابراحبسؿ اہلل، دس ابر 

وہںیئ۔ نکیل زیماؿ اامعؽ ںیم دنپرہ وس وہں یگ۔ افر  6:6ےس ادا رکےن ںیم دؿ رھب ںیم  ادمحل ہلل، دس ابر اہلل اربک ےہک وت ہی زابؿ

ابر ادمحلہلل ےتہک ہی زابؿ ےس وت وس وہںیئ افر زیماؿ اامعؽ ںیم اکی  89ابر احبسؿ اہلل،  88اہلل اربک،  88دفرسا ہی ہک وسےت فتق ابر

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ اےنپ اہھت رابرک رپ زہار وہں یگ۔ دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک کشیب ںیم

اؿ احیبستت وک امشر رفامےت ےھت احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےک اراشد ہک ہی اعدںیت آاسؿ ںیہ نکیل 

 ےس وکیئ بج وسےن ہ ات ےہ وت اطیشؿ آات ےہ افر اےس اؿ اؿ رپ لمع رکےن فاےل وھتڑے ںیہ اک ایک بلطم ےہ؟ رفامای ہک مت ںیم

املکت ےک ےنہک ےس ےلہپ یہ الس داتی ےہ افر امنز ںیم اطیشؿ اس ےک اپس آات ےہ افر اےس وکیئ اکؾ اید دال داتی ےہ انچہچن فہ اؿ املکت 

 ےک ےنہک ےس لبق یہ الچ اجات ےہ۔

 دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع صفح نب رمع، ہبعش، اطعء نب اسبئ، ، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وسےت فتق احبسؿ اہلل یک تلیضف

     1629    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ػاٟح، ًبذاہلل ب٩ وہب، ًیاغ ب٩ ً٘بہ ْرضمي، ٓـ١ ب٩ حش٩ اٟـ٤زیاح٤ذ ب٩  :  راوی

مٔيُّ  َِٟحرِضَ َبَة ا ِ٘ ًَیَّاُغ ب٩ُِ ًُ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ١ٔ ب٩ِٔ َحَش٩ٕ  َحذَّ ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا

٥َٜٔ أَ  َِٟح ٤ِزٔیِّ أَ٪َّ اب٩َِ أ٦ُِّ ا َـّ َ اٟ ََٓذَصِبُت أ َِٟت أََػاَب َرُسو٢ُ اہللٔ َسبِّیا  ا َٗ ََّضا  ٩ًَِ إِٔحَذاص٤َُا أ٧َ ثَُط  ٔ َحذَّ َة اب٨َِتَِي اٟزُّبَيَِ ًَ ٧َا ِو ُؿَبا

 َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّي اہللُ  اك٤َُٔة ب٨ُِٔت ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َٓ تٔي  ِْ ُ ٨َِٟاُظ أَِ٪ َظ َوأ َ َِٟیطٔ ٣َا ٧َِح٩ُ ٓٔیطٔ َوَسأ ٔ َِٜو٧َا إ

٩َُّٜ یََتامَي بَِذٕر  َ٘ ٥َ َسَب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ِبٔي  ٨َا بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٟ ًَََّي َیأ٣َُِز  ا٢َ  َٗ ِشبٔیٔح  َة اٟتَّ ث٥َُّ َذَِکَ ٗٔؼَّ

٥ِ یَِذُِکِ  َٟ ٔ ک١ُِّ َػََلةٕ    ا٨َِّٟو٦َ أَثَز

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ایعش نب ہبقع رضخیم، لضف نب نسح ارمضلی ےتہک ںیہ ہک انب اؾ مکح ای ابضہع تنب ازلریب ںیم ےس 

یسک اکی ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دنچ دیقی آےئ سپ ںیم افر ریمی نہب افہمط ریض اہلل ہنع 

ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ افر اینپ اکتفیل یک آپ ےس اکشتی یک افر آپ ےس وساؽ ایک ہک رامرے فا ےط  روسؽ

 دیقویں ںیم ےس یسک اک مکح رفامںیئ )ہک ںیمہ وکیئ دیق وطبر اخدؾ لم اجےئ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ےس دب

 ےئگ آےگ احیبستت اک ہصح ایبؿ ایک اس ںیم رہ امنز ےک دعب اک ایبؿ ےہ وسےت فتق اک ںیہن۔ےک میتی ےچب تقبس ےل 

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ایعش نب ہبقع رضخیم، لضف نب نسح ارمضلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہنحبص ف اش

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن



 

 

     1630    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٫یظ٥، یٌَّي ب٩ ًلاء، ٤ًزوب٩ ًاػ٥، ابوہزیزہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ْد  ث٨ََا ٣َُشذَّ َٙ َحذَّ ی ذِّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ أَبَا بَِْکٕ اٟؼِّ ًَأػ٥ٕ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ًََلإئ  ََّي ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َی ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ٨ًَِطُ َحذَّ َرضَٔي اہللُ 

١ُِٗ ا٠َّٟ  ا٢َ  َٗ ُٗوُُٟض٩َّ إَٔذا أَِػَبِحُت َوإَٔذا أ٣ََِشِیُت  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣ُزِِٔي ب٤َٔ٠ََٔإت أَ ًَا٥َٟٔ َٗ ٤ََوأت َواِْلَِرٔق  َٓأَطَ اٟشَّ ُض٥َّ 

سٔ  ِٔ ََّ أ٧ََِت أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ َن ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ َُٜط أَِطَضُذ أَِ٪  ٔ َربَّ ک١ُِّ َطِیٕئ َو٠٣َٔی َضاَدة ِیٔب َواٟظَّ َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٛٔطٔ  ِیَلأ٪ َورٔشِ ي َورَشِّ اٟظَّ

َک  ٠َُِٗضا إَٔذا أَِػَبِحَت َوإَٔذا أ٣ََِشِیَت  ٌَ َح ـِ ِذَت ٣َ َْ  َوإَٔذا أَ

م، یلعی نب اطعء، رمعفنب اعمص، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی 

 

هت ش

دسمد، 

حبص ف اشؾ زپھ وکسں ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم ھچک املکت زپےنھ اک مکح رفامںیئ وج ںیم 
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 نِمْ َِّ 
َ ِ
۔ اخل اے اہلل آپ آامسونں افر زنیم ےک دیپارکےن فاےل ںیہ اعمل ابیغل فااہشلدة، رہ زیچ ن 

ےک رب افر امکل ںیہ وگایہ داتی وہں ہک آپ ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن ںیم اےنپ سفن ےک رش ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں افر اطیشؿ 

امای ہک ہی املکت حبص ویکتق افر بج اشؾ وہاجےئ افر بج رتسب رپ ےک رش ےس افر رشک ےس آپ یک انپہ اماتگن وہں افر آپ ےن رف

 ٹیل اجؤ وت اہک رکف۔

م، یلعی نب اطعء، رمعفنب اعمص، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

هت ش

 دسمد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1631    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، و٫یب، سہی١، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٧بي ِکی٥ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ْ  ث٨ََا ُوَصِیْب َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ َّطُ کَاَ٪ إِٔس٤َ ٥َ أ٧َ  َوَس٠َّ

 َٟ ٔ و٢ُ إَٔذا أَِػَبَح ا٠َُّٟض٥َّ بَٔک أَِػَبِح٨َا َوبَٔک أ٣ََِشِی٨َا َوبَٔک ٧َِحَیا َوبَٔک ٤َُ٧وُت َوإ ُ٘ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَٔک َی َٗ ِیَک ا٨ُُّٟظوُر َوإَٔذا أ٣ََِسي 

َِٟیَک ا٨ُُّٟظوُر  ٔ  أ٣ََِشِی٨َا َوبَٔک ٧َِحَیا َوبَٔک ٤َُ٧وُت َوإ

، لیہس، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ  ی ب 
ومیس نب اامسلیع، فه
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افر آپ ےک انؾ ےس اشؾ یک افر آپ ےک انؾ ےس زدنہ ںیہ افر آپ ےک انؾ رپ رمےت ںیہ افر آپ یک رطػ یہ ولانٹ ےہ افر بج اشؾ 

ےہک اے اہلل مہ آپ ےک انؾ ےس اشؾ رکےت ںیہ افر آپ ےک انؾ ےس زدنہ ںیہ افر آےکپ انؾ رپ رمںی ےگ افر آپ یک رطػ یہ  وہ وت

 ولانٹ ےہ۔

، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی ی ب 
 ومٰیس نب اامسلیع، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1632    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ب٩ ًبذا٤ٟحیذ، ہظا٦ ب٩ ُازب٩ ربیٌہ، ٣ٜحو٢ د٣ظقي اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ٣ح٤ذ ب٩ ابو ٓذیک، ًبذاٟزح٩٤ٰ  :  راوی

 حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک

 ِٟ ِبٔذ ا ًَ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ََِٔي  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ َُٓذیِٕک  ُذ ب٩ُِ أَبٔي  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ازٔ ب٩ِٔ َحذَّ َِ ِٟ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ا ٤َحٔیٔذ 

٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ ا َة  ٌَ ا٢َ حٔيَن ُیِؼبُٔح َربٔی َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٣َِظقٔيِّ   أَِو ٟذِّ

 ِ ََّک أ٧َ ٠َِ٘ٔک أ٧َ َْ  ٍَ ََٜتَک َوَج٤ٔی ٔ ٔطَک َو٣َََلئ ِّي أَِػَبِحُت أُِطضُٔذَک َوأُِطضُٔذ َح٠َ٤ََة رَعِ ِٔ ََّ أ٧ََِت َوأَ٪َّ ی٤ُِٔسي ا٠َُّٟض٥َّ إ ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ َت اہللُ 



 

 

طُ  َٔ َٙ اہللُ نِٔؼ َت ًِ َضا ٣َزََّتئِن أَ َٟ ا َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ُط ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ َٙ اہللُ ُربُ َت ًِ َ ِبُذَک َوَرُسوَُٟک أ ًَ ّذا  َٙ اہللُ  ٣َُح٤َّ َت ًِ ََٟضا ثَََلثّا أَ ا َٗ َو٩ِ٣َ 

ََٟضا أَِربَ  ا َٗ إِٔ٪  َٓ ُط اہللُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ثَََلثََة أَِربَأًطٔ  َ٘ ًَِت ا أَ ٌّ 

ادمح نب اصحل، دمحم نب اوب دفکی، دبعارلنٰمح نب دبعادیجمل، اشہؾ نب اغزنب رہعیب، وحکمؽ دیقشم رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ 

ےن حبص یک ںیم وگایہ  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن حبص افر اشؾ ےک فتق ہی املکت ےہک اے اہلل ںیم

داتی وہں افر آپ ےک رعش ےک احلم رفےتش افر آپ ےک اسرے رفےتش افر امتؾ ولخماقت وگایہ د یت ںیہ ہک کشیب آپ یہ اہلل ںیہ 

آےکپ العفہ وکیئ وبعمد ںیہن افر ہی ہک دمحم آپ ےک دنبے افر روسؽ ںیہ وت اہلل اس ےک وچاھتیئ ہصح وک آگ ےس آزاد رکدےتی ںیہ 

اؿ املکت وک دف رمہبت اہک اہلل اس ےک فصن وک آگ ےس آزاد رک دےتی ںیہ افر سج ےن نیت رمہبت اہک اےکس نیت وصحں وک افر  سج ےن

 سج ےن اچر رمہبت اہک اس وک وپرا آزاد رکدےتی ںیہ۔

 دیقشم رضحت اسن نب امکلادمح نب اصحل، دمحم نب اوب دفکی، دبعارلنٰمح نب دبعادیجمل، اشہؾ نب اغزنب رہعیب، وحکمؽ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1633    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وٟیذب٩ ث٠ٌبہ كائي، اب٩ بزیذہ، حرضت ًبذاہلل ب٩ بزیذہ اپ٨ے واٟذ حرضت بزیذہاح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِذَة  ائٔيُّ  ٠ََبَة اٟلَّ ٌِ َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ َث ث٨ََا ا َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ًَ َوَس٠َّ  َتنٔي َوأ٧ََا  ِ٘ ٠َ َْ ََّ أ٧ََِت  ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ِّي  ا٢َ حٔيَن ُیِؼبُٔح أَِو حٔيَن ی٤ُِٔسي ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت َرب َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ًَِضٔذَک ٥َ  ًَََّي  ِبُذَک َوأ٧ََا 

٤َتَٔک َوأَبُوُئ بَٔذ  ٌِ ٔ ُت أَبُوُئ ب٨ٔ ٌِ ُت أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا َػ٨َ ٌِ ًِٔذَک ٣َا اِسَتَل ََّ أ٧ََِت َوَو ٔ ٧ُوَب إ رٔفُ اٟذُّ ِِ ََ َی َُّط  اُرِٔفِ لٔي إ٧ٔ َٓ ٧ِٔبي 

َِٟح٨َّةَ  ١َ ا َْ َِٟی٠َتٔطٔ َد ٤َاَت ٩ِ٣ٔ یَِو٣ٔطٔ أَِو ٩ِ٣ٔ  َٓ 

ادمح نب ویسن، زریہ، فدیلنب  ہبلع عایئ، انب ربدیہ، ، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ فادل رضحت ربدیہ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن 



 

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن حبص ای اشؾ وک ہی املکت ےہک اے اہلل آپ ریمے رب ںیہ آپ ےک العفہ وکیئ  رکمی یلص

وبعمد ںیہن آپ ےن ےھجم دیپا ایک افر ںیم آپ اک دنبہ وہں افر آپ ےک دہع رپ اقمئ وہں افر آپ ےک فدعہ رپ اقمئ وہں اینپ عاتق ےک 

 وہں اس زیچ ےک رش ےس ےسج ںیم ےن ایک ےہ ںیم آپ یک وتمعنں افر اےنپ انگوہں اک ارتعاػ رکات وہں وماقف۔ ںیم آپ یک انپہ اماتگن

سپ آپ ریمی رفغمت رفام دےیجی۔ کشیب آپ ےک العفہ وکیئ انگوہں وک اعمػ ںیہن رکاتکس افر اس رفز ای اس رات وج رم ایگ تنج ںیم 

 دالخ وہاگ۔

  ہبلع عایئ، انب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ فادل رضحت ربدیہ ادمح نب ویسن، زریہ، فدیلنب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1634    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

وہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ، ٣ح٤ذ ب٩ ٗذا٣ہ ب٩ اًين، جزیز، حش٩ ب٩، ًبیذاہلل، ابزاب٩ سویذ، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ یزیذ  :  راوی

 حرضت ًبذاہلل ب٩ ٣شٌود رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ٧بي ِکی٥ ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

أٟٕذ ح و  َْ  ٩ًَِ َة  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٩ًَِ َحذَّ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا َجزٔیْز  ًِيََن َحذَّ َُٗذا٣ََة ب٩ِٔ أَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحذَّ

٠ًََِیطٔ  َّي اہللُ  ِبٔذ اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ یَزٔیَذ   ٩ًَِ ُ٘ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ُسَویِٕذ  ٥َ کَاَ٪ َی و٢ُ إَٔذا أ٣ََِسي أ٣ََِشِی٨َا َوَس٠َّ

 َ ا ُزبَِیْذ ک ٕ َوأ٣ََّ َٟطُ َزاَد فٔي َحٔذیٔث َجزٔیز یَک  ََ رَشٔ ََّ اہللُ َوِحَذُظ  ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ٠ِ٤ُُِٟک ِهَّلِل  و٢ُ َوأ٣ََِسي ا ُ٘ و٢ُ کَاَ٪ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ُسَویِٕذ َی ُ٘ اَ٪ َی

یَک  ََ رَشٔ ََّ اہللُ َوِحَذُظ  ٔ َط إ َٟ ٔ َْ ََ إ ِی٠َٔة َو ٔ ا٠َّٟ ََ ٣َا فٔي َصٔذظ ِ ي َْ ٔذیْز َربِّ أَِسأََُٟک  َٗ ًَََّي ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِذ َوصَُو  َُٟط ا ٠ِ٤ُُِٟک َو َٟطُ ا يََِ َٟطُ 

ََٜش١ٔ َو  َذَصا َربِّ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٌِ َذَصا َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا فٔي َصٔذظٔ ا٠َِّٟی٠َةٔ َورَشِّ ٣َا َب ٌِ ٔ أَِو اِلٜرُِفٔ ٣َا َب َََٜٔ ٩ِ٣ٔ ُسؤئ اِل

ا أَِػَبِح٨َا َوأَِػ  ـّ ا٢َ َذَٟٔک أَِی َٗ ٔ َوإَٔذا أَِػَبَح  ََِ َ٘ ِٟ ًََذإب فٔي ا ًََذإب فٔي ا٨َّٟارٔ َو ا٢َ أَبُو َداُود َربِّ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  َٗ ٠ِ٤ُُِٟک ِهَّلِل  َبَح ا

٩ًَِ إٔبِ  َضِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َبُة  ٌِ ٥ِ یَِذُِکِ ُسوَئ اِلٜرُِفٔ َرَواُظ ُط َٟ ٔ َو َََٜٔ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ُسؤئ اِل َٗ  َزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ُسَویِٕذ 



 

 

فبہ نب ہیقب، اخدل، دمحم نب دقاہم نب ا نی، رجری، نسح نب، دیبع اہلل، اربانب وسدی، دبعارلنٰمح نب سیدی رضحت دبعاہلل نب وعسمد 

ی ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  َ
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۔ اخل۔ مہ ےن اشؾ یک افر امتؾ تنطلس ےن اہلل ےک ےیل افر امتؾ رعتلَ 
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ُ
فی اہلل ےک ےیل ےہ افر ة

ےک رہ رش ےس  فہ رہ زیچ رپ اقدر ےہ اے رپفرداگر ںیم آج یک رات یک رہ ریخ اک وساؽ رکات وہں افر آپ یک انپہ اماتگن وہں آج یک رات

افر اس ےک دعب یک راوتں ےک رش ےس۔ اے ریمے رپفرداگر ںیم آپ یک انپہ اماتگن وہں یتسس ےس دبرتنی رفک ےس )انرکشی ےس( 

ا   َ

 

حْی َ
ب 
ْ
ط
َ
اے ریمے رب ںیم آپ یک انپہ اماتگن وہں آگ ےک ذعاب ےس افر ربق ےک ذعاب ےس افر بج حبص وہیت وت ہی املکت ےتہک۔ أ

مُلْ 
لْ

 ا
َ
َ
 
ْ

ْص
َ
أ
َ
ل نع اربامیہ نب وسدی رفاتی ایک ےہ ف

 ی 
کہ

ِ۔ اخل۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک ہبعش ےن نع ہملس نب 
َ
َِّ 
ُ
ک

 اوہنں ےن ؤس ارفکل ےس انپہ اک ذرک ایک ےہ۔

دی رضحت دبعاہلل فبہ نب ہیقب، اخدل، دمحم نب دقاہم نب ا نی، رجری، نسح نب، دیبعاہلل، اربانب وسدی، دبعارلنٰمح نب سی :  رافی

 نب وعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1635    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابوً٘ی١، سابٙ ب٩ ٧اجیہ، ابوسَل٦ :  راوی

َّطُ  ٕ أ٧َ ٦ ٩ًَِ أَبٔي َسَلَّ ٙٔ ب٩ِٔ ٧َأجَیَة  ٔ ٩ًَِ َساب ًَ٘ٔی١ٕ  ٩ًَِ أَبٔي  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ث٨ََا َح ٤َزَّ بٔطٔ  کَاَ٪ فٔي ٣َِشحٔذٔ ح٤َِٔؽ َحذَّ َٓ

ثِنٔي بَٔحٔذیٕث َس٤ٔ  ا٢َ َحذِّ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َذ٦َ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َْ اُٟوا َصَذا  َ٘ َٓ َّي اہللُ َرُج١ْ  َتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٌِ

ا٢َ  َٗ ُِٟط بَِی٨ََک َوبَِی٨َُط اٟزَِّجا٢ُ  ٥ِ یََتَذاَو َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ إَٔذا أَِػَبَح  ًَ َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ َس٤ٔ



 

 

 َ ًَََّي اہللٔ أ ا  ً٘ ََّ کَاَ٪ َح ٔ َّ إ ٕذ َرُسو  ِ٪ یُزِٔؿَیطُ َوإَٔذا أ٣ََِسي َرٔؿی٨َا بٔاہللٔ َربًا َوبٔاِْلِٔسََل٦ٔ دٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ

اوبلیقع، اسقب نب انہیج، اوبالسؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ صمح یک دجسم ںیم ےھت اکی صخش ذگرا ولوگں صفح نب رمع، ہبعش، 

ےن اہک ہی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اخدؾ ںیہ فہ اؿ یک رطػ ڑھکے وہ ےئگ افر اہک ہک ےھجم وکیئ دحثی ایسی التبںیئ وج آپ 

ےس ینس وہ افر آپ ےک افر وضحر ےک درایمؿ وکیئ فاہطس ہن وہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن  ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
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ص
َ
ً  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش ےن حبص افر اشؾ ےک فتق ہی اہک۔ ر
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وُسًل ۔ اخل
َ
َمَّددٍ ر
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ت 

َ
 اہلل اعتیل رپ اس اک قح ہی ےہ ہک اےس رایض رکدے۔ ف

 صفح نب رمع، ہبعش، اوبلیقع، اسقب نب انہیج، اوبالسؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1636    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، یحیي ب٩ حشا٪، اس٤اًی١، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، ربیٌہ ب٩ ابو ًبذاٟزح٩٤ٰ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٨ُا٦  :  راوی

 اٟبیاضي

 ََ ا َٗ ٌٔی١ُ  اَ٪ َوإِٔس٤َ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َحشَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َحذَّ َة ب٩ِٔ أَبٔي  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ َحذَّ

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ِٟبََیاضٔيِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٨ََُّا٦ٕ ا ًَ  ٩ًَِ ٨ًََِبَشَة  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ حٔيَن ُیِؼبُٔح ٩ًَِ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

ِذ أَدَّی ُط اٟ َ٘ َٓ ِْکُ  ََٟک اٟظُّ َِٟح٤ُِذ َو ٠ََک ا َٓ ََٟک  یَک  ََ رَشٔ ٨ِٔ٤َک َوِحَذَک  َٓ ٤َٕة  ٌِ ٔ ا٢َ ٠َُّض٥َّ ٣َا أَِػَبَح بٔي ٩ِ٣ٔ ن َٗ ِْکَ یَِو٣ٔطٔ َو٩ِ٣َ 

َِٟی٠َتٔطٔ  ِذ أَدَّی ُطِْکَ  َ٘ َٓ  ٣ِٔث١َ َذَٟٔک حٔيَن ی٤ُِٔسي 

نب البؽ، رہعیب نب اوب دبعارلنٰمح، رضحت دبعاہلل نب انغؾ اایبلیض ےس رفاتی ادمح نب اصحل، ییحی نب اسحؿ، اامسلیع، امیلسؿ 
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  رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن حبص وک ہی املکت ےہک ا
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۔ اخل۔ اے اہلل نج وتمعنں ےک اسھت ریمی حبص وہیئ ےہ فہ بس آپ یک اطع رکدہ ںیہ آپ اہنت فدحہ َِن 

ُ
ر
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ّ

 

 اُّ

الرشکی ںیہ آپ یہ ےک ےیل رعتفی ےہ افر آپ یہ ےک ےیل رکش ےہ وت  ے کش اس ےن اس دؿ اک رکش ادا رک دای افر سج ےن اشؾ 

 وک ہی املکت ےہک اس ےن اس رات اک رکش ادا رکدای۔

 ادمح نب اصحل، ییحی نب اسحؿ، اامسلیع، امیلسؿ نب البؽ، رہعیب نب اوب دبعارلنٰمح، رضحت دبعاہلل نب انغؾ اایبلیض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ونسمہنحبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع 

     1637    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

یحیي ب٩ ٣وسٰي بخَّي، وٛیٍ، ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ٤٧يَ، ًبادہ ب٩ ٣ش٥٠ ٓزاری، جبيَ ب٩ ابوس٠امی٪ ب٩ حرضت  :  راوی

 جبيَ ب٩ ابوس٤٠ا٪ ب٩ جبيَ ب٩ ٣ل٥ٌ

َِٟب٠ِخٔيُّ  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ث٨ََا َحذَّ ََ َحذَّ ا َٗ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يَِ نَي َحذَّ ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة ا ٍْ ح و َحذَّ ث٨ََا َوٛٔی َحذَّ

ُت اب٩َِ ًُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل َ٪ ب٩ِٔ ُجَبيَِ ٔ ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ُجَبيَِ زَارٔیُّ  َٔ ِٟ و٢ُ ًَُباَدةُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا ُ٘ ٥ِ َی٩ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٤ََز َی َٟ

ِّي أَِسأََُٟک ا ِٔ ُض٥َّ إ ًََوأت حٔيَن ی٤ُِٔسي َوحٔيَن ُیِؼبُٔح ا٠َّٟ ٔئ اٟذَّ ََ َُ َصُؤ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََذ ًَ َّي اہللُ  ٔ َػَّ ة ٧َِیا َواِْلَٔخَ آَٔیَة فٔي اٟذُّ ٌَ ِٟ

آَٔیَة فٔي دٔی ٌَ ِٟ َو َوا ِٔ ٌَ ِٟ ِّي أَِسأََُٟک ا ِٔ ُض٥َّ إ ًَاتٔي ا٠َّٟ ًَِوَراتٔي َوآ٩ِ٣ٔ َرِو ا٢َ ًُِث٤َاُ٪  َٗ ِوَرتٔي َو ًَ نٔي َود٧َُِیاَی َوأَصَِّٔي َو٣َالٔي ا٠َُّٟض٥َّ اِستَُِ 

َو٤َتَٔک  ٌَ ِوقٔي َوأًَُوذُ بٔ َٓ ٩ًَِ ٔط٤َالٔي َو٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ ی٤َٔینٔي َو ٠ِفٔي َو َْ ِونٔي ٩ِ٣ٔ بَئِن یََذیَّ َو٩ِ٣ٔ  َٔ ا٢َ  أَِ٪ أَُُِتا٢َ ٣ٔ ا٠َُّٟض٥َّ اِح َٗ ٩ِ َتِحتٔي 

 َٕ َِٟخِش نٔي ا ٌِ ٍْ َی ا٢َ َوٛٔی َٗ  أَبُو َداُود 

ییحی نب ومٰیس یلخب، فعیک، امثعؿ نب اوبہبیش، انب ریمن، ابعدہ نب ملسم زفاری، ریبج نب اوبامیلسؿ نب رضحت ریبج نب اوباملسؿ نب 

ےت وہےئ انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص ریبج نب معطم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی رفام

ِة اخل۔ اے اہلل ںیم آ
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پ ےس وفع افر اعتیف اک وساؽ افر اشؾ وک ہی داعںیئ یھبک ہن وھچڑےت۔ ا



 

 

ںیم افر اےنپ امؽ ںیم اے اہلل ریمی رہ اپھچےن فایل زیچ وک اپھچدے افر ریمے  رکات وہں اےنپ دنی ںیم اینپ داین ںیم اےنپ رھگ فاولں

بلق وک امومؿ رکدے۔ اے اہلل ریمی افحتظ رفام اسےنم ےس ریمے ےھچیپ ےس داںیئ ےس ابںیئ ےس افر افرپ ےس افر ںیم آپ یک 

 س ےس رماد دانسنھ ےہ۔تمظع یک انپہ ڑکپات وہں ہک ےچین ےس الہک ایکاجؤں۔ فعیک )رافی( ےتہک ںیہ ہک ا

ییحی نب ومٰیس یلخب، فعیک، امثعؿ نب اوبہبیش، انب ریمن، ابعدہ نب ملسم زفاری، ریبج نب اوبامیلسؿ نب رضحت ریبج نب  :  رافی

 اوباملسؿ نب ریبج نب معطم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1638    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاہلل ب٩ وہب، ٤ًزو، سا٥ٟ َفاء، ًبذاٟح٤یذ ٣ولي بني ہاط٥ :  راوی

ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ َِٟح٤ٔیٔذ ٣َِولَي بَنٔي َحذَّ ًَِبَذ ا ثَُط أَ٪َّ  اَئ َحذَّ ِٟرَفَّ ٤ًَِْزو أَ٪َّ َسا٤ّٟٔا ا ََِٔي  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ َوصِٕب 

٥َ أَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َف ب٨ََأت ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٌِ ثَِتُط َوکَا٧َِت َتِخٔذ٦ُ َب ُط َحذَّ ثَُط أَ٪َّ أ٣َُّ ٠ًََِیطٔ ٪َّ اب٨ََِة ا٨َّٟٔبيِّ َصأط٥ٕ َحذَّ َّي اہللُ  َػَّ

ُٗولٔي حٔيَن ُتِؼبٔٔحي و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ٤ُِّ٠َضا  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یُ ًَ َّي اہللُ  ثَِتَضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٥َ َحذَّ ََّ َوَس٠َّ ٔ َة إ ُٗوَّ  ََ َن ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِٔذظٔ 

 َٟ ٥ِ َیَظأِ  َٟ َٔٔى بٔاہللٔ ٣َا َطاَئ اہللُ کَاَ٪ َو٣َا  َُٟض٩َّ حٔيَن ی٤ُِٔسي حُ ا َٗ َّي ی٤ُِٔسَي َو٩ِ٣َ  َٔٔى َحت َُٟض٩َّ حٔيَن ُیِؼبُٔح حُ ا َٗ َّطُ ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ 

َّي یُِؼبَٔح   َحت

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمعف، اسمل رفاء، دبعادیمحل ومیل ینب اہمش ےتہک ںیہ ہک اؿ ےس اؿ یک فادلہ ےن وج روسؽ اہلل یلص اہلل

 فآہل فملس یک ضعب انبت یک دختم ایک رکیت ںیھت ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی اصزبحادی ےن ایبؿ ایک ہیلع

ـِ  َمْددِ
ِج
ت 

َ
ِ ف
َ
ا َؿ اَّ
َ
ح ْ
ب 
ُ
ش
 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اںیہن ہی املکت اھکسےت افر رفامےت ہک بج وت حبص رکے وت ہہک 
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رکیت وہں( اہلل ےک العفہ یسک ںیم عاتق ںیہن وجاہلل ےن اچاہ فہ وہا افر وج  \اخل۔ اہلل اپک ںیہ افر اس یک رعتفی ےک اسھت)حبص رکات



 

 

رے ںیم اجےتن فہ ںیہن اچےہ اگ ںیہن وہاگ، ںیم اجاتن وہں ہک اہلل اعتیل ملع ےک اابتعر ےس رہ زیچ اک ااحہط ےیک وہےئ ںیہ رہ زیچ ےک اب

ںیہ اس ےیل وج اؿ وک حبص ےک فتق زپاتھ ےہ اشؾ کت اس یک رہ مسق ےک رشفر ےس افحتظ یک اجیت ےہ افر وج اؿ املکت وک اشؾ ےک 

 فتق ےہک حبص کت اس یک رہ مسق ےک رشفر ےس( افحتظ یک اجیت ےہ۔

  اہمشادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمعف، اسمل رفاء، دبعادیمحل ومیل ینب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1639    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

س٠امی٪، اب٩ وہب، ٟیث، سٌیذ ب٩ بظيَ بخاری، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ بی٤٠اِي، اح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، ربیٍ ب٩  :  راوی

 ربیٍ اب٩ بی٤٠اِي، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََ  ا٢َ َحذَّ َٗ  ٪َ ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا اٟزَّبٔی ٧َََا ح و َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ َِٟض٤َِذأِيُّ  ٌٔیٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ََِٔي ا٠َِّٟیُث ا اب٩ُِ َو َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ صِٕب 

 َ ِٟب ٍُ اب٩ُِ ا ا٢َ اٟزَّبٔی َٗ ِٟبَِی٤َ٠َأِيِّ  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٕ ا٨َّٟحَّارٔیِّ  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ َبٔظيَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِی٤َ٠َأِيِّ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َُٓشِبَحاَ٪ اہللٔ حٔيَن ت٤ُُِشوَ٪ َوحٔيَن ُتِؼبُٔحوَ٪ ًَبَّإض  ا٢َ حٔيَن یُِؼبُٔح  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ

اَتطُ  َٓ ُجوَ٪ أَِدَرَک ٣َا  َذَٟٔک تُِْخَ َٛ ٔلَي َو ًَٔظًیا َوحٔيَن تُِوضٔزُوَ٪ إ ٤ََوأت َواِْلَِرٔق َو َِٟح٤ُِذ فٔي اٟشَّ ُط ا َٟ َٔک َو٩ِ٣َ َو  فٔي َیِو٣ٔطٔ ذَٟ

٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث َٗ   ٍُ ا٢َ اٟزَّبٔی َٗ َِٟی٠َتٔطٔ  اَتطُ فٔي  َٓ َُٟض٩َّ حٔيَن ی٤ُِٔسي أَِدَرَک ٣َا   ا

ما ین، رضحت انب
 ی ل
ن

ما ین، رعیب انب 
 ی ل
ن

داین، رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، ثیل، دیعس نب س ری اخبری، دمحم نب دبعارلنٰمح 
 
 ادمح نب دیعس ہ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن حبص ےک فتق ہی املکت ےہک۔ ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
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س ےک وثاب ےک اامعؽ وفت وہےئگ اؿ اک وثاب اپےل اگ افر سج ےن اؿ آایت وک اشؾ وک زپاھ وت اس رات وج اامعؽ وثاب وفت ا



 

 

 رکدے اگ اس اک وثاب اپےل اگ۔

داین، رعیب :  رافی
 
  ادمح نب دیعس ہ

 ی ل
ن

ما ین، رعیب انب 
 ی ل
ن

ما ین، نب امیلسؿ، انب فبہ، ثیل، دیعس نب س ری اخبری، دمحم نب دبعارلنٰمح 

 رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1640    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، و٫یب، سہی١، اب٩ ابوًائع، ح٤اد، حرضت ابوًیاغ رسو٢ اہلل ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ  :  راوی

 وس٥٠

ًَائٕٔع  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  اْد َوُوَصِیْب ٧َِحَوُظ  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔيَحذَّ اْد  ا٢َ َح٤َّ َٗ   َو

ََّ اہللُ َو  ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ا٢َ إٔذَا أَِػَبَح  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  إغ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ُط ًَیَّ َٟ ٠ِ٤ُُِٟک َو َٟطُ ا َٟطُ  یَک  ََ رَشٔ ِحَذُظ 

 ٔ َٟٔذ إ َبٕة ٩ِ٣ٔ َو َٗ َُٟط ًِٔذ٢َ َر ٔذیْز کَاَ٪  َٗ ًَََّي ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِذ َوصَُو  ًَِْشُ َسیَِّئإت ا ٨ُِط  ًَ ًَِْشُ َحَش٨َإت َوحُمَّ  ُط  َٟ تَٔب  ُٛ ٌٔی١َ َو ِس٤َ

َٟطُ  ََٟضا إَٔذا أ٣ََِسي کَاَ٪  ا َٗ َّي ی٤ُِٔسَي َوإِٔ٪  ِیَلأ٪ َحت ٕز ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ًَِْشُ َدَرَجإت َوکَاَ٪ فٔي رٔحِ ُط  َٟ  ٍَ ٔ ا٢َ َوُرٓ َٗ َّي یُِؼبَٔح  ٣ِٔث١ُ َذَٟٔک َحت

 ٕ اد ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَ  فٔي َحٔذیٔث َح٤َّ َ٘ َٓ ٥َ ٓامَٔی یََزی ا٨َّٟائ٥ُٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  أَی َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ُث ََفَ ًَیَّإغ یَُحذِّ بَا 

رَفٕ َو٣ُ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َج ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ إِٔس٤َ َٗ ًَیَّإغ  َٚ أَبُو  ا٢َ َػَذ َٗ َذا  َٛ ٨َِک بََٜٔذا َو ًَ ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ وَسي اٟز٣َِّعٔيُّ َو

ًَائٕٔع  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ُسَضِی١ٕ 

، لیہس، ، انب اوباعشئ، امحد، رضحت اوبایعش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی رکےت  ی ب 
ومیس نب اامسلیع، امحد، فه

 ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک سج ےن حبص ےک فتق ہی 
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وت اےس رضحت اامسلیع یک افالد ںیم ےس اکی رگدؿ آزاد رکےن ےک ربارب وثاب ےلم اگ افر دس ایکینں اس ےک ےیل یھکل اجںیئ یگ 



 

 

ں اس ےک انہم اامعؽ ےس اٹم دی اجںیئ یگ دس دراجت اس ےک دنلب رکدےیئ اجںیئ ےگ افر فہ اطیشؿ ےس افحتظ ںیم افر دس رباایئ

رےہ اگ اشؾ کت۔ امحد ےن اینپ رفاتی ںیم رفامای ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وخاب ںیم زایرت یک وت آپ 

ہل فملس اوبایعش آپ یک رطػ ةسن رک ےک الفں الفں دحثی ایبؿ رکات وہں آپ ےن رفامای ہک ےس اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

اوبایعش ےن چس اہک اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک اامسلیع نب رفعج افر ومٰیس زیعم افر دبعاہلل نب رفعج ےن نع لیہس نع 

 ےہ۔اہیب نع اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک رطقی ےس ایبؿ ایک 

، لیہس، انب اوباعشئ، امحد، رضحت اوبایعش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی ی ب 
 ومٰیس نب اامسلیع، امحد، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1641    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابونرض د٣ظقي، ٣ح٤ذ ب٩ طٌیب، ابوسٌیذ ٠ٓشلیني، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ حشا٪، حاًث ب٩  :  راوی

 ٣ش٥٠، ٣ش٥٠ ب٩ اٟحارث اٟتیَّم

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَبُو ا٨َّٟرِضٔ  ث٨ََا إِٔسَح ِبُذ َحذَّ ًَ ٠َِٔٔشٔلینٔيُّ  ِٟ ٌٔیٕذ ا ََِٔي أَبُو َس َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ِیٕب  ٌَ ُذ ب٩ُِ ُط ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٣َِظقٔيُّ َحذَّ اٟذِّ

٤ٔیَّٔمِّ  َِٟحارٔٔث اٟتَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ا ََُظ  َ َ ِْ َُّط أَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أ٧َ ٩ًَِ ا اَ٪  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َحشَّ َّي اہللُ   َّ

١ِ ا٠َُّٟض٥َّ أَٔجزِِٔي ٣ٔ  ُ٘ َٓ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ َِٓت ٩ِ٣ٔ َػََلةٔ ا ا٢َ إَٔذا اِنَصَ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َُّط أرََسَّ إ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ٠َُِٗت ًَ ََّک إَٔذا  إ٧ٔ َٓ ٍَ ٣َزَّإت  ٩ِ ا٨َّٟارٔ َسِب

 ٔ ََٟک ٔجَواْر ٨ِ٣َٔضا َوإ تَٔب  ُٛ َِٟی٠َتَٔک  ََٟک ٔجَواْر َذَٟٔک ث٥َُّ ٣ٔتَّ فٔي  تَٔب  ُٛ ََّک إِٔ٪ ٣ٔتَّ فٔي َیِو٣َٔک  َٓإ٧ٔ َذَٟٔک  َٛ  ١ِ ُ٘ َٓ ِبَح  َذا َػ٠َِّیَت اٟؼُّ

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔ َصا إ ا٢َ أرََسَّ َٗ َّطُ  َِٟحارٔٔث أ٧َ ٩ًَِ ا ٌٔیٕذ  ََِٔي أَبُو َس َ َ ِْ ِْ ٨ِ٣َٔضا أَ ٔ ٨َِح٩ُ ٧َُخؽُّ بَٔضا إ َٓ  َوا٨ََ٧اَوَس٥ََّ٠ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرضن دیقشم، دمحم نب بیعش، اوبدیعس ینیطسلف، دبعارلنٰمح نب اسحؿ، احثع نب ملسم، ملسم نب ااحلرث ایمیتل 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ابر اؿ ےس رسوگیش ںیم رفامای ہک بج امنز رغمب ےس افرغ وہ وت  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص



 

 

 ِر۔ اس ےیل ہک ارگ وت اؿ وک زپھ رک اس رات ںیم رم ایگ وت ریتے منہج یک آگ ےس است رمہبت ہی د
َ
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اع زپاھ رکف ا

اجنت یھکل اجےئ یگ افر حبص یک امنز ےس افرغ وہ رک یھب یہی املکت ےہک ہک ارگ وت اس دؿ رم ایگ وت آگ ےس الخیص ریتے ےیل یھکل 

ی ےن احرث نب ملسم ےک وحاہل ےس ےھجم التبای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل اجےئ یگ۔ اامؾ اوبداؤ

 

صظت ب
لفل

د ےتہک ںیہ ہک اوبدیعس ا

 فملس ہی ابت مہ ےس رسوگیش ںیم رفامیئ وت ہی ابت یہ رامرے اخدناؿ ےک اسھت اخص ےہ۔

ارلنٰمح نب اسحؿ، احثع نب ملسم، ملسم نب ااحلرث ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرضن دیقشم، دمحم نب بیعش، اوبدیعس ینیطسلف، دبع :  رافی

 ایمیتل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1642    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٤ًزوب٩ ًث٤ا٪ ح٤صي، ٣ؤ١٣ ب٩ ٓـ١ رحاِي، ًَّي ب٩ سہ١ ر٣َّي، ٣ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي ح٤صي، وٟیذ، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩  :  راوی

 حشا٪ ٨ٛاِي، ٣ش٥٠ ب٩ حارث ب٩ ٣ش٥٠ ت٤یَّم،

ًََّٔيُّ ب٩ُِ َسِض١ٕ ا أِيُّ َو ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ِٟٔح٤ِٔصيُّ َو٣َُؤ٣َّ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا ًَ ث٨ََا  ِٟٔح٤ِٔصيُّ َحذَّ َّي ا ٤َُِٟؼف ُذ ب٩ُِ ا ٟز٣ََِّّٔيُّ َو٣َُح٤َّ

َِٟحا ثَنٔي ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ا ا٢َ َحذَّ َٗ ٨َٜٔأِيُّ  اَ٪ اِل ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َحشَّ ًَ ث٨ََا  َِٟؤٟیُذ َحذَّ ث٨ََا ا اُٟوا َحذَّ َٗ ٩ًَِ ٤ٔیَّٔمُّ  رٔٔث ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اٟتَّ

َّي اہللُ  ِب١َ أَِ٪ ی٥َِّ٠ََُ أََحّذا  أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ ا٢َ ٓٔیض٤َٔا  َٗ َّطُ  ََّ أ٧َ ٔ ِؤٟطٔ ٔجَواْر ٨ِ٣َٔضا إ َٗ ٔلَي  ا٢َ ٧َِحَوُظ إ َٗ ًََّٔيُّ ب٩ُِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ا٢َ  َٗ

َّي اہللُ َث٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ َّي َب ٤َُِٟؼف ًََّٔيٌّ َواب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ثَُط َو اَر َسِض١ٕ ٓٔیطٔ إٔ٪َّ أَبَاُظ َحذَّ َِ ٤ُِٟ ٨َا ا ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ یَّٕة  ٥َ فٔي رَسٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ََّ اہللُ ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ُٗوُٟوا  ُض٥ِ  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟحيُّ بٔاٟز٧َّٔئن  أِي ا َّ٘ ُت أَِػَحابٔي َوَت٠َ ِ٘ َشَب َٓ ٔسي  ََل٣َنٔي اِسَتِحَثِثُت ََفَ َٓ اُٟوَصا  َ٘ َٓ ُزوا   َوِحَذُظ تَُِحَ

اُٟ  َٗ َّٟٔذی أَِػَحابٔي َو َََُوُظ بٔا ِْ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٔذ٨َ٣ِا  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٨ٔی٤ََة  َِ ِٟ ٣ِت٨ََا ا ًَأِي وا رَحَ َذ َٓ ُت  ٌِ َػ٨َ

َذا َو  َٛ ََٟک ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ إِٔنَشإ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َتَب  َٛ ِذ  َٗ ا٢َ أ٣ََا إٔ٪َّ اہللَ  َٗ ُت َو ٌِ ٩َ لٔي ٣َا َػ٨َ َحشَّ أ٧ََا َنٔشیُت َٓ َٓ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ  َٗ َذا  َٛ



 

 

 َٗ ٔذی  ٌِ َِٟوَػاةٔ َب ََٟک بٔا ُتُب  ِٛ َ ِّي َسأ ِٔ ٥َ أ٣ََا إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َواَب ث٥َُّ  طُ اٟثَّ ٌَ َٓ َذ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َت٥َ  َْ ١َ َو ٌَ َٔ َٓ ا٢َ 

٨َاصُ  ٌِ ا٢َ لٔي ث٥َُّ َذَِکَ ٣َ َٗ ٔلَيَّ َو ٩ًَِ أَبٔیطٔ إ ُث  ٤ٔیَّٔمَّ یَُحذِّ َِٟحارٔٔث اٟتَّ َِٟحارَٔث ب٩َِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ا ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّي  ٤َُِٟؼف ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٥ِ و 

رمعفنب امثعؿ یصمح، ؤملم نب لضف رحاین، یلع نب لہس ریلم، دمحم نب یفصم یصمح، فدیل، دبعارلنٰمح نب اسحؿ انکین، ملسم نب احرث 

اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اس رفؼ ےک اسھت ہک آپ ےن رفامای ہک ہی املکت امنز رغمب افر امنز رجف نب ملسم یمیمت، 

ےس افرغ وہ رک یسک ےس الکؾ رکےن ےس لبق زپےھ اجںیئ۔ ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک رسہی ںیم اجیھب بج مہ 

وک زیت دفڑاای افر اےنپ اسںویھں ےس آےگ لکن ایگ اس العہق ےک ولوگں ےن ک خ ک خ رک آہ فاکپر ڑلایئ ےک اقمؾ رپ ےچنہپ وت ںیم ےن وھگڑے 

ـُ ہہک دف وت وفحمظ وہاجؤ ےگ انچہچن اوہنں ےن ہملک زپھ ایل اس رپ ریم
َ
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َ
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َ
ے اسںویھں ےن رشفع یک وت ںیم ےن اؿ ےس اہک ل

ےن رحمفؾ رکدای بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ولےٹ وت اوہنں ےن ریمی رحتک المتم یک ںیمہ امؽ تمینغ ےس وت 

ےس آپ وک ابربخ ایک آپ ےن ےھجم البای افر ریمی رحتک یک نیسحت رفامیئ۔ افر رفامای ہک اہلل ےن اؿ ںیم ےس رہ ااسنؿ ےک وعض ریتے 

 ےتہک ںیہ ہک ارجفوثاب یک دقمار ںیم وھبؽ ایگ۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ےیل اانت ارج ھکل دای ےہ دبعارلنمح نب ااسحلؿ اانکلین

فملس ےن رفامای ہک ںیم رہباحؽ ریتے ےیل رقنعبی فتیص وھکلں اگ اےنپ دعب یک انچہچن آپ ےن فتیص یھکل افر اس رپ رہم اگلیئ افر 

 ےھجم ددیی۔

 نب لہس ریلم، دمحم نب یفصم یصمح، فدیل، دبعارلنٰمح نب اسحؿ انکین، ملسم نب رمعفنب امثعؿ یصمح، ؤملم نب لضف رحاین، یلع :  رافی

 احرث نب ملسم یمیمت،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1643    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ؼفي، اب٩ ابوٓذی١، اب٩ ابوذئب، ابواسیذ بزاد، ٣ٌاذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ْبیب :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔي  ََِٔي اب٩ُِ أَبٔي ذٔئِٕب  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ َُٓذیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  َّي َحذَّ ٤َُِٟؼف ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبذٔ اہللٔ َحذَّ ٔ ب٩ِٔ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٔ ََّاد َ َِٟ أَٔسیٕذ ا

َّي ا ٕ ٧َِل٠ُُب َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َِٟی٠َةٔ ٣ََْطٕ َوُه٤َ٠ِٕة َطٔذیَذة ِج٨َا فٔي  ا٢َ ََخَ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ بَِیٕب  ُْ ٨ََٟا ب٩ِٔ  َِّي  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُٟٔیَؼَّ ًَ ہللُ 

ا٢َ أََػ٠َِّیتُ  َ٘ َٓ ٨َاُظ  ِٛ أَِدَر ٠ُِت َٓ ُ٘ َٓ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ١ُِٗ َطِیّئا ث٥َُّ  ٥ِ٠َ أَ َٓ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ١ُِٗ َطِیّئا ث٥َُّ  ٥ِ٠َ أَ َٓ  ١ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ١ُِٗ َطِیّئا  ٥ِ٠َ أَ َٓ یَا ٥ِ 

وَِّذَتئِن حٔيَن ت٤ُِٔسي َوحٔيَن ُتِؼبُٔح ثَََلَث ٣َ  ٌَ ٤ُِٟ ١ُِٗ صَُو اہللُ أََحْذ َوا  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  ٔٔیَک ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِیٕئ َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أَ  زَّإت َتِٜ

دمحم نب یفصم، انب اوبدفلی، انب اوبذبئ، اوبادیس رباد، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن 

آپ ںیمہ امنز  رفامای ہک مہ اکی رباست فایل دشدی ادنریھی رات ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک التش ںیم ےلکن اتہک

زپاھںیئ وسمہ ےن آپ وک اپایل آپ ےن رفامای ہک ہہک ںیم ےن ھچک ہن اہک آپ ےن رفامای ہک ہہک رھپ ںیم ےن ھچک ںیہن اہک۔ آپ ےن رفامای 

 حبص ف اشؾ ہک ہہک ںیم ےن رھپ ںیہن اہک آپ ےن رفامای ہک ہہک ںیم ےن اہک ایک وہکں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن رفامای ہک

 افر وعمذنیت زپھ۔ رہ زیچ ےس ریتی افکتی رکںی یگ۔
ٌ
د
َ
ح
َ
ُ أ
َ
ْ ُه َ اَّ

ُ

 

 نیت ابر ق

 دمحم نب یفصم، انب اوبدفلی، انب اوبذبئ، اوبادیس رباد، اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1644    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًوٖ، ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًوٖ، اس٤اًی١، ؿ٤ـ٥، رشیح :  راوی

ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٖٕ َحذَّ ِو ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔی١َ  ٖٕ َوَرأَیُِتُط فٔي أَِػ١ٔ إِٔس٤َ ِو ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ثَنٔي أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔی١َ  إِٔس٤َ

وَُٟضا إَٔذا ُ٘ ث٨َِا ب٤َٔ٠ََٕٔة َن اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ َحذِّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣َأٟٕک  یِٕح  ٩ًَِ رُشَ  ٥ْ ـَ ثَنٔي َؿ٤ِ أَِػَبِح٨َا َوأ٣ََِشِی٨َا  َحذَّ

ُ َواِؿَلحَ  ٔ أ٧ََِت َربُّ ک َضاَدة ِیٔب َواٟظَّ َِ ِٟ ًَا٥َٟٔ ا ٤ََوأت َواِْلَِرٔق  َٓأَطَ اٟشَّ وُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ  ُ٘ أ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َی َٓ ٨َا  ٤َََِٟلئَُٜٔة ٌِ ١ِّ َطِیٕئ َوا

ُٔٔش٨َا َو٩ِ٣ٔ رَشِّ  وذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ أَِن ٌُ َّا َن إ٧ٔ َٓ ََّ أ٧ََِت  ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ََّک  ًَََّي  َیِظَضُذوَ٪ أ٧َ َٖ ُسوئّا  ٔ تََ ِ٘ ٛٔطٔ َوأَِ٪ َن ِیَلأ٪ اٟزَّٔجی٥ٔ َورٔشِ اٟظَّ



 

 

 َ٠ ًَ َّي اہللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا٢َ أَبُو َداُود َوبَٔضَذا اِْلِٔس٨َاد َٗ ٔلَي ٣ُِش٥ٕٔ٠  ُٔٔش٨َا أَِو ٧َُحزَُّظ إ ٥ِ أَِن ُٛ ا٢َ إَٔذا أَِػَبَح أََحُذ َٗ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

١ِ أَِػبَ  ُ٘ ٠َِی ظُ َٓ ِتَحُط َوَنِصَ َٓ َِٟیِو٦ٔ  ََ َصَذا ا ِ ي َْ ِّي أَِسأََُٟک  ِٔ ٤َٟٔيَن ا٠َُّٟض٥َّ إ ا ٌَ ِٟ ٠ِ٤ُُِٟک ِهَّلِل َربِّ ا َتُط َوصَُذاُظ ِح٨َا َوأَِػَبَح ا َٛ  َو٧ُوَرُظ َوبََز

١ِ ٣ِٔث١َ  ُ٘ ٠َِی َٓ َذُظ ث٥َُّ إَٔذا أ٣ََِسي  ٌِ َٔک َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا ٓٔیطٔ َورَشِّ ٣َا َب  ذَٟ

م، رشحی، اوبامکل رفامےت ںیہ ہک احصہب رکاؾ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

مض

 

ض

دمحم نب وعػ، دمحم نب اامسلیع، ، انب وعػ، اامسلیع، 

فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ وکیئ ااسی ہملک ایبؿ رک دںی ہک ےسج مہ حبص اشؾ افر رات وسےت فتق 
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ٍ اخل۔ اے اہلل آامسونں افر زنیم ےک دیپا رکےن فاےل، اغبئ افر وموجد اایشء اک ملع یلک رےنھک فاےل آپ رہ زیچ ےک رب ںیہ افر 
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 ہک آپ ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن سپ مہ آپ یک انپہ اچ ےت ںیہ اےنپ سفن ےک رشفر ےس، افر اطیشؿ رمدفد ےک المہکئ ےک وگاہ ںیہ

رش ےس افر رشک ےس افر اس ابت ےس ہک اےنپ آپ وکیئ انگہ رکںی ای یسک املسمؿ ےس انگہ رکفاےن ےس، اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک 
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حبص یک افر اہلل یک اسری تنطلس ےن حبص یک فہ اہلل وج رب ااعلنیمل ںیہ۔ اے اہلل ںیم آپ ےس آج ےک دؿ یک ریخ اک حتف اک افر اس یک 

وہں اس دؿ ےک امتؾ رشفر ےس رصنت اک اس ےک ون راک، اس یک ربتک اک افر اس یک دہاتی اک وساؽ رکات وہں افر آپ یک انپہ ڑکپات 

 افر اس ےک دعب فاےل اایؾ ےک رشفر ےس افر بج اشؾ وہ وت یھب یہی ےہک۔

م، رشحی :  رافی

 

مض

 

ض

 دمحم نب وعػ، دمحم نب اامسلیع، انب وعػ، اامسلیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دب اک ایبؿا :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1645    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٛثيَب٩ ًبیذ، ب٘یہ ب٩ وٟیذ، ٤ًزب٩ جٌث٥، از٫زب٩ ًبذاہلل رحزی، رشیٙ ٫وزِي، ًائظہ، رشیک اٟہوزِي :  راوی

ث٨ََا  ثٔيَُ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ َٛ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ازٔیُّ  ََِٟحَ ًَِبذٔ اہللٔ ا ثَنٔي اِْلَِزَصزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ ُث٥ٕ  ٌِ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ُج َِٟؤٟیذٔ  ُة ب٩ُِ ا َب٘ٔیَّ

ُِٟتَضا ب٥َٔ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ َشأ َٓ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ًَََّي  ٠ُِت  َْ ا٢َ َد َٗ َِٟضِوَزِٔيُّ  ْٙ ا ی ثَنٔي رَشٔ َّيَحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   َػَّ اہللُ 

ِب٠ََک کَاَ٪ إٔذَ  َٗ ٨ًَِطُ أََحْذ  َٟنٔي  َ ٩ًَِ َطِیٕئ ٣َا َسأ َِٟتنٔي  َ ِذ َسأ َ٘ َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ ِی١ٔ  تَتُٔح إَٔذا صَبَّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ِٔ ا َی ًَِْشّ  ََ َّ َ َٛ ِی١ٔ  ا َصبَّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ

ًَِْشّ   ٔ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِذٔظ َٗ ا َو ًَِْشّ َذ  ا ث٥َُّ َوَح٤َّ ًَِْشّ ا َوَص١ََّ٠  ًَِْشّ رَفَ  ِِ ا َواِسَت ًَِْشّ ؤض  ذُّ ُ٘ ِٟ ٠٤َِٟٔٔک ا ا٢َ ُسِبَحاَ٪ ا َٗ ا َو

ََلةَ  تَتُٔح اٟؼَّ ِٔ ا ث٥َُّ َی ًَِْشّ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٙٔ یَِو٦ٔ ا ٧َِیا َؤؿی ٙٔ اٟذُّ ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٔؿی ِٔ ُض٥َّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ 

، ازرھنب دبعاہلل رحزی، رشقی وھزین، اعہشئ، رشکی اوہلزین ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی ابر ریثکنب دیبع، ہیقب نب فدیل، رمعنب مثعج

رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اپس دالخ وہا افر اؿ ےس وساؽ ایک ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

یل ہنع ےن رفامای ہک وت ےن ھجم ےس ااسی وساؽ ایک ہک ھجت ےس لبق یسک اجےتگ وت سک داع ےس آاغز رکےت ےھت؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت

ےن ںیہن ایک۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رات ںیم دیبار وہےت ںیہ وت دس ابر اہلل اربک، دس ابر ادمحل اہلل، دس ابراحبسؿ 

 اہلل فدمحبہ دس ابر احبسؿ اکلمل ادقلفس، دس ابر اافغتسر، دس ابر ال ا
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 ےس رھپ امنز نِمْ 

 اک آاغز رفامدےتی۔

 ہیقب نب فدیل، رمعنب مثعج، ازرھنب دبعاہلل رحزی، رشقی وھزین، اعہشئ، رشکی اوہلزینریثکنب دیبع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1646    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاہلل ب٩ وہب، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ابوہ، ابي حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

ََِٔي  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َػأٟٕح  ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ُس٠َامِیَ

و٢ُ َس٤ٔ  ُ٘ أَِسََحَ َی َٓ ٥َ إَٔذا کَاَ٪ فٔي َسرَفٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٤َتٔطٔ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٌِ ٔ ٍْ بَٔح٤ِٔذ اہللٔ َون ٍَ َسا٣ٔ

ًَائّٔذا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوحُِش٩ٔ بَََل  ٠َِی٨َا  ًَ  ١ِ ـٔ ِٓ َ أ َٓ ٠َِی٨َا ا٠َُّٟض٥َّ َػاحٔب٨َِا  ًَ  ئٔطٔ 

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، لیہس نب اوباصحل، اوبہ، ایب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ںیم حبص ےک فتق دیبار وہےت وت ہی املکت ادا رفامےت۔ عمس اسعم دمحبہلل۔ اخل۔ ےننس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک رفس 

فاےل ےن نس یل اہلل یک رعتفی افر اس یک تمعن اک ایبؿ افر اس یک اؿ وتمعنں یک ااھچیئ وج اس ےن رامرے افرپ ںیک اے اہلل رامرے 

 وہےئ آگ ےک ذعاب ےس۔اسھت وہاجےیئ افر مہ رپ اانپ لضف رفامےیئ اہلل یک انپہ ڑکپےت 

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، لیہس نب اوباصحل، اوبہ، ایب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اذاکر فادہیع ونسمہنحبص ف اشؾ اک 

     1647    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ة، ابو٣ودود، ابا٪ ب٩ ًث٤ا٪ :  راوی

ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍَ أَبَاَ٪ ب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ َی ٩ِ َس٤ٔ َّ٤ًَ ث٨ََا أَبُو ٣َِودُودٕ  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ًَ ث٨ََا  و٢ُ  َحذَّ ُ٘ اَ٪ َی َّٔ ًَ نٔي اب٩َِ  ٌِ ًُِث٤َاَ٪ َی

ٍَ اِس٤ٔطٔ  ََ َیرُضُّ ٣َ َّٟٔذی  ا٢َ بِٔش٥ٔ اہللٔ ا َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ََ فٔي  َس٤ٔ َطِیْئ فٔي اِْلَِرٔق َو

٠ٔی٥ُ ثَََلَث ٣َزَّإت  ٌَ ِٟ ٍُ ا ٤ٔی ٤َأئ َوصَُو اٟشَّ ٥َِٟ اٟشَّ ََٟضا حٔيَن ُیِؼبُٔح ثَََلُث ٣َزَّإت  ا َٗ َّي ُیِؼبَٔح َو٩ِ٣َ  ِحأَةُ بَََلٕئ َحت َٓ ٥ِ ُتٔؼِبطُ  َٟ

َّٟٔذی َس٤ٔ  ١َ اٟزَُّج١ُ ا ٌَ َح َٓ أُٟخ  َٔ ِٟ أََػاَب أَبَاَ٪ ب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ ا َٓ ا٢َ  َٗ َّي ی٤ُِٔسَي و  ِحأَةُ بَََلٕئ َحت َٓ ٔ ُتٔؼِبطُ  َِٟحٔذیَث ی٨َُِوزُ إ َِٟیطٔ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ ا



 

 

 َّ ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َذَب ًُِث٤َاُ٪  َٛ  ََ ًَََّي ًُِث٤َاَ٪ َو َذبُِت  َٛ ََٓواہللٔ ٣َا  ٔلَيَّ  ََٟک َت٨ُِوزُ إ َٟطُ ٣َا  ا٢َ  َ٘ َِٟیِو٦َ َٓ ٩َّٜٔ ا ٥َ َوَل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اہللُ 

ََٟضا ُٗو ٨َٔشیُت أَِ٪ أَ َٓ ِبُت  ـٔ َُ َّٟٔذی أََػابَنٔي ٓٔیطٔ ٣َا أََػابَنٔي   ا

دبع اہلل نب ۃملسم، اوبومدفد، اابؿ نب امثعؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع نب افعؿ ےس انس ہک اوہنں ےن 
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ِمِة ش ْ
َ
ؾ یک ربتک ےس زنیم ف ا

 یگ حبص کت۔ افر سج ےن آامسؿ یک وکیئ زیچ اصقنؿ ںیہن اچنہپ یتکس افر فیہ ےننس فاال اجےنن فاال ےہ۔ اےس وکیئ انناہین م تبی ںیہن ےچنہپ

اکی ہی املکت حبص کت نیت ابر ےہک وت اشؾ کت اس وک وکیئ انناہین م تبی ںیہن ےچنہپ یگ رافی ےتہک ںیہ ہک اابؿ نب امثعؿ وک افجل وہایگ وت 

ی رطػ داتھکی ےہ صخش سج ےن اؿ ےس ہی دحثی ینس یھت اںیہن دےنھکی اگل وت اابؿ ےن اس ےس رفامای ہک ےھجت ایک وہاگ ہک اس رطح ریم

سپ دخا یک مسق ںیم ےن رضحت امثعؿ افر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وھجٹ ںیہن ابدناھ نکیل سج رفز ےھجم ہی افجل اک ہلمح 

 وہا اس رفز ںیم ہصغ ںیم اھت افر ہی داع زپانھ وھبؽ ایگ اھت۔

 دبعاہلل نب ۃملسم، اوبومدفد، اابؿ نب امثعؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1648    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٌٛب، ابا٪ ب٩ ًث٤ا٪، ًث٤ا٪نصب٩ ًاػ٥ ٧لاكي، ا٧ص ب٩ ًیاق، ابو٣ودود، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

ذٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ثَنٔي أَبُو ٣َِودُود ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ًَأػ٥ٕ اِْل٧ََِلاكٔيُّ َحذَّ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ  َحذَّ ٕب  ٌِ َٛ ب٩ِٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪  أٟٔخ  ًُِث٤َاَ٪  َٔ ِٟ َة ا ٥ِ یَِذُِکِ ٗٔؼَّ َٟ  ٧َِحَوُظ 

رصننب اعمص اطنیک، اسن نب ایعض، اوبومدفد، دمحم نب بعک، اابؿ نب امثعؿ، امثعؿ اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم 



 

 

 افجل اک ہصق ذموکر ںیہن ےہ۔

 امثعؿ، امثعؿرصننب اعمص اطنیک، اسن نب ایعض، اوبومدفد، دمحم نب بعک، اابؿ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1649    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ثبي، ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، ًبذاٟح٠ی١ ب٩ ًلیہ، جٌرف ب٩ ٣ی٤و٪ًباض ب٩ ًبذاٌٟوی٥، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ًَ ٤ِزٕو  ًَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ َّي  ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ٔوی٥ٔ َو٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحذَّ َة  ٔلیَّ ًَ َِٟح٠ٔی١ٔ ب٩ِٔ  ًَِبذٔ ا  ٩ِ

ا٢َ َحذَّ  َٗ رَفٔ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ٌِ َک َتِذًُو ک١َُّ ََُذاةٕ ا٠َّٟ َج ٌُ ِّي أَِس٤َ ِٔ ا٢َ ْٔلَبٔیطٔ َیا أَبَٔت إ َٗ َُّط  َة أ٧َ ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔي بَِْکَ ًَ ًَآٔنٔي ثَنٔي  ُض٥َّ 

 َ ٌٔیُذَصا ث ََّ أ٧ََِت ُت ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ی  ًَآٔنٔي فٔي َبَصٔ ًَآٔنٔي فٔي َس٤ِعٔي ا٠َُّٟض٥َّ  ا٢َ فٔي بََذِٔي ا٠َُّٟض٥َّ  َ٘ َٓ ََلثّا حٔيَن ُتِؼبُٔح َوثَََلثّا حٔيَن ت٤ُِٔسي 

أ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ أَِستَنَّ بُٔش٨َّتٔطٔ  َٓ ٥َ یَِذًُو بٔض٩َّٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِّي َس٤ٔ ِٔ ِّي إ ِٔ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ًَبَّاْض ٓٔیطٔ َوَت ا٢َ  َٗ

ٌٔیُذَصا ثَََلثّا حٔيَن ُتِؼبُٔح  أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِلٜرُِفٔ  ََّ أ٧ََِت ُت ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ  ٔ ََِ َ٘ ِٟ ًََذأب ا ِّي أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ِٔ ُض٥َّ إ ِِقٔ ا٠َّٟ َٔ ِٟ َوثَََلثّا حٔيَن  َوا

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ َو َٗ أُحٔبُّ أَِ٪ أَِستَنَّ بُٔش٨َّتٔطٔ  َٓ ََٓتِذًُو بٔض٩َّٔ  ٤َِِْٟکُؤب ا٠َُّٟض٥َّ ت٤ُِٔسي  ًََواُت ا ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َد

ََّ أ٧ََِت َوبَ  ٔ َط إ َٟ ٔ ََ إ ُط  ِِٔي ک٠َُّ ًَيِٕن َوأَِػ٠ِٔح لٔي َطأ َة  َٓ ٔسي ََطِ ِٔ ٔلَي َن َََٓل َت٠َِٔنٔي إ ًَََّي َػاحٔبٔطٔ َرِح٤ََتَک أَِرُجو  ُض٥ِ َیزٔیُذ  ـُ ٌِ 

، دبعاکلمل نب رمعف  

 

، دبعالیلجل نب ہیطع، رفعج نب ومیمؿ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس رضحت دبعارلنمح ابعس نب دبعامیظعل، دمحم نب ثم

نب ایب رکبہ ےن ایبؿ ایک اوہنں ےن اےنپ فادل رضحت اوبرکبہ ےس اہک ہک اے ااب اجؿ ںیم آپ وک رہ حبص ہی داع رکےت وہےئ اتنس وہں۔ 
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ریمے دبؿ ںیم اعتیف اطع رفام ریمی اصبرت ںیم اعتیف اطع رفام آپ ےک العفہ وکیئ وبعمد ںیہن افر آپ نیت رمہبت اےس ولاٹ رک 

 ےک فتق افر نیت ابر اشؾ وک زپےتھ ںیہ اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک کشیب ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع زپےتھ ںیہ حبص



 

 

فآہل فملس وک ہی داع زپےتھ وہےئ انس ےہ ہک سپ ےھجم ہی دنسپ ےہ ہک آپ ےک رطہقی افر تنس رپ ولچں۔ ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 
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ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ہی داع یھب زپےتھ ےھت۔ ا
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 حبص نیت ابر اشؾ افر آپ ےن رفامای ہک 
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۔ اخل۔ ضعب  َ

 

فَة

 رفاة ےن یمک س یش یک ےہ اافلظ ںیم۔

، دبعاکلمل نب رمعف، دبعالیلجل نب ہیطع، رفعج نب ومیمؿ :  رافی  

 

 ابعس نب دبعامیظعل، دمحم نب ثم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن حبص

     1650    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٨٣ہا٢، یزیذب٩ زریٍ، روح ب٩ ٗاس٥، سہی١، س٤ہ، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُذ  ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َحذَّ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسََّمٕٓ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ا ٍٕ َحذَّ نٔي اب٩َِ ُزَریِ ٌِ َی

 ِٟ ا٢َ حٔيَن یُِؼبُٔح ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ا َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔوی٥ٔ َوبَٔح٤ِٔذظٔ ٣ٔ أَبٔي صَُزیَِزَة  ائََة ٣َزَّةٕ َوإَٔذا ٌَ

ٙٔ ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َا َوافَي ٔ َِٟخََلئ ٖٔ أََحْذ ٩ِ٣ٔ ا ٥َِٟ یَُوا َذَٟٔک  َٛ  أ٣ََِسي 

دمحم نب اہنمؽ، سیدینب زرعی، رفح نب اقمس، لیہس، ہمس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص 

ـِ۔ افر اشؾ وک یھب ایس رطح زپےھ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش َمْددِ
ِج
ت 

َ
 ف
ِ
م
 

ِب

 

ْعَغ
ل

ِ ا
َ
ا َؿ اَّ
َ
ح ْ
ب 
ُ
ش
 حبص ےک فتق وس رمہبت ہی زپےھ۔ 

 وت ولخمؼ ںیم ےس وکیئ اس فہج وک ںیہن چنہپ اتکس سج درہج وک ہی صخش ےچنہپ اگ۔

 ریہ ریض اہلل اعتیل ہنعدمحم نب اہنمؽ، سیدینب زرعی، رفح نب اقمس، لیہس، ہمس، اوباصحل، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1651    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابا٪، حرضت ٗتادہ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١،  :  راوی

 ًَ َّي اہللُ  ُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َِ َُّط ب٠ََ َتاَدةُ أ٧َ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحذَّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ِٟضََٔل٢َ َحذَّ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َرأَی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٕ يَِ َْ ٕ َوُرِطٕذ صََٔل٢ُ  يَِ َْ ٕ َوُرِطٕذ صََٔل٢ُ  يَِ َْ ا٢َ صََٔل٢ُ  َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل  َٗ و٢ُ ا ُ٘ َک ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ َی َ٘ ٠َ َْ َّٟٔذی  َوُرِطٕذ آ٨ِ٣َُت بٔا

َذا َٛ  ٔ َذا َوَجاَئ بَٔظِضز َٛ  ٔ َّٟٔذی َذَصَب بَٔظِضز  ا

دن ومیس نب اامسلیع، اابؿ، رضحت اتقدہ رفامےت ںیہ ہک اںیہن ہی دحثی یچنہپ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج این اچ

د ےتھک وت رفامےت ریخفربتک افر دہاتی اک اچدن، ریخفربتک دہاتی اک اچدن، ریخفربتک دہاتی اک اچدن، ںیم اامیؿ الای اس ذات رپ سج 
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اس اہلل ےک ےیل سج ےن  ںیفیےن ےھجت )اچدن( وک دیپا ایک نیت ابر رھپ رفامےت۔ ا

ے وک ےل آای۔

 

ی
 
ھت

م

 الفں ےنیہم وک ےل ایگ افر الفں 

 ومٰیس نب اامسلیع، اابؿ، رضحت اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 حبص ف اشؾ اک اذاکر فادہیع ونسمہن

     1652    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، زائذ ب٩ حباب، ابو٫َل٢، حرضت ٗتادہ :  راوی

َتاَدَة أَ٪َّ َرُسو٢َ ا َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي صََٔل٢ٕ  ََص٥ُِ  َ َ ِْ ََلٔئ أَ٪َّ َزیَِذ ب٩َِ حَُبإب أَ ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّ َحذَّ ٥َ کَاَ٪ ہللٔ َػَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اہللُ 



 

 

٨ًَِطُ  َٖ َوِجَضُط  ِٟضََٔل٢َ َُصَ  إَٔذا َرأَی ا

دمحم نب العء، زادئ نب ةحب، اوبالھؽ، رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اچدن د ےتھک وت اس فتق 

 رہچہ ریھپ ےتیل۔

 اوبالھؽ، رضحت اتقدہدمحم نب العء، زادئ نب ةحب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے فتق یک داع

 

کلی

 

ب
 رھگ ےس 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ے فتق یک داع

 

کلی

 

ب
 رھگ ےس 

     1653    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزہی٥، طٌبہ، ٨٣ؼور، طٌبي، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣ش٥٠ ب٩  :  راوی

َِٟت ٣َا ََخَ  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  َد ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

 ََّ ٔ مُّ إ َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ بَِیتٔي  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أًَُوذُ بَٔک أَِ٪ أَٔؿ١َّ أَِو أَُؿ١َّ أَِو أَز٢َّٔ أَِو أَُز٢َّ أَِو أَ َوَس٠َّ َ٘ َٓ ٤َأئ  ٔلَي اٟشَّ ُط إ َٓ ٍَ ََطِ َٓ ِه٥َٔ٠ أَِو أُِه٥َ٠َ أَِو  َر

ًَََّيَّ   أَِجَض١َ أَِو یُِحَض١َ 

رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک ریمے ملسم نب اربمیہ، ہبعش، وصنمر، یبعش، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع 
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 ملسم نب اربمیہ، ہبعش، وصنمر، یبعش، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

ے فتق یک داع

 

کلی

 

ب
 رھگ ےس 

     1654    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابزاہی٥ ب٩ حش٩ ْثٌَّم، ححاد ب٩ ٣ح٤ذ، اب٩ جزیخ، اسحاٚ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ابوك٠حہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ ب٩ ٣اٟک

ٕذ  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َّٔمُّ َحذَّ ٌَ َِٟخِث َِٟحَش٩ٔ ا ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ َحذَّ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ك٠ََِحَة  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ 

ا٢َ بِٔش  َ٘ َٓ َد اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ بَِیتٔطٔ  ا٢َ إَٔذا ََخَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ََ َحِو٢َ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ًَََّي اہللٔ  ٠َُِّت  ٥ٔ اہللٔ َتَوک

 ََ َٟطُ َو و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َیاكٔيُن  َٟطُ اٟظَّ ي  َٓتَت٨ََحَّ ٔٔیَت َوُوٗٔیَت  ُٛ ا٢ُ حٔی٨َئٕٔذ صُٔذیَت َو َ٘ ا٢َ ُی َٗ ََّ بٔاہللٔ  ٔ َة إ ُٗوَّ ََٟک     َٕ ِی َٛ َطِیَلاْ٪ آََخُ 

فَٔي َوُوقٔيَ  ُٛ ِذ صُٔذَی َو َٗ  بَٔزُج١ٕ 

ی، اجحج نب دمحم، انب رججی، ااحسؼ نب دبعاہلل

م
ع
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د

نب اوبب ہح، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل ےس رفاتی  اربامیہ نب نسح 
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َة ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج آدیم اےنپ رھگ ےس ےلکن وت ہی داع زپےھ۔ ِب
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ِ۔ آپ ےن رفامای ہک اےس اہلل
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َّ 
ِ
  ث 
َ
 یک رطػ ےس اس داع رپ اہک اجات ےہ ےھجت دہاتی ددیی یئگ، ریتی افکتی یک یئگ افر ریتی افحتظ ِإّل

یک یئگ افر اطیشؿ اس ےس دفر وہاجات ےہ افر دفرسا اطیشؿ اس ےس اتہک ےہ ہک اس آدیم ےک اسھت ریتا ایک احؽ وہا ےسج دہاتی ددیی 

 یئگ سج یک افکتی یک یئگ افر ےس وفحمظ رکدای ایگ۔

ی، اجحج نب دمحم، انب رججی، ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبب ہح، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع نب امکل :  یراف

م
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 اربامیہ نب نسح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رھگ ںیم دالخ وہےت فتق یک داع



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رھگ ںیم دالخ وہےت فتق یک داع

     1655    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ًوٖ، ٣ح٤ذ ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ًوٖ، اس٤اًی١، ؿ٤ـ٥، رشیح، حرضت ابو٣اٟک اَطٌزی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٖٕ َحذَّ ِو ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ثَنٔي َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔی١َ  ٖٕ َوَرأَیُِت فٔي أَِػ١ٔ إِٔس٤َ ِو ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ثَنٔي أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٌٔی١َ  إِٔس٤َ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔي ٣َأٟٕک اِْلَِط یِٕح  ٩ًَِ رُشَ  ٥ْ ـَ ََٟخ اٟزَُّج١ُ بَِیَتُط َؿ٤ِ ١ِ َو ُ٘ ٠َِی َٓ

 ًَ ِج٨َا َو َِٟح٨َا َوبِٔش٥ٔ اہللٔ ََخَ ٔد بِٔش٥ٔ اہللٔ َو ٤َِِْٟخَ ََ ا ِ ي َْ َٟٔخ َو ٤َِِٟو ََ ا ِ ي َْ ِّي أَِسأََُٟک  ِٔ ُض٥َّ إ ًَََّي ا٠َّٟ ٨َ٠َِّا ث٥َُّ ٟٔیَُش٥ِِّ٠  ََّي اہللٔ َرب٨َِّا َتَوک

 أَص٠ِٔطٔ 

م، رشحی

 

مض

 

ض

، رضحت اوبامکل االرعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب وعػ، دمحم نب اامسلیع، انب وعػ، اامسلیع، 
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م، رشحی، رضحت اوبامکل االرعشی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 

مض

 

ض

 انب وعػ، دمحم نب اامسلیع، انب وعػ، اامسلیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج زیت وہاےلچ وت ایک زپےھ؟

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 بج زیت وہاےلچ وت ایک زپےھ؟

     1656    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 س٤٠ہ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ثابت ب٩ ٗیص، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ٣زوزی،  :  راوی

 َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ نٔي اب٩َِ َطبٔیٕب  ٌِ ٤َِٟزَِوزٔیُّ َوَس٤َ٠َُة َی ٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ

 ٔ ثَنٔي ثَاب و٢ُ اٟزِّیُح ٩ِ٣ٔ َحذَّ ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٕص أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  َٗ ا٢َ ُت ب٩ُِ  َٗ َرِوحٔ اہللٔ 

َََٓل َتُشبُّوصَ  إَٔذا َرأَیُِت٤ُوَصا  َٓ َذأب  ٌَ ِٟ ِتٔي بٔا ِتٔي بٔاٟزَِّح٤َةٔ َوَتأ ِوُح اہللٔ َتأ ٌٔیُذوا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ َس٤َ٠َُة ََفَ ََصَا َواِسَت ِ ي َْ ا َوَس٠ُوا اہللَ 

َصا  رَشِّ

ادمح نب دمحم رمفزی، ہملس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اثتب نب سیق، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 مکح ےہ رتمح ےل رک یھب آیت ےہ افر ذعاب ےل رک یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انس آپ رفامےت ےھت ہک وہا اہلل اک اکی

  ےس۔وس بج مت اےس دوھکی ہک زیت وہا لچ ریہ ےہ وت وہا وک ربا الھب تم وہک ہکلب اہلل ےس اس یک ریخ اموگن افر اہلل یک انپہ اموگن اس ےک رش

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب دمحم رمفزی، ہملس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اثتب نب سیق، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 بج زیت وہاےلچ وت ایک زپےھ؟

     1657    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ وہب، ٤ًز، ابانرض، س٠امی٪ ب٩ یشار اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاہلل :  راوی

 ًَ ثَُط  ٤ِْزو أَ٪َّ أَبَا ا٨َّٟرِضٔ َحذَّ ًَ ٧َََا  َ َ ِْ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ًَائَٔظَة َحذَّ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر  ٩ِ ُس٠َامِیَ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّي  َزِؤد ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ا َؿاحَّٔا َحت ٌّ مُّ ٣ُِشَتِح٤ٔ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َِٟت ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ا َٗ ََّضا  أ٧َ

 ِ٠ ُ٘ َٓ َٖ َذَٟٔک فٔي َوِجضٔطٔ  ٥ُ َوکَاَ٪ إَٔذا َرأَی ُامَِیّ أَِو رٔیّحا رُعٔ ٤ََّا کَاَ٪ یَتََبشَّ ََٟضَواتٔطٔ إ٧ٔ اہللٔ ا٨َّٟاُض إَٔذا َرأَِوا  ُت یَا َرُسو٢َ أََری ٨ِ٣ٔطُ 

ا َ٘ َٓ اصَٔیُة  َِٓت فٔي َوِجضَٔک اِلَْکَ ٤ََِْٟطُ َوأََراَک إَٔذا َرأَیَِتطُ رُعٔ حُوا َرَجاَئ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٓٔیطٔ ا ِی٥َ ََفٔ َِ ِٟ ٨ُنٔي أَِ٪ ا ًَائَٔظُة ٣َا یَُؤ٣ِّ ٢َ یَا 



 

 

ِذ  َٗ ِو٦ْ بٔاٟزِّیٔح َو َٗ َب  ِذ ًُذِّ َٗ ًََذاْب  ٧َاَیُٜوَ٪ ٓٔیطٔ  ًَارْٔق ٤ِ٣ُْٔطُ اُٟوا صََذا  َ٘ َٓ َذاَب  ٌَ ِٟ ِو٦ْ ا َٗ  َرأَی 

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمع، اابرضن، امیلسؿ نب اسیر ےتہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع زفہج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

 وہےئ ںیہن داھکی ہک آپ اک اّوا )ہنم ںیم وگتش اک اکٹل وہا فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن یھبک روسؽ اہلل وک وخب لھک الھک رک ےتسنہ

ڑکٹا( رظن آای وہ آپ وت سب مسبت رفامای رکےت ےھت افر آپ بج ارب ای وہا یتلچ د ےتھک وت اس اک ارث آپ ےک رہچہ رابرک رپ ولعمؾ وہےن 

رب ف ابدؽ وک دھکی رک وخش وہاجےت ںیہ ہک اس ادیم رپ ہک ہ ات اھت ںیم ےن اکی ابر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولگ ا

اس ںیم ابرش وہیگ افر ںیم آپ وک دیتھکی وہں ہک بج آپ ارب فریغہ د ےتھک ںیہ وت آپ ےک رہچہ رابرک رپ انوگاری ےک ارثات 

ںیہک اس ںیم ذعاب ہن وہ  وسحمس وہےن  ےگ ںیہ؟ آپ ےن رفامای ہک اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےھجم اس ابت اک ادنہشی ےہ ہک

 اکی وقؾ وک وہا ےک ذعاب ےس الہک ایک ایگ اھت وقؾ ےن ذعاب وک داھکی وت ےنہک یگل ہک ہی وت ارب ےہ ربےنس فاال ےہ۔

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، رمع، اابرضن، امیلسؿ نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 بج زیت وہاےلچ وت ایک زپےھ؟

     1658    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ بظار، ًبذاٟزح٩٤ٰ، سٔیا٪، حرضت ٣٘ذا٦ ب٩ رشیح :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یِٕح  ٔ ب٩ِٔ رُشَ َذا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ث٨ََا  إر َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ٨َِضا أَ٪َّ َحذَّ ًَ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   

 َ٤ ٙٔ اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا َرأَی ٧َأطّئا فٔي أُُٓ ًَ َّي اہللُ  ِّي أًَُوذُ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ِٔ ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٕ ث٥َُّ َی ١َ٤َ َوإِٔ٪ کَاَ٪ فٔي َػََلة ٌَ ِٟ أئ َتَزَک ا

ّبا َص٨ٔیّئا ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َػیِّ َٗ إِٔ٪ ٣ُْٔطَ  َٓ َصا   بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ

فاتی رکےت ںیہ انب اشبر، دبعارلنٰمح، ایفسؿ، رضحت دقماؾ نب رشحی اےنپ فادل ےس افر فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس ر

 ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج آامسؿ ےک اقف ےس ارب ااتھٹ د ےتھک وت اسرے اکؾ وھچڑ دےتی۔ ارگہچ ارگ امنز ںیم وہےت وت اےس
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انپہ ڑکپات وہں اس ےک رش  وپرا رک ےک افرغ وہ ےتھٹیب۔ رھپ رفامےت۔ ا
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ت
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 ےس۔ ارگ فہ ابدؽ ربس اجات وت رفامےت ا

 انب اشبر، دبعارلنٰمح، ایفسؿ، رضحت دقماؾ نب رشحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿابرش 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ابرش اک ایبؿ

     1659    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، جٌرفب٩ س٠امی٪، ثابت، حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

نَي  ٌِ ٤َِٟ ْد ا ٌٔیٕذ َو٣َُشذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ْد و  ث٨ََا٣َُشذَّ ا٢َ أََػاب٨ََا َحذَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٪َ رَفُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا َج ََ َحذَّ ا َٗ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ََْٓخَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ََْطْ  ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َّي أََػابَطُ َو٧َِح٩ُ ٣َ ٨ِطُ َحت ًَ َحرَسَ ثَِوبَطُ  َٓ  ٥َ 

ًَِضٕذ بَٔزبِّطٔ  َُّط َحٔذیُث  ا٢َ ْٔل٧َ َٗ َت َصَذا  ٌِ ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٥َٟٔ َػ٨َ ُ٘ َٓ 

دسمد، ہبیتق نب دیعس، رفعجنب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت مہ ولگ وضحر ارکؾ یلص 

 آپ ےن اانپ ڑپکا اٹہای مسج رابرک ےس اہیں کت ہک ابرش آپ ےک افرپ ربیس مہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ہک ابرش ربےنس یگل

 ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ ےن ااسی ویکں ایک رفامای ہک اس فا ےط ہک ہی اتزہ اتزہ اےنپ رب ےک اپس ےس رباتس

 ےہ۔

 ت اسن ریض اہلل اعتیل ہنعدسمد، ہبیتق نب دیعس، رفعجنب امیلسؿ، اثتب، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رمغ افر اجونرفں اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رمغ افر اجونرفں اک ایبؿ

     1660    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل ب٩ ًتبہ، حرضت زیذ ب٩ ْاٟذ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ٕذ  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبةَ َحذَّ ًَ ٩ًَِ   ب٩َِٔ 

 ٔ َُّط یُوُٗٔى ٟ إ٧ٔ َٓ یَک  ََ َتُشبُّوا اٟذِّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ أٟٕذ  َْ ٔ َزیِٔذ ب٩ِٔ  ََلة  ٠ؼَّ

اہلل یلص  ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی نب دمحم، اصحل نب اسیکؿ، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت زدی نب اخدل رفامےت ںیہ ہک روسؽ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رمغ وک رباالھب تم وہک ویکہکن فہ امنز رجف ےک ےیل اگجات ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی نب دمحم، اصحل نب اسیکؿ، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت زدی نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رمغ افر اجونرفں اک ایبؿ

     1661    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، جٌرف ب٩ ربیٌہ، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ  ث٨ََا  َّي اہللَُحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ َة  ٌَ رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َس  



 

 

ََّضا َرأَِت ٠َ٣ََّا إ٧ٔ َٓ ٠ٔطٔ  ـِ َٓ الَي ٩ِ٣ٔ  ٌَ َش٠ُوا اہللَ َت َٓ َٜٔة  یَ ُت٥ِ ٔػَیاَح اٟذِّ ٌِ ا٢َ إَٔذا َس٤ٔ ذُوا بٔاہللٔ  َٗ وَّ ٌَ َت َٓ ِٟح٤َٔارٔ  َٙ ا ُت٥ِ ٧َضٔی ٌِ َوإَٔذا َس٤ٔ

ََّضا َرأَِت َطِیَلا٧ّا إ٧ٔ َٓ ِیَلأ٪   ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، رفعج نب رہعیب، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

یک اذاؿ ونس وت اہلل ےس اس اکلضف بلط ویکہکن اس ےن رفہتش وک داھکی وہات ےہ افر بج مت دگےھ یک فملس ےن رفامای ہک بج مت رمغ 

 آفاز ونس وت اطیشؿ ےس اہلل یک انپہ اموگن اس ےیل ہک اس ےن اطیشؿ وک داھکی وہات ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، رفعج نب رہعیب، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رمغ افر اجونرفں اک ایبؿ

     1662    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جابز ب٩ ًبذاہلل رضي اہلل تٌالي ٨ًہہ٨اد ب٩ رسی، ًبذہ، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤ذ ب٩ ابزاہی٥، حرضت  :  راوی

ًََلأئ   ٩ًَِ ٔذ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َٙ ٔذ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِبَذَة  ًَ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ ًَبِذٔ َحذَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ب٩ِٔ َیَشإر 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َُّض٩َّ  اہللٔ  إ٧ٔ َٓ ذُوا بٔاہللٔ  وَّ ٌَ َت َٓ ِی١ٔ  ٔ بٔا٠َّٟ ُِٟح٤ُز َٙ ا َََِٟٔلٔب َو٧َضٔی ُت٥ِ ٧َُباَح ا ٌِ ٥َ إَٔذا َس٤ٔ َوَس٠َّ

ََ َتَزِوَ٪   َیَزی٩َِ ٣َا 

 یلص اہلل ہیلع انہد نب رسی، دبعہ، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب اربامیہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

 ںیہن فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت رات ںیم وتکں افر دگوھں یک آفاز ونس وت اہلل یک انپہ اموگن اس ےیل ہک فہ ایسی زیچںی د ےتھک ںیہ وج مت

 د ےتھک۔

 انہد نب رسی، دبعہ، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب اربامیہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رمغ افر اجونرفں اک ایبؿ

     1663    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

سٌیذب٩ زیاد، جابز ب٩ ًبذاہلل ب٩ ٫اد، حرضت ًَّي ٗتبیہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، ْاٟذ ب٩ یزیذ، سٌیذ ب٩ ابو٫َل٢،  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ٤ًز ب٩ حشين ب٩ ًَّي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اور حرضت جابز ب٩ ًبذاہلل ا٪ دو٧وں حرضات

ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي صََٔل  ٩ًَِ َس أٟٔذ ب٩ِٔ َیزٔیَذ  َْ  ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ َحذَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٕ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ زٔیَاد ٩ًَِ َس  ٢ٕ

ٕذ حَ  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٣َِظقٔيُّ َحذَّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ اٟذِّ ِبٔذ اہللٔ ح و َحذَّ ًَ ٔ َِٟضاد ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ  ذَّ

ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ حُ  َذ صَِذ ٩ًَِ  ٌِ وَد َب ُِْٟخُ ٥َ أ٠َُّٔٗوا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ  ََ ا َٗ َُئَِظٔ  ًََّٓٔيٕ َو أَةٔ اٟزِِّج١ٔ َشئِن ب٩ِٔ 

 َٓ ا٢َ  َٗ ٔة َو ًَ ا ا٢َ اب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ فٔي ت٠َِٔک اٟشَّ َٗ ُض٩َّ فٔي اِْلَِرٔق  الَي َدَوابَّ یَبُثُّ ٌَ إٔ٪َّ ِهَّلِل َت ٠ََِِٟٔب َٓ ا ث٥َُّ َذَِکَ ٧َُباَح ا ّ٘ ٠ِ َْ إٔ٪َّ ِهَّلِل 

ًَِبذٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َِٟحأجُب  ِحبٔی١ُ ا ثَنٔي رُشَ ٔ َوَحذَّ َِٟضاد ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ََ ٧َِحَوُظ َوَزاَد فٔي َحٔذیثٔطٔ  َِٟح٤ٔي َّي  َوا ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ اہللٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َطُ   اہللُ 

 ی ہ
ت

 

قی
نب دیعس، ثیل، اخدل نب سیدی، دیعس نب اوبالھؽ، دیعسنب زاید، اجرب نب دبعاہلل نب اھد، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع نب رمع  

نب نیسح نب یلع ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت اجرب نب دبعاہلل اؿ دفونں رضحات ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ں ےک اسنک وہاجےن ےک دعب رھگفں ےس انلکن مک رکدف ویکہکن اہلل ےک ھچک اجونر ںیہ ںیہنج فہ زنیم رپ الیھپ داتی فملس ےن رفامای ہک اٹوگن

ےہ۔ اربامیہ نب رمفاؿ ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ہک اس استع ںیم اہلل اجونرفں وک وھچڑ دےتی ںیہ افر اہک ہک اہلل یک ھچک ولخمؼ ےہ رھپ 

رک ایک افر اینپ رفاتی ںیم دنس ںیم ہی ااضہف ایک ہک انب ااہلد ےن اہک ہک ھجم ےس رشلیج نب ااحلبج ےن نع ےتک افر دگےھ ےک ےنخیچ اک ذ

 اجرب نب دبعاہلل نع دیبع اہلل نع روسؽ اہلل ےک رطقی ےس ایس ےک لثم ایبؿ ایک۔

 ی ہ نب دیعس، ثیل، اخدل نب سیدی، دیعس نب اوبالھؽ، دیعسنب زاید، اجرب نب دبع :  رافی
ت

 

قی
اہلل نب اھد، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع 



 

 

 نب رمع نب نیسح نب یلع ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت اجرب نب دبعاہلل اؿ دفونں رضحات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رمغ افر اجونرفں اک ایبؿ

     1664    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ًبیذاہلل، ًبیذاہلل ب٩ حرضت ابورآٍ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ًُبَِیٔذ اہللٔ  ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َرآ

اك٤َٔ  َٓ ََٟذِتُط  ًََّٓٔيٕ حٔيَن َو َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَذََّ٪ فٔي أُذُٔ٪ ا َّي اہللُ  ٔ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ََلة  ُة بٔاٟؼَّ

اوبراعف ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دسمد، ییحی، ایفسؿ، اعمص نب دیبع اہلل، دیبع اہلل نب رضحت

فآہل فملس وک داھکی ہک آپ ےن رضحت نسح نب یلع ےک اکؿ ںیم اس فتق اذاؿ دی بج اںیہن رضحت افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع ےن 

 منج دای ایسی اذاؿ یسیج امنز ےک ےیل دی اجیت ےہ۔

 ؿ، اعمص نب دیبعاہلل، دیبعاہلل نب رضحت اوبراعف ریض اہلل اعتیل ہنعدسمد، ییحی ، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رمغ افر اجونرفں اک ایبؿ

     1665    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٓـی١، یوسٕ ب٩ ٣وسٰي، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل  :  راوی



 

 

 تٌالي ٨ًہ

 ُ ث٨ََا أَب ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحذَّ ث٨ََا یُوُس ِی١ٕ ح و َحذَّ ـَ ُٓ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٔ ب٩ِٔ و َحذَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ أَُسا٣ََة 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  َُٟض٥ِ رُعِ ََٓیِذًُو  بَِیأ٪  یُِؤتَي بٔاٟؼِّ

٥ِ یَِذُِکِ بٔا َٟ ُٕ َویَُح٨ُُِّٜض٥ِ َو ٔة َزاَد یُوُس َٛ ََ َ َ ِٟ ةٔ بٔا َٛ ََ َ َِٟ 

امثعؿ نب اوبہبیش، دمحم نب لیضف، ویفس نب ومیس، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک یبن 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وچبں وک الای اجات آپ اؿ ےک ےیل ربتک رمع یک داع رفامےت ویفس نب ومٰیس ےن اینپ رفاتی ںیم

 ربتک اک ذرک ںیہن ایک افر اہک ہک آپ وچبں وک کینحت رفامےت ےھت۔

 امثعؿ نب اوبہبیش، دمحم نب لیضف، ویفس نب ومٰیس، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رمغ افر اجونرفں اک ایبؿ

     1666    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣ثني، ابزا٫ی٥ ب٩ وزیزداؤد ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ ًلار، اب٩ جزیح، ا٦ ح٤یذ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُ َحذَّ اُر  لَّ ٌَ ِٟ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ث٨ََا َداُودُ ب٩ُِ  ٔ َحذَّ َِٟوزٔیز ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ أَبٔي ا َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ٩ًَِ أَبٔیطٔ ا زَیِٕخ 

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ َََصا ٓٔی٥ُِٜ ٩ًَِ أ٦ُِّ ح٤َُِیٕذ  ِ َُي ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َص١ِ ُرئَٔي أَِو ک٤َٔ٠َّة 

ِٟح٩ٔٓ  َّٟٔذی٩َ َیِظتََُٔک ٓٔیض٥ِٔ ا ا٢َ ا َٗ زِّبُوَ٪  َِ ٤ُ ِٟ ٠ُُِٗت َو٣َا ا زِّبُوَ٪  َِ ٤ُ ِٟ  ا

 ںیہ ہک روسؽ اہلل دمحم نب ینثم، اربامیہ نب فزریداؤد نب دبعارلنٰمح اطعر، انب رجحی، اؾ  دیم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک ایک مت رغمنیب دےھکی ےئگ ںیہ؟ ںیم ےن رعض ایک رغمنیب ایک ںیہ رفامای ہک فہ ولگ نج ےک



 

 

اسھت انجت رشکی ںیہ۔ )رماد اؿ ےس فہ ےچب نج ےک فادلنی ےن امجع ےک فتق اہلل اک ذرک ںیہن ایک ینعی ونسمؿ داعںیئ ںیہن 

 زپںی(۔ اہیں کت ہک اطیشؿ اؿ ےک اس لمع ںیم رشکی وہایگ اس ابرے ںیم تہب ےس اوقؽ ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، اربامیھ نب فزریداؤد نب دبعارلنٰمح اطعر، انب رجحی، اؾ  دیم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آدیم اک یسک آدیم ےس انپہ امانگن

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک یسک آدیم ےس انپہ امانگن

     1667    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبیذاہلل ب٩ ٤ًز، ْاٟذ ب٩ حارث، سٌیذ، نصب٩ ابورعوبہ، ٗتادہ، ابو٬٧یک، حرضت اب٩ ًباض نصب٩ ًَّي،  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََ  َِٟحارٔٔث َحذَّ أُٟذ ب٩ُِ ا َْ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ِٟحَُظَّٔمُّ  ًََّٓٔيٕ َوًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ا٢َ َنِصْ اب٩ُِ َحذَّ َٗ ٌٔیْذ  أَبٔي  ا َس

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي ٧َضٔیٕک  َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  أًَٔیُذوُظ  رَعُ َٓ اَذ بٔاہللٔ  ٌَ ٩ِ٣َ اِسَت

ا٢َ ًُبَِیُذ اہللٔ ٩ِ٣َ َسأََل٥ُِٜ  َٗ ًُِلوُظ  َ أ َٓ  بٔاہللٔ  َو٩ِ٣َ َسأََل٥ُِٜ بَٔوِجطٔ اہللٔ 

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس   

 

رصننب یلع، دیبع اہلل نب رمع، اخدل نب احرث، دیعس، رصننب اوبرعفہب، اتقدہ، اوبھن

ےس ا رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وجاہلل یک انپہ امےگن مت ےس اےس انپہ دف وجاہلل ےک ےیل کیھب امےگن وت

 دف دیبع اہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اینپ رفاتی ںیم وبہج اہلل یک اجبےئ ابہلل اکظفل اہک۔

، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی  

 

 رصننب یلع، دیبعاہلل نب رمع، اخدل نب احرث، دیعس، رصننب اوبرعفہب، اتقدہ، اوبھن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک یسک آدیم ےس انپہ امانگن

     1668    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوطیبہ، جزیزحرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ٣شذد، سہ١ ب٩ بَار، ابوًوا٧ہ، ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة حَ  ًََوا٧ََة ح و َحذَّ ث٨ََا أَبُو  ََ َحذَّ ا َٗ َّإر  ْد َوَسِض١ُ ب٩ُِ بََ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٤ًَِٔع َحذَّ َ ٩ًَِ اِْل نَي  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا َجزٔیْز ا ذَّ

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  أًَٔیُذوُظ َو٩ِ٣َ َسأََل٥ُِٜ بٔاہللٔ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ  َٓ ٥ِ بٔاہللٔ  ُٛ اَذ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ اِسَت ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

َََٓا ا  ّٓ زُو ٌِ َِٟی٥ُِٜ ٣َ ٔ وا َو٩ِ٣َ آتَي إ ُ٘ َٔ أَٔجیبُوُظ ث٥َُّ اتَّ َٓ  ٥ِ ُٛ ا ًَ ا٢َ َسِض١ْ َوًُِث٤َاُ٪ َو٩ِ٣َ َد َٗ ًُِلوُظ َو َ أ ْد َوًُِث٤َاُ٪  ٓٔئُوظُ َٓ ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ

أِت٤ُُوظُ  َٓ ِذ کَا َٗ ٤ُ٠َوا أَِ٪  ٌِ َّي َت َُٟط َحت َٓاِدًُوا اہلَل  ٥ِ َتحُٔذوا  َٟ إِٔ٪  َٓ 

دسمد، لہس نب اکبر، اوبوعاہن، امثعؿ نب اوبہبیش، رجریرضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ای ہک وجاہلل یک انؾ رپ مت ےس انپہ امےگن اےس انپہ دف افر وج مت ےس اہلل ےک انؾ رپ وساؽ رکے اےس دفلہس افر امثعؿ ےن فآہل فملس ےن رفام

اینپ رفاایت ںیم اہک ہک آپ ےن رفامای ہک وج ںیہمت البےئ اس یک دوعت وبقؽ رکف آےگ امتؾ رفاة قفتم ںیہ۔ افر وج مت ےس یکین رکے وت 

۔ دسمد افر امثعؿ ےن اینپ رفاتی ںیم اہک ہک ارگ ںیہمت وکیئ زیچ دبہل ےک ےیل ہن ےلم وت اس ےک ےیل اینت داع رکف اس یک یکین اک دبہل دف

 ہک ںیہمت نیقی وہاجےئ ہک مت ےن اس اک دبہل وپرا رکدای ےہ۔

 دسمد، لہس نب اکبر، اوبوعاہن، امثعؿ نب اوبہبیش، رجریرضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک یسک آدیم ےس انپہ امانگن



 

 

     1669    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوز٣ی١، اب٩ ًباض ابوز٣ی١ًباض ب٩ ًوی٥، نصب٩ ٣ح٤ذ، ًْک٣ہ اب٩ ٤ًار،  :  راوی

 َٗ إر  َّ٤ًَ نٔي اب٩َِ  ٌِ ٣َُة َی ث٨ََا ًِْٔکٔ ٕذ َحذَّ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٔوی٥ٔ َحذَّ ٌَ ِٟ ًَِبذٔ ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا أَبُو ُز٣َِی١ٕ  ا٢َ و َحذَّ

 َٗ ٠ُِت ٣َا َطِیْئ أَٔجُذُظ فٔي َػِذرٔی  ُ٘ َٓ ًَبَّإض  ُِٟت اب٩َِ  َ ا٢َ لٔي أََطِیْئ ٩ِ٣ٔ َطٓکٕ َسأ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ُ بٔطٔ  ٠ُُِٗت َواہللٔ ٣َا أََت٠َََّ ا٢َ ٣َا صَُو 

ا  ٨َِت فٔي َطٓکٕ ٤٣َّٔ ُٛ إِٔ٪  َٓ َّ َوَج١َّ  ًَز َّي أ٧َِز٢ََ اہللُ  ا٢َ َحت َٗ ا٢َ ٣َا ٧ََحا ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک أََحْذ  َٗ ا٢َ َوَؿحَٔک  َّٟٔذی٩َ َٗ اِسأ٢َِ ا َٓ َِٟیَک  ٔ ٨َِٟا إ َ أ٧َِز

٢ُ َو  ١ِ صَُو اِْلَوَّ ُ٘ َٓ ٔشَک َطِیّئا  ِٔ ا٢َ لٔي إَٔذا َوَجِذَت فٔي َن َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِب٠َٔک اِْلیََة  َٗ َٜٔتاَب ٩ِ٣ٔ  ُؤَ٪ اِل َِٟباك٩ُٔ َوصَُو َیِِقَ اصٔزُ َوا اِْلَٔخُ َواٟوَّ

٠ًَٔی٥ْ   ب١َُِّٔ َطِیٕئ 

اوبزلیم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ابعس نب میظع، رصننب دمحم، رکعہم انب امعر، اوبزلیم، انب ابعس 

ہنع ےس وساؽ رکےت وہےئ اہک ہک وج زیچ ںیم اےنپ ےنیس ںیم وسحمس رکات وہں فہ ایک ےہ اوہنں ےن رفامای ہک ایک وہا؟ ںیم ےن اہک ہک دخا 

ای ہک ایک اس ںیم وکیئ کش ےہ ہی اہک ہک افر ےنسن یک مسق ںیم اس ےک ابرے ںیم ںیہن اتبؤں اگ۔ انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفام

 یف کش( ہک ارگ مت کش ںیم وہ 

  

 ےگ افر رفامای ہک اس ےس وت وکیئ یھب وفحمظ ںیہن راہ۔ اہیں کت ہک اہلل ےن ہی آتی انزؽ یک )افؿ ک

۔ رھپ انب ابعس ےن رفامای ہک بج رامری انزؽ یک وہیئ آایت ےک ابرے ںیم وت اؿ ولوگں ےس وپھچ ول وج مت ےس ےلہپ اتکب زپےتھ ےھت

 ریتے دؽ ںیم ھچک ایخالت فاسفس دیپا وہں۔

 ابعس نب میظع، رصننب دمحم، رکعہم انب امعر، اوبزلیم، انب ابعس اوبزلیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک یسک آدیم ےس انپہ امانگن

     1670    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ ب٩ سہی١، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ْ  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ اُٟوا َیا َرُسو٢َ َحذَّ َ٘ َٓ ا٢َ َجائَُط ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َٗ أَبٔي صَُزیَِزَة 

َّا ٨ََٟا َوأ٧َ ََََِٟل٦َ بٔطٔ ٣َا ٧ُٔحبُّ أَ٪َّ  ٥َ بٔطٔ أَِو ا ٔو٥ُ أَِ٪ ٧ََت٠َََّ ٌِ ِیَئ نُ ُٔٔش٨َا اٟظَّ اُٟوا اہللٔ ٧َحُٔذ فٔي أَِن َٗ ِذ َوَجِذت٤ُُوُظ  َٗ ا٢َ أََو َٗ  َت٨َ٤َِّ٠ََا بٔطٔ 

ا٢َ َذاَک َُصٔیُح اِْلٔی٤َا٪ٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ  َن

ادمح نب ویسن، زریہ نب لیہس، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم 

تہب یس زیچںی وسحمس رکےت ںیہ ےس دنچ احصیب آپ ےک اپس آےئ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ اےنپ دولں ںیم 

افر اؿ ےک ابرے ںیم وگتفگ رکان ںیمہ تہب رگاں ےہ۔ آپ ےن ایک فایعق ںیہمت ہی فاسفس وسحمس وہےت ںیہ اوہنں ےن اہک یج اہں 

 رفامای ہک ہی رصتحی اامیؿ ےہ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ نب لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک یسک آدیم ےس انپہ امانگن

     1671    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٨٣ؼور، زر، ًبذاہلل ب٩ طذاء، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ٗذا٣ہ ب٩ اًين، جزیز،  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ َذٓرٕ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ََ َحذَّ ا َٗ ًِيََن  َُٗذا٣ََة ب٩ِٔ أَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َواب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ  ٕ اد ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َطذَّ  ٩ًَِ

ا٢َ َجاَئ َرجُ  َٗ ًَبَّإض  زِّ اب٩ِٔ  ٌَ ٔشطٔ یُ ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أََحَذ٧َا َیحُٔذ فٔي َن َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِیٔئ ١ْ إ ُق بٔاٟظَّ

َََُ اہللُ  ِٛ َََُ اہللُ أَ ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یََت٥ََّ٠ََ بٔطٔ  ٔ َِٟوِسَوَسٔة  َْلَِ٪ یَُٜوَ٪ ح٤َ٤َُّة أََحبُّ إ ٔلَي ا ِیَذُظ إ َٛ َّٟٔذی َردَّ  َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل ا َََُ ا ِٛ أَ



 

 

ِیَذظُ  َٛ َُٗذا٣ََة َردَّ أ٣ََِزُظ ٣َََاَ٪ َردَّ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ 

امثعؿ نب اوبہبیش، انب دقاہم نب ا نی، رجری، وصنمر، زر، دبعاہلل نب دشاء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

یم یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای روسؽ اہلل مہ ںیم ےس وکیئ اکی آد

اکی اےنپ دؽ ںیم فوسہس اپات ےہ ہک اس وک ایبؿ رکےن ےس لج رک وکہلئ وہاجان اس ےیل   آاسؿ ےہ ہک اےس ولوگں وک اتبےئ آپ ےن 

 ُ
َ
ِ ۔ امتؾ رعتفی اہلل ےک ےیل ےہ سج ےن اطیشؿ ےک رکم وک فوسہس ڈارفامای اََّ
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 راھک۔ انب دقاہم ےن اینپ رفاتی ںیم دیک ےک اجبےئ رکم اکظفل اامعتسؽ ایک ےہ۔

 رجری، وصنمر، زر، دبعاہلل نب دشاء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعامثعؿ نب اوبہبیش، انب دقاہم نب ا نی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک یسک آدیم ےس انپہ امانگن

     1672    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 نٔیَّي، ر٫يَ، ًاػ٥ احو٢، ابوًث٤ا٪، حرضت سٌذ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ثَنٔ  ا٢َ َحذَّ َٗ ثَنٔي أَبُو ًُِث٤َاَ٪  ا٢َ َحذَّ َٗ ًَأػ٥ْ اِْلَِحَو٢ُ  ث٨ََا  َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ِتطُ َحذَّ ٌَ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُذ ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ٌِ ي َس

ٌِ أُذ٧َُاَی  ٔ أَبٔیطٔ َوصَُو َی ٔلَي َُيَِ ا٢َ ٩ِ٣َ ادَّعَي إ َٗ َُّط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّي اہللُ  ٕذ َػَّ ٠ِٔبي ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ َٗ ًَاُظ  َِٟح٨َُّة َوَو ا َٓ َُيَُِ أَبٔیطٔ  َّطُ  ٥ُ٠َ أ٧َ

ِتطُ  ٌَ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ُط  َٟ ُت َذَٟٔک  ََٓذَِکِ َة  ٠َ٘ٔیُت أَبَا بَِْکَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ رَحَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٕذ َػَّ ٠ِٔبي ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ َٗ ًَاُظ  أُذ٧َُاَی َوَو

 َٓ ا أََحُذص٤َُا  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ِذ َطضَٔذ ٨ًَِٔذَک َرُجََلٔ٪ أَی٤َُّا َرُج٠َئِن  َ٘ َٟ ٠ُِت یَا أَبَا ًُِث٤َاَ٪  ُ٘ َٓ ًَأػ٥ْ  ا٢َ  ٢ُ ٩ِ٣َ َرمَي بَٔشِض٥ٕ فٔي َٗ أَوَّ

َِٗذاَسبٔی١ٔ اہللٔ أَِو  ًَََّي أَ ی٩َ َرُجَّل  ٕة َؤًِْشٔ ٌَ ـِ ٕٔ فٔي بٔ ٔ ائ ٔذ٦َ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َٗ َذ ب٩َِ ٣َأٟٕک َواِْلََخُ  ٌِ نٔي َس ٌِ ٔ َی ٣ٔض٥ِٔ فٔي اِْلِٔسََل٦

 ٌِ َش١ٔ َی ٌَ ِٟ َّطُ ٨ًِٔذٔی أَِحََّي ٩ِ٣ٔ ا َِٟحٔذیٔث َواہللٔ إ٧ٔ َث بَٔضَذا ا ِیَّٔيُّ َحِیُث َحذَّ َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ َّل  ـِ َٓ ثَنٔي ََٓذَِکَ  ث٨ََا َوَحذَّ َُٟط َحذَّ ِو َٗ نٔي 

ا٢َ  َٗ ٔة ٧ُوْر  َٓ َِٟیَص َٟٔحٔذیٔث أَص١ِٔ اِلُٜو و٢ُ  ُ٘ ُت أَِح٤ََذ َی ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا َداُوَد َی ٌِ ًََّٓٔيٕ َوَس٤ٔ ا٢َ أَبُو  َو٣َا َرأَیُِت ٣ِٔث١َ أَص١ِٔ  َٗ



 

 

َبةَ  ٌِ ٤َُّ٠وُظ ٩ِ٣ٔ ُط ٌَ ةٔ کَا٧ُوا َت َِٟبِصَ  ا

ی، رریھ، اعمص

ی ل
ف

 

ب

 اوحؽ، اوبامثعؿ، رضحت دعس نب امکل رفامےت ںیہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریمے اکونں ےن انس افر 

ریمے بلق ےن وفحمظ ایک ہک آپ ےن رفامای ہک سج صخش ےن اےنپ آپ وک ریغ ےک ابپ یک رطػ وسنمب ایک افر فہ اجاتن اھت ہک سج 

وت تنج اس رپ رحاؾ ےہ۔ اوبامثعؿ ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم رضحت  یک رطػ وسنمب رک راہ ےہ فہ اس اک ابپ ںیہن

ے اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس الم وت آپ ےک اس وقؽ اک اؿ ےس ذترکہ ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریم

۔ اعمص ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبامثعؿ ےس اہک ہک اے اوبامثعؿ آپ ےس اکونں ےن اس وقؽ وک انس افر ریمے دؽ ےن اؿ یک افحتظ یک

دف رمدفں ےن وگایہ دی ےہ وت ہی دف رمد وکؿ ےھت اوہنں ےن اہک ہک اؿ ںیم ےس ےلہپ رمد فہ ںیہ وہنجں ےن االسؾ ںیم اہلل یک راہ ںیم 

دئ ارفاد ےک اسھت دیپؽ عافئ ےس آےئ۔ افر اؿ بس ےس الہپ ریت الچای ینعی دعسنب امکل۔ افر دفرسے رمد فہ ںیہ وج سیب ےس زا

ےک ھچک افر اضفلئ ایبؿ ےیک اوبیلع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبداؤد ےس انس اوہنں ےن رفامای ہک دخا یک مسق ہی دحثی ریمے زندکی دہش 

وہےئ انس ہک اامؾ ادمح ےن رفامای ہک الہ  ےس زایدہ یھٹیم ےہ ینعی دحنان افر دحینث انہک۔ اوبیلع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ اوبداؤد وک ہی ےتہک

 وکہف یک ایبؿ رکدہ ااحدثی ںیم ونر ںیہن وہات۔

ی، رریھ، اعمص اوحؽ، اوبامثعؿ، رضحت دعس نب امکل :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اک یسک آدیم ےس انپہ امانگن آدیم

     1673    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ححاد ب٩ ابویٌ٘وب، ٣ٌاویہ اب٩ ٤ًزو، زائذہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوحرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

اؤیَُة  ٌَ ث٨ََا ٣ُ وَب َحذَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔي َی ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َزائَٔذةُ  ٤ِزٕو َحذَّ ًَ نٔي اب٩َِ  ٌِ َی

٨َُة اہللٔ ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ٔ إٔذِٔ٪ ٣ََوأٟیطٔ  يَِ َِ ِو٣ّا بٔ َٗ َّي  ا٢َ ٩ِ٣َ َتَول َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  َٜةٔ َوا٨َّٟ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٔ ٤َََِٟلئ َب١ُ  َوا ِ٘ ََ ُی ٌٔيَن  أض أَِج٤َ



 

 

ًَِذ٢ْ  ْٖ و  َِٟ٘ٔیا٣َٔة َُصِ  ٨ِ٣ُٔط یَِو٦َ ا

اجحج نب اوبوقعیب، اعمفہی انب رمعف، زادئہ، اشمع، اوباصحل، اوب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

ااجزت ےک ریغب یسک ےس فالء اک اعمہلم ایک وت اس رپ اہلل یک رفوتشں یک افر اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج صخش ےن اےنپ ومیل یک 

 امتؾ ولوگں یک تنعل ےہ ایقتم ےک رفز اس یک ہن رفض ابعدت وبقؽ وہیگ افر ہن لفن ابعدت۔

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع اجحج نب اوبوقعیب، اعمفہی انب رمعف، زادئہ، اشمع، اوباصحل، اوبرضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک یسک آدیم ےس انپہ امانگن

     1674    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ یزیذ ب٩ جابز، سٌیذب٩ ابوسٌیذ حرضت ا٧ص س٠امی٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ د٣ظقي، ٤ًزب٩ ًبذاٟواحذ،  :  راوی

 ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ َِٟواحٔذٔ  ًَِبذٔ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٣َِظقٔيُّ َحذَّ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟذِّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ثَنٔي َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ  ٕ  ب٩ِٔ َیزٔیَذ ب٩ِٔ َجابٔز

ٌٔیُذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َس َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌٔیٕذ َو٧َِح٩ُ بَٔبيَُِوَت  و٢ُ ٩ِ٣َ ادَّعَي ب٩ُِ أَبٔي َس ُ٘ ٥َ َی

ُة  ٌَ ٤ُِٟتََتابٔ ٨َُة اہللٔ ا ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ٔ ٣ََوأٟیطٔ  ٔلَي َُيَِ ٔ أَبٔیطٔ أَِو ا٧َِتََّم إ َُيَِ ٔلَي  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ إ ٔلَي یَِو٦ٔ ا  إ

امیلسؿ نب دبعارلنٰمح دیقشم، رمعنب دبعاولادح، دبعارلنٰمح نب سیدی نب اجرب، دیعسنب اوبدیعس رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل 

آپ وک ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن ریغ ابپ یک رطػ اےنپ 

 وسنمب ایک ای ریغ ومیل یک رطػ وسنمب ایک وت اس رپ لسلسم ےپ درےپ اہلل یک تنعل افر اکٹھپر ےہ ایقتم ےک رفز کت۔

امیلسؿ نب دبعارلنٰمح دیقشم، رمعنب دبعاولادح، دبعارلنٰمح نب سیدی نب اجرب، دیعسنب اوبدیعس رضحت اسن نب امکل ریض  :  رافی



 

 

 اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بسح فبسن رپ افترخ اجزئ ںیہن

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 بسح فبسن رپ افترخ اجزئ ںیہن

     1675    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ٌافي، اح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، ہظا٦ ب٩ سٌذ، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ، حرضت ٣وسٰي ب٩ ٣زوا٪ رقي،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

 ِْ َ َِٟض٤َِذأِيُّ أ ٌٔیٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس افَي ح و َحذَّ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ِّيُّ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ اٟزَّق ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب َوصََذا حَ َحذَّ َ َ ٩ًَِ ٔذیُثُط 

َّي اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕذ  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي َس ٩ًَِ َس ٕذ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس َّ صَٔظا٦ ًَز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہلَل   

َصا بٔاِْل  ِْخَ َٓ ٔة َو َِٟحاص٠ٔٔیَّ َة ا یَّ ٥ُِٜ٨ًَِ ًُبِّ ِذ أَذَِصَب  َٗ ٩ًََّ َوَج١َّ  ََٟیَذ أجْز َطقٔيٌّ أْمُتَْن ب٨َُو آَد٦َ َوآَد٦ُ ٩ِ٣ٔ تَُزإب  َٓ بَأئ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ َتقٔيٌّ َو

 ٔ ِٟح ًَََّي اہللٔ ٩ِ٣ٔ ا ََٟیُٜو٩ُ٧َّ أَصَِوَ٪  ِح٥ٔ َجَض٥ََّ٨ أَِو  َٓ ِح٥ْ ٩ِ٣ٔ  َٓ ٤ََّا ص٥ُِ  َوا٦ٕ إ٧ٔ ِٗ َ ص٥ُِ بٔأ ِْخَ َٓ ٔٔضَ رَٔجا٢ْ  ٍُ بٔأَِن َٓ َّٟتٔي َتِذ ََلٔ٪ ا َن ٌِ
ٔ

 ا ا٨َّٟت

داین، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، دیعس نب اوبدیعس، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع 
 
ومیس نب رمفاؿ ریق، اعمیف، ادمح نب دیعس ہ

یک  ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک کشیب اہلل ےن مت ےس اجتیلہ ےک وخنت وک دفر رک دای افر اس زامہن

آابء ادجاد رپ رخف رکےن یک اعدت وک۔ ااسنؿ دف رطح ںیہ۔ ای وت ڈرےن فاےل ومنم دنبے۔ ای افقس فافرج دبتخب دنبے۔ مت بس 

آدؾ ےک ےٹیب وہ افر آدؾ یٹم ےس دیپا ےیک ےئگ ںیہ ولگ اینپ وقومں رپ رخف رکان رضفر وھچڑ دںی ےگ ویکہکن فہ منہج ےک وکولئں ںیم ےس 

رہن اہلل ےک زندکی وگرب ےک اس ڑیکے ےس زایدہ ذلیل وہاجںیئ ےگ وج اینپ انک ےس دبوب افر دنگیگ وک داتلیکھ اکی وکہلئ یہ ےہ ف

 ےہ۔

داین، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی
 
ومٰیس نب رمفاؿ ریق، اعمیف، ادمح نب دیعس ہ



 

 

 اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیبصع ابلکل رحاؾ ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تیبصع ابلکل رحاؾ ےہ

     1676    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شٌودنٔیَّي، زہيَ، س٤اک ب٩ رحب، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ حرضت ًبذاہلل ب٩  :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٕب  ث٨ََا ٔس٤َاُک ب٩ُِ رَحِ َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیَّٔيُّ َحذَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ا٢َ ٩ِ٣َ َنَصَ  َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ودٕ  ٌُ ٣َِش

 َُ ُضَو ی٨ُِزَ َٓ َی  َّٟٔذی ُردِّ ٔ ا ٌٔيَ َب ِٟ ُضَو کَا َٓ  ِّٙ َِٟح ٔ ا ًَََّي َُيَِ ِو٣َُط   بَٔذ٧َبٔطٔ َٗ

ی، زریہ، امسک نب رحب، دبعارلنٰمح نب رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےن رفامای ہک سج صخش ےن اینپ وقؾ یک انقح دمد یک وت فہ اس 

ی ل
ف

 

ب

 افٹن یک رطح ےہ وج ونکںی ںیم رگ زپا فہ اینپ دؾ ےس چنیھک رک اکنال اجےئ اگ۔

ی، زریہ، امسک نب رحب، دبعارلنٰمح نب رضحت دبع :  رافی

ی ل
ف

 

ب

 اہلل نب وعسمد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تیبصع ابلکل رحاؾ ےہ

     1677    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذاہلل ب٩ ٣شٌوداب٩ بظار، ابوًا٣ز، سٔیا٪، س٤اک ب٩ رحب،  :  راوی

ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  إر َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ا٢َ  َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبٔذ اہللٔ 

٠َِیطٔ  ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ََٓذَِکَ ٧َِحَوظُ ا٧َِتَضِیُت إ ُٗبَّٕة ٩ِ٣ٔ أََد٦ٕ   َوَس٥ََّ٠ َوصَُو فٔي 

انب اشبر، اوباعرم، ایفسؿ، امسک نب رحب، رضحت دبعارلنمح نب دبعاہلل نب وعسمد اےنپ فادل رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس 

اکی ڑمچے ےک ہمیخ ںیم ےھت آےگ رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اچنہپ آپ 

 اسہقب دحثی ایبؿ یک۔

 انب اشبر، اوباعرم، ایفسؿ، امسک نب رحب، رضحت دبعارلنمح نب دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےہ تیبصع ابلکل رحاؾ

     1678    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ود ب٩ ْاٟذ د٣ظقي، َفیابي، س٤٠ہ ب٩ بْشد٣ظقي، ب٨ت حرضت واث٠ہ ب٩ اَسٍ٘ :  راوی

ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ بِْٔشٕ  یَابٔيُّ َحذَّ ِٟرٔفِ ث٨ََا ا ٣َِظقٔيُّ َحذَّ أٟٕذ اٟذِّ َْ ث٨ََا ٣ُِح٤ُودُ ب٩ُِ  ََّضا َحذَّ ٍٔ أ٧َ َ٘ ٩ًَِ ب٨ِٔٔت َواث٠ََٔة ب٩ِٔ اِْلَِس ٣َِظقٔيُّ  اٟذِّ

 ٥ٔ٠ِ ًَََّي اٟوُّ ِو٣ََک  َٗ ٌٔيَن  ا٢َ أَِ٪ ُت َٗ ُة  َؼبٔیَّ ٌَ ِٟ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ا و٢ُ  ُ٘ ِت أَبَاَصا َی ٌَ  َس٤ٔ

زبحادی اےنپ فادل رضحت فاہلث ےس رفاتی ومحمد نب اخدل دیقشم، رفاییب، ہملس نب رشبدیقشم، تنب رضحت فاہلث نب االعقس یک اص

رکیت ںیہ ہک اوہنں ےن فادل وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیبصع ایک ےہ آپ ےن 

 رفامای ہک مت اینپ وقؾ یک ملظ رپ دمد رکف۔



 

 

 تنب رضحت فاہلث نب االعقسومحمد نب اخدل دیقشم، رفاییب، ہملس نب رشبدیقشم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تیبصع ابلکل رحاؾ ےہ

     1679    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

سویذ، حرضت اسا٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ زیذ سے روایت ےہ ا٧ہوں ےن حرضت اح٤ذ ب٩ ٤ًز ب٩ رسح، ایوب ب٩  :  راوی

 سٌیذ ب٩ ا٤ٟشیب

ٍَ َس  َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕذ أ٧َ ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ ُسَویِٕذ  حٔ َحذَّ ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟرسَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ ُث  ٤َُِٟشیِّٔب یَُحذِّ ٌٔیَذ ب٩َِ ا

 َٗ ا يَُِ رُسَ َْ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َلب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َْ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟذٟٔطٔيِّ  ُظ٥ٕ ا ٌِ ََتٔطٔ َة ب٩ِٔ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ُج ًَٔظي  ٩ًَِ  ٍُ ٔ ٤َُِٟذآ ٥ِ ا ُٛ

 ْٕ ی ٌٔ ا٢َ أَبُو َداُود أَیُّوُب ب٩ُِ ُسَویِٕذ َؿ َٗ ٥ِ َیأِث٥َِ  َٟ  ٣َا 

وسدی، رضحت ااسہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب زدی ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن رضحت دیعس نب ابیسمل ادمح نب رمع نب رسح، اویب نب 

ےس انس ہک فہ رضحت رساہق نب امکل نب مثعج نب ابیسمل ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہ وج اینپ ربادری اک دافع رکے بج کت ہک انگہ ہن وہ۔ےن ںیمہ ہبطخ دای افر رفامای ہک مت ںیم ےس رتہب صخش ف

ادمح نب رمع نب رسح، اویب نب وسدی، رضحت ااسہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب زدی ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن رضحت دیعس نب  :  رافی

 ابیسمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 تیبصع ابلکل رحاؾ ےہ

     1680    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ رسح، اب٩ وہب، سٌیذ ب٩ ابوایوب، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ ٣کي، ًبذاہلل ب٩ ابوس٠امی٪، حرضت جبيَ ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  حٔ َحذَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ٩ًَِ  َحذَّ َٟبٔیَبَة  نٔي اب٩َِ أَبٔي  ٌِ ِّيِّ َی ٤َِٟک ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ أَبٔي أَیُّوَب  ٩ًَِ َس  َوصِٕب 

ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٥ٌٕٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٩ًَِ ُجَبيَِ  ٪َ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ ًَ َٟ ٕة ٢َ  ًََؼبٔیَّ ٔلَي  ًَا إ ِیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ َد

ًََؼبٔیَّةٕ  ًَََّي  َِٟیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ ٣َاَت  ٕة َو ًََؼبٔیَّ ًَََّي  اَت١َ  َٗ َِٟیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ   َو

انب رسح، انب فبہ، دیعس نب اوباویب، دمحم نب دبعارلنٰمح یکم، دبعاہلل نب اوبامیلسؿ، رضحت ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن تیبصع یک دوعت دی فہ مہ ںیم ےس ںیہن سج ےن تیبصع رپ ڑلایئ یک فہ مہ روسؽ اہلل

 ںیم ےس ںیہن سج یک ومت تیبصع رپ وہیئ فہ مہ ںیم ےس ںیہن۔

 ت ریبج نب معطمانب رسح، انب فبہ، دیعس نب اوباویب، دمحم نب دبعارلنٰمح یکم، دبعاہلل نب اوبامیلسؿ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تیبصع ابلکل رحاؾ ےہ

     1681    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ْخاٚ، ابو٨ٛا٧ہ، حرضت ابو٣وسي اطٌزیابو بْک ب٩ ابوطیبہ، ابواسا٣ہ ًوٖ، زیاد  :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٨َٔٛ   ٕٚ ا ٔ ب٩ِٔ ٣ِْٔخَ ٩ًَِ زٔیَاد  ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ا٧ََة 

٥َ اب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِو٦ٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ ِٟ ٔت ا ِْ ُ  أ



 

 

اوب رکب نب اوبہبیش، اوبااسہم وعػ، زاید نب رخماؼ، اوبانکہن، رضحت اوبومیس ارعشی رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای ہک یسک وقؾ اک اھباجن ایس ںیم ےس ےہ۔

 اوبانکہن، رضحت اوبومیس ارعشیاوب رکب نب اوبہبیش، اوبااسہم وعػ، زاید نب رخماؼ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تیبصع ابلکل رحاؾ ےہ

     1682    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ، جزیز، ٣ح٤ذ ب٩ اسحاٚ، داؤد ب٩ حؼين، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ حرضت ابوً٘بہ ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥، حشين ب٩  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ ٣َُح٤َّ   ٕ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ٕذ َحذَّ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا ًَِبذٔ اٟزَّحٔی٥ٔ َحذَّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َداُوَد ب٩ِٔ َحذَّ  َٙ ذٔ ب٩ِٔ إِٔسَح

ٍَ َرُسو حَُؼيِٕن  ا٢َ َطضِٔذُت ٣َ َٗ ارَٔض  َٓ َبَة َوکَاَ٪ ٣َِولّي ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ِ٘ ٩ًَِ أَبٔي ًُ َبَة  ِ٘ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي ًُ َّي اہللُ ٩ًَِ  ٢ٔ اہللٔ َػَّ

ََل  ُِ ِٟ ِذَصا ٣ٔنِّي َوأ٧ََا ا ُْ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ بُِت َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا رَضَ َٓ ٥َ أُحُّذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّي ًَ ٔلَيَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َت إ َٔ َت ِٟ ا َٓ ارٔٔسيُّ  َٔ ِٟ ٦ُ ا

ََل٦ُ اِْلَِنَؼارٔیُّ  ُِ ِٟ ِذَصا ٣ٔنِّي َوأ٧ََا ا ُْ ٠َُِٗت  ََٓضَلَّ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

 ریض اہلل اعتیل ہنع وجالہ دمحم نب دبعارلمیح، نیسح نب دمحم، رجری، دمحم نب ااحسؼ، داؤد نب نیصح، دبعارلنٰمح نب رضحت اوبہبقع

افرس ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وزفہ ادح ںیم احرض اھت ںیم ےن رشمک 

وتمہج وہےئ ںیم ےس اکی صخش وک امر ڈاال افر اہک ہک اےس ریمی رطػ ےس ااھٹ ول افر ںیم افریس الغؾ وہں۔ وت روسؽ اہلل ریمی رطػ 

 افر رفامای ہک وت ےن ہی ویکں ںیہن اہک ہک ہی ریما فار ےل ہک ںیم ااصنری الغؾ وہں۔

 دمحم نب دبعارلمیح، نیسح نب دمحم، رجری، دمحم نب ااحسؼ، داؤد نب نیصح، دبعارلنٰمح نب رضحت اوبہبقع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تبحم رکےن فاےل اک وبحمب ےس انہک ہک ںیم ھجت ےس تبحم رکات وہں

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبحم رکےن فاےل اک وبحمب ےس انہک ہک ںیم ھجت ےس تبحم رکات وہں

     1683    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، ثور، حبیب ب٩ ًبیذ، حرضت ٣٘ذا٦ ب٩ ٣ٌذی ِکب :  راوی

ٔذی َِکٔ  ٌِ َذا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ثَنٔي َحبٔیُب ب٩ُِ ًُبَِیٕذ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ ثَِوٕر  ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ ُط  َٛ ِذ کَاَ٪ أَِدَر َٗ  َب َو

َُّط یُٔحبُّطُ  ٠ُِیِخََُِٔظ أ٧َ َٓ اُظ  َْ ا٢َ إَٔذا أََحبَّ اٟزَُّج١ُ أَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

دسمد، ییحی، وثر، بیبح نب دیبع، رضحت دقماؾ نب دعمی رکب ےس رفاتی ےہ ہک اںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی 

امای ہک بج آدیم اےنپ یسک اھبیئ ےس تبحم رکے وت اےس اچےیہ ہک اےس التبدے ہک فہ اس ےس تبحم رکات ابت یچنہپ ےہ ہک آپ ےن رف

 ےہ۔

 دسمد، ییحی ، وثر، بیبح نب دیبع، رضحت دقماؾ نب دعمی رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 تبحم رکےن فاےل اک وبحمب ےس انہک ہک ںیم ھجت ےس تبحم رکات وہں

     1684    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ش٥٠ ب٩ ابز اہی٥، ٣بارک ب٩ ٓـاٟہ، ثابت ب٨اِي حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ  َ َحذَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُجَّل ک ِٟب٨َُأِيُّ  ث٨ََا ثَابْٔت ا ََٟة َحذَّ ا ـَ َٓ ٤َُِٟباَرُک ب٩ُِ  ث٨ََا ا اَ٪ ٨ًَِٔذ إٔبَِزاصٔی٥َ َحذَّ

 َ٘ َٓ ِّي َْلُحٔبُّ َصَذا  ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ٤َزَّ بٔطٔ َرُج١ْ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٤ِ٠ًََِتطُ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َُٟط ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ 

َٟطُ  َّٟٔذی أَِحبَبَِتنٔي  ا٢َ أََحبََّک ا َ٘ َٓ ِّي أُحٔبَُّک فٔي اہللٔ  ِٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ُط  َ٘ ٠َحٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ِٔ٠ًُِط  ا٢َ أَ َٗ  ََ ا٢َ  َٗ 

یض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ملسم نب اربامیہ، رابرک نب اضفہل، اثتب انبین رضحت اسن نب امکل ر

فآہل فملس ےک اپس اکی صخش اھٹیب اھت ہک اکی افر آدیم فاہں ےس ذگرا اس آدیم ےن اہک ای روسؽ اہلل کشیب ںیم اس ےس تبحم رکات 

 ںیہن آپ ےن رفامای ہک اج اےس اتب۔ رافی ےتہک وہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک وت ےن اےس اتبای ےہ؟ اس ےن اہک

ںیہ ہک فہ اےس اج رک الم افر اہک ہک ںیم اہلل ےک ےیل آپ ےس تبحم رکات وہں اس دفرسے ےن اہک ھجت ےس فہ ذات تبحم رکے سج 

 ےک ےیل وت ےن ھجم ےس تبحم یک۔ ینعی اہلل اعتیل۔

  رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنعملسم نب ارب امیہ، رابرک نب اضفہل، اثتب انبین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک وک یکین رکےت دھکی رک اس ےس تبحم رکان

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک وک یکین رکےت دھکی رک اس ےس تبحم رکان

     1685    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، س٠امی٪، ح٤یذب٩ ٫َل٢، حرضت ًبذاہلل ب٩ ػا٣ت :  راوی

 ٩ًَِ ا٣ٔٔت  ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُِیٔذ ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ   ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َیا َرُسو٢َ أَبٔي َذٓرٕ  َحذَّ َٗ َُّط  أ٧َ

 َ ٍَ ٩ِ٣َ أَِحب ا٢َ أ٧ََِت یَا أَبَا ذَٓرٕ ٣َ َٗ ٠٤َٔض٥ِٔ  ٌَ َٛ  ١َ٤َ ٌِ ٍُ أَِ٪ َی ََ َیِشَتٔلی ِو٦َ َو َ٘ ِٟ َٟطُ اہللٔ اٟزَُّج١ُ یُٔحبُّ ا ِّي أُحٔبُّ اہلَل َوَرُسو إِٔ َٓ ا٢َ  َٗ ِبَت 



 

 

ًَاَدَصا  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٍَ ٩ِ٣َ أَِحبَِبَت  ََّک ٣َ َٓإ٧ٔ ا٢َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ َّي اہللُ  ًَاَدَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ أ َٓ  أَبُو َذٓرٕ 

ومیس نب اامسلیع، امیلسؿ،  دیم نب الھؽ، رضحت دبعاہلل نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبذرافغری ےن رعض ایک ای 

 اامعؽ رکےن یک دقرت ںیہن راتھک وت اس اک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی آدیم یسک وقؾ ےس تبحم رکات ےہ نکیل اؿ ےک

مکح ےہ؟ یبن ےن رفامای ہک اے اوبذر آرخت ںیم اس ےک اسھت وہاگ سج ےس وت تبحم رکات ےہ۔ اوبذر ےن دفابرہ یہی ابت یہک وت آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یہی ابت درہایئ۔

 دبعاہلل نب اصتمومٰیس نب اامسلیع، امیلسؿ،  دیمنب الھؽ، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک وک یکین رکےت دھکی رک اس ےس تبحم رکان

     1686    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو٧ص ب٩ ًبیذ، ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟکوہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ،  :  راوی

ا٢َ َر  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ  أْٟذ  َْ ث٨ََا  َة َحذَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ أَیُِت أَِػَحاَب َرُسو٢ٔ اہللٔ َحذَّ

٥َِٟ أََر  حُوا بَٔظِیٕئ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفٔ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي َػَّ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ اٟزَُّج١ُ یُٔحبُّ اٟزَُّج١َ  َٗ حُوا بَٔظِیٕئ أََطذَّ ٨ِ٣ٔطُ  ص٥ُِ ََفٔ

 ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ١ُ٤َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٌِ ََ َی ١ُ٤َ بٔطٔ َو ٌِ ٔ َی َِٟخيَِ ١ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ٍَ ٩ِ٣َ أََحبَّ ا  ٤َزُِئ ٣َ

فبہ نب ہیقب، اخدل، ویسن نب دیبع، اثتب، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب 

وک اانت وخش ںیہن داھکی یسک ابت رپ انتج اس ابت رپ ہک اکی آدیم ےن وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل 

فآہل فملس اکی آدیم یسک ےس اس ےک یسک لمع ریخ یک انبء رپ تبحم رکات ےہ افر فہ وخد اس لمع ریخ رپ اعلم ںیہن ےہ اس یلص اہلل ہیلع 

 اک ایک مکح ےہ۔ آپ ےن رفامای ہک آدیم سج ےس تبحم رکات وہاگ اس ےک اسھت وہاگ۔



 

 

 فبہ نب ہیقب، اخدل، ویسن نب دیبع، اثتب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک وک یکین رکےت دھکی رک اس ےس تبحم رکان

     1687    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًيَ، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہاب٩ ٣ثني، یحیي ب٩ ابوبٜيَ، طیبا٪،  :  راوی

 ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَِبٔذ ا  ٩ًَِ ث٨ََا َطِیَباُ٪  ٕ َحذَّ َٜيَِ ُ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ أَبٔي ب َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ٤ُِِٟشَتَظاُر ٣ُِؤَت٩ْ٤َ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّي اہللُ  َّ 

 انب ینثم، ییحی نب اوبریکب، ابیشؿ، دبعاکلمل نب ریمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےس روشرہ ایل اجےئ فہ اامتن دار ےہ۔

 انب ینثم، ییحی نب اوبریکب، ابیشؿ، دبعاکلمل نب ریمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یکین یک رامنہیئ رکان اجبےئ وخد یکین ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رامنہیئ رکان اجبےئ وخد یکین ےہیکین یک 

     1688    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابو٤ًزو، طیباِي، حرضت ابو٣شٌود اَنؼاری :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ َحذَّ َٗ ودٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٌُ ٩ًَِ أَبٔي ٣َِش ِیَبأِيِّ  ٤ِزٕو اٟظَّ ًَ

ََ أَجٔ  ا٢َ  َٗ اِح٠ِٔ٤نٔي  َٓ ََ بٔي  ِّي أُبِٔذ ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ََُٓل٧ّاإ ٩ِٜٔ ائِٔت  ٠َِیطٔ َوَل ًَ  ُذ ٣َا أَِح٠ٔ٤َُک 

ا َ٘ َٓ ََُظ  َ َ ِْ َ أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َتَي َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ أ َٓ َح٠َ٤َطُ  َٓ أََتاُظ  َٓ ُط أَِ٪ یَِح٠َٔ٤َک  َّ٠ ٌَ ٠َ َٓ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ا٠ًٔٔطٔ  َٓ  ٔ ٠َُط ٣ِٔث١ُ أَِجز َٓ  ٕ يَِ َْ ًَََّي   ٩ِ٣َ َد٢َّ 

شمع، اوبرمعف، ابیشین، رضحت اوبوعسمد االاصنری رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ریثک، ایفسؿ، ا

ںیم ےک اپس آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما راہتس عطقنم وہایگ سپ ےھجم وساری اطع رفامےیئ آپ ےن رفامای ہک 

ات ہک اس رپ ےھجت وسار رکفں نکیل الفں ےک اپس الچ اج اشدی فہ ےھجت وساری رپ وسار رکدے۔ فہ اس صخش وت وکیئ ایسی وساری ںیہن اپ

ےک اپس ایگ وت اس ےن وساری اےس ددیی فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر آپ وک التبای وت آپ ےن رفامای سج ےن 

 س وک یکین رکےن فاےل انتج ارج ےلم اگ۔یسک یکین افر ریخ یک رطػ راامنہیئ یک وت ا

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، اشمع، اوبرمعف، ابیشین، رضحت اوبوعسمد االاصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخااشہت اسفنہین اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسفنہین اک ایبؿوخااشہت 

     1689    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حیوة ب٩ رشیح، ب٘یہ، ابوبْک ب٩ ابو ٣ز ی٥، ْاٟذ ب٩ ٣ح٤ذ ث٘في، بَل٢ ب٩ ابودرداء، حرضت ابواٟذرداء ٧بي ِکی٥  :  راوی

 ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠



 

 

یِٕح  ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ ٩ًَِ بََٔل٢ٔ ب٩ِٔ أَبٔي اَحذَّ فٔيِّ  َ٘ ٕذ اٟثَّ أٟٔذ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َْ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔي بَِْکٔ ب٩ِٔ أَبٔي ٣َزَِی٥َ  ُة  ث٨ََا َب٘ٔیَّ ِرَدأئ َحذَّ ٟذَّ

َّٔم َوُیٔؼ٥ُّ  ٌِ ِیَئ ُی ا٢َ حُبَُّک اٟظَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِرَدأئ   ٩ًَِ أَبٔي اٟذَّ

 ۃ نب رشحی، ہیقب، اوبرکب نب اوب رم می، اخدل نب دمحم یفقث، البؽ نب اوبدرداء، رضحت اوبادلرداء یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےسویح

 رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک یسک زیچ ےس ریتی تبحم ےھجت ادناھ رہبا رک د یت ےہ۔

می، اخدل نب دمحم یفقث، البؽ نب اوبدرداء، رضحت اوبادلرداء یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ویحۃ نب رشحی، ہیقب، اوبرکب نب اوب رم  :  رافی

 فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افسرش اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 افسرش اک ایبؿ

     1690    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، بزیذہ، ب٩ ابوبزدہ، حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ بَُزیِٔذ ب٩ِٔ أَبٔي بُزَِدَة  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحذَّ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

ًَََّي َٟٔشأ٪ ٧َبٔیِّطٔ ٣َا َطاَئ  ٔف اہللُ  ِ٘ َِٟی ٔلَيَّ ُٟٔتِؤَجزُوا َو وا إ ٌُ َٔ  اِط

دسمد، ایفسؿ، ربدیہ، نب اوبربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ھجم ےس ولوگں یک افسرش ایک رکف اتہک ںیہمت ارج ےلم اگ افر اہلل اعتیل اےنپ یبن یک زابؿ رپ اجری رفامےئ اگ وج اس وک وظنمر وہاگ۔ رفامای ہک

 دسمد، ایفسؿ، ربدیہ، نب اوبربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طخ ںیم اانپ انؾ ےلہپ انھکل اچےیہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 طخ ںیم اانپ انؾ ےلہپ انھکل اچےیہ

     1691    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اٟحرضمي اح٤ذ ب٩ ح٨ب١، ٫شي، ٨٣ؼور، اب٩ سيَی٩، اح٤ذ ٣زہ ہظی٥، حرضت ًَلء ب٩ :  راوی

نٔي ٌِ ا٢َ ٣َزَّّة َی َٗ ا٢َ أَِح٤َُذ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسئَی٩َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٔذ  َحذَّ َٟ ٔف َو ٌِ ٩ًَِ َب صَُظامِیّ 

َّي اہللُ  ًَا١َ٣ٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ مٔيِّ کَاَ٪  َِٟحرِضَ ََلَئ ب٩َِ ا ٌَ ِٟ ََلٔئ أَ٪َّ ا ٌَ ِٟ ٔشطٔ ا ِٔ َِٟیطٔ بََذأَ ب٨َٔ ٔ َتَب إ َٛ ََاَ٪ إَٔذا  َٓ ی٩ِٔ  َِٟبَِحَ ًَََّي ا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ی، ، وصنمر، انب ریسنی، ادمح رمہ میشہ، رضحت العء نب ارضحلیم یک ضعب افالد ےس رمفی ےہ ہک رضحت العء یبن 

 

هش

ادمح نب لبنح، 

 ےھت بج فہ آپ یک رطػ وکیئ وتکمب ےتھکل وت ادتباء اےنپ انؾ ےس رکےت۔ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس رحبنی ےک وگررن

ی، وصنمر، انب ریسنی، ادمح رمہ میشہ، رضحت العء نب ارضحلیم :  رافی

 

هش

 ادمح نب لبنح، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 طخ ںیم اانپ انؾ ےلہپ انھکل اچےیہ

     1692    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزحی٥ ٣ٌَّي ب٩ ٨٣ؼور، ہظی٥، ٨٣ؼور، اب٩ سيَی٩، اب٩ ًَلء حرضت ٤٠ًاء ب٩ حرضمي :  راوی



 

 

َّي َّ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًَِبذٔ اٟزَّحٔی٥ٔ َحذَّ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََلٔئ  َحذَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسئَی٩َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٧َََا صَُظِی٥ْ  َ َ ِْ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَ

َبَذأَ بٔاِس  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َتَب إ َٛ َُّط  مٔيِّ أ٧َ َِٟحرِضَ نٔي اب٩َِ ا ٌِ ََلٔئ َی ٌَ ِٟ  ٤ٔطٔ ٩ًَِ ا

ی نب وصنمر،

معل

میشہ، وصنمر، انب ریسنی، انب العء رضحت املعء نب رضحیم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن رکمی  دمحم نب دبعارلمیح 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک طخ اھکل وت اس یک ادتباء اےنپ انؾ ےس یک۔

ی نب وصنمر، میشہ، وصنمر، انب ریسنی، انب العء رضحت املعء نب رضحیم :  رافی

معل

 دمحم نب دبعارلمیح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذیم )اکرف( وک ےسیک طخ اھکل اجےئ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم )اکرف( وک ےسیک طخ اھکل اجےئ

     1693    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣ح٤ذ ب٩ یحیي ، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیذاہلل ب٩ ًبذاہلل ب٩ ًتبہ، حرضت اب٩ ًباض رضي حش٩ ب٩ ًَّي،  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ ُذ ب٩ُِ یَِحیَي  ًََّٓٔيٕ َو٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَ َحذَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  

ٕذ َرُسو٢ٔ  ١َ ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ ِٗ ٔلَي صَٔز َتَب إ َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَٔوی٥ٔ اٟزُّو٦ٔ َسََل٦ْ ًُتَِبَة   ١َ ِٗ ٔلَي صَٔز اہللٔ إ

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ اب٩ُِ َیِحیَي  َٗ ُِٟضَذی  ٍَ ا َب َٓأَِج٠ََش٨َا بَيَِن ًَََّي ٩ِ٣َ اتَّ  ١َ ِٗ ًَََّي صَٔز ٨َ٠ِا  َْ َذ َٓ ا٢َ  َٗ ََُظ  َ َ ِْ َیاَ٪ أَ ِٔ إض أَ٪َّ أَبَا ُس

إَٔذا ٓٔیطٔ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  َٜٔتأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٔ ًَا ب ٕذ َرُسو٢ٔ اہللٔ یََذیِطٔ ث٥َُّ َد ٔلَي حٔی٥ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ إ

ُذ  ٌِ ا َب ُِٟضَذی أ٣ََّ ٍَ ا َب ًَََّي ٩ِ٣َ اتَّ ًَٔوی٥ٔ اٟزُّو٦ٔ َسََل٦ْ   ١َ ِٗ  صَٔز

نسح نب یلع، دمحم نب ییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی 



 

 

اھکل ہک دمحم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس رفؾ ےک ڑبے  ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہلق وک طخ

ابداشہ رہلق یک رطػ السؾ اس رپ سج ےن دہاتی یک ریپفی یک۔ دمحم نب ییحی رافی ےن اہک ہک انب ابعس ےن رفامای ہک اوبایفسؿ ےن 

ےنپ اسےنم اھٹبای رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اںیہن التبای افر اہک ہک مہ رہلق ےک درابر ںیم دالخ وہےئ وت اس ےن ںیمہ ا

ِ یک رطػ ےس رفؾ ےک ڑبے اب
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داشہ یک رطػ۔ السؾ اس انہم رابرک وگنماای وت اس ںیم اھکل اھتِب

 رپ سج ےن دہاتی یک ریپفی یک۔ اامدعب۔

 ، دمحم نب ییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنعنسح نب یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم )اکرف( وک ےسیک طخ اھکل اجےئ

     1694    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَنٔي ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَبٔي َػأٟٕح  ا٢َ َحذَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

طُ  َ٘ ٔ ت ٌِ ُی َٓ َیِظتََٔیَطُ  َٓ ََّ أَِ٪ َیحَٔذُظ ٠٤ِ٣َُوکّا  ٔ َْٟذ َوأَٟذُظ إ ََ َیِحزٔی َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب ریثک، ایفسؿ، لیہس نب اوباصحل، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

رک رفامای ڑلاک اےنپ فادل )ےک ااسحؿ( اک دبہل وپرا ںیہن رکاتکس وساےئ اےکس ہک فہ اےنپ ابپ وک یسک اک الغؾ اپےئ افر اےس رخدی رک آزاد 

 دے۔

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم )اکرف( وک ےسیک طخ اھکل اجےئ

     1695    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ ابوذئب، حارث، ح٤زہ ب٩ حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبذٔ  ٩ًَِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ  َِٟحارُٔث  الٔي ا َْ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ذٔئِٕب  ث٨ََا یَِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ِ٘ ا٢َ لٔي ك٠َِّ َ٘ َٓ صَُضا  ٨ُِت أُحٔبَُّضا َوکَاَ٪ ٤ًَُزُ َیِْکَ ُٛ ََٓذَِکَ کَا٧َِت َتِحتٔي ا٣َِزأَْة َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َتَي ٤ًَُزُ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ أ َٓ أَبَِیُت  َٓ َضا 

َضا ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ك٠َِّ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ُط  َٟ  َذَٟٔک 

یھت افر ںیم اس ےس دسمد، ییحی، انب اوبذبئ، احرث، زمحہ نب رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک اکی وعرت ریمے اکنح ںیم 

تبحم رکات اھت افر رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع اس وک اندنسپ رکےت ےھت اوہنں ےن اہک ہک اےس الطؼ ددیف ںیم ےن ااکنر ایک وت رضحت 

 ف۔رمع ریض اہلل اعتیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ افر آپ ےس ہی ابت ذرک یک، آپ ےن رفامای ہک اےس الطؼ ددی

 دسمد، ییحی ، انب اوبذبئ، احرث، زمحہ نب رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم )اکرف( وک ےسیک طخ اھکل اجےئ

     1696    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، سٔیا٪ حرضت بہز ب٩ حٜی٥ :  راوی

٠ُُِٗت یَا َر  ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ َح ٩ًَِ بَِضز َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َک َحذَّ ا٢َ أ٣َُّ َٗ ُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ أَبَزُّ 



 

 

َک  َک ث٥َُّ أ٣َُّ ََ َیِشأ٢َُ َرُج١ْ ٣َ  ث٥َُّ أ٣َُّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ َب َو َٓاِْلََِقَ َب  ١ٕ ث٥َُّ أَبَاَک ث٥َُّ اِْلََِقَ ـِ َٓ ُظ ٩ِ٣ٔ  ََ ِو

 ًّ ُط ُطَحا ٌَ َّٟٔذی ٨َ٣َ ٠ُطُ ا ـِ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  َٟطُ یَِو٦َ ا ََّ دُعَٔي  ٔ ُط إٔیَّاُظ إ ٌُ َی٨َ٤ِ َٓ ََ صَُو ٨ًَِٔذُظ   ا أََِقَ

دمحم نب ریثک، ایفسؿ رضحت زہب نب میکح اےنپ فادل ےس افر اؿ ےک دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم سک ےک اسھت کین ولسک رکفں؟ رفامای ہک اینپ امں ےک اسھت اینپ امں ےک اسھت رھپ اینپ امں ےک اسھت، رھپ 

پ اسیکھت رھپ اینپ رقاتب داری ںیم زایدہ رقبی وج وہں اؿ ےک اسھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج اےنپ اب

صخش اےنپ آزاد رکدہ الغؾ ےس اس ےک امؽ اک وساؽ رکے وج اس یک رضفرت ےس زادئ اس ےک اپس وہ افر رھپ فہ اےس عنم رکدے وت 

 ؽ الای اجےئ اگ اکی اجنگ اسپن انب رک۔ایقتم ےک رفز اس اک فہ زادئ ام

 دمحم نب ریثک، ایفسؿ رضحت زہب نب میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم )اکرف( وک ےسیک طخ اھکل اجےئ

     1697    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، حارث ب٩ ٣زہ، حرضت ک٠یب ب٩ ٨٣ٌٔہ :  راوی

َُّط  ٔ أ٧َ ظ ٩ًَِ َجذِّ َة  ٌَ َٔ ث٨ََا ک٠َُِیُب ب٩ُِ ٨ِ٣َ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ٣ُزََّة َحذَّ ث٨ََا ا ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ اہللُ 

ٌّٙ َو  َّٟٔذی َیَّٔي َذاَک َح َک ا ََ اَک َو٣َِو َْ َتَک َوأَ ِْ ُ َک َوأَبَاَک َوأ ا٢َ أ٣َُّ َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ أَبَزُّ  َ٘ ْة َٓ َٟ  أجْب َوَرح٥ْٔ ٣َِوُػو

فعہ اےنپ دادا ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ

 

می
رفامےت ںیہ ہک فہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب یسیع، احرث نب رمہ، رضحت بیلک نب 

فملس ےک اپس آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم سک ےک اسھت نسح ولسک رکفں؟ رفامای ہک اینپ امں ےک اسھت ابپ اسیکھت نہب 

 اھبیئ ےک افر اےنپ آزاد رکےن فاےل اسیکھت سج اک قح فابج ےہ افر سج ےس ہلص ریمح افر رقاتب داری ےہ۔



 

 

فعہ :  فیرا

 

می
 دمحم نب یسیع، احرث نب رمہ، رضحت بیلک نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم )اکرف( وک ےسیک طخ اھکل اجےئ

     1698    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ جٌرفب٩ زیاد، ًباد ب٩ ٣وسٰي، ابزاہی٥ ب٩ سٌذ، ح٤یذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا إٔبِزَ  ََ َحذَّ ا َٗ ًَبَّادُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ث٨ََا  ٧َََا ح و َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ  ٕ رَفٔ ب٩ِٔ زٔیَاد ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ ٕذ  ٌِ ٩ًَِ اصٔی٥ُ ب٩ُِ َس أَبٔیطٔ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩َ ح٤َُِیٔذ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ أَِ٪ َی٠ِ ََٜبائٔز ٔ اِل َََ ِٛ ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَ

٩ُ اٟزَّ  ٌَ َٕ َی٠ِ ِی َٛ ٩ُ اٟزَُّج١ُ َوأَٟذیِطٔ ٗٔی١َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ َی٠ِ َٓ ُط  ٩ُ أ٣َُّ ٌَ ٩ُ أَبَاُظ َوَی٠ِ ٌَ َی٠ِ َٓ ٩ُ أَبَا اٟزَُّج١ٔ  ٌَ ا٢َ َی٠ِ َٗ ُج١ُ َوأَٟذیِطٔ 

طُ   أ٣َُّ

دمحم نب رفعجنب زاید، ابعد نب ومیس، اربامیہ نب دعس،  دیم نب دبعارلنٰمح، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ةکرئ ںیم بس ےس ڑبا ہریبہ انگہ ہی ےہ ہک ااسنؿ اےنپ فادلنی رپ تنعل رکے۔ آپ ےس اہک ایگ ای روسؽ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک

اہلل۔ آدیم اےنپ فادلنی رپ تنعل رکات ےہ؟ ہی ےسیک؟ رفامای ہک ااسنؿ یسک آدیم ےک ابپ رپ تنعل رکات ےہ فہ اس ےک ابپ وک تنعل رکات 

 ااب فہ اس یک امں رپ تنعل رکات ےہ۔ےہ افر بج یسک امں یک تنعل رکات ےہ وت وج

 دمحم نب رفعجنب زاید، ابعد نب ومٰیس، اربامیہ نب دعس،  دیم نب دبعارلنٰمح، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وک ےسیک طخ اھکل اجےئذیم )اکرف( 

     1699    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابزاہی٥ ب٩ ٬٣ذی، ًث٤ا٪ ب٩ ابوطہبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، ابوًبذاہلل ب٩ ادریص، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ س٠امی٪، اسیذ ب٩  :  راوی

 ًَّي ب٩ ًبیذ، حرضت ابوسیذ ٣اٟک ب٩ ربیٌہ اٟشاًذی

ث٨ََا إٔبِزَ  ِبُذ اہللَٔحذَّ ًَ ث٨ََا  اُٟوا َحذَّ َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ََلٔئ ا ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ٩ًَِ اصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َِضٔذٓیٕ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ  ب٩ُِ إِٔدرٔیَص 

 ٔ ٩ًَِ أَب ًََّٔيِّ ب٩ِٔ ًُبَِیٕذ ٣َِولَي بَنٔي َسأًَذَة  ٩ًَِ أَٔسیٔذ ب٩ِٔ   ٪َ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َة ًَ ٌَ ٩ًَِ أَبٔي أَُسِیٕذ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ َربٔی یطٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذِ َجائَُط َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَنٔي َس  َّي اہللُ  ا٢َ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ ٨ًَِٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٗ أًٔذیِّ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ص١َِ اٟشَّ َ٘ َٓ ٤َ٠ََة 

ذٔ بَقَٔي ٩ِ٣ٔ بٔزِّ أَبََویَّ َطِیْئ أَبَزُّصُ  ٌِ ًَِضٔذص٤َٔا ٩ِ٣ٔ َب اذُ  َٔ َُٟض٤َا َوإِٔن اُر  َٔ ِِ ٔ ِست َٔ ٠َِیض٤َٔا َوا ًَ ََلةُ  ٥ِ اٟؼَّ ٌَ ا٢َ َن َٗ َذ ٣َِوتٔض٤َٔا  ٌِ ص٤َٔا ٤َا بٔطٔ َب

ا٦ُ َػٔذی٘ٔض٤َٔا ََّ بٔض٤َٔا َوإِِٔکَ ٔ ََ تُوَػ١ُ إ َّٟتٔي   َؤػ٠َُة اٟزَّح٥ٔٔ ا

 ی ہ، دمحم نب 
ہ

 

َ
ھددی، امثعؿ نب اوب

م

العء، اوبدبع اہلل نب ادرسی، دبعارلنٰمح نب امیلسؿ، ادیس نب یلع نب دیبع، ، رضحت اربامیہ نب 

ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھت ہک اس دفراؿ ینب ہملس اک اکی  اوبدیس امکل نب رہعیب ااسلدعی رفامےت ںیہ ہک مہ

ملس ایک ریمے فادلنی اسیکھت نسح ولسک وکیئ وصرت ابیق ےہ ہک ںیم اؿ صخش آای افر اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

یک ومت ےک دعب اؿ اسیکھت نسح ولسک رکفں؟ رفامای ہک اہں اؿ ےک ےیل داع رکان، اافغتسر رکان، افر اؿ ےک دعب اؿ یک فتیص ای دہع 

 ر اؿ ےک دفتس اک ارکاؾ رکان۔وک وپرا رکان افر اؿ ےک نیقلعتم ےک اسھت ہلص ریمح رکان وجایہن ےس ڑجے ےھت اف

 ی ہ، دمحم نب العء، اوبدبعاہلل نب ادرسی، دبعارلنٰمح نب امیلسؿ، ادیس نب یلع نب دیبع،  :  رافی
ہ

 

َ
ھددی، امثعؿ نب اوب

م

اربامیہ نب 

 رضحت اوبدیس امکل نب رہعیب ااسلدعی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ذیم )اکرف( وک ےسیک طخ اھکل اجےئ

     1700    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ، ابونرض، ٟیث اب٩ سٌذ، یزیذ ب٩ ًبذاہلل ب٩ اسا٣ہ ب٩ ٫اد، ًبذاہلل ب٩ دی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ًَِبٔذ اہللٔ  ٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ  ٕذ  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َحذَّ ٍٕ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٨٣َٔی ًَِبٔذ  َحذَّ  ٩ًَِ  ٔ َِٟضاد ب٩ِٔ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ ا

٠ًََیِ  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِّيَ اہللٔ ب٩ِٔ دٔی٨َإر  َذ أَِ٪ یَُول ٌِ ٤َِٟزِٔئ أَص١َِ ُودِّ أَبٔیطٔ َب َِّ ٔػ٠َُة ا ٔ َِٟ ٥َ إٔ٪َّ أَبَزَّ ا  طٔ َوَس٠َّ

ادمح نب عینم، اوبرضن، ثیل انب دعس، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اھد، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت 

 فملس ےن رفامای ہک کشیب رتہبنی یکین ہی ےہ فادل ےک ااقتنؽ ےک دعب اؿ ےس تبحم رکےن فاےل ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 نیقلعتم فاةحب ےس ہلص ریمح رکے۔

 ادمح نب عینم، اوبرضن، ثیل انب دعس، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اھد، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم )اکرف( وک ےسیک طخ اھکل اجےئ

     1701    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ثوبا٪، حرضت ابواٟلٔی١اب٩ ٣ثني، ابوًاػ٥، جٌرف ب٩ یحیي ب٩ ٤ًارہ ب٩  :  راوی

رَفُ ب٩ُِ یَِحیَي ب٩ِٔ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪ أَ  ٌِ ثَنٔي َج ا٢َ َحذَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا ٧َََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ ثَِوبَاَ٪ أَ٪َّ أَبَا َحذَّ َ َ ِْ

َّي اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ ََُظ  َ َ ِْ ِی١ٔ أَ َٔ ِی١ٔ َوأ٧ََا یَِو٣َئٕٔذ ََُُل٦ْ أَِح١ُٔ٤  اٟلُّ َٔ ا٢َ أَبُو اٟلُّ َٗ زَّا٧َةٔ  ٌٔ ٔ ِٟح َِٟح٤ّا بٔا ٔش٥ُ  ِ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ



 

 

ََٟضا رٔ َبَشَم  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َّي َد٧َِت إ َب٠َِت ا٣َِزأَْة َحت ِٗ َِٟحزُورٔ إٔذِ أَ ِو٥َ ا َح٠َ ًَ َٓ ٠ُِت ٩ِ٣َ هَٔي َدائَُط  ُ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َشِت 

ِتطُ  ٌَ َّٟتٔي أَِرَؿ طُ ا ٔ أ٣ُُّ اُٟوا صَٔذظ َ٘ َٓ 

انب ینثم، اوباعمص، رفعج نب ییحی نب امعرہ نب وثابؿ، رضحت اوبالیفطل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

الیفطل رفامےت ںیہ ہک اس فتق ںیم ڑلاک اھت افر افٹن یک ڈہی ااھٹای رکات اھت۔ رعجاہن ےک اقمؾ رپ داھکی ہک وگتش میسقت رفام رےہ ںیہ اوب

اس دفراؿ اکی وعرت اسےنم آیئ اہیں کت ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی وہیئگ آپ ےن اس ےک ےیل اینپ اچدر 

 آپ یک راضیع امں ںیہ۔ایاھیئ فہ اس رپ ھٹیب یئگ ںیم ےن اہک ہک ہی وکؿ ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہک ہی 

 انب ینثم، اوباعمص، رفعج نب ییحی نب امعرہ نب وثابؿ، رضحت اوبالیفطل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم )اکرف( وک ےسیک طخ اھکل اجےئ

     1702    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، ٤ًزوب٩ حارث، ٤ًز ب٩ اٟشائب :  راوی

َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ٤ًَُزَ  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َِٟض٤َِذأِيُّ َحذَّ ٌٔیٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ائٔٔب َحذَّ طُ  ب٩َِ اٟشَّ َِ َّطُ ب٠ََ ثَُط أ٧َ َحذَّ

 ٌِ ُط َب َٟ  ٍَ َوَؿ َٓ ٔة  ًَ َب١َ أَبُوُظ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ِٗ َ أ َٓ ٥َ کَاَ٪ َجأّٟشا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َب٠َِت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ أَ ًَ َذ  ٌَ َ٘ َٓ َف ثَِوبٔطٔ 

َّٙ ثَِوبٔطٔ  ََٟضا ٔط  ٍَ َوَؿ َٓ ٔة  ًَ ُط ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ُط َرُسو٢ُ أ٣ُُّ َٟ ا٦َ  َ٘ َٓ ٔة  ًَ وُظ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ُْ َب١َ أَ ِٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ أَ ًَ َح٠ََشِت  َٓ ٩ِ٣ٔ َجا٧ٔبٔطٔ اِْلََخٔ 

َٓأَِج٠ََشُط بَيَِن یََذیِطٔ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

داین، انب فبہ، رمعفنب احرث، رمع نب ااسلبئ ےتہک ںیہ ہک اںیہن ہی اب
 
ت یچنہپ ےہ ہک اکی رفز یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ادمح نب دیعس ہ

فآہل فملس رشتفی رفام ےھت ہک اسےنم آپ ےک راضیع فادل آےئگ آپ ےن اؿ ےک ےیل اانپ وکیئ ڑپکا ایاھ ای فہ اس رپ ھٹیب ےئگ رھپ آپ 

آپ ےک راضیع اھبیئ رشتفی  یک راضیع فادلہ آںیئ وت آپ ےن اؿ ےک ےیل اےنپ ڑپکے اک دفرسوکہن ایاھای وت اس رپ ھٹیب ںیئگ رھپ



 

 

 الےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک ےیل ڑھکے وہےئگ افر اںیہن اےنپ اپس اھٹبای۔

داین، انب فبہ، رمعفنب احرث، رمع نب ااسلبئ :  رافی
 
 ادمح نب دیعس ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومیتیں یک افکتل یک تلیضف اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ومیتیں یک افکتل یک تلیضف اک ایبؿ

     1703    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪، ابوبْک اب٩ ابوطیبہ، ابو٣ٌاویہ، ابو٣اٟک اطحعي، اب٩ حذیز، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٣َأٟٕک ا اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َوأَبُو بَِْکٕ اب٨َِا أَبٔي َطِیَبَة ا ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَُذیِز ِْلَِطَحعٔيِّ 

 َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ کَا٧َِت  َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ًَبَّإض  َٗ ٠َِیَضا  ًَ ََٟذُظ  ٥َِٟ یُِؤثٔزِ َو ٥َِٟ یُض٨َِٔضا َو ٥ِ٠َ َیئِٔذَصا َو َٓ طُ أ٧ُِثَي 

وَر  ُٛ نٔي اٟذُّ ٌِ ٥َِٟ یَِذُِکِ ًُِث٤َاُ٪ َی َِٟح٨ََّة َو ٠َُط اہللُ ا َْ وَر أَِد ُٛ نٔي اٟذُّ ٌِ  َی

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  امثعؿ، اوبرکب انب اوبہبیش، اوباعمفہی، اوبامکل ایعجش، انب دحری، رضحت انب ابعس

فملس ےن رفامای سج یک وکیئ  یٹی وہ افر فہ اےس زدنہ دروگر ہن رکے، ہن یہ اےس ذلیل فوخار رکے افر ہن یہ اےنپ ڑلوکں وک اس رپ رتحیج 

 دے۔ اہلل اعتیل اےس تنج ںیم رضفر دالخ رکںی ےگ۔ امثعؿ ےن ڑلوکں اک ذرک ںیہن ایک۔

 امثعؿ، اوبرکب انب اوبہبیش، اوباعمفہی، اوبامکل ایعجش، انب دحری، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ومیتیں یک افکتل یک تلیضف اک ایبؿ

     1704    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٣شذد، ْاٟذ، سہی١ اب٩ ابوػاٟح، سٌیذ اًشي، ابوداؤد سٌیذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ١٤ٜ٣ زہزی، ایوب ب٩  :  راوی

 بظيَانؼاری، حرضت ابوسٌیذ اٟخذری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا ُسَضِی١ْ  أْٟذ َحذَّ َْ ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ِبٔذ  َحذَّ ًَ ٌٔیُذ ب٩ُِ  ا٢َ أَبُو َداُود َوصَُو َس َٗ ًَِشي  َ ٌٔیٕذ اِْل ٩ًَِ َس نٔي اب٩َِ أَبٔي َػأٟٕح  ٌِ َی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس ٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ َبٔظيَ َّي اہللُ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ١ٕٔ٤ِٜ٣ُ اٟزُّصِزٔیُّ  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

َِٟح٨َّةُ  ٠َُط ا َٓ َِٟیض٩َّٔ  ٔ َجُض٩َّ َوأَِحَش٩َ إ أَدَّبَُض٩َّ َوَزوَّ َٓ ًَا٢َ ثَََلَث ب٨ََإت   ٥َ ٩ِ٣َ  َوَس٠َّ

دسمد، اخدل، لیہس انب اوباصحل، دیعس ایشع، اوبداؤد دیعس نب دبعارلنٰمح نب لمکم زرہی، اویب نب س ریااصنری، رضحت اوبدیعس 

ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن نیت ویٹیبں یک رپفرش یک اںیہن ادب ادخلری ریض اہلل اعتیل 

 الھکسای اؿ یک اشدایں ںیک اؿ ےک اسھت ااھچ ولسک ایک اس ےک ےیل تنج ےہ۔

ی، اویب نب س ریااصنری، رضحت دسمد، اخدل، لیہس انب اوباصحل، دیعس ایشع، اوبداؤد دیعس نب دبعارلنٰمح نب لمکم زرہ :  رافی

 اوبدیعس ادخلری ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ومیتیں یک افکتل یک تلیضف اک ایبؿ

     1705    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یو سٕ ب٩ ٣وسٰي، جزیز، سہی١ :  راوی



 

 

َوإت أَِو ثَََلُث ب٨ََ  َْ ا٢َ ثَََلُث أَ َٗ  ٔ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاد ث٨ََا َجزٔیْز  ُٕ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحذَّ ث٨ََا یُوُس َتا٪ٔ َحذَّ ِْ ُ  إت أَِو ب٨َِٔتأ٪ أَِو أ

  وقنمؽ ےہ اس ںیم نیت ونہبں ای ویٹیبں اک ذرک ےہ۔وی فس نب ومیس، رجری، لیہس، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی

 وی فس نب ومٰیس، رجری، لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ومیتیں یک افکتل یک تلیضف اک ایبؿ

     1706    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یزیذ ب٩ زریٍ، ٨٣ہاض ب٩ ٓہ٥، طذاد ابو٤ًارحرضت ًو٪ ب٩ ٣اٟک اَطحعي :  راوی

 َّ٤ًَ اْد أَبُو  ثَنٔي َطذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ِض٥ٕ  َٗ اُض ب٩ُِ  ث٨ََا ا٨َّٟضَّ ٍٕ َحذَّ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ ُزَریِ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ارٕ َحذَّ ِو ًَ  ٩ًَِ

َضاتَ  َٛ ی٩ِٔ  َِٟخذَّ اُئ ا ٌَ ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا َوا٣َِزأَْة َس ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ َ َیزٔیُذ اِْلَِطَحعٔيِّ  َِٟ٘ٔیا٣َٔة َوأَِو٣َأ ئِن یَِو٦َ ا

بَّابَةٔ ا٣َِزأَْة آ٣َِت ٩ِ٣ٔ َزِؤجَضا ذَ  ُِٟوِسَلی َواٟشَّ َّي بَا٧ُوا أَِو ٣َاتُوابٔا ًَََّي یََتا٣َاَصا َحت َشَضا  ِٔ  اُت ٨ِ٣َٔؼٕب َوَج٤َا٢ٕ َحَبَشِت َن

دسمد، سیدی نب زرعی، اہنمس نب مہف، دشاد اوبامعررضحت وعؿ نب امکل االیعجش رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

یل وہ اؿ دفاویلگنں یک رطح وہں ےگ ایقتم ےک رفز ابلکل رقبی ںیہ ایس رطح ایسی رفامای ںیم افر فہ وعرت وج دبتبیہ ایبؿ راسخر فا

وعرت ریمے رقبی وہں یگ افر آپ درایمین ایلگن افر اتشگن اہشدت ےس ااشرہ رفام رےہ ےھت اس ےس رماد فہ وعرت وج زعت 

 ےک ےیل اےنپ آپ وک اشدی ےس رفےک فبصنم افر نسح فامجؽ فایل وہ افر وشرہ ےک رمےن ےک دعب اس ےک میتی وچبں یک افکتل

 رےھک اہیں کت ہک فہ ڑبے وہاجںیئ ای رم اجںیئ۔

 دسمد، سیدی نب زرعی، اہنمس نب مہف، دشاد اوبامعررضحت وعؿ نب امکل االیعجش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رپفرش اکاضنم وہان ابثع تلیضف ےہ یسک میتی یک

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک میتی یک رپفرش اکاضنم وہان ابثع تلیضف ےہ

     1707    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، ًبذاٌٟزیز اب٩ حاز٦، حرضت سہ١ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًَ َحذَّ ثَنٔي أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ نٔي اب٩َِ أَبٔي َحاز٦ٕٔ  ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ٧َََا  َ َ ِْ َیاَ٪ أَ ِٔ بَّاحٔ ب٩ِٔ ُس ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ َّي ٣َُح٤َّ ٩ِ َسِض١ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

َ٪ بَ  َِٟح٨َّٔة َوََقَ َضاَتئِن فٔي ا َٛ َِٟیتٔی٥ٔ  ا٢َ أ٧ََا َوکَا١ُٔٓ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّٟتٔي َتَّٔي اِْلٔبَِضا٦َ اہللُ  ُِٟوِسَلی َوا ِیطٔ ا ٌَ  يَِن أُِػبُ

دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، دبعازعلسی انب احزؾ، رضحت لہس ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ویلگنں درایمین افر اہشدت یک ایلگن وک المای۔رفامای ںیم افر میتی یک افکتل رکےن فاال صخش تنج ںیم اس رطح وہں ےگ آپ ےن دف ا

 دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، دبعازعلسی انب احزؾ، رضحت لہس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زپفیس ےک وقحؼ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زپفیس ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1708    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ح٤اد، یحیي ب٩ سٌیذ، ابوبْک ب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًزہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔي بَِْکٔ  ٌٔیٕذ  ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َس اْد  ث٨ََا َح٤َّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َحذَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٕذ  ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

ث٨ََّطُ  َٟیَُورِّ ٠ُُِٗت  َّي  َِٟحارٔ َحت ا٢َ ٣َا َزا٢َ ٔجََِٔی١ُ یُؤػینٔي بٔا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

یض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، امحد، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم، رمعہ، رضحت اعہشئ ر

ےن رفامای ہک ربجالیئ ےھجم لسلسم زپفیس ےک وقحؼ ےک ابرے ںیم فتیص رکےت رےہ اہیں کت ہک ںیم ےن اےنپ دؽ ںیم اہک ہک 

 زپفیس وک فراث انب دںی ےگ۔

 ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنعدسمد، امحد، ییحی نب دیعس، اوبرکب نب دمحم، رمعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زپفیس ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1709    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 بظيَ ابواس٤اًی١، ٣حا٫ذ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، سٔیا٪،  :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ  ٌٔی١َ  ٕ أَبٔي إِٔس٤َ ٩ًَِ َبٔظيَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َ٘ َٓ َّطُ َذبََح َطاّة  ٤ًَِزٕو أ٧َ

ِّي َس٤ٔ  إِٔ َٓ َِٟیُضودٔیِّ  َّي أَصَِذیُِت٥ِ َٟٔحارٔی ا َِٟحارٔ َحت و٢ُ ٣َا َزا٢َ ٔجََِٔی١ُ یُؤػینٔي بٔا ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ

ثُطُ  َُّط َسُیَورِّ  َه٨ِ٨َُت أ٧َ

ای ہک دمحم نب یسیع، ایفسؿ، س ری اوباامسلیع، اجم ،دھ، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی رکبی ذحب یک افر رفام

ریمے وہیدی زپفیس وک ہی دہہی رکف ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ربجالیئ لسلسم ےھجم 

 زپفیس ےک وقحؼ ےک ابرے ںیم فتیص رکےت رےہ اہیں کت ہک ےھجم ایخؽ وہا ہک اےس رقنعبی فارث انبدںی ےگ۔

 س ری اوباامسلیع، اجم ،دھ، رضحت دبعاہلل نب رمعفدمحم نب یسیع، ایفسؿ،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زپفیس ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1710    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٧آٍ، ابوتوبہ، س٠امی٪ ب٩ حیا٪، ٣ح٤ذ ب٩ ًحَل٪، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہربیٍ ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ًَِحََلَ٪  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُ٪ ب٩ُِ َحیَّاَ٪  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٍٕ أَبُو َتِوبََة َحذَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا اٟزَّبٔی ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  یطٔ 

ٔلَي  َٓ إ أََتاُظ ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا  َٓ َٓاِػََِٔ  ا٢َ اذَِصِب  َ٘ َٓ ٥َ َیِظُٜو َجاَرُظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًََک فٔي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِح ٣ََتا َٓاَِطَ ا٢َ اذَِصِب  َ٘

 َْ ُیِخََُٔص٥ُِ  َٓ ١َ ا٨َّٟاُض َیِشأَُٟو٧َطُ  ٌَ َح َٓ  ٔٙ ی ٔ ًَطُ فٔي اْٟطَّ َح ٣ََتا َْطَ َٓ  ٔٙ ی ٔ ١َ اْٟطَّ ٌَ َٓ ١َ اہللُ بٔطٔ َو ٌَ َٓ ٨ُو٧َُط  ٌَ ١َ ا٨َّٟاُض ی٠َِ ٌَ َح َٓ ََُظ  َ َ

صُطُ  ََ َتَزی ٣ٔنِّي َطِیّئا َتِْکَ  ٍِ َٟطُ اِرٔج ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ َجاُرُظ  ٔ َحاَئ إ َٓ  ١َ ٌَ َٓ  َو

 ہک اکی صخش یبن رکمی یلص اہلل رعیب نب انعف، اوبوتہب، امیلسؿ نب ایحؿ، دمحم نب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ

اجؤ  ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای اےنپ زپفیس یک اکشتی رکات وہا آپ ےن رفامای ہک اجؤ افر ربص رکف فہ دف ای نیت رمہبت آای آپ ےن رفامای ہک

اس ےس فہج وپیھچ وت اس ےن  افر اانپ اسامؿ رھگ ےس اکنؽ رک راہتس ںیم د کنی دف۔ اس ےن اانپ اسامؿ راہتس ںیم د کنی دای ولوگں ےن

اسمہےئ یک فیلکت ےس اںیہن ابربخ رکدای وتولگ اس اسمہےئ وک تنعل المتم رکےن  ےگ ہک اہلل اس ےک اسھت ااسی رکے، فاسی رکے 

 اس اک زپفیس اس ےک اپس آای ہک وت اسامؿ ےل رک رھگ ولٹ اج آدنئہ ھجم ےس انوگاری وکیئ ابت ںیہن دےھکی اگ۔

 انعف، اوبوتہب، امیلسؿ نب ایحؿ، دمحم نب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنعرعیب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زپفیس ےک وقحؼ اک ایبؿ



 

 

     1711    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٣توک١ ًشَ٘لِي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََلِٔيُّ َحذَّ َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ا٢َ   َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  َس٤َ٠ََة 

 َٔ ٦ِ َؿِی ٠ِیُِْکٔ َٓ َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َِٟیِو٦ٔ َٗ ُط َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا

ٔ َجاَرُظ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُؤِ  َََٓل یُِؤذ َّا أَِو َٟٔیِؼ٤ُِت اِْلَٔخٔ  ِ ي َْ  ١ِ ُ٘ ٠َِی َٓ َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ   ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا

دمحم نب وتملک القسعین، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ؿ راتھک وہ اےس اچےیہ ہک اےنپ امہمؿ اک ارکاؾ رکے افر وجاہلل اعتیل رپ ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وجاہلل اعتیل رپ افر ویؾ آرخت رپ اامی

افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےیہ ہک اےنپ زپفیس وک فیلکت ہن دے افر وجاہلل اعتیل رپ اامیؿ راتھک وہ اےس اچےیہ ہک اےنپ 

 اتھک وہ اےس اچےیہ ہک ریخ یک ابت ےہک ای اخومش رےہ۔زپفیس وک فیلکت ہن دے افر وجاہلل اعتیل رپ افر ویؾ آرخت رپ اامیؿ ر

 دمحم نب وتملک القسعین، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زپفیس ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1712    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذدب٩ ٣رس٫ذ، سٌیذ ب٩ ٨٣ؼور، حارث ب٩ ًبیذ، ابو٤ًز، جوِي، ك٠حہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ٌٔیُذ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَ٪َّ  صَٕذ َوَس دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ ك٠ََِحَة  َِٟحِؤِيِّ  ٩ًَِ أَبٔي ٤ًَِٔزاَ٪ ا ثَُض٥ِ  َِٟحارَٔث ب٩َِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ا

ا٢َ بٔأَِد٧َا َٗ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ لٔي َجاَری٩ِٔ بٔأَیِّض٤َٔا أَبَِذأُ  َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ٌِ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ا٢َ ُط َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ َبُة ص٤َُا بَابّا 

یِٕع  َِٟحٔذیٔث ك٠ََِحُة َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َُقَ  فٔي َصَذا ا



 

 

دسمدنب رسم ،دھ، دیعس نب وصنمر، احرث نب دیبع، اوبرمع، وجین، ب ہح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض 

ک رکفں؟ آپ ےن رفامای ہک دفونں ںیم ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے دف زپفیس ںیم سک ےک اسھت ےلہپ نسح ولس

سج اک درفازہ زایدہ رقبی وہ اس ےک اسھت۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہبعش ےن اس دحثی ںیم رفامای ہک ب ہح رقشی ےک اکی آدیم 

 ےھت۔

 دسمدنب رسم ،دھ، دیعس نب وصنمر، احرث نب دیبع، اوبرمع، وجین، ب ہح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1713    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ابوطیبہ، ٣ح٤ذ ب٩ ٓـی١، ٣ِيَہ، ا٦ ٣وسٰي، حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي ٨ًہ زہيَب٩ رحب، ًث٤ا٪ :  راوی

 ًَ َََة  ٩ًَِ ٣ُِٔي ِی١ٔ  ـَ ُٔ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََ َحذَّ ا َٗ ٕب َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ث٨ََا ُزَصيَُِ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ َحذَّ ًََّٓٔيٕ   ٩ًَِ ٩ِ أ٦ُِّ ٣ُوَسي 

ا٢َ کَاَ٪  َٗ ََل٦  َِٜت أَی٤َِ  اٟشَّ وا اہلَل ٓامَٔی ٠َ٣َ ُ٘ ََلَة اتَّ ََلَة اٟؼَّ ٥َ اٟؼَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٦ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  ا٥ُُِٜ٧ آَٔخُ لََکَ

زریہنب رحب، امثعؿ نب اوبہبیش، دمحم نب لیضف،  ریغہ، اؾ ومیس، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس اک آرخی الکؾ اھت ہک امنز یک افحتظ رکف، امنز یک افحتظ رکف افر اےنپ الغومں افر ابدنویں ےک دبےل ںیم اہلل ےس 

 ڈرےت روہ۔

 زریہنب رحب، امثعؿ نب اوبہبیش، دمحم نب لیضف،  ریغہ، اؾ ومٰیس، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1714    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ا٤ًع ٣ٌزور ب٩ سویذ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي  ٠ًََیِ َحذَّ ٔ َو ا٢َ َرأَیُِت أَبَا َذٓرٕ بٔاٟزَّبََذة َٗ زُورٔ ب٩ِٔ ُسَویِٕذ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  طٔ بُزِْد َطِیَبَة َحذَّ

ًَََّي ََُُل٣َٔک  َّٟٔذی  ِذَت ا َْ ٨َِت أَ ُٛ ِو  َٟ ِو٦ُ یَا أَبَا َذٓرٕ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَََّي ََُُل٣ٔطٔ ٣ِٔث٠ُُط  ََا٧َِت ح٠َُّّة ٠َُٔیْى َو َٓ ٍَ َصَذا  ٠َِتطُ ٣َ ٌَ َح َٓ

ًَِح٤ٔیَّ  ُط أَ ٨ُِت َسابَِبُت َرُجَّل َوکَا٧َِت أ٣ُُّ ُٛ ِّي  ِٔ ا٢َ أَبُو َذٓرٕ إ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ََُظ  ِ َشِوَت ََُُل٣ََک ثَِوبّا َُي َٛ ٔلَي َو َظََأِي إ َٓ طٔ  ِتُُط بٔأ٣ُِّ ََّ ي ٌَ َٓ ّة 

 َّ ا٢َ یَا أَبَا َذٓرٕ إ٧ٔ َ٘ َٓ وَرُسو٢ٔ اہللٔ  ٌُ بٔی َٓ ٥ِ یََُلئ٥ُِٜ٤ِٔ  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ٥ُِٜ٠َ اہللُ  َـّ َٓ َوا٥ُُِٜ٧  ِْ ٔ َُّض٥ِ إ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ْة  ََ َک ا٣ِزُْؤ ٓٔیَک َجاص٠ٔٔیَّ ُظ َو

َٙ اہللٔ  ٠ِ َْ بُوا  ذِّ ٌَ  ُت

 اہلل اعتیل ہنع وک رذبہ امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، اشمع رعمفر نب وسدی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبذر ریض

ےک اقمؾ رپ داھکی ہک فہ رفامےت ہک ںیم ےن اؿ ےک افزپ اکی ومیٹ اچدر زپی یھت افر اؿ ےک الغؾ رپ یھب ولوگں ےن اہک ہک اے اوبذر 

 افر الغؾ وک ریض اہلل اعتیل ہنع اکش آپ فہ اچدر یھب ےل ےتیل وج آپ ےک الغؾ رپ ےہ افر اس ےس اچدر ےس الم رک اانپ اکی وجڑا انبےتیل

 دفرسے ڑپکے انہپ دےتی؟ رافی ےتہک ںیہ ہک ہک اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ےن اکی آدیم وک ربا الھب اہک افر اس یک امں

ای یمجع یھت وت ںیم ےن اےس اس یک امں ےس بیع اگلای۔ اس ےن ریمی اکشتی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رکدی آپ ےن رفام

ہک اے اوبذر وت اکی ااسی آدیم ےہ ہک سج ےک ادنر اجتیلہ یک وخیب ابیق ےہ آپ ےن رفامای ہک کشیب ہی اہمترے اھبیئ ںیہ اہلل ےن 

 ںیہمت اؿ رپ تلیضف دی ےہ سپ سج وک اےنپ الغؾ ےس انمتبس ہن وہ اےس رففتخ رکدف اہلل یک ولخمؼ وک ذعاب تم دف۔

 اشمع رعمفر نب وسدیامثعؿ نب اوبہبیش، رجری،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1715    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ٌزور٣شذد، ًیسي، ب٩ یو٣ص، ا٤ًع،  :  راوی

 ًَ ٨َ٠ِا  َْ ا٢َ َد َٗ زُورٔ ب٩ِٔ ُسَویِٕذ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ إَٔذا َحذَّ َٓ  ٔ ََّي أَبٔي َذٓرٕ بٔاٟزَّبََذة

ِذَت بُزِ  َْ ِو أَ َٟ ٨َ٠ِا یَا أَبَا َذٓرٕ  ُ٘ َٓ ًَََّي ََُُل٣ٔطٔ ٣ِٔث٠ُُط  ٠َِیطٔ بُزِْد َو ا٢َ ًَ َٗ ََُظ  ِ َُي َشِوَتُط ثَِوبّا  َٛ ّة َو َََٓا٧َِت ح٠َُّ ٔلَي بُزِدَٔک  َد ََُُل٣َٔک إ

 ٩ِ٤َ َٓ ٠َُض٥ِ اہللُ َتِحَت أَیِٔذی٥ُِٜ  ٌَ َوا٥ُُِٜ٧ َج ِْ ٔ و٢ُ إ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ٤ٌُِٔط  َس٤ٔ ٠ُِیِل َٓ وُظ َتِحَت یََذیِطٔ  ُْ َ کَاَ٪ أ

ا٢َ أَ ٤٣َّٔ  َٗ ٨ُِط  ٌٔ ٠ُِی َٓ ٠ٔبُُط  ِِ ُط ٣َا َی َٔ إِٔ٪ ک٠ََّ َٓ ٠ٔبُُط  ِِ ُط ٣َا َی ِٔ ََ ی٠ََُِّ ا ی٠ََِبُص َو َِٟیُِٜشطُ ٤٣َّٔ ٩ًَِ ا َیأِک١ُُ َو  ٕ بُو َداُود َرَواُظ اب٩ُِ ٤َُ٧يَِ

٤ًَِٔع ٧َِحَوظُ  َ  اِْل

ہنع ےک اپس رذبہ ںیم دالخ وہےئ اؿ ےک افرپ اکی اچدر  دسمد، یسیع، نب ویسم، اشمع، رعمفر ےتہک ںیہ ہک مہ اوبذر ریض اہلل اعتیل

یھت افر اؿ ےک الغؾ رپ یھب ایس رطح یک اچدر یھت مہ ےن اہک اے اوبذر اکش آپ اےنپ الغؾ یک اچدر ےل رک اینپ اچدر ےس المےتیل وت 

ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک ہی اہمترے اھبیئ  اکی وجڑا وہاجات افر اےس وکیئ دفرسا ڑپکا انہپ دےتی رفامای ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

فر ںیہ اہلل ےن اںیہن اہمترا امتحت انبای ےہ سپ سج اک اھبیئ اس اک امتحت وہ وت اےس اچےیہ ہک وج وخد اھکےئ اےنپ امتحت وک یھب الھکےئ ا

 دف وت اس اکؾ ںیم اس یک دمد رکف۔ اامؾ اےس فیہ انہپؤ وج وخد ونہپ افر اےس یسک اعزج رکےن فاےل اکؾ اک فلکم تم رکف افر ارگ یھبک

 اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک انب ریمن ےن اشمع ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ۔

 دسمد، یسیع، نب ویسم، اشمع، رعمفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿادب  :   ابب



 

 

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1716    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًَلء، اب٩ ٣ثني، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیَّم، حرضت ابو٣شٌود اَنؼاری :  راوی

اؤَیةَ  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحذَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحذَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحذَّ َٗ َّي  ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا ح و َحذَّ

ُت ٩ِ٣ٔ  ٌِ َش٤ٔ َٓ ُب ََُُل٣ّا لٔي  ٨ُِت أَِْضٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ود ٌُ ٩ًَِ أَبٔي ٣َِش ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِّیَّٔمِّ  ٥ِ٠ًَِ أَبَا إٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٠ِفٔي َػِوّتا ا َْ  

 ٕ ود ٌُ َّي اہللُ ٣َِش إٔذَا صَُو ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٠َِیَک ٨ِ٣َٔک  ًَ َذُر  ِٗ ٠ََّٟطُ أَ َّي ٣َزََّتئِن  ٤َُِٟثن ا٢َ اب٩ُِ ا ٠ُِت یَا َٗ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

 ١ِ ٌَ ِٔ ٥َِٟ َت ِو  َٟ ََّک  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ الَي  ٌَ ِتَک ا٨َّٟاُر َرُسو٢َ اہللٔ صَُو رُحٌّ َٟٔوِجطٔ اہللٔ َت ٤ََٟشَّ ِتَک ا٨َّٟاُر أَِو  ٌَ َٔ ٠َ َٟ 

ہک دمحم نب العء، انب ینثم، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ یمیت، رضحت اوبوعسمد االاصنری رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ اکی الغؾ وک امر راہ اھت 

مت رپ زایدہ اقدر ںیہ اہمتری اس رپ دقرت یک ںیم ےن اےنپ ےھچیپ اکی آفاز ینس اجؿ ول اے اوبوعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع اہلل اعتیل 

 ةسن۔ ںیم وج اس آفاز یک رطػ وتمہج وہا وت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت۔ ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہن رکات وت منہج یک آگ ےھجت ٹپل اجیت ای ےھجت فملس ہی اہلل ےک ےیل آزاد ےہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہب احؽ ارگ وت ااسی

 یتیل۔

 دمحم نب العء، انب ینثم، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ یمیت، رضحت اوبوعسمد االاصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿالغؾ 

     1717    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوکا١٣، ًبذاٟواحذ، ا٤ًع :  راوی



 

 

٨ُِت أَِْضٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٨َاُظ ٧َِحَوُظ  ٌِ ٔ َو٣َ ٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َادٔظ َ ٩ًَِ اِْل َِٟواحٔذٔ  ًَِبُذ ا ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحذَّ ٥َِٟ ُب ََُُل٣ّا َحذَّ ِؤن َو لٔي أَِسَوَد بٔاٟشَّ

 ٔٙ ِت ٌَ ِٟ  یَِذُِکِ أ٣ََِز ا

اوباکلم، دبعاولادح، اشمع، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم وکڑے ےس امرےن اک ذرک ےہ افر الغؾ یک آزادی اک ذرک 

 ںیہن ےہ۔

 اوباکلم، دبعاولادح، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1718    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًز رازی، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حا٫ذ، ٣وئزٚ، ابوذر :  راوی

٤ًَِزٕو  ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ   ٕٚ ٩ًَِ ٣َُورِّ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔذ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ي اٟزَّازٔیُّ َحذَّ

ا َت٠َِبُشو ُشوُظ ٤٣َّٔ ِٛ َ ا َتأِک٠ُُوَ٪ َوا ٤ٌُٔوُظ ٤٣َّٔ ِ أَك َٓ ئ٥ُِٜ٤ََ ٩ِ٣ٔ ٠٤ِ٣َُوٛٔی٥ُِٜ  ََ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ وُظ َ٪ اہللُ  ٌُ بٔی َٓ ٥ِ یََُلئ٥ُِٜ٤ِٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٟ َو٩ِ٣َ 

َٙ اہللٔ  ٠ِ َْ بُوا  ذِّ ٌَ ََ ُت  َو

دمحم نب رمع رازی، رجری، وصنمر، اجم ،دھ، ومرئؼ، اوبذر اس دنس ےس یھب دحثی وج ےھچیپ ذگر یکچ ےہ اس اک آرخ ہصح وقنمؽ ےہ اہں 

 یئگ ےہ۔ومعمیل رفؼ ےک اسھت ہک فہ اوبذر افغری وک اخمبط رک ےک ایبؿ یک 

 دمحم نب رمع رازی، رجری، وصنمر، اجم ،دھ، ومرئؼ، اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1719    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰي، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًث٤ا٪ ب٩ زَف، حرضت رآٍ ب٩ ٣ٜیث :  راوی

ٔف  ٌِ ٩ًَِ َب ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ُزََفَ  ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ٧َََا  َ َ ِْ َ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي أ ٩ًَِ َحذَّ ٜٔیٕث  ٍٔ ب٩ِٔ ٣َ ٔ  بَنٔي َرآ

 ٍٔ ٔ َّيَرآ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ًَ َّي اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ُِٟحَذیِبَٔیَة ٣َ ٩ِ َطضَٔذ ا ٜٔیٕث َوکَاَ٪ ٤٣َّٔ ا٢َ  ب٩ِٔ ٣َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ٙٔ ُطِؤ٦ْ  ُِٟخ٠ُ َٜةٔ ی٩ْ٤ُِ َوُسوُئ ا ٠َ٤َِٟ  حُِش٩ُ ا

، رضحت راعف نب ثیکم ےس رفاتی ےہ افر ہی اؿ احصہب ںیم ےس ےھت وج یبن رکمی اربامیہ نب ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم، امثعؿ نب زرف

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت حلص دحہیبی ںیم رشکی ےھت فہ رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ولمموکں ےک

 ابثع وحنتس ےہ۔ اسھت دمعہ رباتؤ رکان ابثع ربتک ےہ افر اؿ ےک اسھت دب االخیق

 اربامیہ نب ومٰیس، دبعارلزاؼ، رمعم، امثعؿ نب زرف، رضحت راعف نب ثیکم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1720    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ؼفي، ب٘یہ، ًث٤ا٪ ب٩ زَف، ٣ح٤ذ ب٩ ْاٟذ ب٩ رآٍ ب٩ ٣ٜیث :  راوی

أٟٔذ بِ  َْ ُذ ب٩ُِ  ثَنٔي ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ُزََفَ  ُة َحذَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ ٤َُِٟؼفَّي َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٍٔ ب٩ِٔ َحذَّ ٔ طٔ ٩ٔ َرآ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٜٔیٕث  ٣َ



 

 

َّي  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ُِٟحَذیِبَٔیَة ٣َ ِذ َطضَٔذ ا َٗ ٍْ ٩ِ٣ٔ ُجَضِی٨ََة  ٔ ٜٔیٕث َوکَاَ٪ َرآ ٍٕ ب٩ِٔ ٣َ ٔ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ َرآ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

َٜٔة ی٤ُِ  ٠َ٤َِٟ ا٢َ حُِش٩ُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٙٔ ُطِؤ٦ْ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ُِٟخ٠ُ  ٩ْ َوُسوُئ ا

 انب یفصم، ہیقب، امثعؿ نب زرف، دمحم نب اخدل نب راعف نب ثیکم ےس رفاتی ےہ افر اس دنس ےس اسہقب یہ وقنمؽ ےہ۔

 انب یفصم، ہیقب، امثعؿ نب زرف، دمحم نب اخدل نب راعف نب ثیکم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1721    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ سٌیذہ٤ذاِي، اح٤ذب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، وہب، ابو٫اِي ْوَِي، ًباض ب٩ ج٠یذ ححزی، ًبذاَّٟي ب٩ ٤ًز  :  راوی

 ج٠یذ اٟححزیًباض ب٩ 

َِٟض٤َِذأِيِّ َوصُوَ  ٔح َوصََذا َحٔذیُث ا ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرسَّ ًَ َِٟض٤َِذأِيُّ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ  ٌٔیٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ا٢َ َحذَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ََ َحذَّ ا َٗ  أََت٥ُّ 

بَّأض ب٩ِٔ ُج٠َِیذٕ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ِٔيُّ  ََ َِٟخِو ََِٔي أَبُو َصا٧ٕٔئ ا َ َ ِْ َّي  أَ ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ و٢ُ َجاَئ َرُج١ْ إ ُ٘ ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َی ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟحِحزٔیِّ  ا

ََََِٟل٦َ  ٠َِیطٔ ا ًَ ًَاَد  ََٓؼ٤ََت ث٥َُّ أَ َِٟخاد٦ٔٔ  ٩ًَِ ا ُٔو  ٌِ ٥ِ َن َٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا کَاَ٪ فٔي اہللُ  َّ٤٠َ َٓ ََٓؼ٤ََت  ا٢َ   َٗ أَٟثٔة  اٟثَّ

ٌٔيَن ٣َزَّةّ  ٨ُِط فٔي ک١ُِّ یَِو٦ٕ َسِب ًَ ُٔوا  ًِ  ا

ی دد ارجحلی رفامےت 
ی نب رمع ابعس نب ح ل

لل

ی دد رجحی، دبعا
داین، ادمحنب رمعف نب رسح، فبہ، اوباھین وخالین، ابعس نب ح ل

 
ادمح نب دیعسہ

ےئ انس ہک اکی آدیم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای ںیہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وک ہی رفامےت وہ

افر اہک ہک ای روسؽ اہلل مہ اخدؾ اک سک دحکت رجؾ اعمػ رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ اس ےن رھپ فیہ ابت یہک 

 رفامای ہک۔ رہ رفز رتس رمہبت اےنپ الغؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ اخومش رےہ بج رسیتی رمہبت اس ےن ہی ابت یہک وت آپ ےن



 

 

 وک اعمػ رکف

ی دد  :  رافی
ی نب رمع ابعس نب ح ل

لل

ی دد رجحی، دبعا
داین، ادمحنب رمعف نب رسح، فبہ، اوباھین وخالین، ابعس نب ح ل

 
ادمح نب دیعسہ

 ارجحلی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1722    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰي رازی، ٣وئ١٤ ب٩ ٓـ١ رحاِي، ًیسي، ٓـی١، ابونٌی٥، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ث٨ََ َحذَّ ٧َََا ًٔیَسي َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ أِيُّ  ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ٧َََا ح و َحذَّ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ِی١ْ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ  ـَ ُٓ ا 

وِ  أس٥ٔ ٧َٔبيُّ اٟتَّ َ٘ ِٟ ثَنٔي أَبُو ا ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة   ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي نُ َُزَِواَ٪  نٔي اب٩َِ  ٌِ ا٢َ ٩ِ٣َ َی َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّي اہللُ  بَٔة َػَّ

 ٩ًَِ ث٨ََا ًٔیَسي  ١ْ َحذَّ ا٢َ ٣َُؤ٣َّ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َحًذا  َُٟط یَِو٦َ ا ا٢َ ُج٠َٔذ  َٗ ا  طُ َوصَُو بَزٔیْئ ٤٣َّٔ َٛ َٖ ٠٤ِ٣َُو َذ َُزَِواَ٪ َٗ نٔي اب٩َِ  ٌِ ِی١ٔ َی ـَ ُٔ ِٟ  ا

ل نب لضف رحاین، 
م

ئ

ت

یسیع، لیضف، اوبمیعن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس اربامیہ نب ومٰیس رازی، وم

اوبااقلمس یبن اوتلہب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایبؿ رفامای ہک سج صخش ےن اےنپ ولممک )الغؾ ای ولڈنی( رپ ذقػ )زان یک تمہت( 

ہ وت ارگہچ داین ںیم

 

 قی
دقی
وکڑے ںیہن ںیگل نکیل ایقتم ےک 6=اس ےک امکل رپ دح ذقػ ینعی اگلیئ افر فہ اس ےک ازلاؾ ےس اپک وہ )

 رفز اےس دح ذقػ  ےگ یگ۔

ل نب لضف رحاین، یسیع، لیضف، اوبمیعن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
م

ئ

ت

 اربامیہ نب ومٰیس رازی، وم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1723    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ٓـی١ ب٩ ًیاق، حؼين، حرضت ہَل٢ ب٩ یشاٖ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ِی١ُ ب٩ُِ ًَٔیإق  ـَ ُٓ ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٕ٪ َوٓٔی٨َا َحذَّ َّ فٔي َدارٔ ُسَویِٔذ ب٩ِٔ ٣َُِقِّ ٨َّا ٧ُزُو ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٖ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َیَشا

َِٟیوِ  ّبا ٨ِ٣ٔطُ َذاَک ا ـَ َُ ٤َا َرأَیُِت ُسَویِّذا أََطذَّ  َٓ ٠ََل٥َ َوِجَضَضا  َٓ َٟطُ  طُ َجارَٔیْة  ٌَ ْة َو٣َ ََّ رُحُّ َطِیْخ ٓٔیطٔ حٔذَّ ٔ ٠َِیَک إ ًَ  َ ًََحز ا٢َ  َٗ  ٦َ

أ٣ََزَ َوِجضٔضَ  َٓ ز٧َُا َوِجَضَضا  َِ ٠ََل٥َ أَِػ َٓ اد٦ْٔ  َْ  ََّ ٔ ٨َا إ َٟ ٕ٪ َو٣َا  َٟٔذ ٣َُِقِّ ٕة ٩ِ٣ٔ َو ٌَ ٍَ َسِب ٔ ِذ َرأَیِت٨َُا َساب َ٘ َٟ ٠َِیطٔ ا  ًَ َّي اہللُ  ٧َا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

ٌِٔتَ٘ٔضا ٥َ بٔ  َوَس٠َّ

 نب رقمؿ ےک رھگ امہمؿ نب رک ارتے افر مہ دسمد، لیضف نب ایعض، نیصح، رضحت الہؽ نب اسیػ رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ وسدی

ںیم ےس اکی رگؾ زماج وبڑاھ اھت اس ےک اسیھت وک اچاٹن امرا۔ ںیم ےن وسدی ریض اہلل اعتیل ہنع وک اس رفزے ےس زایدہ دشدی ہصغ 

ے افر البہبش مہ ےن وخد ںیم یھبک ںیہن داھکی اوہنں ےن رفامای ہک اب وت اس یک التیف ےس اعزج ےہ وساےئ اس ےک ہک وت اےس آزاد رکد

اھکی ہک مہ رقمؿ یک اسوتںی افالد ےھت افر رامرا رصػ اکی یہ اخدؾ اھت رامرے وھچےٹ اھبیئ ےن اےس اکی اچاٹن امرا اس ےک رہچے رپ 

 وضحر ارکؾ ےن ںیمہ مکح دای ہک اےس آزاد رک دںی۔

 دسمد، لیضف نب ایعض، نیصح، رضحت الہؽ نب اسیػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1724    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ ٣ِق٪ ٣شذد، یحیي ، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، ٣ٌاویہ ب٩ سویذ :  راوی



 

 

اؤیَُة بِ  ٌَ ثَنٔي ٣ُ ا٢َ َحذَّ َٗ َضِی١ٕ  ُٛ ثَنٔي َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  ا٢َ َحذَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ  ٪ٕ ٩ُ ُسَویِٔذ ب٩ِٔ ٣َُِقِّ

َْشَ  ٌِ َّا ٣َ َٓإ٧ٔ َتؽَّ ٨ِ٣ٔطُ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ أِي  ًَ ًَاُظ أَبٔي َوَد َذ َٓ ٨ََٟا  َل٤ُِت ٣َِولّي  ٠َِیطٔ َٟ ًَ َّي اہللُ  ًَِضٔذ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ًَََّي  ّة  ٌَ ٨َّا َسِب ُٛ  ٪ٕ  بَنٔي ٣َُِقِّ

٥َ أَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ ٠ََل٤ََضا َرُج١ْ ٨٣َّٔا  َٓ اد٦ْٔ  َْ  ََّ ٔ ٨ََٟا إ َِٟیَص  ٥َ َو اد٦ْٔ َوَس٠َّ َْ ٨ََٟا  َِٟیَص  َّطُ  اُٟوا إ٧ٔ َٗ وَصا  ُ٘ ٔ  ًِت

وصَا ُ٘ ٔ ت ٌِ ٠ُِی َٓ ٨َِوا  ِِ إَٔذا اِسَت َٓ ٨ُوا  ِِ َّي َیِشَت ٠َِتِخُذ٣ُِض٥ِ َحت َٓ ا٢َ  َٗ َََصا  ِ  َُي

دسمد، ییحی، ایفسؿ، ہملس نب لیھک، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ اکی آزاد رکدہ الغؾ وک اچاٹن امردای وت ریمے 

ہک اس ےس دبہل ول ویکہکن مہ رقمؿ یک افالد ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن  فادل ےن اےس افر ےھجم البای افر اس ےس اہک

 ںیم مہ است افالد اھبیئ ےھت رامرارصػ اکی یہ اخدؾ اھت مہ ںیم ےس اکی اھبیئ ےن اےس اچاٹن امرا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اہک اس ےک العفہ رامرا وکیئ اخدؾ ںیہن۔ آپ ےن رفامای ہک رھپ یہی اخدؾ اؿ یک دختم رکے ےن رفامای ہک اےس آزاد رکدف مہ ولوگں ےن 

 بج کت ہک فہ ینغ ہن وہاجںیئ افر بج امدلار وہاجںیئ وت اےس آزاد رکںی۔

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، ہملس نب لیھک، اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ فابدنی ےک وقحؼ اک ایبؿ

     1725    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ذاذا٪٣شذد، ابوکا١٣، ابوًوا٧ہ، َفاض، ابوػاٟح ذٛوا٪  :  راوی

٩ًَِ َزاَذاَ٪  َواَ٪  ِٛ ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح َذ إض  ٩ًَِ َٔفَ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحذَّ َٗ ْد َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا ٣َُشذَّ ِذ  َحذَّ َٗ ا٢َ أََتِیُت اب٩َِ ٤ًََُز َو َٗ

ا٢َ ٣َا لٔي ٓٔیطٔ  َ٘ َٓ َذ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق ًُوّدا أَِو َطِیّئا  َْ َ أ َٓ ُط  َٟ َٙ ٠٤ِ٣َُوکّا  َت ًِ َّي اہللُ  أَ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ٔ ٣َا َیِشَوی صََذا َس٤ٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَِجز

طُ  َ٘ ٔ ت ٌِ اَرتُطُ أَِ٪ ُی َّٔ َٜ َٓ بَُط  طُ أَِو َْضَ َٛ َل٥َ ٠٤ِ٣َُو َٟ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی



 

 

ہلل اعتیل ہنع ےک اپس آای اوہنں ےن دسمد، اوباکلم، اوبوعاہن، رفاس، اوباصحل ذوکاؿ ذاذاؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت انب رمع ریض ا

ےن اانپ اکی الغؾ آزاد ایک اھت اوہنں ےن زنیم ےس اکی زکلی ای وکیئ زیچ ااھٹیئ افر رفامای ہک ےھجم اس زکلی ےک ربارب یھب ارج ںیہن ںیم 

رطح امرا وت اس اک افکرہ ہی ےہ ہک اے روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ ےن رفامای ہک سج ےن اےنپ الغؾ وک اچاٹن، ای افر یسک 

 آزاد رکدے۔

 دسمد، اوباکلم، اوبوعاہن، رفاس، اوباصحل ذوکاؿ ذاذاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الغؾ ارگ اےنپ امکل ےس ریخوخایہ رکے وت اےس ڑبا ارج ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ ارگ اےنپ امکل ےس ریخوخایہ رکے وت اےس ڑبا ارج ےہ

     1726    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َحذَّ َّي اہللُ  ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ

٠َُط أَِجزُُظ ٣َزََّتئِن  َٓ ٔ َوأَِحَش٩َ ًَٔباَدَة اہللٔ  ِبَذ إَٔذا َنَؼَح َٟٔشیِّذٔظ ٌَ ِٟ  إٔ٪َّ ا

، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبع اہلل نب ہملسم، امکل

 رفامای ہک الغؾ بج اےنپ آاق یک ریخوخایہ رکے افر اہلل یک ابعدت یھب اےھچ رطےقی ےس رکے وت اےس دفرہا ارج ےلم اگ۔

  نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنعدبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الغؾ وک آاق ےک الخػ ڑھباکےن فاالتخس انگہ اگر ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ وک آاق ےک الخػ ڑھباکےن فاالتخس انگہ اگر ےہ

     1727    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حشنن ًَّي، زیذ ب٩ حباب، ٤ًار ب٩ زریٙ، ًبذاہلل ب٩ ًیسي، ًْک٣ہ، یحیي ب٩ ی٤ٌز، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ارٔ ب٩ِٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ ا ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َحذَّ ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ًٔیَسي  ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ُرَزیِ

بََّب َزِوَجَة ا٣ِزٕٔئ أَ  َْ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤ََز  ٌِ ٠َِیَص ٨٣َّٔاَی َٓ طُ  َٛ  ِو ٠٤ِ٣َُو

 یلع، زدی نب ةحب، امع

 

 

ر نب زرقی، دبعاہلل نب یسیع، رکعہم، ییحی نب رمعی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک سح

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک سج ےن یسک یک ویبی وکای الغؾ وک اس ےک وشرہ ای آاق ےک الخػ ڑھباک دای فہ مہ ںیم ےس

 ںیہن ےہ۔

 یلع، زدی نب :  رافی

 

 

 ہنع  ةحب، امعر نب زرقی، دبعاہلل نب یسیع، رکعہم، ییحی نب رمعی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیلسح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ

     1728    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد، ًبیذاہلل ب٩ ابوبْک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  ٩ًَِ ًُبَِیذٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي بَِْکٕ  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ  َحذَّ ٔف حَُحز ٌِ ٍَ ٩ِ٣ٔ َب ٠ََّ َرُجَّل اك

 َ ٕؽ أ َ٘ ٥َ ب٤ِٔٔظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َِٟیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ِّي أ٧َُِوزُ إ َِ َٜأ َٓ ا٢َ  َٗ ِو ٣ََظاَٗٔؽ 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٨َطُ  اہللٔ َػَّ ٌَ  یَِخت٠ُٔطُ َٟٔیِل

 دمحم نب دیبع، امحد، دیبع اہلل نب اوبرکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

پ یک دھکی راہ وہں ہک فملس ےک یسک رجحہ ںیم اھجاکن وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک رطػ ریت ےل رک اےھٹ وگای ہک ںیم آ

 آپ اےس تلفغ ںیم زینہ امرےن ےک دھکی رےہ وہ۔

 دمحم نب دیبع، امحد، دیبعاہلل نب اوبرکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ

     1729    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، سہی١، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َّطُ َس٤ٔ أَبُو صَُزیَِزَة أ٧َ

ًَِی٨ُطُ  ِذ َصَذَرِت  َ٘ َٓ ًَِی٨َُط  ئُوا  َ٘ َٔ َٓ ٔ إٔذ٧ِٔض٥ِٔ  يَِ َِ ِو٦ٕ بٔ َٗ ٍَ فٔي َدارٔ  ٠ََّ و٢ُ ٩ِ٣َ اك ُ٘ ٥َ َی  َوَس٠َّ

ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ومیس نب اامسلیع، امحد، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی

وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج صخش ےن یسک وقؾ ےک رھگ ںیم اتک اھجکن یک ریغب اؿ یک ااجزت ےک افر اوہنں ےن اس یک آھکن وھپڑ 

 دی وت اس یک آھکن اضعئ وہ یئگ۔



 

 

 اعتیل ہنع ومٰیس نب اامسلیع، امحد، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ

     1730    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٛثيَ، وٟیذ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ربیٍ ب٩ س٠امی٪ ٣ؤذ٪ ، اب٩ وہب، س٠امی٪ ب٩ بَل٢، :  راوی

ثٔي َٛ  ٩ًَِ نٔي اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ َ٪ َی ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٤َُِٟؤذُِّ٪ َحذَّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا اٟزَّبٔی ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحذَّ َِٟؤٟیذٔ  ٩ًَِ ا  ٕ َ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّي اہللُ  ََل إٔذَِ٪ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٓ َِٟبَصُ  ١َ ا َْ ا٢َ إَٔذا َد َٗ  ٥ََّ٠ 

رعیب نب امیلسؿ ؤمذؿ ، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، ریثک، فدیل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

ارگ یسک ےن ااجزت ےنیل ےس لبق رھگ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج اگنہ رھگ ےک ادنر ڈاؽ دی وت ااجزت یک وکیئ رضفرت ںیہن 

ںیم رظن دفڑا دی وت اب اےس ااجزت ےنیل یک وکیئ رضفرت ںیہن ویکہکن ااجزت وت ایس ےیل وہیت ےہ اتہک رھگ ےک ادنر اک احؽ ہن دھکی 

 ےکس۔

 رعیب نب امیلسؿ ؤمذؿ ، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، ریثک، فدیل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ

     1731    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

بظار، ٤ًزوب٩ ابوسٔیا٪، ٤ًزوب٩ ًبذاہلل ب٩ ػٔوا٪، اب٩ بظار، ابوًاػ٥، اب٩ جزیح، یحیي ب٩ حبیب، روح، اب٩  :  راوی

 ک٠ذہ ب٩ ح٨ب١

ث٨ََا َر  ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َحبٔیٕب َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحذَّ ًَأػ٥ٕ َحذَّ ث٨ََا أَبُو  إر َحذَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ِوْح 

َیا ِٔ ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔي ُس ََِٔي  َ َ ِْ ٌَ أَ َة َب َواَ٪ ب٩َِ أ٣َُیَّ ِٔ ٩ًَِ ک٠َََذَة ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ أَ٪َّ َػ ََُظ  َ َ ِْ َواَ٪ أَ ِٔ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ َػ ٤ِزَو ب٩َِ  ًَ ٔلَي َ٪ أَ٪َّ  َثطُ إ

٠ًََِیطٔ  َّي اہللُ  ابٔیَص َوا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َِ ٥َ ب٠َََٕٔن َوَجَذایَٕة َوَؿ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٥ِ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٟ ٠ُِت َو َْ ََٓذ ًََِّي ٣َََّٜة  َ ٥َ بٔأ َوَس٠َّ

٤ِْزو َوأَ  ًَ ا٢َ  َٗ َة  َواُ٪ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ِٔ َذ٣َا أَِس٥َ٠َ َػ ٌِ َٔک َب ٠َِی٥ُِٜ َوذَٟ ًَ ََل٦ُ  ١ِ اٟشَّ ُ٘ َٓ  ٍِ ا٢َ اِرٔج َ٘ َٓ َواَ٪ بَٔضَذا أَُس٥ِِّ٠  ِٔ ََِٔي اب٩ُِ َػ َ َ ِْ

 ُ٘ ٥ِ َی َٟ ٩ًَِ ک٠َََذَة ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ َو  ٍَ ُتطُ أَِج٤َ ٌِ ١ِ َس٤ٔ ُ٘ ٥ِ َی َٟ َواَ٪ َو ِٔ ُة ب٩ُِ َػ ا٢َ یَِحیَي ب٩ُِ َحبٔیٕب أ٣َُیَّ َٗ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ُتُط ٨ِ٣ُٔط  ٌِ ١ِ َس٤ٔ

ََُظ أَ٪َّ ک٠َََذَة ب٩َِ  َ َ ِْ َواَ٪ أَ ِٔ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ َػ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ا  ـّ ا٢َ یَِحیَي أَِی َٗ َِٟح٨َِب١ٔ أَ  ٩ِ٣ٔ ک٠َََذَة ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ و  ََظُ ا َ َ ِْ 

انب اشبر، اوباعمص، انب رجحی، ییحی نب بیبح، رفح، انب اشبر، ، رمعفنب اوبایفسؿ، رمعفنب دبعاہلل نب وفصاؿ، دلکہ نب لبنح ےس 

رمفی ےہ ہک رضحت وفصاؿ نب اہیم ےن اںیہن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھچک دفدھ،  یلگن رہؿ افر ھچک ڑککایں 

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم یک دنلب ہگج رپ ےھت اس فتق ںیم آپ ےک اپس دالخ وہایگ افر السؾ ںیہن ایک۔ دے رک اجیھب، 

 آپ ےن رفامای ہک ولٹ اج افر ہہک االسلؾ مکیلع ہی ہصق رضحت وفصاؿ ےک االسؾ الےن ےک دعب اک ےہ۔

 انب اشبر، رمعفنب اوبایفسؿ، رمعفنب دبعاہلل نب وفصاؿ، دلکہ نب لبنحانب اشبر، اوباعمص، انب رجحی، ییحی نب بیبح، رفح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ

     1732    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، ابواحوؾ، ٨٣ؼور، حرضت ربیٍ ب٩ رحاغ :  راوی



 

 

ث٨ََا َرُج١ْ  ا٢َ َحذَّ َٗ ٩ًَِ رٔبِعٓٔيٕ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ َُّط اِسَتأَِذَ٪ َحذَّ ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز  ٩ِ٣َ بَنٔي 

َّي اہللُ ٥َ َٟٔخاد٣ٔٔطٔ اَِخُ ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ا٢َ أَُٟٔخ  َ٘ َٓ ٥َ َوصَُو فٔي بَِیٕت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٤ِِّ٠طُ   ٌَ َٓ ٔلَي صََذا  ِد إ

ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ طُ اٟزَُّج١ُ  ٌَ َش٤ٔ َٓ  ١ُ ُْ ٠َِی٥ُِٜ أَأَِد ًَ ََل٦ُ  ١ُِٗ اٟشَّ َُٟط   ١ِ ُ٘ َٓ ِستٔئَِذاَ٪  َٔ َّي اہللُ  ا َٟطُ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ أَذَٔ٪  َٓ  ١ُ ُْ ٠ًََِی٥ُِٜ أَأَِد

 ١َ َْ َذ َٓ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اوبرکب نب اوبہبیش، اوباوحص، وصنمر، رضحت رعیب نب رحاش ےتہک ںیہ ہک مہ ےس ینب اعرم ےک اکی صخش ےن ایبؿ ایک ہک اس ےن 

رھگ ںیم اجےن یک ااجزت اچیہ اس ےن اہک ہک ایک ںیم دالخ وہاجؤں آپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس بج ہک آےکپ 

ےن اےنپ اخدؾ ےس رفامای ہک اس ےک اپس اجؤ افر اےس ااجزت ےنیل اک رطہقی الھکس دف۔ اس ےس وہک ہک االسلؾ مکیلع ایک ںیم دالخ 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس ااجزت وہاجؤں؟ اس آدیم ےن نس ایل وت اس ےن اہک االسلؾ مکیلع ایک ںیم دالخ اجؤں۔ وت یبن

 رمتمح رفامیئ انچہچن فہ دالخ وہایگ۔

 اوبرکب نب اوبہبیش، اوباوحص، وصنمر، رضحت رعیب نب رحاش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

  اک ایبؿااجزت ےنیل

     1733    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، جزیز، ابوبْک ب٩ ابوطیبہ، حٔؽ ا٤ًع، ك٠حہ ہزی١ :  راوی

ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة  ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحذَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ ك٠ََِحَة  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ْؽ  ِٔ ث٨ََا َح َحذَّ

 ِ ٥َ َیِشَتأ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي بَأب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  َٕ َٗ َو َٓ ْذ  ٌِ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َس َٗ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ  َٗ ا٢َ صُزَی١ِٕ  َٗ َِٟبأب  ًَََّي ا ا٦َ  َ٘ َٓ ذُٔ٪ 

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟبأب  ب١َٔ ا ِ٘ ٔ  ًُِث٤َاُ٪ ٣ُِشَت ِستٔئَِذاُ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟوز َٔ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ ٨ًََِک أَِو َصََٜذا  ََٜذا  ٥َ َص ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ



 

 

امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، اوبرکب نب اوبہبیش، صفح اشمع، ب ہح زہلی ےتہک ںیہ ہک اکی صخش آای امثعؿ نب ایب ہبیش ےن اہک ہک فہ رضحت 

ےھت، فہ آرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درفازہ رپ ڑھکے وہ ےئگ ااجزت بلط رکےن ےک ےیل وت فہ دعس نب ایب فاقص 

درفازہ یک رطػ ہنم رک ےک ڑھکے وہےئگ۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک اس رطح ڑھکے وہ وغر رکف 

 ااجزت امانگن وت رظن ےس ےنچب ےک ےیل ےہ۔

 امثعؿ نب اوبہبیش، رجری، اوبرکب نب اوبہبیش، صفح اشمع، ب ہح زہلی :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ

     1734    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہارو٪ ب٩ ًبذاہلل، ابوداؤد حرفی، سٔیا٪، ا٤ًع، ك٠حہ ب٩ ٣صٖ :  راوی

٩ًَِ ك٠ََِحَة بِ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس یُّ  َِٟحرَفٔ ث٨ََا أَبُو َداُوَد ا ًَِبٔذ اہللٔ َحذَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحذَّ ٩ًَِ َرُج١ٕ   ٕٖ ٩ٔ ٣َُصِّ

 ٩ًَِ ٕذ ٧َِحَوُظ  ٌِ  ا٨َّٟٔبيِّ َس

 اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبداؤد رفحی، ایفسؿ، اشمع، ب ہح نب رصمػ اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی نم فنع وقنمؽ ےہ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبداؤد رفحی، ایفسؿ، اشمع، ب ہح نب رصمػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ



 

 

     1735    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ہ٨اد ب٩ رسی، ابواحوؾ، ٨٣ؼور، ربعي ب٩ رحاغ، :  راوی

٩ًَِ رٔبِعٔيِّ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِحَؤؾ  یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّادُ ب٩ُِ اٟرسَّ ٕ َحذَّ ًَا٣ٔز ثُِت أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣َ بَنٔي  ا٢َ حُذِّ َٗ إغ  ب٩ِٔ رٔحَ

دْ  ث٨ََا ٣َُشذَّ َذَٟٔک َحذَّ َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَََّي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٕ  اِسَتأَِذَ٪  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َحذَّ

 ُ٘ ٥ِ َی َٟ ٕ ٩ًَِ رٔبِعٓٔيٕ َو ًَا٣ٔز ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَنٔي   ١ِ 

 انہد نب رسی، اوباوحص، وصنمر، رہ ی نب رحاش، اس دنس ےس یھب دحثی وقنمؽ ےہ ومعمیل رفؼ ےک اسھت۔

 انہد نب رسی، اوباوحص، وصنمر، رہ ی نب رحاش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےنیل اک ایبؿ

     1736    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٨٣ؼور، ربعي، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔي َحذَّ ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَََّي َحذَّ َُّط اِسَتأَِذَ٪  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣َ بَنٔي  رٔبِعٓٔيٕ 

 ُ١ ُْ ٠ًََِی٥ُِٜ أَأَِد ََل٦ُ  ٠ُِت اٟشَّ ُ٘ َٓ ُتطُ  ٌِ َش٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َّي اہللُ   ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

 یہ ضعب رفؼ ےک اسھت وقنمؽ ےہ۔دیبع اہلل نب اعمذ، ، ہبعش، وصنمر، رہ ی، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی ربمن 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، وصنمر، رہ ی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ااجزت ےتیل فتق ینتک ابر االسلؾ مکیلع انہک اچےیہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 االسلؾ مکیلع انہک اچےیہااجزت ےتیل فتق ینتک ابر 

     1737    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ًبذہ، س٠امی٪، یزیذب٩ ْؼیٔہ، برسب٩ سٌیذ، حرضت ابوسٌیذ ْذری رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَذ ب٩ِٔ  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ِبَذَة أَ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ  ٨ُِت َحذَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس ٌٔیٕذ  ٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ َس َة  َٔ َؼِی ُْ

ا٢َ أ٣َََزِٔي  َٗ ًََک  ِٓزَ ُط ٣َا أَ َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا  ًّ ٔ ز َٓ َحاَئ أَبُو ٣ُوَسي  َٓ أََتِیُتُط َجأّٟشا فٔي ٣َِح٠ٕٔص ٩ِ٣ٔ ٣ََحأٟٔص اِْلَِنَؼارٔ  َٓ ٤ًَُزُ أَِ٪ آتَٔیُط 

 َ اِسَتأَِذ٧ُِت ث َٓ ٥ِ٠َ َٓ اِسَتأَِذ٧ُِت ثَََلثّا  َٓ ِذ ٔجئُِت  َٗ ٠ُُِٗت  َک أَِ٪ َتأِتَٔینٔي  ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َ٘ َٓ ُت  ٌِ َج ٥ِ٠َ یُِؤَذِ٪ لٔي ََفَ َٓ ِذ ََلثّا  َٗ  یُِؤَذِ٪ لٔي َو

٥ِ٠َ یُِؤَذِ٪  َٓ ٥ِ ثَََلثّا  ُٛ ٥َ إَٔذا اِسَتأَِذَ٪ أََحُذ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٨َٔة  َٗ ِٟبَیِّ ًَََّي صََذا بٔا ََٟتأِتٔيَنَّ  ا٢َ  َٗ  ٍِ ٠ِئََِج َٓ ُط  َٟ

َٟطُ  َظضَٔذ  َٓ طُ  ٌَ ٌٔیٕذ ٣َ ا٦َ أَبُو َس َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ زُ ا َِ ََّ أَِػ ٔ َک إ ٌَ و٦ُ ٣َ ُ٘ ََ َی ٌٔیٕذ  ا٢َ أَبُو َس َ٘ َٓ 

ی فہ، رسبنب دیعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل
ص

 

د
 اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ااصنر یک اجم س ںیم ادمح نب دبعہ، امیلسؿ، سیدینب 

ےس اکی سلجم ںیم اھٹیب وہا اھت ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ربھگاےئ وہےئ آےئ مہ ےن اؿ ےس اہک ہک سک فہج 

آؤں انچہچن ںیم اؿ ےک  ےس ںیہمت ربھگاٹہ ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ےھجم البای ہک ںیم اؿ ےک اپس

اپس الچ ایگ نکیل ںیم ےن اؿ ےس نیت ابر ااجزت بلط یک وت ےھجم ااجزت ںیہن یلم وس ںیم فاسپ ولٹ آای۔ دعب ںیم رضحت رمع ےن ھجم 

ےس وپاھچ ہک ریمے اپس آےن ےس ںیہمت سک زیچ ےن رفاک؟ ںیم ےن اہک ہک ںیم وت آپ ےک اپس آای اھت نیت ابر ااجزت امیگن ےھجم 

اجزت ںیہن دی یئگ افر کشیب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہک بج مت ںیم ےس وکیئ نیت ابر ااجزت امےگن افر اےس ا

ااجزت ہن ےلم وت اےس ولٹ اجان اچےیہ۔ اس ےیل ںیم ولٹ ایگ۔ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اس دحثی اک وکیئ وگاہ 

ری ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک ہک اہمترے اسھت اس سلجم اک بس ےس وھچاٹ صخش یہ اجےئ اگ۔ رافی ےتہک ںیہ الؤ۔ اوبدیعس دخ

 ہک رھپ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنع ڑھکے وہےئ اؿ ےک اسھت افر اوبومیس ریض اہلل اعتیل ہنع ےک ےیل وگایہ دی۔



 

 

ی فہ، رسبنب دیعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب دبعہ، امیلسؿ، سیدینب  :  رافی
ص

 

 د

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےتیل فتق ینتک ابر االسلؾ مکیلع انہک اچےیہ

     1738    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، ًبذاہلل ب٩ داؤد، ك٠حہ ب٩ یحیي ، ابوبزدہ، حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٣ُوَسي  ٩ًَِ أَبٔي بُزَِدَة  ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ َیِحیَي  ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َداُوَد  ًَ ث٨ََا  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّطُ أَتَي َحذَّ اِسَتأَِذَ٪ ثَََلثّا أ٧َ َٓ ٤ًََُز 

ُط ََفَ  َٟ ٥ِ٠َ یُِؤَذِ٪  َٓ ِیٕص  َٗ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ًَ زٔیُّ َیِشَتأِذُٔ٪  ٌَ ا٢َ َیِشَتأِذُٔ٪ أَبُو ٣ُوَسي َیِشَتأِذُٔ٪ اِْلَِط َ٘ َِٟیطٔ ٤ًَُزُ ٣َا َردََّک َٓ ٔ َث إ ٌَ َب َٓ  ٍَ َج

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  ًَََّي َصَذا َٗ ٨َٕة  ا٢َ ائِتٔنٔي بٔبَیِّ َٗ  ٍِ ٠ِئََِج َٓ  ََّ ٔ َُٟط َوإ إِٔ٪ أُذَٔ٪  َٓ ٥ِ ثَََلثّا  ُٛ ٥َ َیِشَتأِذُٔ٪ أََحُذ

ًَََّي أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ًََذابّا  ََ َت٩ُِٜ  ا٢َ أُبَيٌّ یَا ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ا٢َ َصَذا أُبَيٌّ  َ٘ َٓ  ٍَ َّي اہللُ ََٓذَصَب ث٥َُّ َرَج َّ ََ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ًَََّي أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ًََذابّا  وُ٪  ُٛ  أَ

دسمد، دبعاہلل نب داؤد، ب ہح نب ییحی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےک اپس 

ت بلط یک اوبومیس ااجزت اماتگن ےہ نکیل اںیہن ااجزت ںیہن یلم وت فہ ولٹ ےئگ رضحت رمع ےن اؿ ےک ےیل آےئ افر نیت ابر ااجز

ابر آدیم اجیھب ںیہمت سک زیچ ےن فاسپ ولاٹ دای اوبومیس ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ نیت 

وت ریخفر ہن ولٹ اجےئ۔ رضحت رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رفامای ہک اس دحثی رپ وگاہ الؤ فہ ااجزت امےگن ارگ ااجزت ددیی اجےئ 

ےئگ رھپ فاسپ ولےٹ افر رفامای ہک ہی رضحت ایب نب بعک ںیہ۔ رضحت ایب نب بعک ےن رفامای ہک اے رمع ریض اہلل اعتیل ہنع۔ ذعاب ہن 

یل ہنع ےن رفامای ہک ںیم ااحصب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ذعاب نب ااحصب روسؽ اہلل ےک فا ےط۔ رضحت رمع ریض اہلل اعت

 ںیہن وہں۔

 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، ب ہح نب ییحی ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےتیل فتق ینتک ابر االسلؾ مکیلع انہک اچےیہ

     1739    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یحیي ب٩ حبیب، روح، اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبیذ ب٩ ٤ًيَ، :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا َرِوْح َحذَّ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َحبٔیٕب َحذَّ ًَََّي  َحذَّ ٕ أَ٪َّ أَبَا ٣ُوَسي اِسَتأَِذَ٪  ٩ًَِ ًُبَِیذٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًََلاْئ  ََِٔي  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ 

ٔ َر  ًَََّيَّ َصَذا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز فَٔي  َْ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُط  َٟ َظضَٔذ  َٓ ٌٔیٕذ  َٙ بٔأَبٔي َس َٓا٧َِل٠َ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا َّي اہلل٤ًََُُز بَٔضٔذظ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  

ََ َتِشَتأِذِٔ٪  ٩ِٜٔ َس٥ِِّ٠ ٣َا ٔطئَِت َو ٚٔ َوَل ُٙ بٔاِْلَِسَوا ِٔ َِٟضأِي اٟشَّ  أَ

ییحی نب بیبح، رفح، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع، اس دنس ےس دحثی وقنمؽ ےہ ومعمیل رفؼ ےک اسھت ہک رضحت رمع ریض اہلل 

اعتیل ہنع یک وگایہ ےک دعب رفامای ہک ہی دحثی روسؽ ھجم رپ یفخم رہ یئگ یھت ےھجم ابزارفں یک رخدی اعتیل ہنع ےن اوبدیعس دخری ریض اہلل 

 فرففتخ ےن اغلف رکدای نکیل مت ینتج ابر اچوہ السؾ رکف افر ااجزت ہن ایل رکف۔

 ییحی نب بیبح، رفح، انب رججی، اطعء، دیبع نب ریمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےتیل فتق ینتک ابر االسلؾ مکیلع انہک اچےیہ

     1740    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 زیذب٩ اْز٦، ًبذاٟ٘ا٫ز اب٩ طٌیب، ہظا٦، ح٤یذب٩ ٫َل٢، ابوبزدہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُِیذٔ ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ِیٕب َحذَّ ٌَ ٔ ب٩ُِ ُط اصٔز َ٘ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ز٦ََ َحذَّ ِْ ث٨ََا َزیُِذ ب٩ُِ أَ ٩ًَِ  َحذَّ أَبٔي بُزَِدَة ب٩ِٔ أَبٔي ٣ُوَسي 

٥ِ أَتَّض٤َِٔک َوَل  َٟ ِّي  ِٔ ا٢َ ٤ًَُزُ ْٔلَبٔي ٣ُوَسي إ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔة  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطٔذیْذ أَبٔیطٔ بَٔضٔذظ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َِٟحٔذیَث   ٩َّٜٔ ا

زدینب ازخؾ، دبعااقلرھ انب بیعش، اشہؾ،  دیمنب الھؽ، اوبربدہ، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ہک رضحت 

رفامای ہک ںیم ںیہمت وھجاٹ ںیہن اتہک نکیل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتیل ہنع ےس 

 فملس یک دحثی اک اعمہلم ڑبا تخس ےہ۔

 زدینب ازخؾ، دبعااقلرھ انب بیعش، اشہؾ،  دیمنب الھؽ، اوبربدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےتیل فتق ینتک ابر االسلؾ مکیلع انہک اچےیہ

     1741    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک، ربیٌہ ب٩ ابوًبذاٟزح٩٤ٰ، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا  ا٢َ ٤ًَُزُ َحذَّ َ٘ َٓ ٔ َواحٕٔذ ٩ِ٣َ ٤َ٠ًَُائٔض٥ِٔ فٔي صََذا  ٩ًَِ َُيَِ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو َة ب٩ِٔ أَبٔي  ٌَ َربٔی

َّي اہللُ  ًَََّي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٢َ ا٨َّٟاُض  وَّ َ٘ ٔظیُت أَِ٪ یََت َْ  ٩ِٜٔ ٥َِٟ أَتَّض٤َِٔک َوَل ِّي  ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔلَبٔي ٣ُوَسي أ٣ََا إ

  نب ہملسم، امکل، رہعیب نب اوبدبعارلنٰمح، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی ومعمیل رفؼ ےک اسھت وقنمؽ ےہ۔دبع اہلل

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، رہعیب نب اوبدبعارلنٰمح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ادب اک :   ابب



 

 

 ااجزت ےتیل فتق ینتک ابر االسلؾ مکیلع انہک اچےیہ

     1742    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ہظا٦ ابو٣زوا٪، ٣ح٤ذب٩ ٣ثني، وٟیذب٩ ٣ش٥٠ اوزاعي، یحیي ب٩ ابوٛثيَ، ٣ح٤ذب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ اسٌذب٩  :  راوی

 زرارہ، حرضت ٗیص ب٩ سٌذ

ث٨ََا  َِٟؤٟیُذ ب٩ُِ ٣ُ َحذَّ ث٨ََا ا َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ َّي ا ٤َُِٟثن ُذ ب٩ُِ ا ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔيُّ صَٔظا٦ْ أَبُو ٣َزَِواَ٪ َو٣َُح٤َّ ِش٥ٕٔ٠ َحذَّ

ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ  ًَ ُذ ب٩ُِ  ثَنٔي ٣َُح٤َّ و٢ُ َحذَّ ُ٘ ٕ َی ثٔيَ َٛ ُت َیِحیَي ب٩َِ أَبٔي  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ا٢َ َٗ َٗ ٕذ  ٌِ ِیٔص ب٩ِٔ َس َٗ  ٩ًَِ َذ ب٩ِٔ ُزَراَرَة  ٌَ ٩ٔ أَِس

٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ ََفَ  ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي ٨ِ٣َز٨َٟٔٔا  ًَ َّي اہللُ  ِیْص َزاَر٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًیا  ٔٔ َْ ْذ َرًدا  ٌِ دَّ َس

ََ َتأَِذُ٪ َٟٔزُس  ٠ُِت أَ ُ٘ َٓ َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ٔ ََل٦ ٠َِی٨َا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَ ا٢َ َذِرُظ یُِٜثَُٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ و٢ٔ اہللٔ َػَّ ي اہللُ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ًٔٔیا ث٥َُّ  َْ ُذ َرًدا  ٌِ دَّ َس ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ ََفَ ًَ ََل٦ُ  ٥َ اٟشَّ ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة َوَس٠َّ ًَ ََل٦ُ  ٥َ اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َّ

ِّي ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ْذ  ٌِ طُ َس ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواتََّب ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٠َِیَک  اہللٔ ث٥َُّ َرَج ًَ ٍُ َتِش٠ٔی٤ََک َوأَُردُّ  ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ

 ٔ ًیا ٟ ٔٔ َْ َٟطُ َس َرًدا  أ٣َََز  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  طُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ ٣َ َٖ اِنَصَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ََل٦ ٠َِی٨َا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَ  ََ ٔ ِش١ٕ ُتِٜث ُِ ْذ بٔ ٌِ

ٍَ َرُسو٢ُ  َٓ َٓاِطَت١َ٤َ بَٔضا ث٥َُّ َر إ٪ أَِو َوِرٕض  ًِرَفَ ّة ٣َِؼبُوَُّة بٔزَ َٔ َٟطُ ٠ِ٣َٔح اَُِتَش١َ ث٥َُّ ٧َاَو ٥َ یََذیِطٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

ا٢َ ث٥َُّ أََػاَب َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٔذ ب٩ِٔ ًَُباَدَة  ٌِ ًَََّي آ٢ٔ َس ١ِ َػ٠ََواتَٔک َوَرِح٤ََتَک  ٌَ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ اِج ُ٘ ٥َ َوصَُو َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

ا ِنٔصَ َٔ ا أََراَد ا َّ٤٠ََٓ ا٦ٔ  ٌَ ٥َ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٕة ََفََٛٔب َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٔ ٔلی َ٘ ٠َِیطٔ بٔ ًَ َّأَ  ِذ َوك َٗ ْذ ح٤َٔاّرا  ٌِ َٟطُ َس َب  َٖ ََقَّ

ا٢َ لٔي َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ ِیْص  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِیُص اِػَحِب َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ ْذ َیا  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َّيَٓ ٥َ  َػَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

ا٢َ صَٔظا٦ْ أَبُو ٣َزَِواَ٪  َٗ ُِٓت  َٓاِنَصَ ا٢َ  َٗ  َٖ ا أَِ٪ َت٨َِصٔ َب َوإ٣َّٔ َٛ ا أَِ٪ َتزِ ا٢َ إ٣َّٔ َٗ أَبَِیُت ث٥َُّ  َٓ ِب  َٛ ًَِبذٔ اِر ٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  

ا٢َ أَبُو َداُود َرَواُظ ٤ًَُزُ  َٗ َذ ب٩ِٔ ُزَراَرَة  ٌَ ا  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَِس ٥َِٟ یَِذُِکَ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔيِّ ٣ُزَِسَّل َو َة  ًَ َِٟواحٔٔذ َواب٩ُِ َس٤َا ِبٔذ ا ًَ ب٩ُِ 

ذٕ  ٌِ ِیَص ب٩َِ َس َٗ 

اشہؾ اوبرمفاؿ، دمحمنب ینثم، فدیلنب ملسم افزایع، ییحی نب اوبریثک، دمحمنب دبعارلنٰمح نب ادعسنب زرارہ، رضحت سیق نب دعس 

ِ۔ رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل
َ
ُ اَّ
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 ہیلع فآہل فملس رامرے رھگ ںیم مہ ےس الماقت رفامیئ افر آ رک رفامای ہک ا



 

 

سیق ےتہک ںیہ ہک دعس ےن آہتسہ ےس وجاب دای۔ سیق ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ایک آپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااجزت 

ہک ربص رکف ںیم اچاتہ وہں ہک آپ مہ رپ زایدہ ابر السؾ رکںی سپ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہن دے رےہ اوہنں ےن اہک 
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ُ ےن رفامای ہک االسلؾ مکیلع رضحت دعس ےن رھپ آہتسہ ےس وجاب دای۔ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ا
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ِ۔ رھپ آپ فاسپ 
َ
ولٹ ےئگ وت دعس ریض اہلل اعتیل ہنع ےن آپ ےک ےھچیپ ےئگ افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آپ اَّ

ےک السؾ یک آفاز نس راہ اھت افر آہتسہ ےس وجاب دے راہ اھت اتہک آپ مہ رپ رثکت ےس السؾ رفامںیئ سیق ےتہک ںیہ ہک سپ وضحر 

 اسھت فاسپ رشتفی الےئ افر دعس ےن آپ ےک ےیل اپین فریغہ اک دنبف تس اک مکح دای آپ ےن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک

لسغ رفامای رھپ دعس ےن آپ وک زرفعاؿ افر فرس ںیم ریگن وہیئ اکی اچدر دی ےسج آپ ےن ٹیپل ایل رھپ آپ ےن اےنپ دفونں اہھت 

نب ابعدہ ریض اہلل اعتیل ہنع یک افالد رپ رفام۔ سیق ےتہک ںیہ ہک ااھٹےئ افر آپ ہہک رےہ ےھت ہک اے اہلل اینپ رتمح افر ربتک دعس

رھپ آپ ےن اھکاناھکای بج آپ ےن فایسپ اک ارادہ رفامای وت رضحت دعس ےن اکی دگاھ وساری ےک ےیل شیپ ایک سج رپ اکی اچدر زپی 

وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وہاج یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ وسار وہےئ وت دعس ےن رفامای اے سیق 

سیق ےتہک  وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای ہک وسار وہ اج ںیم ےن ااکنر ایک وت رفامای ہک وسار وہ اج فرہن فاسپ ولٹ اج

افر انب اسہم ےن افزایع ےس رمالس رفاتی ایک ےہ  ںیہ ہک ںیم ولٹ ایگ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک رمع نب دبعاولادح

 سیق نب دعس اک ذرک ںیہن ایک۔

اشہؾ اوبرمفاؿ، دمحمنب ینثم، فدیلنب ملسم افزایع، ییحی نب اوبریثک، دمحمنب دبعارلنٰمح نب ادعسنب زرارہ، رضحت سیق نب  :  رافی

 دعس
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 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےتیل فتق ینتک ابر االسلؾ مکیلع انہک اچےیہ

     1743    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وئ١٤ ب٩ ٓـ١ رحاِي، ٣ح٤ذ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، حرضت ًبذاہلل ب٩ برس :  راوی



 

 

١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ِبٔذ اٟزَِّح٤َ َحذَّ ًَ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیٔذ َحذَّ ُة ب٩ُِ ا ث٨ََا َب٘ٔیَّ اُٟوا َحذَّ َٗ ی٩َ  أِيُّ فٔي آََخٔ ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ِبٔذ اہللٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٩ٔ

٥ِ َیِش  َٟ  ٕ ِو٦ َٗ ٥َ إَٔذا أَتَي بَاَب  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ٩ِٜٔ ٩ِ٣ٔ ب٩ِٔ برُِسٕ  أئ َوِجضٔطٔ َوَل َ٘ َِٟباَب ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔ ب١ِٔ ا ِ٘ َت

٥َِٟ یَُٜ  وَر  َٔک أَ٪َّ اٟذُّ ٠َِی٥ُِٜ َوذَٟ ًَ ََل٦ُ  ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ ََل٦ُ  و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ٨ٔطٔ اِْلَی٩ٔ٤َِ أَِو اِْلَِیرَسٔ َوَی ِٛ ٠َِیَضا یَِو٣َئٕٔذ ُسُتوْر ُر ًَ  ٩ِ 

ل نب لضف رحاین، دمحم نب دبعارلنٰمح، رضح
م

ئ

ت

ت دبعاہلل نب رسب رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک وقؾ وم

ےک درفازہ رپ آےت وت درفازہ یک رطػ ہنم رک ےک ڑھکے ہن وہےت ہکلب درفازہ ےک داںیئ ابںیئ رطػ ڑھکے وہےت افر رفامےت ہک 

 وہےت ےھت۔ االسلؾ مکیلع افر ہی اس ےیل ہک ویکہکن اس زامہن ںیم درفازفں رپ رپدے ہن

ل نب لضف رحاین، دمحم نب دبعارلنٰمح، رضحت دبعاہلل نب رسب :  رافی
م

ئ

ت

 وم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااجزت ےتیل فتق درفازہ اٹھکٹھکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اٹھکٹھکےن اک ایبؿااجزت ےتیل فتق درفازہ 

     1744    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، بْش، طٌبہ، حرضت ٣ح٤ذ ب٩ ا٨٤ٟٜذر :  راوی

ٔلَي  َّطُ َذَصَب إ ٕ أ٧َ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔذرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔذ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا بِْٔشْ  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َحذَّ َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ

َصطُ  َُّط َِکٔ أ٧َ َٛ ا٢َ أ٧ََا أ٧ََا  َٗ ٠ُُِٗت أ٧ََا  ا٢َ ٩ِ٣َ صََذا  َ٘ َٓ َِٟباَب  ُت ا ِ٘ َٗ َذ َٓ  َدی٩ِٔ أَبٔیطٔ 

رے ںیم دسمد، رشب، ہبعش، رضحت دمحم نب ادکنملر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اجرب اےنپ فادل رضحت دبعاہلل ےک اپس رقہض ےک اب

وگتفگ ےک ےیل وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ سپ ںیم ےن درفازہ اٹھکٹھکای آپ ےن رفامای ہک وکؿ ےہ؟ںیم ےن اہک 

 (ںیم وہں۔ آپ ےن رفامای ہک ںیم ںیم ایک؟ وگای ہک آپ وک ہی انوگار وہا۔ )بج کت ہک انؾ ولعمؾ ہن وہاجےئ



 

 

  نب ادکنملردسمد، رشب، ہبعش، رضحت دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت ےتیل فتق درفازہ اٹھکٹھکےن اک ایبؿ

     1745    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ جٌرف، ٣ح٤ذ ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حرضت رآٍ ب٩ ًبذاٟحارثیحیي ب٩ ایوب، اس٤اًی١  :  راوی

ُذ بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ رَفٕ َحذَّ ٌِ نٔي اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َی ث٨ََا إِٔس٤َ ابٔزٔیَّ َحذَّ َ٘ ٤َِٟ نٔي ا ٌِ ث٨ََا یَِحیَي ب٩ُِ أَیُّوَب َی ٍٔ َحذَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَبٔي َس٤َ٠ََة  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ُ

ا٢َ ََخَ  َٗ َِٟحارٔٔث  ِبٔذ ا ًَ َب ب٩ِٔ  رُضٔ َٓ َِٟباَب  ا٢َ لٔي أ٣َِٔشِک ا َ٘ َٓ ٠ُِت َحائّٔلا  َْ َّي َد ٥َ َحت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ  ِجُت ٣َ

 َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ زٔیِّ  ٌَ نٔي َحٔذیَث أَبٔي ٣ُوَسي اِْلَِط ٌِ ا٢َ أَبُو َداُود َی َٗ َِٟحٔذیَث  َٚ ا ٠ُِت ٩ِ٣َ َصَذا َوَسا ُ٘ َٓ َِٟباُب  َّٚ ا َِٟباَب  َذ  ا

ییحی نب اویب، اامسلیع نب رفعج، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت راعف نب دبعااحلرث رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ای ایگ فملس اسیکھت الکن اہیں کت ہک ںیم اکی ابغ ںیم دالخ وہا وت آپ ےن ھجم ےس رفامای ہک درفازہ دنب رانھک۔ رھپ درفازہ ابرہ ےس اٹھکٹھک

وت ںیم ےن اہک وکؿ ےہ؟ آےگ اسری دحثی اریخ کت ایبؿ یک۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتیل 

 ہنع فایل دحثی ایبؿ یک رھپ درفازہ اٹھکٹھکای۔

 ییحی نب اویب، اامسلیع نب رفعج، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت راعف نب دبعااحلرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج صخش وک البای اجےئ ایک البفایہ اس یک ااجزت ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج صخش وک البای اجےئ ایک البفایہ اس یک ااجزت ےہ

     1746    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حشين ب٩ ٣ٌاذ، ًبذاًََّي، سٌیذ، ٗتادہ، ابورآٍ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔي َرآ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْذ  ث٨ََا َس ًََِّي َحذَّ َ ِبُذ اِْل ًَ ث٨ََا  ٕ َحذَّ اذ ٌَ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ ٣ُ َّي اہللُ صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ  َحذَّ َػَّ

ٔلَي اٟزَُّج١ٔ إٔذ٧ُِطُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اٟزَُّج١ٔ إ َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

نیسح نب اعمذ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

  رطػ یسک آدیم وک  انجیھ یہ اس یک ااجزت ےہ۔فملس ےن رفامای ہک آدیم اک یسک وک البےن ےک ےیل اس یک

 نیسح نب اعمذ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ ایک البفایہ اس یک ااجزت ےہ سج صخش وک البای

     1747    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حشين ب٩ ٣ٌاذ، ًبذاًََّي، سٌیذ، ٗتادہ، ابورآٍ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًََِّي َحذَّ َ ِبُذ اِْل ًَ ث٨ََا  اذٕ َحذَّ ٌَ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ ٣ُ َّي اہللُ  َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔي َرآ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْذ  َس

ا٢َ أَبُو َٗ ُط إٔذِْ٪  َٟ َٔک  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٍَ اٟزَُّسو٢ٔ  َحاَئ ٣َ َٓ ا٦ٕ  ٌَ َ ٔلَي ك ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إَٔذا دُعَٔي أََحُذ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِؤُٟؤٔیُّ َس٤ٔ  ًَ ُّ٠ِٟ ُت أَبَا َداُوَد ًََّٓٔيٕ ا ٌِ

ٍٕ َطِیّئا ٔ ٍِ ٩ِ٣ٔ أَبٔي َرآ ٥َِٟ َیِش٤َ َتاَدةُ  َٗ و٢ُ  ُ٘  َی

نیسح نب اعمذ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع 



 

 

افر فہ البفا اقدص ےک اسھت آےئ وت یہی اس ےک ےیل ااجزت ےہ۔ اامؾ  فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک وک اھکےن رپ البای اجےئ

 اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک وہشمر ہی ےہ ہک اتقدہ ےن اوبراعف ےس دحثی ںیہن ینس۔

 نیسح نب اعمذ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیت وپدیشہ افاقت ںیم اذیتساؿ اک مکح

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 نیت وپدیشہ افاقت ںیم اذیتساؿ اک مکح

     1748    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سٔیا٪، حرضت ًبذاہلل ب٩ ابي یزیذ اب٩ رسح، اب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، اب٩ ًبذہ، :  راوی

ِبَذَة َوَصَذا َحٔذیُثطُ  ًَ َیاَ٪ َواب٩ُِ  ِٔ بَّأح ب٩ِٔ ُس ث٨ََا اب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ح و َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٔح  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ٩ًَِ َحذَّ َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ  

 ُ٘ ًَبَّإض َی ٍَ اب٩َِ  ًَََّيَّ ًُبَِیٔذ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔي َیزٔیَذ َس٤ٔ ِّي َْل٣ُزُ َجارَٔیتٔي َصٔذظٔ َتِشَتأِذُٔ٪  ِٔ ثََُ ا٨َّٟأض آیََة اِْلٔذِٔ٪ َوإ ِٛ ٥َِٟ یُِؤ٣َزِ بَٔضا أَ و٢ُ 

ًَبَّإض َیأ٣ُِزُ بٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلاْئ  َذَٟٔک َرَواُظ  َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ 

ایب سیدی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس انس آپ انب رسح، انب ابصح نب ایفسؿ، انب دبعہ، ایفسؿ، رضحت دبعاہلل نب 

ےن رفامای ہک آتی اذیتساؿ رپ ارثک ولوگں ےن لمع ںیہن ایک نکیل ںیم ےن اینپ ولڈنی وک مکح دے دای ےہ ہک ھجم ےس ااجزت ایل 

 الذخ ےک اجبےئ ای رم ہب رکے۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ایس رطح اس دحثی وک اطعء ےن انب ابعس ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم

 ےہ۔

 انب رسح، انب ابصح نب ایفسؿ، انب دبعہ، ایفسؿ، رضحت دبعاہلل نب ایب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 نیت وپدیشہ افاقت ںیم اذیتساؿ اک مکح

     1749    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز اب٩ ٣ح٤ذ، ٤ًزواب٩ ابو٤ًزو، حرضت ًْک٣ہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩ ًبذاہلل ب٩  :  راوی

 ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

 ٔ ز ٌَ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ث٨ََا  ا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َحذَّ ٣ََة أَ٪َّ َنرَفّ ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٤ًَِزٕو  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ أَبٔي   ٩ًَِ ٕذ  نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی یز

 ُ١٤َ ٌِ ََ َی َّٟتٔي أ٣ُٔز٧َِا ٓٔیَضا ب٤َٔا أ٣ُٔز٧َِا َو ٔ اِْلیَةٔ ا َٕ َتَزی فٔي َصٔذظ ِی َٛ ًَبَّإض  اُٟوا یَا اب٩َِ  َٗ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ِو٢ُ اہللٔ ا َٗ َّ َوَج١َّ یَا   بَٔضا أََحْذ  ًَز

ُِٟح٥َُ٠ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  وا ا ُِ ٥َِٟ َیِب٠ُ َّٟٔذی٩َ  َِٜت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧ َوا َّٟٔذی٩َ ٠َ٣َ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َٟٔیِشَتأِذ٥ُِِٜ٧ٔ ا ٔ  أَیَُّضا ا ِب١ٔ َػََلة َٗ ثَََلَث ٣َزَّإت ٩ِ٣ٔ 

ٔذ َػ  ٌِ ٔ َو٩ِ٣ٔ َب ََة ضٔي وَ٪ ثَٔیاب٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ اٟوَّ ٌُ ـَ ٔ َوحٔيَن َت ِحز َٔ ِٟ ٠ًََِیض٥ِٔ ُج٨َاْح ا  ََ ٠َِی٥ُِٜ َو ًَ َِٟیَص  ًَِوَرإت َل٥ُِٜ  ٌَٔظأئ ثَََلُث  ِٟ ٔ ا ََلة

 ٔ ًَبَّإض إٔ٪َّ اہللَ َح٠ٔی٥ْ َرح ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٜٔی٥ْ  ٠ًَٔی٥ْ َح ٔلَي  ٨َٔبيُّ إ ٌِ َ٘ ِٟ أَ ا ٠ًََِی٥ُِٜ ََقَ ُٓوَ٪  ا َذص٩َُّ كَوَّ ٌِ ََ َوکَاَب ِ ت ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن یُٔحبُّ اٟشَّ َ٪ ی٥ْ بٔا

َُٟذ أَِو یَتٔی٤َُة اٟزَُّج١ٔ َواٟ َو ِٟ َِٟخاد٦ُٔ أَِو ا ١َ ا َْ ََ حَٔحا٢ْ ََفُب٤ََّا َد َِٟیَص ٟٔبُُیوتٔض٥ِٔ ُسُتوْر َو أ٣َََزص٥ُِ اہللُ ا٨َّٟاُض  َٓ ًَََّي أَص٠ِٔطٔ  زَُّج١ُ 

 ِ َِٟخي ُتورٔ َوا َحائَُض٥ِ اہللُ بٔاٟشُّ َٓ ِوَرأت  ٌَ ِٟ ِستٔئَِذأ٪ فٔي ت٠َِٔک ا َٔ ا٢َ أَبُو َداُود َحذٔیُث بٔا َٗ ُذ  ٌِ ١ُ٤َ بَٔذَٟٔک َب ٌِ ٥ِ٠َ أََر أََحّذا َی َٓ  ٔ َ

َِٟحٔذیَث  ٔشُذ صََذا ا ِٔ ًََلإئ ُی  ًُبَِیٔذ اہللٔ َو

دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی انب دمحم، رمعفانب اوبرمعف، رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع 

رفامےت ںیہ ہک رعاؼ ےک دنچ ولوگں ےن اہک ہک اے انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع آپ اس آتی ےک ابرے ںیم ایک ےتہک ںیہ ہک سج 
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ْم۔ اخل۔ اے اامیؿ فاول اچےیہ ہک مت ںیم ےس ااجزت ںیل اہمترے الغؾ فابدنی افر فہ ڑلےک
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 وج ایھب ابغل ف

ز اشعء ےک دعب ہی نیت اہمترے ںیہن وہےئ مت ںیم ےس نیت ابر امنز رجف ےس ےلہپ۔ افر دفرہپ ےک بج مت ڑپکے ااتر رک رےتھک وہ افر امن

رپدہ ےک افاقت ںیہ اؿ افاقت ےک دعب اہمترے افر اؿ رپ وکیئ انگہ ںیہن وج مت رپ آےت اجےت ر ےت ںیہ۔ انب ابعس ریض اہلل اعتیل 

 رھگفں رپ ہن ہنع ےن رفامای ہک اہلل اعتیل املسمونں رپ میلح فرمیح ںیہ فہ رپدہ دنسپ رفامےت ںیہ اس آتی ےک زنفؽ ےک فتق ولوگں ےک



 

 

رپدے ےھت افر ہن یہ رپدہ ےک ےیل وکیئ دویار ای افٹ فریغہ وہیت یھت ضعب افاقت اخدؾ ای ڑلاک ای یسک ےک زری افکتل میتی ہچب رھگ ںیم 

دہ دالخ وہاجات ےہ اس احؽ ںیم ہک رمد اینپ ویبی ےس تبحص ںیم وغشمؽ وہات وت اہلل ےن اںیہن مکح رفامای ہک ااجزت ےنیل اک اؿ ےک رپ

ےک افاقت ںیم۔ وتولوگں ےن رھگفں ںیم رپدے افر افٹ فریغہ رکدےیئ ذہلا اس ےک دعب ںیم ےن یسک وک ںیہن داھکی اس آتی رپ 

 لمع رکےت وہےئ۔

دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی انب دمحم، رمعفانب اوبرمعف، رضحت رکعہم ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 ہنع اعتیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ یک رثکت اک مکح

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 السؾ یک رثکت اک مکح

     1750    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہاح٤ذ ب٩ طٌیب، زہيَ، ا٤ًع،  :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ِیٕب َحذَّ ٌَ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ أَبٔي ُط َّي اہللُ َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ 

 ََ  ٔ ٔسي بَٔیٔذظ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا ٠ُِت٤ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٌَ َٓ ٕ إَٔذا  ًَََّي أ٣َِز  ٥ُِٜ ََل أَدُلُّ َٓ َّي َتَحابُّوا أَ ََ تُِؤ٨٣ُٔوا َحت َّي تُِؤ٨٣ُٔوا َو َِٟح٨ََّة َحت ٠ُوا ا ُْ وُظ  َتِذ

ََل٦َ بَِی٥ُِٜ٨َ  ُِٓظوا اٟشَّ  َتَحابَبُِت٥ِ أَ

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ادمح نب بیعش، زریہ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

ہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ مت تنج ںیم دالخ ںیہن وہ ےتکس اہیں کت ہک اامیؿ ےل آؤ افر مت اصبح 

 بج مت اےس رکف وت اامیؿ ںیہن نب ےتکس اہیں کت ہک آسپ ںیم اکی دفرسے ےس تبحم رکےن وگل ایک ںیم ںیہمت ااسی اکؾ ہن التبؤں ہک



 

 

 اس ےک ہجیتن ںیم مت اےنپ درایمؿ اکی دفرسے ےس تبحم رکےن وگل اےنپ درایمؿ وخب السؾ ایک رکف۔

 ادمح نب بیعش، زریہ، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 السؾ یک رثکت اک مکح

     1751    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٟیث، یزیذ ب٩ ابوحبیب، ابواٟخيَ، حرضت  :  راوی

ًَِبذٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٔ َِٟخيَِ ٩ًَِ أَبٔي ا ٩ًَِ یَزٔیَذ ب٩ِٔ أَبٔي َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕذ َحذَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٤ِزٕو أَ٪َّ َرُجَّل َسأ٢ََ َحذَّ ًَ  ب٩ِٔ 

 ٔ ٥َ أَیُّ اِْل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِٖ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔ ز ٌِ ٥ِ َت َٟ َِٓت َو٩ِ٣َ  ًَََّي ٩ِ٣َ رَعَ ََل٦َ  أُ اٟشَّ ا٦َ َوَتِِقَ ٌَ ٥ُ اٟلَّ ٌٔ ا٢َ تُِل َٗ  َْ ِ ي َْ  ِسََل٦ٔ 

ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوباریخل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ 

اؽ ایک ہک وکؿ اس االسؾ رتہب ےہ آپ ےن رفامای ہک اھکان الھکان افر ریتا رہ صخش وک السؾ رکان وخاہ وت اےس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وس

 ناچہاتن وہ ای ںیہن۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب اوببیبح، اوباریخل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ اک حیحص رطہقی، اافلظ السؾ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 السؾ اک حیحص رطہقی، اافلظ السؾ اک ایبؿ

     1752    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابورجاء، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ، جٌرفب٩ س٠امی٪، ًوٖ،  :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حُ  ٩ًَِ أَبٔي َرَجإئ   ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ  ٪َ رَفُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٧َََا َج َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔلَي َحذَّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ َؼيِٕن 

٠َِیُٜ  ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ًَِْشْ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ََل٦َ ث٥َُّ َج٠ََص  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٥ِ ََفَدَّ 

وَ٪ ث٥َُّ َجاَئ آََخُ  ا٢َ ًِْٔشُ َ٘ َٓ َح٠ََص  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٠َِی٥ُِٜ َوَرِح٤َُة اہللٔ ََفَدَّ  ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٠ًََ ث٥َُّ َجاَئ آََخُ  ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ِی٥ُِٜ  

ا٢َ ثَََلثُوَ٪  َ٘ َٓ َح٠ََص  َٓ ٠ًََِیطٔ  دَّ   َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُطُ ََفَ

دمحم نب ریثک، رفعجنب امیلسؿ، وعػ، اوبراجء، رضحت رمعاؿ نب نیصح رفامےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی 

وجاب دای رھپ فہ ھٹیب ایگ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دس ایکینں صخش آای افر اس ےن اہک ہک االسلؾ مکیلع آپ ےن اس اک 

لم ںیئگ رھپ دفرسا صخش آای اس ےن اہک االسلؾ مکیلع آپ ےن اےس یھب وجاب دای وت فہ ھٹیب ایگ آپ ےن رفامای ہک سیب ایکینں لم ںیئگ 

ہ اہلل
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خ
آپ ےن اس وک وجاب دای آپ ےن رفامای ہک سیت ایکینں لم ںیئگ ہک وپراالسؾ  رھپ رسیتا صخش آای اس ےن اہک ہک االسلؾ مکیلع فر
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 دمحم نب ریثک، رفعجنب امیلسؿ، وعػ، اوبراجء، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 السؾ اک حیحص رطہقی، اافلظ السؾ اک ایبؿ

     1753    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابو٣زحو٦، سہ١ ب٩ حرضت ٣ٌاذ ب٩ ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہاسحاٚ ب٩ سویذ ر٣َّي، اب٩ ابو٣زی٥، ٧آٍ ب٩ یزیذ،  :  راوی



 

 

 ٔ ٍَ ب٩َِ َیز ٔ ُت ٧َآ ٌِ ِّي َس٤ٔ ا٢َ أَُه٩ُّ أَِ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي ٣َزَِی٥َ  ُٙ ب٩ُِ ُسَویِٕذ اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َحذَّ  ٕ ََِٔي أَبُو ٣َزِحُو٦ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ یَذ 

 ًَ اذٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٌَ ٠َِی٥ُِٜ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٨َاُظ َزاَد ث٥َُّ أَتَي آََخُ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ  َوَرِح٤َُة ٩ِ أَبٔیطٔ 

ائ١ُٔ  ـَ َٔ ِٟ ََٜذا َتُٜوُ٪ ا ا٢َ َص َٗ وَ٪  ٌُ ا٢َ أَِرَب َ٘ َٓ تُُط  رٔفَ ِِ  اہللٔ َوبََزکَاتُُط َو٣َ

اوبرممی، انعف نب سیدی، اوبرموحؾ، لہس نب رضحت اعمذ نب اسن ریض اہلل اعتیل ہنع اےنپ فادل ےس اس ینعم ااحسؼ نب وسدی ریلم، انب 
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، آپ یک دحثی رفاتی رکےت ںیہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رھپ وچاھت صخش آای اس ےن اہک اہک
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 ہک اچسیل ایکینں لم ںیئگ رفامای ہک اس رطح لضف فارج ڑباتھ اجےئ اگ اافلظ ےک ااضہف ےک اسھت۔ےن رفامای 

 ااحسؼ نب وسدی ریلم، انب اوبرممی، انعف نب سیدی، اوبرموحؾ، لہس نب رضحت اعمذ نب اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 السؾ ںیم لہپ رکےن یک تلیضف

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 السؾ ںیم لہپ رکےن یک تلیضف

     1754    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ یحیي ذہَّي، ابوًاػ٥، ابوْاٟذ وہب، ابوسٔیا٪، ح٤صي، حرضت ابوا٣ا٣ہ :  راوی

ث٨ََا  ِٟحٔ َحذَّ َیاَ٪ ا ِٔ ٩ًَِ أَبٔي ُس أٟٕذ َوصِٕب  َْ ٩ًَِ أَبٔي  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  صَِّٔيُّ َحذَّ ارٕٔض اٟذُّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ٣َُح٤َّ ٤ِٔصيِّ 

٥َ إٔ٪َّ أَِولَي ا٨َّٟأض بٔاہللٔ ٩ِ٣َ بَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ََل٦  َذأَص٥ُِ بٔاٟشَّ

دمحم نب ییحی ذیلہ، اوباعمص، اوباخدل فبہ، اوبایفسؿ، یصمح، رضحت اوباامہم رفامےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےک زندکی بس ےس زایدہ فہ صخش ےہ وج اؿ ںیم السؾ رکےن ںیم ےلہپ رکے۔ رفامای ہک ولوگں ںیم اہلل اعتیل



 

 

 ییحی ذیلہ، اوباعمص، اوباخدل فبہ، اوبایفسؿ، یصمح، رضحت اوباامہم دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سک وک السؾ رکان اچےیہ؟

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سک وک السؾ رکان اچےیہ؟

     1755    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٤٫ا٦ ب٩ ٨٣بہ حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔي ٕة  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ َّي  َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

 ٔ َٜثٔيَ ًَََّي اِل ٠ٔی١ُ  َ٘ ِٟ أًذٔ َوا َ٘ ِٟ ًَََّي ا ٤َِٟارُّ  ٔ َوا َٜبٔيَ ًَََّي اِل ِٔيَُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُیَش٥ُِّ٠ اٟؼَّ  اہللُ 

 ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمحنب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امھؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ

ےن رفامای ہک وھچاٹ السؾ رکے ڑبے وک افر راہتس ےنلچ فاال ےھٹیب وہےئ وک السؾ رکے افر وھتڑے ولوگں اک رگفہ زایدہ ولوگں ےک رگفہ 

 وک السؾ رکے۔

 ادمحنب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امھؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سک وک السؾ رکان اچےیہ؟



 

 

     1756    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزح٩٤ٰ اب٩ یزیذ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہیحیي ب٩ حبیب، روح، اب٩ جزیح، زیاد، ثابت ٣ولي  :  راوی

 َ ََِٔي زٔیَاْد أَ٪َّ ث َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٧َََا َرِوْح َحذَّ َ َ ِْ بٓٔيٕ أَ ث٨ََا َیِحیَي ب٩ُِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ رَعَ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِٕذ َحذَّ ًَ ابّٔتا ٣َِولَي 

ٍَ أَبَ  َّطُ َس٤ٔ ََُظ أ٧َ َ َ ِْ ٤َِٟأشي ث٥َُّ َذَِکَ أَ ًَََّي ا ٥َ ُیَش٥ُِّ٠ اٟزَّاُٛٔب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ َِٟحٔذیَث ا صَُزیَِزَة َی   ا

یبن ییحی نب بیبح، رفح، انب رجحی، زاید، اثتب ومیل دبعارلنٰمح انب سیدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامای رکےت ےھت ہک 

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وسار دیپؽ ےنلچ فاےل وک السؾ رکے آےگ اسہقب دحثی ایبؿ یک۔

 ییحی نب بیبح، رفح، انب رجحی، زاید، اثتب ومیل دبعارلنٰمح انب سیدی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دفرسے ےس ذرا یس دجایئ ےک دعب رھپ السؾ رکان اچےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفرسے ےس ذرا یس دجایئ ےک دعب رھپ السؾ رکان اچےہ

     1757    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ وہب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ابو٣وسٰي، ابو٣زی٥، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ اح٤ذب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب اؤیَُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ََِٔي ٣ُ َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َِٟض٤َِذأِيُّ َحذَّ ٌٔیٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي ٣َزَِی٥َ  ي ٣ُوَسي 

 َٗ َِٟت بَِی٨َُض٤َا َطَحَزْة أَِو ٔجَذاْر أَِو َحَحْز ث٥َُّ صَُزیَِزَة  إِٔ٪ َحا َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٠ُِیَش٥ِِّ٠  َٓ اُظ  َْ َ ٥ِ أ ُٛ َٟقَٔي أََحُذ ا  ا٢َ إَٔذا  ـّ ٠ًََِیطٔ أَِی ٠ُِیَش٥ِِّ٠  َٓ ََٟ٘ٔیطُ 

٩ًَِ ا  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد َِٟوصَّأب ب٩ُِ بُِخٕت  ًَِبُذ ا ثَنٔي  اؤیَُة و َحذَّ ٌَ ا٢َ ٣ُ ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٔد  ِْلرَِعَ

٥َ ٣ِٔث٠َطُ َسَواْئ   َوَس٠َّ



 

 

داین، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، اوب ومٰیس ، اوبرممی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج مت ںیم 
 
ادمحنب دیعس ہ

رکے وت اےس السؾ رکے رھپ ارگ دفراؿ الماقت اؿ ےک درایمؿ وکیئ درتخ ای دویار ای رھتپ فریغہ  ےس وکیئ اےنپ اھبیئ ےس الماقت

احلئ وہاجےئ افر رھپ دفابرہ الماقت وہ وت السؾ رکان اچےیہ۔ اعمفہی نب اصحل ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس دبعاولاہب نب تخب ےن نع ایب 

  ایبنل یھب اس یسیج رفاتی ایبؿ یک۔ازلاند نع االرعج نع ایب رہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع نع

داین، انب فبہ، اعمفہی نب اصحل، اوبومٰیس، اوبرممی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
 
 ادمحنب دیعس ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دفرسے ےس ذرا یس دجایئ ےک دعب رھپ السؾ رکان اچےہاکی 

     1758    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًباض ٨ًََی، اسودب٩ ًا٣ز، حش٩ ب٩ ػاٟح، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، سٌیذ ب٩ جبيَ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي  :  راوی

 ٨ًہ حرضت ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

ث٨ََا َضیِ  َحذَّ ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ َػأٟٕح  ٕ َحذَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَِسَودُ ب٩ُِ  ٨َََِٔیُّ َحذَّ ٌَ ِٟ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ًَبَّاْض ا ٩ًَِ َس  ١ٕ

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو ف َّي اہللُ  َّطُ أَتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ ٤ًََُز أ٧َ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٠َِیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ ُجَبيَِ ًَ ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ُط  َٟ بَٕة  ي ٣َِْشُ

١ُ ٤ًَُزُ  ُْ ٠َِی٥ُِٜ أَیَِذ ًَ ََل٦ُ   اٟشَّ

ابعس ربنعی، اوسدنب اعرم، نسح نب اصحل، ، ہملس نب لیھک، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت رمع ریض 

فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر آپ اس فتق اےنپ اکی رجحہ ںیم  اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک

 وہ رشتفی رفام ےھت اوہنں ےن آرک اہک االسلؾ کیلع ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس االسلؾ مکیلع! ایک رمع ریض اہلل اعتیل ہنع دالخ

 اتکس ےہ؟۔

 نب اصحل، ہملس نب لیھک، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت ابعس ربنعی، اوسدنب اعرم، نسح :  رافی



 

 

 رمع ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اچےہاکی دفرسے ےس ذرا یس دجایئ ےک دعب رھپ السؾ رکان 

     1759    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠امی٪ اب٩ ٣ِيَہ، ثابت، حرضت ثابت حرضت ا٧ص رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ََةٔ  ٤ُِِٟٔي نٔي اب٩َِ ا ٌِ ُ٪ َی ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ا٢َ أ٧ََْص أَتَي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ثَابٕٔت 

٠َِیض٥ِٔ  ًَ  ٥َ ََٓش٠َّ بُوَ٪  ٌَ ًَََّي ٤َ٠ُِٔإ٪ َی٠ِ  ٥َ  َوَس٠َّ

دبع اہلل نب ہملسم، امیلسؿ انب  ریغہ، اثتب، رضحت اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک وضحر ارکؾ 

  فآہل فملس ھچک ڑلوکں ےک اپس رشتفی الےئ وج لیھک وکد رےہ ےھت آپ ےن اںیہن السؾ ایک۔یلص اہلل ہیلع

 دبعاہلل نب ہملسم، امیلسؿ انب  ریغہ، اثتب، رضحت اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اکی دفرسے ےس ذرا یس دجایئ ےک دعب رھپ السؾ رکان اچےہ

     1760    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ٣ثني، اب٩ حارث، ح٤یذ :  راوی



 

 

ث٨ََا  َِٟحارٔٔث َحذَّ نٔي اب٩َِ ا ٌِ أْٟذ َی َْ ث٨ََا  َّي َحذَّ ٤َُِٟثن ث٨ََا اب٩ُِ ا َّي اہللُ َحذَّ َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٔ ا٢َ أ٧ََْص ا٧َِتَهي إ َٗ ا٢َ  َٗ ح٤َُِیْذ 

 ٌَ َٗ َٟٕة َو أَِرَس٠َنٔي بٔزَٔسا َٓ َذ بَٔیٔذی  َْ َ ٠َِی٨َا ث٥َُّ أ ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪  ٥َ َوأ٧ََا ََُُل٦ْ فٔي ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٔلَي ٔجَذارٕ ًَ ا٢َ إ َٗ َذ فٔي ه١ِّٔ ٔجَذإر أَِو 

َّي  َِٟیطٔ َحت ٔ ُت إ ٌِ  َرَج

انب ینثم، انب احرث،  دیم رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے اپس آےئ افر ںیم ڑلوکں ںیم ےس 

ای ہک اکی ڑلاک اھت آپ ےن ںیمہ رفامای السؾ۔ رھپ ریما اہھت ڑکپا افر ےھجم اکی طخ دے رک ںیہک اجیھب افر اکی دویار ےک اسےئ ںیم ہی رفام

 دویار یک رطػ رشتفی رفام وہ ےئگ اہیں کت ہک ںیم ولٹ آای۔

 انب ینثم، انب احرث،  دیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں وک السؾ رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿوعروتں وک السؾ رکےن اک 

     1761    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْکب٩ ابوطیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابوحشين، حرضت طہز ب٩ حوغ :  راوی

ُط  ٌَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي حَُشيِٕن َس٤ٔ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ََِتطُ َحذَّ َ َ ِْ و٢ُ أَ ُ٘ ٔ ب٩ِٔ َحِوَطٕب َی ٩ِ٣ٔ َطِضز

٠َِی٨َا ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي نِٔشَوةٕ  َّي اہللُ  ٠َِی٨َا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ًَ  أَِس٤َاُئ اب٨َُِة َیزٔیَذ ٣َزَّ 

اامسء تنب سیدی ےن التبای ہک اوبرکبنب اوبہبیش، ایفسؿ نب  ،ہنی، انب اوبنیسح، رضحت رہش نب وحش ےس رفاتی ےہ ہک اںیہن رضحت 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ںیم ےس ضعب وعروتں ےک اپس ےس ذگرے وت اںیہن السؾ رفامای۔



 

 

 اوبرکبنب اوبہبیش، ایفسؿ نب  ،ہنی، انب اوبنیسح، رضحت رہش نب وحش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذیم اکرففں وک السؾ رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم اکرففں وک السؾ رکےن اک ایبؿ

     1762    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، سہی١ ب٩ ابي ػاٟح :  راوی

ث٨ََا  ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ث٨ََا َح ٍَ َحذَّ ٠ُوا ی٤َُزُّوَ٪ بَٔؼَوا٣ٔ ٌَ َح َٓ  ٔ ا٦ ٔلَي اٟظَّ ٍَ أَبٔي إ ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔي َػأٟٕح  َبُة  ٌِ ُط

 ًَ ث٨ََا  إٔ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َحذَّ َٓ  ٔ ََل٦ ََ َتِبَذُؤص٥ُِ بٔاٟشَّ ا٢َ أَبٔي  َ٘ َٓ ٠ًََِیض٥ِٔ  ُیَش٤ُِّ٠وَ٪  َٓ ٠ًََِیطٔ ٩ِ َرُسو٢ٔ اہللٔٓٔیَضا َنَؼاَری  َّي اہللُ   َػَّ

 ٔٙ ی ٔ ٙٔ اْٟطَّ ٔلَي أَِؿَی وص٥ُِ إ اِؿَْطُّ َٓ  ٔٙ ی ٔ َٟ٘ٔیُت٤ُوص٥ُِ فٔي اْٟطَّ ََل٦ٔ َوإَٔذا  ََ َتِبَذُؤص٥ُِ بٔاٟشَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

گ اؿ ےک رگاج رھگفں صفح نب رمع، ہبعش، لیہس نب ایب اصحل ےتہک ںیہ ہک ںیم اےنپ فادل ےک اسھت کلم اشؾ ےک رفس رپ الکن وت مہ ول

ےک اپس ےس ذگرےن  ےگ نج ںیم اسیعیئ ےھت وت اںیہن السؾ رکےن  ےگ ریمے فادل ےن اہک ہک مت اںیہن ےلہپ السؾ ہن رکف۔ ویکہکن 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی ایبؿ یک ہک آپ ےن رفامای ہک اکرففں وک 

 ؾ رکےن ںیم لہپ ہن رکف افر ارگ مت راہتس ںیم اؿ ےس ولم وت اںیہن گنت رتنی راہتس ےنلچ رپ وبجمر رکدف۔الس

 صفح نب رمع، ہبعش، لیہس نب ایب اصحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اکرففں وک السؾ رکےن اک ایبؿذیم 

     1763    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز اب٩ ٣ش٥٠، ًبذاہلل ب٩ دی٨ار، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ َُّط  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٩ًَِ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ دٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ نٔي اب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ

و ُ٘ ٤ََّا َی إ٧ٔ َٓ ٠َِی٥ُِٜ أََحُذص٥ُِ  ًَ  ٥َ َِٟیُضوَد إَٔذا َس٠َّ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٠َِیُٜ َٗ ًَ ا٦ُ  ا٢َ ٢ُ اٟشَّ َٗ ٠ًََِی٥ُِٜ  وُٟوا َو ُ٘ َٓ  ٥ِ

ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ دٔی  ٩ًَِ ِورٔیُّ  ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ دٔی٨َإر َوَرَواُظ اٟثَّ  ٩ًَِ َذَٟٔک َرَواُظ ٣َأْٟک  َٛ ٠َِی٥ُِٜ أَبُو َداُود َو ًَ ا٢َ ٓٔیطٔ َو َٗ  ٨َإر 

 نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی انب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل

ْم )ینعی مت رپ الہتک

ُک
ْ
ی 
َ ل
َ
غ

ا ُؾ  َ
ّ
س
ل
وہ( وت اس ےک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وکیئ وہیدی ارگ مت ںیم ےس یسک وک السؾ رکے فہ اتہک ایہ

ےن دبعاہلل نب دانیر ےس افر ایفسؿ وثری ےن دبعاہلل نب دانیر ےس وجاب ںیم وہک فمکیلع۔ اامؾ اوبداؤد ےن رفامای ہک اس دحثی وک امکل 

 رفاتی ایک ےہ اس ںیم رفامای ہک فمکیلع۔

 دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی انب ملسم، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ذیم اکرففں وک السؾ رکےن اک ایبؿ

     1764    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، ٗتادہ، حرضت ا٧ص :  راوی

 ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَِػَحاَب ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٧َََا ُط َ َ ِْ ٕٚ أَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َزُِزو ث٨ََا  اُٟوا ٨٠َّٟٔٔبيِّ إٔ٪َّ أَص١َِ َحذَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 



 

 

 ًَ ُٗوُٟوا َو ا٢َ  َٗ ٠ًََِیض٥ِٔ  َٕ ٧َزُدُّ  َِٜی َٓ ٠َِی٨َا  ًَ َٜٔتأب ُیَش٤ُِّ٠وَ٪  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِل ًَائَٔظَة َوأَبٔي  َذَٟٔک رَٔوایَُة  َٛ ا٢َ أَبُو َداُود َو َٗ ٠َِی٥ُِٜ 

ارٔیَّ  َٔ ِِٟٔ نٔي ا ٌِ َة َی ُِٟحَضنٔيِّ َوأَبٔي َبِصَ  ا

رمعفنب رمزفؼ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےن رعض ایک ہک وضحر 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الہ اتکب ںیمہ السؾ رکےت ںیہ وت مہ ےسیک وجاب دںی؟ آپ ےن رفامای ہک وہک فمکیلع افر مت رپ یھب ینعی ارکؾ 

 مت ےن السیتم یک داع یک ےہ وت مت رپ یھب افر ارگ ومت یک دباع یک ےہ ہک وت فہ یھب مت رپ یہ وہ۔ اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ 

 

ہک اس ارگ فاقعة

 اس دحثی وک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت اوبدبعارلنمح ان ینہ افر رضحت اوبرصبہ اافغلری ےن رفاتی ایک ےہ۔ رطح

 رمعفنب رمزفؼ، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتق السؾ رکان اچےیہ سلجم ےس اےتھٹ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 سلجم ےس اےتھٹ فتق السؾ رکان اچےیہ

     1765    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذب٩ ح٨ب١، ٣شذد، بْش ب٩ ٣ٔـ١، اب٩ ًحَل٪، ٣ََ٘ی، ٣شذد، سٌیذ ب٩ ابوسٌیذ ٣ََ٘ی حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

 ًَ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٨َٔیأ٪ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َی ََ َحذَّ ا َٗ ْد  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُشذَّ ْد َحذَّ ا٢َ ٣َُشذَّ َٗ ََُٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ِ ا

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ََُٔیُّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕذ ا ٌٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي َس ٤َِِٟح٠ٔٔص َس ٔلَي ا ٥ِ إ ُٛ ٥َ إَٔذا ا٧َِتَهي أََحُذ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ي اہللُ 

 ٔ ة َّٙ ٩ِ٣ٔ اِْلَٔخَ ٠َِیَشِت اِْلُولَي بٔأََح َٓ ٠ُِیَش٥ِِّ٠  َٓ و٦َ  ُ٘ إَٔذا أََراَد أَِ٪ َی َٓ ٠ُِیَش٥ِِّ٠  َٓ 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےن ادمحنب لبنح، دسمد، رشب نب لضفم، انب الجعؿ، ربقمی، دسمد، دیعس نب اوبدیعس ربقمی 



 

 

رفامای ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک بج مت ںیم ےس وکیئ صخش سلجم متخ رک ےک اےھٹ وت اےس اچےیہ ہک السؾ 

 رکے ویکہکن الہپ السؾ دفرسے السؾ ےس زایدہ انمبس افر رضفری ںیہن۔

، انب الجعؿ، ربقمی، دسمد، دیعس نب اوبدیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ادمحنب لبنح، دسمد، رشب نب لضفم :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 االسلؾ کیلع ےک اجبےئ کیلع االسلؾ انہک اندنسپدیہ ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اجبےئ کیلع االسلؾ انہک اندنسپدیہ ےہ االسلؾ کیلع ےک

     1766    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْکب٩ ابوطیبہ، ابوْاٟذ اح٤ز، ابؤُار، ابوت٤ی٤ہ جہیَّم، حرضت ابوجزی اٟہحیَّم :  راوی

أٟٕذ  َْ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ َحذَّ َٗ ُِٟضَحِیَّٔمِّ  ٩ًَِ أَبٔي ُجَزٓیٕ ا ُِٟضَحِیَّٔمِّ  ٩ًَِ أَبٔي َت٤ٔی٤ََة ا إر  َٔ ٩ًَِ أَبٔي ُٔ اِْلَِح٤َزُ 

َّي ًَ  أََتِیُت ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ إٔ٪َّ  َٓ ََل٦ُ  ٠َِیَک اٟشَّ ًَ  ١ِ ُ٘ ََ َت ا٢َ  َٗ ََل٦ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠َِیَک اٟشَّ ًَ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ََل٦ُ اہللُ  ٠َِیَک اٟشَّ

٤َِِٟوتَي ُة ا  َتٔحیَّ

ی رفامےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 م
 ح ب
لہ
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 م
خ ہ ب
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مب

 

ت

ملس اوبرکبنب اوبہبیش، اوباخدل ارمح، اوبافغر، اوب

ِ آپ ےن رفامای ہک کیلع
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  االسلؾ تم وہک ویکہکن ہی وت رمدفں اک السؾ ےہ۔ےک اپس احرض وہا وت ںیم ےن اہک 

ی :  رافی

 م
 ح ب
لہ

ی، رضحت اوبرجی ا

 م
خ ہ ب

 مہ 
مب

 

ت

 اوبرکبنب اوبہبیش، اوباخدل ارمح، اوبافغر، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اتکس ےہبس یک رطػ ےس اکی یہ آدیم وجاب دے 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 بس یک رطػ ےس اکی یہ آدیم وجاب دے اتکس ےہ

     1767    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حش٩ ب٩ ًَّي ًبذا٠٤ٟک ب٩ ابزاہی٥ حذی، سٌیذب٩ ْاٟذ ْزاعي، ًبذاہلل ب٩ ٣ٔـ١، ًبیذاہلل ب٩ ابورآٍ،  :  راوی

 ٨ًہ ب٩ ابي كاٟب حرضت ًَّي رضي اہلل تٌالي

أٟٕذ ا َْ ٌٔیُذ ب٩ُِ  ث٨ََا َس یُّ َحذَّ ُِٟحذِّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ًَِبُذ ا ث٨ََا  ًََّٓٔيٕ َحذَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَِبُذ اہللٔ َحذَّ ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ُِٟخزَاعٔيُّ 

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ أَبٔي َرآ ١ٔ َحذَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ًََّٓٔيٕ  ب٩ُِ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ُط ا ٌَ َٓ ا٢َ أَبُو َداُود َر َٗ ٨ُِط  ًَ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ أَبٔي كَأٟٕب َرضَٔي اہللُ 

ُِٟح٠ُؤض أَِ٪ یَزُدَّ أََحُذص٥ُِ  ٩ًَِ ا ًَةٔ إَٔذا ٣َزُّوا أَِ٪ یَُش٥َِّ٠ أََحُذص٥ُِ َویُِحزُٔئ  َِٟح٤َا ٩ًَِ ا ا٢َ یُِحزُٔئ  َٗ 

دحی، دیعسنب اخدل زخایع، دبعاہلل نب لضفم، دیبع اہلل نب اوبراعف، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل نسح نب یلع دبعاکلمل نب اربامیہ 

ہنع نب ایب عابل ےس افر اامؾ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک رضحت نسح نب یلع ےن اےس رموفاع رفاتی ایک ےہ رمفی ےہ ہک امجتع ارگ 

  وہےئ ولوگں ںیم ےس اکی وجاب دے دے وت اکیف ےہ۔سگرے افر اؿ ںیم ےس اکی آدیم السؾ رکے وت اکیف ےہ افر ےھٹیب

نسح نب یلع دبعاکلمل نب اربامیہ دحی، دیعسنب اخدل زخایع، دبعاہلل نب لضفم، دیبعاہلل نب اوبراعف، رضحت یلع ریض  :  رافی

 اہلل اعتیل ہنع نب ایب عابل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اصمہحف رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اصمہحف رکےن اک ایبؿ

     1768    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًو٪، ہظی٥، ابوب٠خ، زیذ ابوح٥ٜ ٨ًزی، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَازٕٔب  ََأئ ب٩ِٔ  َ َِٟ ٩ًَِ ا ٨َزٔیِّ  ٌَ ِٟ ٥َٜٔ ا َِٟح ٩ًَِ َزیِٕذ أَبٔي ا ٩ًَِ أَبٔي ب٠َِٕخ  ٧َََََا صَُظِی٥ْ  ِْ ِوٕ٪ أَ ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ًَ

زَّ َوَج١َّ َو  ًَ َحا َوَح٤َٔذا اہللَ  َٓ َتَؼا َٓ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪  َِٟتَقي ا ٥َ إَٔذا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َُٟض٤َاَػَّ اُظ ُرُٔفَ  رَفَ ِِ  اِسَت

، زدی اوبمکح  یزی، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
 
ج

ی ل

رمعفنب وعؿ، میشہ، اوب

 رفغمت وہ اجےئ یگ۔ فملس ےن رفامای ہک بج دف املسمؿ وت ں افر آسپ ںیم اصمہحف رکںی افر اہلل یک رعتفی افر اافغتسر رکںی وت اؿ یک

، زدی اوبمکح  یزی، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی
 
ج

ی ل

 رمعفنب وعؿ، میشہ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اصمہحف رکےن اک ایبؿ

     1769    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْکب٩ ابوطیبہ، ْاٟذ، اب٩ ٤٧يَ، اج٠ح، ابواسحاٚ، حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ًَ  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٩ًَِ اِْلَِج٠َٔح   ٕ أٟٕذ َواب٩ُِ ٤َُ٧يَِ َْ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٩ِ َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ََأئ  َ َِٟ ا

 ِٔ ِب١َ أَِ٪ َی َٗ َُٟض٤َا  ََّ ُرُٔفَ  ٔ َحأ٪ إ َٓ َیَتَؼا َٓ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٤َٔ٠ئِن َی٠َِتَ٘ٔیأ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  اَػَّ َٗ ٔ  تََ

ج، اوبااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب ےس رمفی ےہ ہک روس

ح ل

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکبنب اوبہبیش، اخدل، انب ریمن، ا

 رفامای ہک دف املسمؿ ںیہن ےتلم افر اصمہحف رکےت ںیہ  رگ ہی ہک دجا وہےن ےس ےلہپ یہ اؿ یک رفغمت رک دی اجیت ےہ۔



 

 

ج، اوبااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

ح ل

 اوبرکبنب اوبہبیش، اخدل، انب ریمن، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اصمہحف رکےن اک ایبؿ

     1770    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ح٤یذ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اہلل  :  راوی

ا َجاَئ أَص١ُِ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ث٨ََا ح٤َُِیْذ  اْد َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحذَّ َٗ َِٟی٩ٔ٤َ  ا

٢ُ ٩ِ٣َ جَ  َِٟی٩ٔ٤َ َوص٥ُِ أَوَّ ِذ َجائ٥َُِٜ أَص١ُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َحةٔ َػَّ َٓ ٤َُِٟؼا  اَئ بٔا

ومیس نب اامسلیع، امحد،  دیم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج الہ نمی وضحر ارکؾ ےک اپس آےئ وت 

 آپ ےن رفامای ہک اہمترے اپس نمی ےک ولگ آےئ ںیہ افر فہ بس ےس ےلہپ ولگ ںیہ وہنجں ےن اصمہحف ایک۔

 د،  دیم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنعومٰیس نب اامسلیع، امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےلگ ےنلم اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ےلگ ےنلم اک ایبؿ

     1771    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ابوحشين ْاٟذ ب٩ ذٛوا٪، ایوب ب٩ بظيَ ب٩ ٌٛب اٌٟذوی :  راوی

٩ًَِ أَیُّ  َواَ٪  ِٛ أَٟذ ب٩َِ َذ َْ نٔي  ٌِ ُِٟحَشئِن َی ٧َََا أَبُو ا َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٕب َحذَّ ٌِ َٛ ٔ ب٩ِٔ  وَب ب٩ِٔ بَُظيَِ

٩ًَِ َرجُ  َذؤیِّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ َحٔذیٕث ٩ِ٣ٔ حَ ا ََٟک  َ ِّي أُرٔیُذ أَِ٪ أَِسأ ِٔ ا٦ٔ إ ََ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِّ ا٢َ ْٔلَبٔي َذٓرٕ َحِیُث ُسي َٗ َُّط  ٨ًََزََة أ٧َ ٔذیٔث َرُسو٢ٔ ١ٕ ٩ِ٣ٔ 

َِٟیَص  َُّط  ٠ُُِٗت إ٧ٔ ا  ََّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ رٔسً ٔ َََُٔک بٔطٔ إ ِْ ُ ا٢َ إّٔذا أ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠َِیطٔ  اہللٔ َػَّ ًَ َّي اہللُ  ٕ َص١ِ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ برٔٔسٓ

٥ِ أَ  َٟ ٔلَيَّ َذاَت یَِو٦ٕ َو َث إ ٌَ َحنٔي َوَب َٓ ََّ َػا ٔ مُّ إ َٗ َٟ٘ٔیُتطُ  ا٢َ ٣َا  َٗ َٟ٘ٔیُت٤ُوُظ  ٥َ ُیَؼآُٔح٥ُِٜ إَٔذا  َّطُ َوَس٠َّ ََُِٔت أ٧َ ِْ ُ ا ٔجئُِت أ َّ٤٠َ َٓ ٩ِ فٔي أَصَِّٔي  ُٛ

 َ أ َٓ ََا٧َِت ت٠َِٔک أَِجَوَد َوأَِجَودَ أَِرَس١َ لٔي  َٓ َِٟتز٣ََنٔي  ا َٓ  ٔ یزٔظ ًَََّي رَسٔ  َتِیُتطُ َوصَُو 

ومیس نب اامسلیع، امحد، اوبنیسح اخدل نب ذوکاؿ، اویب نب س ری نب بعک ادعلفی اکی  یزی آدیم ےس رفاتی رکےت ںیہ اس ےن 

ںیم آپ ےس اکی دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اوبذر ریض اہلل اعتیل ہنع ےس بج فہ کلم اشؾ ےلچ ےئگ ےھت اہک ہک 

راز  ابرے ںیم وپانھچ اچاتہ وہں اوبذر ےن رفامای ہک بت وت ںیم ےھجت رضفر التبؤں اگ االہی ہک فہ وکیئ راز یک ابت ہن وہ ںیم ےن اہک ہک فہ

 رکےت ےھت؟ اوبذر ےن رفامای ہک ںیم یھبک یھب آپ ےس ںیہن ےہ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج آپ ےس ےتلم وت اصمہحف

ںیہن الم  رگ ہی آپ ےن ھجم ےس اصمہحف رفامای ہک اکی رفز آپ ےن ےھجم الباجیھب ںیم اےنپ رھگفاولں ےک اسھت ںیہن اھت بج ںیم آای وت 

 سپ ںیم آپ ےک اپس آای آپ اےنپ پ ت رپ ےھجم التبای ایگ ہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم البےن ےک ےیل آدیم اجیھب

 رشتفی رفام ےھت آپ ےن ےھجم اےنپ ےس اٹپل ایل سپ فہ تہب دمعہ اھت، تہب دمعہ اھت۔

 ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اوبنیسح اخدل نب ذوکاؿ، اویب نب س ری نب بعک ادعلفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امیظعت یسک ےک ےیل ڑھکے وہان

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امیظعت یسک ےک ےیل ڑھکے وہان

     1772    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

رضي اہلل تٌالي  حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، سٌذ ب٩ ابزاہی٥، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ، حرضت ابوسٌیذ اٟخذری :  راوی

 ٨ًہ

 ٕٕ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی ذٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ث٨ََا َح ُِٟخِذرٔیِّ َحذَّ ٌٔیٕذ ا ٩ًَِ أَبٔي َس  

َِٟیطٔ  ٔ ٕذ أَِرَس١َ إ ٌِ ًَََّي ح٥ُِٜٔ َس ا ٧َزَُٟوا  َّ٤َٟ یَِوَة  َّي  أَ٪َّ أَص١َِ َُقَ ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َ٘ َٓ ٤ََز  ِٗ ًَََّي ح٤َٔإر أَ ََٓحاَئ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

َّي ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َذ إ ٌَ َٗ َّي  َحاَئ َحت َٓ  ٥ِ ُٛ ٔ يَِ َْ ٔلَي  ٥ِ أَِو إ ُٛ ٔلَي َسیِّٔذ ُٗو٣ُوا إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اہللُ   اہللُ 

صفح نب رمع، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوباامہم نب لہس نب فینح، رضحت اوبدیعس ادخلری ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ونب رقہظی 

بج رضحت دعس نب اعمذ ےک مکح رپ آےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن الب اجیھب اھت وت رضحت دعس اکی دیفس دگےھ 

ےئ وت روسؽ اہلل ےن رفامای ہک اےنپ رسدار یک میظعت ےک ےیل ڑھکے وہاجؤ رفامای اےنپ ںیم ےس اکی رتہب صخش ےک رپ وسار رشتفی ال

 ےیل ڑھکے وہاجؤ یتح ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھٹیب ےئگ۔

  ادخلری ریض اہلل اعتیل ہنعصفح نب رمع، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اوباامہم نب لہس نب فینح، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امیظعت یسک ےک ےیل ڑھکے وہان

     1773    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 جٌرف، طٌبہ، ٣ح٤ذب٩ بظار، ٣ح٤ذ ب٩ :  راوی

ا کَاَ٪ ََقٔ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحٔذیٔث  َبَة بَٔضَذا ا ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُذ ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحذَّ ُذ ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ٤َِِٟشحٔٔذ  یّبا ٩ِ٣ٔ ا

 ٥ِ ُٛ ٔلَي َسیِّٔذ ُٗو٣ُوا إ  َِٟٔأَِنَؼارٔ 

اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک بج دعس دجسم وبنی ےک رقبی آےئگ وت دمحمنب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اس دنس ےس یھب 



 

 

 آپ ےن ااصنر ےس رفامای ہک اےنپ رسدار یک رطػ ڑھکے وہاجؤ۔

 دمحمنب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 امیظعت یسک ےک ےیل ڑھکے وہان

     1774    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حش٩ ب٩ ًَّي، اب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ارسائی١، ٣یرسہ ب٩ حبیب، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو ًائظہ ب٨ت ك٠حہ، حرضت  :  راوی

 ا٦ ا٤ٟو٨٣ين ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ

٩ًَِ ٣َیِ  ائٔی١ُ  ٧َََا إرِٔسَ َ َ ِْ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَ ََ َحذَّ ا َٗ إر  ًََّٓٔيٕ َواب٩ُِ َبظَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َحذَّ ٩ًَِ ا َة ب٩ِٔ َحبٔیٕب  رَسَ

ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ًَائَٔظَة ب٨ِٔٔت ك٠ََِحَة   ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ َِٟت ٣َا َرأَیُِت أََحّذا کَاَ٪ أَِطَبَط َس٤ِّتا  ب٩ِٔ  ا َٗ ََّضا  ٨ًََِضا أ٧َ

٢َّ بَٔزُسو٢ٔ  َِٟضِذَی َواٟذَّ ٤َِت َوا َِٟحَش٩ُ اٟشَّ ٥ِ یَِذُِکِ ا َٟ ٣ّا َو َِٟحَش٩ُ َحٔذیّثا َولََکَ ا٢َ ا َٗ ًَ َو ٠َِیطٔ  َوَصِذّیا َوَد ًَ َّي اہللُ  اہللٔ َػَّ

اك٤ََٔة َِکَّ  َٓ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ب٠َََّضا َوأَِج٠ََشَضا فٔي ٣َحِ َوَس٠َّ َٗ َذ بَٔیٔذَصا َو َْ َ أ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ا٦َ إ َٗ ٠ًََِیطٔ  ٠َِت  َْ ٠ٔٔشطٔ َوکَاَ٪ ٦َ اہللُ َوِجَضَضا کَا٧َِت إَٔذا َد

ب٠ََِّتطُ َوأَِج٠ََشِتطُ فٔي ٣َِح٠ٔٔشَضا َ٘ َٓ  ٔ َذِت بَٔیٔذظ َْ َ أ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ا٣َِت إ َٗ ٠َِیَضا  ًَ  ١َ َْ  إَٔذا َد

، انب اشبر، امثعؿ نب رمع، ارسالیئ، رسیمہ نب بیبح، اہنمؽ نب رمعف اعہشئ تنب ب ہح، رضحت اؾ اوملنینم اعہشئ ریض نسح نب یلع

اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اچؽ نلچ، وگتفگ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس بس ےس زایدہ 

 داھکی بج فہ آپ ےک اپس رشتفی الںیت وت آپ ڑھکے وہاجےت اؿ یک رطػ اؿ اکاہھت اشمہب رضحت افہمط ےک یسک وک ںیہن

ڑکپےت اںیہن وبہس دےتی افر اںیہن اینپ اخص تسشن رپ اھٹبےت افر بج آپ اؿ ےک اپس رشتفی الےت وت فہ یھب آپ یک رطػ 

 ڑھکی وہںیت آپ وک وبہس دںیتی افر آپ وک اینپ ہگج رپ الھٹبںیت۔

یلع، انب اشبر، امثعؿ نب رمع، ارسالیئ، رسیمہ نب بیبح، اہنمؽ نب رمعف اعہشئ تنب ب ہح، رضحت اؾ اوملنینم نسح نب  :  رافی



 

 

 اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابپ اک افالد وک وبہس دانی

 ایبؿادب اک  :   ابب

 ابپ اک افالد وک وبہس دانی

     1775    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ، اَقَ ب٩ حابص، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٠ًََِیطٔ َحذَّ َّي اہللُ  ََ ب٩َِ َحابٕٔص أَبَِصَ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ اِْلََِقَ أَبٔي َس٤َ٠ََة 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ُِت َصَذا بَٔواحٕٔذ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ َٓ َٟٔذ ٣َا  َِٟو ّة ٩ِ٣ٔ ا ًََْشَ ا٢َ إٔ٪َّ لٔي  َ٘ َٓ ١ُ حَُشِی٨ّا  بِّ َ٘ ٥َ َوصَُو یُ َّ َوَس٠َّ ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ي اہللُ 

ََ یُزَِح٥ُ  ََ یَزَِح٥ُ   ٥َ ٩ِ٣َ  َوَس٠َّ

دسمد، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ، ارقع نب احسب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ارقع نب 

ںیہ ارقع ےن اہک ہک ریمے دس ڑلےک احسب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ رضحت نسح وک وبہس دے رےہ 

 ںیہ ںیم ےن وت اؿ ںیم ےس یسک ےک اسھت ہی ںیہن ایک وت روسؽ اہلل ےن رفامای ہک وج رمح ںیہن رکات اس رپ رمح ںیہن ایک اجات ۔

 دسمد، ایفسؿ، زرہی، اوبہملس، اوبرہریہ، ارقع نب احسب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ابپ اک افالد وک وبہس دانی



 

 

     1776    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 تٌالي ٨ًہ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ہظا٦ ب٩ رعوہ، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل  :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  َوَة أَ٪َّ  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ٧َََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّي َحذَّ نٔي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٌِ ا٢َ َت َٗ  ث٥َُّ 

ِذ أ٧َِز٢ََ  َٗ إٔ٪َّ اہلَل  َٓ ًَائَٔظُة  ی َیا  ٥َ أَبِْٔشٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّٔي َرأَِض َرُسو٢ٔ اہللُ  بِّ َ٘ َٓ ُٗومٔي  ا٢َ أَبََواَی  َ٘ َٓ آَ٪  ُِِٟقِ ٠َِیَضا ا ًَ أَ  ًُِذَرٔک َوََقَ

٤َا ُٛ ََ إٔیَّا زَّ َوَج١َّ  ًَ ٠ُِت أَِح٤َُذ اہللَ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   اہللٔ َػَّ

ہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ومیس نب اامسلیع، امحد، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل

ےن رفامای ہک اے اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ںیہمت اشبرت وہ رک کشیب اہلل ےن اہمترا ذعر انزؽ رفام دای ےہ افر آپ ےن اؿ وک رقآؿ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس رابرک وک وبہس دف وت  رکمی یک آایت زپھ رک انسںیئ ریمے فادلنی ےن اہک ہک ڑھکی وہ اجؤ افر روسؽ اہلل یلص

 ںیم ےن اہک ہک ںیم اہلل زعفلج یک رعتفی رکیت وہں ہن ہک اہمتری۔

 ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفونں آوھکنں ےک درایمؿ )اشیپین( رپ وبہس دےنی اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 دفونں آوھکنں ےک درایمؿ )اشیپین( رپ وبہس دےنی اک ایبؿ

     1777    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 طٌبي ابوبْکب٩ ابوطیبہ، ًَّي ب٩ ٣ش٬ز، اج٠ح، :  راوی

ٔبيِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ أَِج٠ََح   ٕ ًََّٔيُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ رَفَ  َحذَّ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َت٠َقَّي َج ًَ َّي اہللُ  َػَّ



 

 

ًَِی٨َِیطٔ  ب١ََّ ٣َا بَيَِن  َٗ َِٟتز٣ََُط َو ا َٓ  ب٩َِ أَبٔي كَأٟٕب 

ج، یبعش ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت رفعج نب ایب عابل ےس ےلم وت اوبرکبنب

ح ل

رر، ا
ھ
مش

 اوبہبیش، یلع نب 

 اںیہن آےنپ اٹپل ایل افر اؿ یک اشیپین رپ وبہس دای۔

ج، یبعش :  رافی

ح ل

رر، ا
ھ
مش

 اوبرکبنب اوبہبیش، یلع نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راسخر رپ وبہس دےنی اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راسخر رپ وبہس دےنی اک ایبؿ

     1778    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوبْکب٩ ابوطیبہ، ٣ٌت٤ز، ایاض ب٩ د١ًٔ :  راوی

ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ  َِٟحَش٩ٔ َحذَّ ذَّ ا َْ ب١ََّ  َٗ َة  ا٢َ َرأَیُِت أَبَا َنرِضَ َٗ  ١ٕ َٔ ٩ًَِ إٔیَأض ب٩ِٔ َدُِ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًََّٓٔيٕ  ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ب٩ِٔ 

ََل٦  ٠ًََِیض٤َٔا اٟشَّ

ل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبرصنہ وک داھکی ہک اوہنں ےن رضحت نسح 
ؼف

ریض اہلل اعتیل ہنع ےک اوبرکبنب اوبہبیش، رمتعم، اایس نب د

 راسخر وک وبہس دای۔

ل :  رافی
ؼف

 اوبرکبنب اوبہبیش، رمتعم، اایس نب د

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 راسخر رپ وبہس دےنی اک ایبؿ

     1779    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاہلل ب٩ سا٥ٟ، ابزاہی٥ ب٩ یوسٕ، ابواسحاٚ، حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ََأئ  َ َِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔیطٔ   َٕ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ یُوُس ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ َحذَّ ًَ ث٨ََا  ٠ُِت َحذَّ َْ ا٢َ َد ٢َ ٣َا  َٗ ٍَ أَبٔي بَِْکٕ أَوَّ ٣َ

 َٛ ََٟضا  ا٢َ  َ٘ َٓ أََتاَصا أَبُو بَِْکٕ  َٓ ِذ أََػابَِتَضا حَُّمَّ  َٗ ْة  ٌَ ٔ َلح ـِ ًَائَٔظُة اب٨َُِتطُ ٣ُ إَٔذا  َٓ ٤َِٟٔذی٨ََة  ٔذ٦َ ا َصاَٗ ذَّ َْ ب١ََّ  َٗ ُة َو َٕ أ٧َِٔت یَا ب٨َُیَّ  ِی

ء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتیل ہنع ےک دبع اہلل نب اسمل، اربامیہ نب ویفس، اوبااحسؼ، رضحت ربا

اسھت آای بج فہ ےلہپ لہپ دمہنی ہبیط آےئ وت اؿ یک اصزبحادی رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع یٹیل وہیئ یھت افر اںیہن اخبر ےن 

 راسخر رپ وبہس دای۔آریھگا اھت وت اوبرکب اؿ ےک اپس آےئ افر اؿ ےس اہک ہک اے ریمی  یٹی افر اؿ ےک 

 دبعاہلل نب اسمل، اربامیہ نب ویفس، اوبااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہھت رپ وبہس دےنی اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اہھت رپ وبہس دےنی اک ایبؿ

     1780    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ یو٧ص، زہيَ، یزیذ ب٩ ابوزیاد، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ابوٟیَّي، حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

 ٕ ث٨ََا َیزٔیُذ ب٩ُِ أَبٔي زٔیَاد َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ًَِبَذ اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َحذَّ ثَطُ أَ٪َّ  َِٟیََّي َحذَّ ًَِبَذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔي  أَ٪َّ 

ب٨َ٠َِّا یََذظُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  نٔي ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٌِ ََٓذ٧َِو٧َا َی ا٢َ  َٗ ّة  ثَُط َوَذَِکَ ٗٔؼَّ  َحذَّ



 

 

نب اوبیلیل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک اوہنں ےن  ادمحنب ویسن، زریہ، سیدی نب اوبزاید، دبعارلنٰمح

 اکی فاہعق ایبؿ ایک اس ںیم رفامای ہک سپ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی وہےئگ افر آپ ےک دتس رابرک رپ وبہس دای۔

 ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنعادمحنب ویسن، زریہ، سیدی نب اوبزاید، دبعارلنٰمح نب اوبیلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسج ےک یسک افر ہصح رپ وبہس دانی

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 مسج ےک یسک افر ہصح رپ وبہس دانی

     1781    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٤ًزوب٩ ًو٪، ْاٟذ، حؼين، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ ابوٟیَّي، حرضت اسیذ ب٩ حـيَ :  راوی

٩ًَِ أَُسِیٔذ ب٩ِٔ  َِٟیََّي  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي   ٩ًَِ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  أْٟذ  َْ ٧َََا  َ َ ِْ ِوٕ٪ أَ ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٕ َحذَّ يَِ ـَ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ   حُ

 َ٠ًَ َّي اہللُ  ٨َُط ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ٌَ َل َٓ ٔحُُٜض٥ِ  ـِ ِو٦َ َوکَاَ٪ ٓٔیطٔ ٣ٔزَاْح بَِی٨َا ُی َ٘ ِٟ ُث ا ا٢َ بَِی٤َ٨َا صَُو یَُحذِّ ا٢َ َٗ َ٘ َٓ  ٕ ود ٌُ تٔطٔ بٔ أُصَ َْ ٥َ فٔي  ِیطٔ َوَس٠َّ

٤ٔیّؼ  َٗ ٠َِیَک  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ا٢َ اِػَلََِٔ  َ٘ َٓ ٨َُط أَِػََِِٔٔي  ـَ َٓاِحَت ٤ٔیٔؼطٔ  َٗ  ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ ٤ٔیْؽ ََفَ َٗ ًَََّيَّ  َِٟیَص  ا َو

٤ََّا أََرِدُت َصَذا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِظَحطُ  َٛ  ١ُ بِّ َ٘ ١َ ُی ٌَ  َوَج

اکی ااصنری احصیب ںیہ رفامےت ںیہ ہک فہ اینپ وقؾ ےس رمعفنب وعؿ، اخدل، نیصح، دبعارلنٰمح نب اوبیلیل، رضحت ادیس نب ریضح وج 

وگتفگ رک رےہ ےھت زماح فذماؼ اؿ ےک درایمؿ لچ راہ اھت فہ اہن رےہ ےھت ہک ولوگں وک روسؽ اہلل ےن اؿ یک وکھک ںیم زکلی ےس امرا 

مسج رابرک رپ صیمق ےہ بج ہک اوہنں ےن اہک ہک ےھجم دبہل دےیجی آپ ےن رفامای ہک ےل دبہل ےل ےیل۔ اوہنں ےن اہک ہک آپ ےک 

ریمے مسج رپ صیمق ںیہن یھت وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ صیمق رابرک ااھٹیئ وت فہ اس ےس ٹپل ےئگ افر آپ ےک 

ےس دبہل ےنیل اک وت  ولہپےئ رابرک وک وبہس دےنی  ےگ ہک افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما یہی دصقم اھت ہک افر ہن آپ



 

 

 یوصر یھب ںیہن رکاتکس۔

 رمعفنب وعؿ، اخدل، نیصح، دبعارلنٰمح نب اوبیلیل، رضحت ادیس نب ریضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اٹگن رپ وبہس دےنی اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رپ وبہس دےنی اک ایبؿاٹگن 

     1782    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًیسي، ٣ْطب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، ا٦ ابا٪ ب٨ت اٟوداَ ب٩ زارَ اپ٨ے دادا زارَ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ََْطُ  َٔ َحذَّ بَّا ُذ ب٩ُِ ًٔیَسي ب٩ُِ اٟلَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحذَّ  َٕ َٔ ب٩ِٔ َزارٔ َِٟوازٔ ثَِتنٔي أ٦ُُّ أَبَاَ٪ ب٨ُِٔت ا ُٙ َحذَّ ٨ًَِ َ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِْل ًَ ب٩ُِ 

 ٔ ٨َ٠ِا ٧َتََباَدُر ٩ِ٣ٔ َرَواح ٌَ َح َٓ ٤َِٟذٔی٨ََة  ٔذ٨َ٣ِا ا َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِیٔص  َ٘ ِٟ ِبٔذ ا ًَ ٔذ  ِٓ َٕ َوکَاَ٪ فٔي َو َصا َزارٔ ١ُ یََذ ا٨َّٟٔبيِّ ٔجذِّ بِّ َ٘ ُ٨ َٓ َّي  ٨َٔ٠ا  َػَّ

 ُ ٠َبَٔص ثَِوبَِیطٔ ث َٓ ًَِیبََتُط  َّي أَتَي  ٨ِ٤ُِٟٔذُر اِْلََطخُّ َحت ا٢َ َوا٧َِتَوَز ا َٗ ٥َ َورِٔج٠َطُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّي اہللُ  ٥َّ أَتَي ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ِٟح٥ُ٠ِٔ  ُض٤َا اہللُ ا ٠ََّتئِن یُٔحبُّ َْ َُٟط إٔ٪َّ ٓٔیَک  ا٢َ  َ٘ ا٢َ ب١َِ  َٓ َٗ ٠َِیض٤َٔا  ًَ ُٙ بٔض٤َٔا أ٦َِ اہللُ َجَب٠َنٔي  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧ََا أََتَخ٠َّ َٗ َواِْل٧ََاةُ 

َتئِن یُٔحبُُّض٤َا اہللُ َوَرُسوُٟطُ  َّ٠ َْ ًَََّي  َّٟٔذی َجَب٠َنٔي  َِٟح٤ُِذ ِهَّلِل ا ا٢َ ا َٗ ٠َِیض٤َٔا  ًَ  اہللُ َجَب٠ََک 

ارلنٰمح، اؾ اابؿ تنب اولداع نب زارع اےنپ دادا زارع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی رکیت ںیہ افر فہ فدف دمحم نب یسیع، رطمنب دبع

دبعاسیقل ںیم اشلم ےھت فہ ےتہک ںیہ بج مہ دمہنی آےئ وت مہ ولگ اینپ وسارویں ےس دلجی دلجی ارتےن  ےگ افر روسؽ اہلل یلص 

ہس دےنی  ےگ افر ذنماالعجش ااظتنر رکےت رےہ افر اینپ رھٹگی ےک اپس آےئ افر ڑپکے اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت افر اپؤں وک وب

نہپ ےیل رھپ روسؽ اہلل ےک اپس آےئ وت آپ ےن اؿ ےس رفامای ہک کشیب ریتے ادنر دف اعدںیت ںیہ ںیہنج اہلل اعتیل دنسپ رفامےت ںیہ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ہی دف اعدںیت ںیم ےن وخد اایتخر یک ںیہ ای اہلل ےن ربدابری افر  عاتن دیجنسیگ۔ ذنمر ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص 

ںیہ۔ ذنمر ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اہک ہک امتؾ رعتفی  ریمی تلبج ںیم ہی ریھک ںیہ رفامای ہک ہکلب اہلل ےن اہمتری رستش ںیم ہی ریھک



 

 

 اہلل افر اہلل اک روسؽ وبحمب رےتھک ںیہ۔ اہلل ےک ےیل سج ےن ریمی رستش ںیم ہی دفونں اعدںیت رھک دی ںیہ ںیہنج

 دمحم نب یسیع، رطمنب دبعارلنٰمح، اؾ اابؿ تنب اولداع نب زارع اےنپ دادا زارع ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رپ وبہس دےنی اک ایبؿاٹگن 

     1783    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ٣ش٥٠، ٫ظا٦ ب٩ ح٤اد، زیذ ب٩ وہب، حرضت ابوذر :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ َحذَّ اْد ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ  َحذَّ  ٪َ ٨َٔیأ٪ اب٩َِ أَبٔي ُس٠َامِیَ ٌِ ادٕ َی ٩ًَِ َح٤َّ

َذیِ  ٌِ َِّیَک َوَس َٟب ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أَبَا َذٓرٕ  َّي اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ   َک یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوأ٧ََا َٓٔذاُؤَک َوصِٕب 

امحد، ملسم، اشھؾ نب امحد، زدی نب فبہ، رضحت اوبذر رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومیس نب اامسلیع، 

 اے اوبذر ںیم ےن اہک ںیم احرض وہں افر آپ اعسدت دنم وہ ای روسؽ اہلل ںیم آپ رپ دفا وہاجؤں۔

 ، رضحت اوبذرومٰیس نب اامسلیع، امحد، ملسم، اشھؾ نب امحد، زدی نب فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک وک ہی داع دانی ہک اہلل اعتیل اہمتری آںیھکن ڈنھٹی رےھک

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک وک ہی داع دانی ہک اہلل اعتیل اہمتری آںیھکن ڈنھٹی رےھک



 

 

     1784    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٤٠ہ ب٩ طبیب، ًبذاٟززاٚ، ٣ٌََ، ٗتادہ، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ٔ أَ٪َّ ٤ًِٔزَ  َُئَِظ َتاَدَة أَِو  َٗ  ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحذَّ و٢ُ فٔي اَ٪ ب٩َِ حَُؼيِٕن َحذَّ ُ٘ ٨َّا َن ُٛ ا٢َ  َٗ

بِ  ًَ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َذَٟٔک  ا کَاَ٪ اِْلِٔسََل٦ُ ٧ُضٔی٨َا  َّ٤٠َ َٓ ٥ِ َػَباّحا  ٌٔ ًَِی٨ّا َوأَِن ٥َ اہللُ بَٔک  ٌَ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ أَِن ُظ أَِ٪ ا ٤َْز یُِْکَ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ  ٔٚ ا ُذ اٟزَّزَّ

ََ بَأَِض أَ  ًَِی٨ّا َو ٥َ اہللُ بَٔک  ٌَ و٢َ اٟزَُّج١ُ أَِن ُ٘ ًَِی٨ََک َی ٥َ اہللُ  ٌَ و٢َ أَِن ُ٘  ِ٪ َی

ہملس نب بیبش، دبعارلزاؼ، ربعم، اتقدہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ دفراجتیلہ ںیم اکی دفرسے وک ےتہک ےھت 

 دبعارلزاؼ ےن اہک ہک ہک اہلل اعتیل اہمتری آھکن ڈنھٹک رےھک افر مت وتمعنں ںیم روہ حبص وک۔ بج االسؾ آای وت ںیمہ اےس عنم رکدای ایگ

ُ ےنہک ںیم وکیئ رحج ںیہن۔
َ
َم اَّ
َ
ْع

 

ب

َ
ا  ےہک افر أ ً

 

َت ْی
غ
 
َ ِ
ُ ن 
َ
َم اَّ
َ
ْع

 

ب

َ
 رمعم ےن رفامای ہک رکمفہ ےہ ہی ابت ہک أ

 ہملس نب بیبش، دبعارلزاؼ، ربعم، اتقدہ، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ یسک وک ہی داع دے اہلل ریتی افحتظ رکے وت حیحص ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ یسک وک ہی داع دے اہلل ریتی افحتظ رکے وت حیحص ےہ

     1785    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، ثابت ب٨اِي، ًبذاہلل ب٩ رباح انؼاری، حرضت ابوٗتادہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟب٨َُأِيِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َتاَدَة أَ٪َّ َحذَّ َٗ ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحذَّ َٗ َربَإح اِْلَِنَؼارٔیِّ 

٠َز٣ُِٔت َرُسو َٓ ًَاُ٪ ا٨َّٟأض  َٙ رَسِ َٓا٧َِل٠َ ٔلُظوا  ٌَ َٓ َٟطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ فٔي َسرَفٕ  َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َّي اہللُ  ٢َ اہللٔ َػَّ



 

 

 َ٘ َٓ ِی٠ََة  ِٔٔوَت بٔطٔ ٧َبٔیَّطُ ت٠َِٔک ا٠َّٟ َٔٔوَک اہللُ ب٤َٔا َح  ا٢َ َح

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب انبین، دبعاہلل نب رابح ااصنری، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص 

 ےتیپ ےلچ ےئگ ںیم ےن آپ وک الزؾ ڑکپ ایل افر اس اہلل ہیلع فآہل فملس یسک رفس ںیم ےھت وت ولوگں وک ایپس یگل وج دلج ابز ولگ ےھت وت فہ اپین

 رات آپ یک افحتظ یک آپ ےن رفامای ہک اہلل ریتی افحتظ رفامےئ ےسیج وت ےن اس ےک یبن یک افحتظ یک۔

 ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اثتب انبین، دبعاہلل نب رابح ااصنری، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک یک میظعت ےک ےیل ڑھکا وہےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک یک میظعت ےک ےیل ڑھکا وہےن اک ایبؿ

     1786    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١، حبیب ب٩ ط٬یذ، حرضت ابو٣ح٠ز٣وسي ب٩  :  راوی

اؤیَ  ٌَ َد ٣ُ ا٢َ ََخَ َٗ  ٕ ٩ًَِ أَبٔي ٣ِٔح٠َز ضٔیٔذ  ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ اٟظَّ اْد  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔ َواب٩ِٔ َحذَّ ًَََّي اب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ُة 

 َٓ  ٔ ٕ َوَج٠ََص اب٩ُِ اٟزُّبَيَِ ًَا٣ٔز ا٦َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٕ ٠َِیطٔ ًَا٣ٔز ًَ َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ ِّي َس٤ٔ إِٔ َٓ ٕ اِج٠ِٔص  ًَا٣ٔز ب٩ِٔ  َٔ اؤَیُة  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘

َذُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ِ٘ أِ ٣َ ٠َِیتََبوَّ َٓ ُط اٟزَِّجا٢ُ َٗٔیا٣ّا  َٟ و٢ُ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ ی٤َُِث١َ  ُ٘ ٥َ َی  َوَس٠َّ

ر رف

 

ر
ح ل
م

ی دد، رضحت اوب
ھ

 

َ

امےت ںیہ ہک رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت انب زریب افر انب اعرم ومیس نب اامسلیع، بیبح نب 

ےک اپس آےن ےک ےیل ےلکن وت انب اعرم اعمفہی یک میظعت ےک ےیل ڑھکے وہےئگ افر انب زریب ےھٹیب رےہ وت اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک سج ےن انب اعرم ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفامای ہک ھٹیب اجؤ ویکہکن ںیم 

 صخش وک ہی ابت دنسپ وہ ہک ولگ اس ےک ےیل ڑھکے وہں وت فہ اانپ اکھٹہن منہج ںیم انبےل۔



 

 

ر :  رافی

 

ر
ح ل
م

ی دد، رضحت اوب
ھ

 

َ

 ومیس نب اامسلیع، بیبح نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک یک میظعت ےک ےیل ڑھکا وہےن اک ایبؿ

     1787    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوبْکب٩ ابوطیبہ، ًبذاہلل ب٩ ٣ِيَہ، ٣شٌز، ابو٨ًبص، ًذبص، ابو٣ززوٚ، ابوُاٟب، حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ اہلل

 ٩ًَِ ٨َِبٔص  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔي ا  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش  ٕ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ٩ًَِ  َحذَّ  ٕٚ ٩ًَِ أَبٔي ٣َزُِزو َذبَّٔص  ٌَ ِٟ أَبٔي ا

٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ  ًَ َد  ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔي أ٣َُا٣ََة  و٣ُوا أَبٔي َُأٟٕب  ُ٘ ََ َت ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٨َ٤ِا إ ُ٘ َٓ ًَّؼا  ًَََّي  ٥َ ٣َُتَوِّّٛئا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  َػَّ

ا ـّ ٌِ َضا َب ـُ ٌِ ٥ُ َب وِّ ٌَ ًَأج٥ُ یُ َ و٦ُ اِْل ُ٘ ٤َا َت َٛ 

س، دعسب، اوبرمزفؼ، اوباغبل، رضحت اوباامہم ریض اہلل 
ت 

 

ؼی

اعتیل ہنع رفامےت ںیہ اوبرکبنب اوبہبیش، دبعاہلل نب  ریغہ، رعسم، اوب

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رامرے اسےنم رشتفی الےئ اکی اصع رپ اہسرا اگل رک وت مہ آپ یک رطػ ڑھکے وہ ےئگ امیظعت 

 آپ ےن رفامای ہک مت ولگ ویمجعں یک رطح ڑھکے تم وہا رکف فہ اکی دفرسے یک میظعت ںیم ڑھکے وہےت ںیہ۔

س، دعسب، اوبرمزفؼ، اوباغبل، رضحت اوباامہم ریض اہلل اعتیل ہنعاوبرکبنب اوبہبیش :  رافی
ت 

 

ؼی

 ، دبعاہلل نب  ریغہ، رعسم، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک اک السؾ اچنہپان

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یسک اک السؾ اچنہپان

     1788    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ

 ابوبْکب٩ ابوطیبہ، اس٤اًی١ ُاٟب :  راوی

َِٟحَش٩ٔ إٔذِ  َٟح٠ُُوْض بَٔبأب ا َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َُأٟٕب   ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ثَنٔي أَبٔي  َحذَّ ا٢َ َحذَّ َ٘ َٓ َجاَئ َرُج١ْ 

ََل ًَ  ئُِط اٟشَّ أََِقٔ َٓ ا٢َ ائِتٔطٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٔلَي َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َثنٔي أَبٔي إ ٌَ ا٢َ َب َٗ ی  ٠ُِت إٔ٪َّ أَبٔي ٩ِ َجذِّ ُ٘ َٓ أََتِیُتُط  َٓ ا٢َ  َٗ  ٦َ

ََل٦ُ  ًَََّي أَبٔیَک اٟشَّ ََل٦ُ َو ٠َِیَک اٟشَّ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ََل٦َ  ئَُک اٟشَّ  ُیِِقٔ

ہبیش، اامسلیع اغبل ےتہک ںیہ ہک مہ رضحت نسح ریض اہلل اعتیل ہنع ےک درفازے رپ ےھٹیب ےھت ہک اکی صخش آای اس اوبرکبنب اوب

ےن اہک ہک ھجم ےس ریمے فادل ےن ریمے دادا ےس ایبؿ ایک فہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم ریمے فادل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

پ ےک اپس وچنہپ وت آپ وک ریما السؾ انہک فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم آپ ےک اپس آای افر آپ ےس اہک ہک ےک اپس اجیھب افر اہک ہک بج مت آ
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 ریمے فادل آپ وک السؾ ےتہک ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک 

 اوبرکبنب اوبہبیش، اامسلیع اغبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک اک السؾ اچنہپان

     1789    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوس٤٠ہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہابوبْکب٩ ابوطیبہ، ًبذاٟزحی٥ ب٩ س٠امی٪، زِکیا، طٌبي،  :  راوی

 ًَ ٔبيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٩ًَِ َزَِکٔ  ٪َ ِبُذ اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو بَِْکٔ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ًَائَٔظَة َرضَٔي اہللُ َحذَّ ٩ِ أَبٔي َس٤َ٠ََة أَ٪َّ 



 

 

 َّ ثَِتُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ٨َِضا َحذَّ ََل٦ُ َوَرِح٤َ ًَ ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َِٟت َو ا َ٘ َٓ ََل٦َ  ٠ًََِیٔک اٟشَّ أُ  ََٟضا إٔ٪َّ ٔجََِٔی١َ َیِِقَ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   ُة اہللٔ ي اہللُ 

 اہلل اوبرکبنب اوبہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، زرکای، یبعش، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص

 ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک ربجالیئ مت وک السؾ ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن رفامای ہک اؿ رپ یھب السؾ افر اہلل یک رتمح وہ۔

 اوبرکبنب اوبہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، زرکای، یبعش، اوبہملس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک یک اکپر رپ کیبل انہک حیحص ےہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 یسک یک اکپر رپ کیبل انہک حیحص ےہ

     1790    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابو٤٫ا٦، ًبذاہلل ب٩ یشار، حرضت ابوًبذاٟزح٩٤ أٟہزی رضي اہلل ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤اد، یٌَّي ب٩ ًلاء،  :  راوی

 تٌالي ٨ًہ

ًَِبٔذ اہللٔ بِ   ٕ ا٦ ٩ًَِ أَبٔي َص٤َّ ًََلإئ  ََّي ب٩ُِ  ٌِ ٧َََا َی َ َ ِْ اْد أَ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحذَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ٩ٔ َیَشإر أَ٪َّ أَبَا 

ا٢َ  َٗ ِٔٔضزٔیَّ  ِٟ ٨َزَ ا َٓ ََِٟحِّ  ائٕٔى َطٔذیٔذ ا َٗ  ٕ ٧َا فٔي یَِو٦ َٓرٔسِ ٥َ ح٨َُِی٨ّا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٨َِٟا َتِحَت ه١ِّٔ َطضِٔذُت ٣َ

َّي  أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٓ ٔسي  َٟبِٔشُت َْل٣َِتٔي َوَرِٛٔبُت ََفَ ٤ُِص  َِٟت اٟظَّ ا َزا َّ٤٠َ َٓ  ٔ َحَزة ُِٓشَلاكٔطٔ اٟظَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو فٔي  اہللُ 

 َٗ ا٢َ أََج١ِ ث٥َُّ  َٗ ِذ َحاَ٪ اٟزََّواُح  َٗ ٠َِیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوَرِح٤َُة اہللٔ َوبََزکَاتُُط  ًَ ََل٦ُ  ٠ُِت اٟشَّ ُ٘ َثاَر ٩ِ٣ٔ َتِحٔت َٓ َٓ  ٥ُِٗ ا٢َ یَا بََٔل٢ُ 

 َٓ  ٕ أَ٪َّ ه٠َُّٔط ه١ُّٔ كَائٔز َٛ  ٕ ٕٕ َس٤َُزة َتاُظ ٩ِ٣ٔ ٟٔی َّٓ ّجا َد َد رَسِ أََِخَ َٓ َض  ِٟرَفَ ِد لٔي ا ا٢َ أرَِسٔ َ٘ َٓ َذیَِک َوأ٧ََا َٓٔذاُؤَک  ٌِ َِّیَک َوَس َٟب ا٢َ  َ٘

 ٔ ِضز ٔٔ ِٟ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ا٢َ أَبُو َداُود أَبُو  َٗ َِٟحٔذیَث  َٚ ا ََ بََْطْ ََفََٛٔب َوَرٛٔب٨َِا َوَسا َِٟیَص َِٟیَص ٓٔیطٔ أرََشْ َو َِٟحٔذیُث  یُّ  ََّ صََذا ا ٔ َٟطُ إ

ادُ ب٩ُِ َس٤َ٠َةَ   َوصَُو َحٔذیْث ٧َبٔی١ْ َجاَئ بٔطٔ َح٤َّ



 

 

ومیس نب اامسلیع، امحد، یلعی نب اطعء، اوبامھؾ، دبعاہلل نب اسیر، رضحت اوبدبعارلنمح ارہفلی ریض اہلل اعتیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم 

نینح ںیم رشکی اھت اکی رفز مہ دشدی رگیم ےک دؿ ےلچ رھپ مہ ےن اکی درتخ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وزفہ

ےک اسےئ ںیم زپاؤ ایک بج وسرج ڈلھ ایگ وت ںیم ےن اینپ زرہ ینہپ افر اےنپ وھگڑے رپ وسار وہ رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
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رفامای ہک اہں رھپ رفامای اے البؽ ڑھکے وہاجؤ فہ اکی وببؽ ےک درتخ ےس وکد رک ےچین ارتے اؿ اک اسہی اکی رپدنہ ےک اسہی یک 

وہں آپ ےن رفامای ہک ریمے وھگڑے یک زنی وسک اوہنں ےن زنی اکنیل رطح اھت اوہنں ےن رفامای ہک کیبل فدیعس افر ںیم آپ رپ دفا

 سج ےک دفونں انکرے وتپں ےک ےھت اؿ ںیم ہن وت رغفر اھت ہن ربکت آپ وسار وہےئگ وت مہ یھب وسار وہےئگ آےگ دحثی ایبؿ یک۔

 ارلنمح ارہفلی ریض اہلل اعتیل ہنعومٰیس نب اامسلیع، امحد، یلعی نب اطعء، اوبامھؾ، دبعاہلل نب اسیر، رضحت اوبدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکیئ ہی ےہک ہک اہلل ےھجت اتسنہ رےھک

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ ہی ےہک ہک اہلل ےھجت اتسنہ رےھک

     1791    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

باض ب٩ ٣زد :  راوی  ًیسي ب٩ ابزاہی٥ بزكي، ابووٟیذ، ًبذاٟ٘ا٫زب٩ رسی س٠َّم، اب٩ ٨ٛا٧ہ ب٩ً 

َیأٟٔسيُّ َوأ٧ََا َٟٔحذٔیٔث  َِٟؤٟیٔذ اٟلَّ ُتُط ٩ِ٣ٔ أَبٔي ا ٌِ ََكٔيُّ َوَس٤ٔ ٔ َِٟ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ٔ َحذَّ اصٔز َ٘ ِٟ ًَِبُذ ا ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ ًٔیَسي أَِؿَبُم 

ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجذِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَبَّأض ب٩ِٔ ٣ٔزَِدإض  ث٨ََا اب٩ُِ ٨َٔٛا٧ََة ب٩ِٔ  ٠ََّٔمَّ َحذَّ نٔي اٟشُّ ٌِ یِّ َی ٔ َّى اہللُ ب٩ُِ اٟرسَّ َٝ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َؿحٔ

َُٟط أَبُو بَِْکٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َِٟحٔذیَث ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٚ ا َٝ َوَسا َٝ اہللُ ٔس٨َّ   أَِو ٤ًَُزُ أَِؿَح

یسیع نب اربامیہ ربیک، اوبفدیل، دبعااقلرھنب رسی یملس، انب انکہن نب ابعس نب رمداس اےنپ فادل ےس افر فہ اےنپ دادا ےس رفاتی 

 ف رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن داع دی۔ اک رکےت ںیہ ہک اکی ابر وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ رےہ ےھت وت رضحت اوبرکب



 

 

 اہلل کن اہلل اعتیل آےکپ داوتنں وک اتسنہ رےھک۔

 یسیع نب اربامیہ ربیک، اوبفدیل، دبعااقلرھنب رسی یملس، انب انکہن نب ابعس نب رمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکمؿ ریمعت رکےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اکمؿ ریمعت رکےن اک ایبؿ

     1792    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 حرضت ًبذاہلل ب٩ ٤ًزو٣شذد، حٔؽ، ا٤ًع، ابوسرف،  :  راوی

٤ِزٕو ًَ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ رَفٔ  ٩ًَِ أَبٔي اٟشَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ْؽ  ِٔ ث٨ََا َح صَٕذ َحذَّ دُ ب٩ُِ ٣ُرَسِ ث٨ََا ٣َُشذَّ َّي  َحذَّ ا٢َ ٣َزَّ بٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ

ُِّن َحائّٔلا لٔي أ٧ََا  ٥َ َوأ٧ََا أُكَي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ اِْل٣َِزُ اہللُ  َ٘ َٓ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َطِیْئ أُِػ٠ُٔحُط  ُ٘ َٓ ًَِبَذ اہللٔ  ا٢َ ٣َا َصَذا َیا  َ٘ َٓ ِّي  َوأُم

َٔک  َُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ  أرَِسَ

دسمد، صفح، اشمع، اوبرفس، رضحت دبعاہلل نب رمعف رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ےس 

افر ریمی فادلہ دویار رپ اگرے اک پیل رک رےہ ےھت آپ ےن رفامای ہک اے دبعاہلل ہی ایک ےہ ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص  سگرے ںیم

اہلل ہیلع فآہل فملس ہی دویار ھچک رخاب وہیئگ یھت اےس درتس رک راہ وہں آپ ےن رفامای ہک اعمہلم اس ےس یھب زایدہ دلجی آےن فاال 

 ےہ۔

 اشمع، اوبرفس، رضحت دبعاہلل نب رمعف دسمد، صفح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اکمؿ ریمعت رکےن اک ایبؿ

     1793    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوطیبہ، ہ٨اد، ابو٣ٌاویہ ا٤ًعًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َا َ ٩ًَِ اِْل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََ َحذَّ ا َٗ نَي  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َوَص٨َّاْد ا ًَََّيَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َحذَّ ا٢َ ٣َزَّ  َٗ ٔ بَٔضَذا  دٔظ

أُٟخ  ٌَ ٥َ َو٧َِح٩ُ نُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َػَّ َ٘ َٓ ٨َِح٩ُ نُِؼ٠ُٔحطُ  َٓ ٨َا َوهَي  َٟ ؽٌّ  ُْ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ ٣َا َصَذا  َ٘ َٓ ٨ََٟا َوهَي  ًؼا  ُْ

ًَِح١َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ََّ أَ ٔ ٥َ ٣َا أََری اِْل٣ََِز إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َػَّ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ےس ذگرے مہ امثعؿ نب اوبہبیش، انہد، اوباعمفہی اشمع ےس ایس دنس ےس رمفی ےہ ہک 

اینپ وکرھٹی وک درتس رک رےہ ےھت وج زمکفر وہیئگ یھت افر رگےن ےک رقبی یھت آپ ےن رفامای ہک ہی ایک ےہ مہ ےن اہک رامری وکرھٹی 

  زایدہ دلجی آےن فاال اتھجمس وہں۔ےہ وج زمکفر وہیئگ یھت مہ اےس درتس رک رےہ ےھت آپ ےن رفامای ہک ںیم وت اعمہلم اس ےس یھب

 امثعؿ نب اوبہبیش، انہد، اوباعمفہی اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اکمؿ ریمعت رکےن اک ایبؿ

     1794    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

اح٤ذ ب٩ یو٧ص، زہيَ، ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ْاكب َقشي، ابوك٠حہ اسذی، حرضت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک



 

 

ََِٔي َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٜٔی٥ٕ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َح َْ َحذَّ ِ ث٨ََا ُزَصي ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ یُو٧َُص َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي  َحذَّ ٔشيُّ  ُِِٟقَ ٔذ ب٩ِٔ َحاكٕٔب ا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

ُٗبَّّة  أَی  َد ََفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٟطُ  ك٠ََِحَة اِْلََسذٔیِّ  ا٢َ  َٗ  ٔ ا٢َ ٣َا صَٔذظ َ٘ َٓ ّة  َٓ ٣ُِْشٔ

 ُٔ ٔ ٟ ٔ َّي اأَِػَحابُُط صَٔذظ َّي إَٔذا َجاَئ َػاحٔبَُضا َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٔشطٔ َحت ِٔ ََٜت َوَح٠َ٤ََضا فٔي َن َش َٓ ا٢َ  َٗ ہللُ ََلٕ٪ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ 

َب  ـَ َِ ِٟ َٖ اٟزَُّج١ُ ا َّي رَعَ َٔک ٣َٔزاّرا َحت ٍَ ذَٟ ٨ًَُِط َػ٨َ َق  ٠َِیطٔ فٔي ا٨َّٟأض أرَِعَ ًَ ٥َ ُیَش٥ُِّ٠  َظََا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٓ ٨ُِط  ًَ اَق  ٓٔیطٔ َواِْلرِٔعَ

َد  اُٟوا ََخَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ِّي َْل٧ُِْٔکُ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ِٔ ا٢َ َواہللٔ إ َ٘ َٓ ٔلَي أَِػَحابٔطٔ  ٔلَي  َذَٟٔک إ ٍَ اٟزَُّج١ُ إ َج ا٢َ ََفَ َٗ ََّتَک  ُٗب أَی  ََفَ

 َ اَصا بٔاِْل َّي َسوَّ َضَذ٣ََضا َحت َٓ َّتٔطٔ  بَُّة ُٗب ُ٘ ِٟ ٠َِت ا ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َٗ ٥ِ٠َ یََزَصا  َٓ  ٕ ٥َ َذاَت َیِو٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َْخَ َٓ ِرٔق 

 ًَ ا٢َ أ٣ََا إٔ٪َّ ک١َُّ ب٨َٔإئ َوبَا٢ْ  َ٘ َٓ ََٓضَذ٣ََضا  ٧ََََِاُظ  ِْ َ أ َٓ ٨ُِط  ًَ اَؿَک  َِٟی٨َا َػاحٔبَُضا إرِٔعَ ٔ اُٟوا َطََا إ ََ ََّي َػاَٗ ََّ ٣َا  ٔ ََ إ ََّ ٣َا  ٔ حٔبٔطٔ إ

ََ بُذَّ ٨ِ٣ٔطُ  نٔي ٣َا  ٌِ  َی

ادمح نب ویسن، زریہ، امثعؿ نب میکح، اربامیہ نب دمحم نب اخبط رقیش، اوبب ہح ادسی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

 آپ ےن رفامای ہک ہی ایک ےہ؟ آپ ےک احصہب رکاؾ ےن رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن وت آپ ےن اکی دنلب دبنگ داھکی

رعض ایک الفں ااصنری احصیب اک ےہ آپ اخومش وہ رےہ افر دؽ یہ ںیم ہی ابت ریھک اہیں کت ہک اس دبنگ ےک امکل آپ ےک اپس 

بح اجؿ ےئگ آپ یک آےئ افر آپ وک ولوگں ےک درایمؿ السؾ ایک آپ ےن اؿ ےس ہنم ریھپ ایل اس رطح یئک ابر ایک یتح ہک فہ اص

 انراک ی افر ارعاض وک وت اوہنں ےن احصہب ےس اس یک اکشتی یک دخا یک مسق ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دبال وہا دھکی راہ

فملس اکی دؿ رھپ وہں رھپ فہ احصیب فاسپ ےئگ افر اےنپ دبنگ وک رگا دای افر ابلکل زنیم ےک ربارب رکدای۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےلکن اس دبنگ یک رطػ وت اےس ہن داھکی آپ ےن رفامای ہک دبنگ ےک اسھت ایک ایگ؟ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک مہ ےس دبنگ ےک امکل ےن 

 آےکپ ارعاض یک اکشتی یک یھت وت مہ ےن اےس التب دای اھت ہک انچہچن اس ےن اےس دہنمؾ رک دای آپ ےن رفامای ایدر وھک رہ امعرت اےنپ

 امکل ےک ےیل فابؽ ےہ وساےئ اس ےک سج ےک ریغب وکیئ اچرہ اکر ہن وہ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، امثعؿ نب میکح، اربامیہ نب دمحم نب اخبط رقیش، اوبب ہح ادسی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابالاخےن انبےن اک ایبؿ



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ابالاخےن انبےن اک ایبؿ

     1795    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبذاٟزحی٥ ب٩ ٣ْطٖ رداسي، ًیسي، اس٤اًی١، ٗیص، حرضت وٛين ب٩ سٌیذ ا٤ٟزِي :  راوی

 ٕٖ ِبُذ اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ٣َُْطِّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ أََتِی٨َا َحذَّ َٗ ٤ُِٟزَِٔيِّ  ٌٔیٕذ ا ئِن ب٩ِٔ َس َٛ ٩ًَِ دُ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا ًٔیَسي  اٟزَُّؤأسيُّ َحذَّ

اِرَتَقي ب٨َٔ  َٓ ًِٔلض٥ِٔ  َ أ َٓ ا٢َ یَا ٤ًَُزُ اذَِصِب  َ٘ َٓ ا٦َ  ٌَ ٨َِٟاُظ اٟلَّ َ َشأ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٔلَي ٠ًِّٔیَّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َتاَح ٩ِ٣ٔ ا إ ِٔ ٔ٤ِٟ َذ ا َْ َ أ َٓ ٕة 

َتَح  َٔ َٓ  حُِحَزتٔطٔ 

دبعارلمیح نب رطمػ ردایس، یسیع، اامسلیع، سیق، رضحت فنیک نب دیعس ازملین رفامےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ؿ وک ہلغ فریغہ دے دف انچہچن فہ ںیمہ ےک اپس احرض وہےئ افر مہ ےن آپ ےس ہلغ اانج فریغہ اماگن آپ ےن رفامای اے رمع اجؤ افر ا

 ےل رک اکی ابالاخہن ہپ ڑچےھ افر اےنپ پ رہ ےس اچیب اکنؽ رک اےس وھکال۔

 دبعارلمیح نب رطمػ ردایس، یسیع، اامسلیع، سیق، رضحت فنیک نب دیعس ازملین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیی اکےنٹ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زیی اکےنٹ اک ایبؿ

     1796    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

نصب٩ ًَّي، ابواسا٣ہ، اب٩ جزیح، ًث٤ا٪ ب٩ ابوس٠امی٪، سٌیذب٩ ٣ح٤ذب٩ جبيَب٩ ٣ل٥ٌ، حرضت ًبذاہلل ب٩  :  راوی



 

 

 ٨ًہحبشي رضي اہلل تٌالي 

 ٌٔ ٩ًَِ َس  ٪َ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٧َََا أَبُو أَُسا٣ََة  َ َ ِْ ًََّٓٔيٕ أَ ث٨ََا َنِصُ ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ َحذَّ ذٔ ب٩ِٔ ُجَبيَِ یذٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

 ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ حُِبٔشٓيٕ  ًَ  ٩ًَِ  ٥ٕ ٌٔ َب اہللُ َرأَِسُط فٔي ا٨َّٟارٔ ٣ُِل ٍَ ٔسِذَرّة َػوَّ َل َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٕ ََلة َٓ ٍَ ٔسِذَرّة فٔي  َل َٗ نٔي ٩ِ٣َ  ٌِ َِٟحٔذیُث ٣ُِخَتَصْ َی ا٢َ َصَذا ا َ٘ َٓ َِٟحٔذیٔث  نَي صََذا ا ٌِ ٩ًَِ ٣َ  َیِشَتٔو١ُّ بَٔضا اب٩ُِ ُسئ١َٔ أَبُو َداُود 

 ًَ َِٟبَضائ٥ُٔ  بٔی١ٔ َوا َب اہللُ َرأَِسطُ فٔي ا٨َّٟارٔ اٟشَّ َُٟط ٓٔیَضا َػوَّ ٕ یَُٜوُ٪  ٓٙ ٔ َح يَِ َِ  َبّثا َوُه٤ّ٠ِا بٔ

رصننب یلع، اوبااسہم، انب رجحی، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، دیعسنب دمحمنب ریبجنب معطم، رضحت دبعاہلل نب یشبح ریض اہلل اعتیل ہنع 

  رفامای ہک سج ےن ریبی اک درتخ اکاٹ اس ےن اانپ رس آگ ںیم ڈاؽ دای۔رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رصننب یلع، اوبااسہم، انب رجحی، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، دیعسنب دمحمنب ریبجنب معطم، رضحت دبعاہلل نب یشبح ریض اہلل  :  رافی

 اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زیی اکےنٹ اک ایبؿ

     1797    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣خ٠ذب٩ ْاٟذ، س٤٠ہ ب٩ طبیب، ًبذاٟزازٚ، ٤ٌ٣ز، ًث٤ا٪ ب٩ ابوس٠امی٪، رعوہ ب٩ زبيَرعوہ ب٩ زبيَ :  راوی

أٟٕذ  َْ ث٨ََا ٣َِخ٠َُذ ب٩ُِ  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔي ُس٠َامِیَ َحذَّ ٤َْز  ٌِ ٧َََا ٣َ َ َ ِْ ٚٔ أَ ا ًَِبُذ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََ َحذَّ ا َٗ نٔي اب٩َِ َطبٔیٕب  ٌِ ٩ًَِ َوَس٤َ٠َُة َی  ٪َ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٔلَي ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ َِٟحٔذیَث إ ٍُ ا َٓ ٔ یَزِ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيَِ ٩ًَِ رُعِ  ٕٕ  ٧َِحَوظُ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َث٘ٔی

دلخمنب اخدل، ہملس نب بیبش، دبعارلازؼ، رمعم، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، رعفہ نب زریبرعفہ نب زریب ےن یہی دحثی رموفاع ایبؿ یک 

 ےہ۔



 

 

 دلخمنب اخدل، ہملس نب بیبش، دبعارلازؼ، رمعم، امثعؿ نب اوبامیلسؿ، رعفہ نب زریبرعفہ نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 زیی اکےنٹ اک ایبؿ

     1798    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ٤ًزب٩ ٣یرسہ، ح٤یذب٩ ٣شٌذہ، حشين ب٩ ابزاہی٥ :  راوی

اُ٪ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی ث٨ََا َحشَّ ََ َحذَّ ا َٗ َذَة  ٌَ َة َوح٤َُِیُذ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا ًُبَِیُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ َوَة َحذَّ ُِٟت صَٔظا٦َ ب٩َِ رُعِ َ ا٢َ َسأ َٗ  ٥َ

ٔ اِْلَبِ  ا٢َ أََتَزی صَٔذظ َ٘ َٓ َوَة  ِصٔ رُعِ َٗ ٔلَي  ِذرٔ َوصَُو ٣ُِشت٨َْٔذ إ ٍٔ اٟشِّ ِل َٗ َوةُ ٩ًَِ  َوَة کَاَ٪ رُعِ ٤ََّا هَٔي ٩ِ٣ٔ ٔسِذرٔ رُعِ ٍَ إ٧ٔ ٤ََِٟؼارٔی َواَب َوا

٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٕة  ًَ اقٔيُّ ٔجئَِتنٔي بٔبِٔذ ا٢َ هَٔي یَا رٔعَ َ٘ َٓ ََ بَأَِض بٔطٔ َزاَد ح٤َُِیْذ  ا٢َ  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ أَِرٔؿطٔ َو ٌُ َل ِ٘ ًَُة ٩ِ٣ٔ َٗٔب٥ُِٜٔ٠  َی ِٟبِٔذ ٤ََّا ا إ٧ٔ

و٢ُ  ُ٘ ُت ٩ِ٣َ َی ٌِ ٨َاظُ  َس٤ٔ ٌِ ٣َ َٚ ِذَر ث٥َُّ َسا ٍَ اٟشِّ َل َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َّي اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ ٌَ َٟ  ب٤َََّٜٔة 

دیبع اہلل نب رمعنب رسیمہ،  دیمنب دعسمہ، نیسح نب اربامیہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اشہؾ نب رعفہ ےس ریبی اکےنٹ ےک ابرے ںیم 

اگلےئ ےھٹیب ےھت رفامای ہک ایک مت ہی درفازے افر وچںیٹھک دھکی رےہ وہ ہی رعفہ یک ریبی ےک دروتخں  درایتف ایک فہ رعفہ ےک لحم کیٹ

یک زکلی ےک ںیہ رعفہ اینپ زنیم ےس اںیہن اکےتٹ یہ ےھت افر رفامای ہک ریبی اک درتخ اکےنٹ ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ  دیم نب دعمہ ےن 

 اہک اے رعایق۔ ہی دبتع مت یہ ریمے اپس ےل رک آےئ وہ ںیم ےن اہک ہی دبتع وت اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک اشہؾ ےن

اہمتری رطػ ےس یہ ےہ ویکہکن ںیم ےن انس ےہ ہک وکیئ ہہک راہ اھت ہک ہکم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبی اکےنٹ فاےل 

 رپ تنعل رفامیئ ےہ آےگ اسہقب دحثی ایبؿ یک۔

  نب رمعنب رسیمہ،  دیمنب دعسمہ، نیسح نب اربامیہدیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 راہتس ےس فیلکت دہ زیچ وکاٹہان اچےیہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راہتس ےس فیلکت دہ زیچ وکاٹہان اچےیہ

     1799    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ٣زوزی، ًَّي ب٩ حؼين، ًبذاہلل ب٩ حرضت ابوبزیذہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ثَنٔي أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ًََّٔيُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ثَنٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ٤َِٟزَِوزٔیُّ  ٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحذَّ َٗ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِذَة  ثَنٔي  َحذَّ

و٢ُ فٔي اِْلِٔنَشأ٪ ثَََلُث  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّي اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبٔي بَُزیَِذَة َی ٌِ ٠َِیطٔ  َس٤ٔ ٌَ َٓ ٔؼَّل  ِٔ وَ٪ ٣َ ٣ٔائَٕة َؤستُّ

ٔؼ١ٕ ٨ِ٣ٔطُ  ِٔ ٩ًَِ ک١ُِّ ٣َ  َٚ ِیُئ  أَِ٪ یََتَؼذَّ ٤َِِٟشحٔذٔ َتِذ٨َُٔٓضا َواٟظَّ ًَُة فٔي ا ا٢َ ا٨َُّٟخا َٗ َٔک یَا ٧َٔبيَّ اہللٔ  ُٙ ذَٟ اُٟوا َو٩ِ٣َ یُٔلی َٗ ٕة  َٗ بَٔؼَذ

َحي تُِحزٔئَُک  ُـّ َتا اٟ ٌَ ِٛ
٥َِٟ َتحِٔذ ََفَ إِٔ٪  َٓ  ٔٙ ی ٔ ٩ًَِ اْٟطَّ یطٔ   ت٨َُحِّ

دیہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادمحنب دمحم نب رمفزی، یلع نب نیصح، دبعاہلل نب رضحت اوبرب

فآہل فملس وک انس آپ رفامےت ےھت ہک ااسنؿ ےک مسج ںیم نیت وس اسھٹ وجڑ ںیہ سپ اس ےک افرپ الزؾ ےہ ہک رہ وجڑ یک رطػ ےس 

ےن رفامای ہک دجسم ںیم زپی وہیئ انک دصہق رکے احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل اےنت دصےق رکےن یک عاتق سک وک ےہ؟ آپ 

 یک رسیرش وک یٹم ںیم دالخ رکان افر راہتس ےس فیلکت دہ زیچ وک دفر رک دانی دصہق ںیہ افر ارگ مت ااسی ہن رک اپؤ وت اچتش یک دف امنزںی

 اہمترے ےیل اکیف ںیہ۔

 ہلل اعتیل ہنعادمحنب دمحم نب رمفزی، یلع نب نیصح، دبعاہلل نب رضحت اوبربدیہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 راہتس ےس فیلکت دہ زیچ وکاٹہان اچےیہ



 

 

     1800    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

٨٣یٍ، ًبادب٩ ًباد، واػ١، یحیي ب٩ ً٘ی١، یحیي ب٩ ی٤ٌز حرضت ابوذر ٧بي ِکی٥  ٣شذد، ح٤اد ب٩ زیذ، اح٤ذ ب٩ :  راوی

 ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

ًَبَّادٕ َوَصَذا ًَبَّادٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٨٣َٔی ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ ح و َحذَّ ث٨ََا َح٤َّ ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ٩ًَِ َوأػ  َحذَّ ُوُط َوصَُو أََت٥ُّ  ِٔ َٟ ٩ًَِ  ١ٕ

ا٢َ ُیِؼ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي َذٓرٕ  ٤ََز  ٌِ ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َی ِی١ٕ  َ٘ ًَََّي ک١ُِّ ُسََلمَيَیِحیَي ب٩ِٔ ًُ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آَد٦َ  بُٔح 

ٖٔ َػَذ  زُو ٌِ ٤َِٟ ْة َوأ٣َِزُُظ بٔا َٗ َٟقَٔي َػَذ ًَََّي ٩ِ٣َ  ْة َتِش٠ٔی٤ُُط  َٗ ٙٔ َػَذ ی ٔ ٩ًَِ اْٟطَّ ْة َوإ٣َٔاكَُتُط اِْلََذی  َٗ ٨ِ٤َُِْٟکٔ َػَذ ٩ًَِ ا ْة َو٧َِضُیُط  َٗ

ا٢َ أََرأَیَِت  َٗ ْة  َٗ ُط َػَذ َٟ ِتٔي َطِضَوّة َوَتُٜوُ٪  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َیأ َٗ ْة  َٗ ُتطُ أَص٠َُِط َػَذ ٌَ ـِ ْة َوبُ َٗ َضا أَکَاَ٪  َػَذ ِّ٘ ٔ َح َضا فٔي َُيَِ ٌَ ِو َوَؿ َٟ

 َ اْد اِْل٣ََِز َوا٨َّٟ َیأِث ٥ِ یَِذُِکِ َح٤َّ َٟ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ َحي  ُـّ َتأ٪ ٩ِ٣ٔ اٟ ٌَ ِٛ ا٢َ َویُِحزُٔئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ک٠ُِّطٔ َر َٗ  ِهيَ ٥ُ 

 دسمد، امحد نب زدی، ادمح نب عینم، ابعدنب ابعد، فالص، ییحی نب لیقع، ییحی نب رمعی رضحت اوبذر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک انب آدؾ ےک مسج ےک رہوجڑ رپ حبص اکی دصہق فابج وہات ےہ سپ رہ ےنلم فاےل وک السؾ رکان 

دصہق ےہ اےس یکین یک نیقلت رکان دصہق ےہ اےس ربایئ ےس رفانک دصہق ےہ راہتس ےس فیلکت دہ زیچ وک اٹہان دصہق ےہ اینپ ویبی ےس 

 ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل فہ وت اینپ وہشت وپری رکات ےہ افر ہی وہشت یک لیمکت اس ےک ےیل دصہق امجع رکان دصہق ےہ احصہب

وہیگ؟ آپ ےن رفامای ہک اہمترا ایک ایخؽ ےہ ہک ارگ فہ ہی وہشت طلغ اقمؾ ںیم وپری رکات وت انگہ اگر وہات؟ افر رفامای ہک اؿ بس 

 دصاقت وک اچتش یک دف راعکت اکیف ںیہ۔

دسمد، امحد نب زدی، ادمح نب عینم، ابعدنب ابعد، فالص، ییحی نب لیقع، ییحی نب رمعی رضحت اوبذر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل  :  رافی

 فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وکاٹہان اچےیہراہتس ےس فیلکت دہ زیچ 



 

 

     1801    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 وہب ب٩ ب٘یہ، ْاٟذ ب٩ واػ١، یحیي ب٩ ً٘ی١، یحیي ب٩ ی٤ٌز، ابواسود دبَّي، ابوذر، :  راوی

ِی١ٕ  َ٘ ٩ًَِ یَِحیَي ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ َوأػ١ٕ  أْٟذ  َْ ٧َََا  َ َ ِْ َة أَ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٩ًَِ أَبٔي َحذَّ یَّٔيِّ  ٔ اٟذِّ ٩ًَِ أَبٔي اِْلَِسَود ٤ََز  ٌِ ٩ًَِ َیِحیَي ب٩ِٔ َی

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َوِسٔلطٔ  َّي اہللُ  َِٟحٔذیٔث َوَذَِکَ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ  َذٓرٕ بَٔضَذا ا

دحثی ومعمیل رفؼ ےک اسھت  فبہ نب ہیقب، اخدل نب فالص، ییحی نب لیقع، ییحی نب رمعی، اوباوسد دیلب، اوبذر، اس دنس ےس اسہقب

 وقنمؽ ےہ۔

 فبہ نب ہیقب، اخدل نب فالص، ییحی نب لیقع، ییحی نب رمعی، اوباوسد دیلب، اوبذر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وکاٹہان اچےیہراہتس ےس فیلکت دہ زیچ 

     1802    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًیسي ب٩ ح٤اد، ٟیث، ٣ح٤ذ ب٩ ًحَل٪، زیذ ب٩ اس٥٠، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ رسو٢ اہلل  :  راوی

 ػَّي اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠

٧َََا ا٠َّٟ  َ َ ِْ ادٕ أَ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔي َػأٟٕح  ٩ًَِ َزیِٔذ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ًَِحََلَ٪  ذٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِیُث 

ی ٔ ٩ًَِ اْٟطَّ مُّ ُُِؼ٩َ َطِوٕک  َٗ َّا  ِ ي َْ  ١ِ٤َ ٌِ ٥َِٟ َی ََ َرُج١ْ  َ ا٢َ ٧َز َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا کَاَ٪ اہللٔ َػَّ اُظ  ٙٔ إ٣َّٔ َ٘ ِٟ ُط َوأَ ٌَ َل َ٘ َٓ فٔي َطَحَزةٕ 

َِٟح٨َّةَ  ٠َطُ ا َْ أَِد َٓ َٟطُ بَٔضا  َظَْکَ اہللُ  َٓ أ٣ََاكَطُ  َٓ ا  ًّ ا کَاَ٪ ٣َِوُؿو  َوإ٣َّٔ

 یسیع نب امحد، ثیل، دمحم نب الجعؿ، زدی نب املس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

تی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ہک اکی آدیم ےن وکیئ لمع ریخ یھبک ںیہن ایک اھت اس ےن اکےٹن دار ینہٹ راہتس ےس اٹہ دی ای وت فہ رفا



 

 

درتخ ںیم یھت اس ےن اکٹ دی ای فہ زپی وہیئ یھت وت اس ےن اس وک اٹہ دای اہلل اس یک اس یکین ےک رکشہی ںیم اےس تنج ںیم دالخ 

 رفام دے اگ۔

یسیع نب امحد، ثیل، دمحم نب الجعؿ، زدی نب املس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  :  رافی

 فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچےیہرات وک وسےت فتق آگ ای رچاغ اھجب رک وسان 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رات وک وسےت فتق آگ ای رچاغ اھجب رک وسان اچےیہ

     1803    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ٣ح٤ذ ب٩ ج٨ب١، سٔیا٪، زہزی، حرضت سا٥ٟ اپ٨ے واٟذ سے یٌني حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ ٣َزَّ َحذَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ رَٔوایَّة َو ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٔذ ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ َحذَّ َّي أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ ّة یَِب٠ُ

وا ا٨َّٟاَر فٔي بُُیوت٥ُِٜٔ حٔيَن َت٨َا٣ُوَ٪  ُٛ ََ َتتَُِ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

 نب لبنج، ایفسؿ، زرہی، رضحت اسمل اےنپ فادل ےس ینعی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن ادمح نب دمحم

 رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رات وک بج مت ولگ وسےت وہ وت اےنپ رھگفں ںیم آگ ای رچاغ الج وہا تم وھچڑا رکف۔

 ؿ، زرہی، رضحت اسمل اےنپ فادل ےس ینعی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنعادمح نب دمحم نب لبنج، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رات وک وسےت فتق آگ ای رچاغ اھجب رک وسان اچےیہ

     1804    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 س٠امی٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ ت٤ار، ٤ًزوب٩ ك٠حہ، اسبان، س٤اک، ًْک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٤ِزُو ب٩ُِ ك٠ََِحَة َحذَّ ًَ ث٨ََا  اُر َحذَّ َّ٤ ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟتَّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ًَبَّإض َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ََة  ٩ًَِ ًِْٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک  أَِسَباْن 

َّي اہللُ  ِتَضا بَيَِن یََذِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َ٘ ِٟ َ أ َٓ َحائَِت بَٔضا  َٓ تٔی٠ََة  َٔ ِٟ َذِت َتُحزُّ ا َْ َ أ َٓ أَِرْة  َٓ ا٢َ َجائَِت  ُِٟخ٤َِزةٔ َٗ ًَََّي ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

٠َِیضَ  ًَ أًّذا  َٗ َّٟتٔي کَاَ٪  ِیَلاَ٪ یَُذ٢ُّ ا إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ َج٥ُِٜ  ٔٔئُوا رُسُ ِ أَك َٓ ا٢َ إٔذَا ٤ِٔ٧ُت٥ِ  َ٘ َٓ ِرَص٥ٔ  ٍٔ اٟذِّ ِت ٨ِ٣َٔضا ٣ِٔث١َ ٣َِؤؿ َٗ َٓأرَِحَ  ٣ِٔث١َ ا 

 ٥ُِٜ َٗ َُٓتَِحٔ ًَََّي َصَذا   ٔ  َصٔذظ

 ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی رات وک امیلسؿ نب دبعارلنٰمح امتر، رمعفنب ب ہح، اابسط، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل

آپ اکی وچایہ آیئ افر رچاغ یک یتب وک یتچنیھک وہیئ الیئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اس وبرےیئ رپ ڈاؽ دای سج رپ 

رفامای ہک بج مت ولگ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفام ےھت افر اس یتب ےن اکی درمہ ےک ربارب ہگج اس اچدر ےس الجدی آپ ےن

 وسای رکف وت اےنپ رچاغ اھجب دای رکف ویکہکن اطیشؿ اؿ اکومں رپ اس ےسیج رشحات االرض یک راامنہیئ رکات ےہ فہ ںیہمت الج دںی ےگ۔

 امیلسؿ نب دبعارلنٰمح امتر، رمعفنب ب ہح، اابسط، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1805    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہاسحاٚ ب٩ اس٤اًی١، سٔیا٪، اب٩ ًحَل٪، حرضت  :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔی١َ َحذَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح ٠َِیطٔ  َحذَّ ًَ َّي اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

٨َ٤َِٟاص٩َُّ ٨ِ٣ُُذ َحاَرب٨َِاص٩َُّ َو٩ِ٣َ  ٥َ ٣َا َسا ٠َِیَص ٨٣َّٔاَوَس٠َّ َٓ ّة  َٔ  َتَزَک َطِیّئا ٨ِ٣ُٔض٩َّ ْٔی

ااحسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ، انب الجعؿ، ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

یسک اسپن وک وھچڑے ڈر رک فہ رفامای ہک مہ ےن اسوپنں ےس حلص ںیہن یک بج ےس مہ ےن اؿ ےس گنج رشفع یک افر وج اؿ ںیم ےس 

 مہ ںیم ےس ںیہن۔

 ااحسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ، انب الجعؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1806    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاٟح٤یذ ب٩ بیا٪ سْکی، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، رشیک، ابواسحاٚ، ٗاس٥ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، حرضت ابو٣شٌود رضي  :  راوی

 اہلل تٌالي ٨ًہ

 َٕ َٙ ب٩ِٔ یُوُس ٩ًَِ إِٔسَح یُّ  ٔ ْکَّ َِٟح٤ٔیذٔ ب٩ُِ بََیإ٪ اٟشُّ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َحذَّ أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح یٕک  ٩ًَِ رَشٔ

َِٟحیَّأت ک٠َُّضُ  ُت٠ُوا ا ِٗ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ودٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٠َِیَص ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َٓ َٖ ثَأَِرص٩َُّ  ا َْ  ٩ِ٤َ َٓ  َّ٩

 ٣ٔنِّي

ایبؿ رکسی، ااحسؼ نب ویفس، رشکی، اوبااحسؼ، اقمس نب دبعارلنٰمح، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتیل ہنع رفامےت  دبعادیمحل نب

 ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک امتؾ اسوپنں وک لتق ایک رکف وج اؿ ےک ااقتنؾ ےس ڈراجےئ وت فہ مہ ںیم ےس ںیہن



 

 

 ےہ۔

 ایبؿ رکسی، ااحسؼ نب ویفس، رشکی، اوبااحسؼ، اقمس نب دبعارلنٰمح، رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتیل ہنعدبعادیمحل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1807    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، ًبذاہلل ب٩ ٤٧يَ، ٣وسٰي ب٩ ٣ش٥٠ :  راوی

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٕ َحذَّ ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يَِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔي َطِیَبَة َحذَّ ِٟ َحذَّ ٍُ ا َٓ ٣ََة َیزِ َحٔذیَث ٓامَٔی ُت ًِْٔکٔ

 َ َة ك َٓ َِٟحیَّأت ٣ََخا ٥َ ٩ِ٣َ َتَزَک ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٔلَي اب٩ِٔ  ٠َِیَص ٨٣َّٔا ٣َا أََری إ َٓ ٠َبٔض٩َّٔ 

٨َ٤َِٟاص٩َُّ ٨ِ٣ُُذ َحاَرب٨َِاص٩َُّ   َسا

 ، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ ومعمیل رفؼ ےک اسھت۔امثعؿ نب اوبہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ومٰیس نب ملسم

 امثعؿ نب اوبہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ومٰیس نب ملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1808    حذیث                               سو٦ ج٠ذ  :  ج٠ذ



 

 

اح٤ذ ب٩ ٨٣یٍ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ٣وسٰي كحا٪، ًبذاٟزح٩٤ٰ ب٩ سابم، حرضت ًباض رضي اہلل تٌالي ٨ًہ ب٩  :  راوی

 ًبذا٤ٟل٠ب

٩ًَِ ٣ُوَسي  اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٍٕ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٨٣َٔی بَّأض َحذَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ِبُذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسابٕٔم  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحذَّ َٗ أ٪  حَّ اٟلَّ

َّا ٧ُزٔیُذ أَِ٪ ٨َِٜ٧َُص َز٣ِزَ  ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ َٗ َُّط  ٠ٔٔب أ٧َ ٤ُِٟلَّ ِبٔذ ا ًَ نٔي ب٩ِٔ  ٌِ ِٟح٨َّٔأ٪ َی ٦َ َوإٔ٪َّ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ َصٔذظٔ ا

 ِٟ ِت٠ٔض٩َّٔ ا َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ َّي اہللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ َٓ اَر  َِ أت اٟؼِّ  َحیَّ

ادمح نب عینم، رمفاؿ نب اعمفہی، ومٰیس احطؿ، دبعارلنٰمح نب اسطب، رضحت ابعس ریض اہلل اعتیل ہنع نب دبعابلطمل ےس رفاتی ےہ 

 ےس اہک ہک مہ ززمؾ یک اھجڑف افر افصیئ رکان اچ ےت ںیہ افر کشیب فاہں رپ انجت ہک اوہنں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ںیہ ینعی وھچےٹ وھچےٹ اسپن ںیہ وت وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن لتق رکےن اک مکح دای۔

 یض اہلل اعتیل ہنع نب دبعابلطملادمح نب عینم، رمفاؿ نب اعمفہی، ومٰیس احطؿ، دبعارلنٰمح نب اسطب، رضحت ابعس ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1809    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 سا٥ٟ ٣شذد، سٔیا٪، زہزی، حرضت :  راوی

 ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ أت َحذَّ َِٟحیَّ ُت٠ُوا ا ِٗ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ َِٟبَصَ َویُِش٘ َُّض٤َا َی٠َِت٤َٔشأ٪ ا إ٧ٔ َٓ  ََ َ َیَتئِن َواِْلَبِت ِٔ ُظ َوَذا اٟلُّ أَبَِصَ َٓ ٕة َوَجَذَصا  ُت١ُ ک١َُّ َحیَّ ِ٘ ًَِبُذ اہللٔ َی ا٢َ َوکَاَ٪  َٗ َِٟحَب١َ  َلأ٪ ا

ِٟبُیُؤت  ٩ًَِ ذََوأت ا ِذ ٧ُهَٔي  َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ّة  أب َوصَُو یَُلارٔدُ َحیَّ َِٟخلَّ  أَبُو َُٟبابََة أَِو َزیُِذ ب٩ُِ ا

رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اسوپنں افر دسمد، ایفسؿ، زرہی، رضحت اسمل اےنپ فادل ےس 



 

 

ہک تشپ رپ دفدیفس ریکل فاےل اسپن وک افر دؾ ےٹک اسپن وک لتق رکدف ویکہکن ہی انانیب رک دےتی ںیہ افر لمح رگا دےتی ںیہ اسمل ےن رفامای 

اےس لتق رک دےتی اکی ابر اوبابلہب افر زدی نب ااطخلب ےن اںیہن اکی اسپن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع وج اسپن اپےت 

 رپ ہلمح رکےت وہےئ داھکی وت اہک وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھگفں ےک اسوپنں وک امرےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 دسمد، ایفسؿ، زرہی، رضحت اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1810    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٨ٌٗبي، ٣اٟک ٧آٍ، حرضت ابوٟبابہ رضي اہلل تٌالي ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٨َٔبيُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّٟتٔ َحذَّ ِٟح٨َّٔأ٪ ا ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧ََهي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔي َُٟبابََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ  ٍٕ ٔ ي ٩ًَِ ٧َآ

َحا٪ٔ  َِٟبَصَ َوَیِْطَ أ٪ ا َٔ َُّض٤َا َیِخٔل إ٧ٔ َٓ  ََ َ َیَتئِن َواِْلَبِت ِٔ ََّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َذا اٟلُّ ٔ ِٟبُُیؤت إ  ا فٔي بُُلؤ٪ ا٨َِّٟشائٔ ٣َ  َتُٜوُ٪ فٔي ا

یبنعق، امکل انعف، رضحت اوبابلہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھچےٹ اسوپنں وک وج 

دفونں اسپن رظن وک  ومعام رھگفں ںیم وہےت ںیہ امرےن ےس عنم رفامای االہی ہک فہ ھٹیپ رپ دفدیفس ریکل فاےل وہں ای دؾ ےٹک وہں ویکہکن ہی

 اکچ ےتیل ںیہ افر وعروتں ےک ںوٹیں ںیم وموجد ولمحں وک د کنی دےتی ںیہ۔

 یبنعق، امکل انعف، رضحت اوبابلہب ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1811    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ًبیذ، ح٤اد ب٩ زیذ، ایوب، حرضت ٧آٍ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َوَجَذ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ادُ ب٩ُِ َزیِٕذ  ث٨ََا َح٤َّ ُذ ب٩ُِ ًُبَِیٕذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَُط أَبُو َحذَّ ذ ٣َا َحذَّ ٌِ نٔي َب ٌِ َذ َذَٟٔک َی ٌِ َب

 ٍٔ َِٟب٘ٔی ٔلَي ا نٔي إ ٌِ َجِت َی أَُِخٔ َٓ أ٣َََز بَٔضا  َٓ  ٔ ّة فٔي َدارٔظ  َُٟبابََة َحیَّ

دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، اویب، رضحت انعف ےتہک ںیہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اوبابلہب ریض اہلل اعتیل ہنع ےس اس دحثی 

  ےننس ےک دعب اےنپ رھگفں ںیم اکی اسپن اپای وت اےس اوھٹا رک عیقب ںیم ڈولا دای۔ےک

 دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، اویب، رضحت انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿاسوپنں ےک لتق اک 

     1812    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ رسح، اح٤ذ ب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب اسا٣ہ، ٧آٍ :  راوی

ََِٔي أَُسا٣َةُ  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ ََ أَ ا َٗ َِٟض٤َِذأِيُّ  ٌٔیٕذ ا حٔ َوأَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟرسَّ ا٢َ  َحذَّ َٗ َِٟحٔذیٔث  ٍٕ فٔي َصَذا ا ٔ ٩ًَِ ٧َآ

ُذ فٔي بَِیتٔطٔ  ٌِ ٍْ ث٥َُّ َرأَیُِتَضا َب ٔ  ٧َآ

داین، انب فبہ ااسہم، انعف، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ ےہ انعف ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رھپ اس 
 
انب رسح، ادمح نب دیعس ہ

 اسپن وک اؿ ےک رھگ ںیم داھکی۔



 

 

داین، انب فبہ ااسہم، انعفانب رسح، ادمح نب  :  رافی
 
 دیعس ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1813    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابي یحیي ، حرضت ابوسٌیذ اٟخذری٣شذد، یحیي ، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

َٙ صَُو َوَػا َُّط ا٧َِل٠َ ثَنٔي أَبٔي أ٧َ ا٢َ َحذَّ َٗ ٔذ ب٩ِٔ أَبٔي یَِحیَي  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ وَدا٧ٔطٔ َحذَّ ٌُ ٌٔیٕذ َی ٔلَي أَبٔي َس َٟطُ إ حْٔب 

٨ََٟا  ٠ََ٘ٔی٨َا َػاحْٔب  َٓ ِج٨َا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔذظٔ  َْخَ َّطُ َٓ ٧َََا أ٧َ َ َ ِْ َ أ َٓ ََٓحاَئ  ٤َِِٟشحٔٔذ  َح٠َِش٨َا فٔي ا َٓ َب٨َ٠ِا ٧َِح٩ُ  ِٗ َ أ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  ١َ ُْ َوصَُو یُزٔیُذ أَِ٪ یَِذ

 ٔ ِٟح َِٟضَوا٦َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا ًَ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ُِٟخِذرٔیَّ َی ٌٔیٕذ ا ٍَ أَبَا َس ٩ِ٤َ َر َس٤ٔ َٓ أَی فٔي بَِیتٔطٔ َطِیّئا ٩ِّ 

َُّط َطِیَلاْ٪  إ٧ٔ َٓ ُت٠ُِط  ِ٘ ٠َِی َٓ ًَاَد  إِٔ٪  َٓ ٠ًََِیطٔ ثَََلَث ٣َزَّإت  ِد  ٠ُِیََحِّ َٓ 

اےل دسمد، ییحی، دمحم نب ایب ییحی، ، رضحت اوبدیعس ادخلری رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ضعب رےنگنی ف

 نج وہےت ںیہ سپ وج اےنپ رھگفں ںیم ایسی وکیئ زیچ دےھکی وت اےس اچےیہ ہک نیت ابر اےس فلکم رکدے )ہہک دے اجونر ضعب رمہبت

 ہک اہیں ےس ےلچ اجؤ( ارگ رھپ فہ آےئ وت اےس امردے ویکہکن فہ اطیشؿ ےہ۔

 دسمد، ییحی ، دمحم نب ایب ییحی ، رضحت اوبدیعس ادخلری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ



 

 

     1814    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 یزیذب٩ ٣وہب ر٣َّي، ٟیث، اب٩ ًحَل٪، ػیفي، ابوسٌیذ، حرضت ابوسائب :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُذ  َ َحذَّ ٩ًَِ أ ٌٔیٕذ ٣َِولَي اِْلَِنَؼارٔ  ٩ًَِ َػِیفٓٔيٕ أَبٔي َس ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ ب٩ُِ ٣َِوَصٕب اٟز٣ََِّّٔيُّ َحذَّ َٗ ائٔٔب  بٔي اٟشَّ

یَک َطیِ  یزٔظٔ َتَِحٔ ُت َتِحَت رَسٔ ٌِ بَِی٨َا أ٧ََا َجأْٟص ٨ًُِٔذُظ َس٤ٔ َٓ ُِٟخِذرٔیَّ  ٌٔیٕذ ا ا٢َ أَبُو أََتِیُت أَبَا َس َ٘ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ْة  َٓإَٔذا َحیَّ ٨ََوزُِت  َٓ ٕئ 

ا َ٘ ٔ ت٠ِٔ ٔلَي بَِیٕت فٔي َدارٔظ أََطاَر إ َٓ ُت٠َُضا  ِٗ ٠ُُِٗت أَ تَُٔیُذ ٣َاَذا  َٓ ا٢َ  َٗ ْة َصاص٨َُا  ٠ُُِٗت َحیَّ ََٟک  ٌٔیٕذ ٣َا  ٥ٕٓ لٔي َس ًَ ا٢َ إٔ٪َّ اب٩َِ  َ٘ َٓ َئ بَِیتٔطٔ 

 َ ا ک َّ٤٠َ َٓ ِٟبَِیٔت  َّي اہللُکَاَ٪ فٔي َصَذا ا ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٟ أَذَٔ٪  َٓ زِٕض  ٌُ ِضٕذ بٔ ًَ ٔلَي أَص٠ِٔطٔ َوکَاَ٪ َحٔذیَث   اَ٪ َیِو٦ُ اِْلَِحزَأب اِسَتأَِذَ٪ إ

ِٟبَِیٔت  ًَََّي بَأب ا ائ٤َّٔة  َٗ َوَجَذ ا٣َِزأََتطُ  َٓ َتَي َداَرُظ  أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٣َََزُظ أَِ٪ یَِذَصَب بٔٔشََلحٔطٔ  ًَ َٓ ََ َِٟت  ا َ٘ َٓ َِٟیَضا بٔاٟز٣ُِّٔح  ٔ أََطاَر إ

 ٔ َد ب ٨ََضا بٔاٟز٣ُِّٔح ث٥َُّ ََخَ ٌَ َل َٓ ْة  ْة ٨ِ٣َُْکَ إَٔذا َحیَّ َٓ ِٟبَِیَت  ١َ ا َْ َذ َٓ َجنٔي  َّي َت٨ُِوَز ٣َا أََِخَ َح١ِ َحت ٌِ ََل َت َٓ ا٢َ  َٗ ُٜٔف  َضا فٔي اٟز٣ُِّٔح َتزَِت

ََ ٣َِوّتا اٟزَّ  َُ اہلَل أَِ٪ یَزُدَّ أَِدرٔی أَیُُّض٤َا کَاَ٪ أرَِسَ اُٟوا اِد َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ِو٣ُُط َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َٗ َتَي  أ َٓ ُة  َِٟحیَّ َػاحٔب٨ََا ُج١ُ أَِو ا

إَٔذا َرأَیِتُ  َٓ ٤َِٟٔذی٨َٔة  ِٟح٩ِّٔ أَِس٤ُ٠َوا بٔا ا ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ إٔ٪َّ َنرَفّ َٗ وا َٟٔؼاحٔب٥ُِٜٔ ث٥َُّ  رٔفُ ِِ ا٢َ اِسَت َ٘ ُروُظ ثَََلَث ٣َزَّإت َٓ َحذِّ َٓ ٥ِ أََحّذا ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

ََلٔث  َذ اٟثَّ ٌِ ُت٠ُوُظ َب ِٗ ا َٓ ُت٠ُوُظ  ِ٘ ُذ أَِ٪ َت ٌِ  ث٥َُّ إِٔ٪ بََذا َل٥ُِٜ َب

سیدینب ومبہ ریلم، ثیل، انب الجعؿ، یفیص، اوبدیعس، رضحت اوباسبئ رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اوبدیعس ادخلری ےک اپس آای ںیم 

اھٹیب اھت ہک اس دفراؿ ںیم اؿ یک اچراپیئ ےک ےچین ےس یسک زیچ یک رحتک رکےن یک آفاز ینس داھکی وت اکی اسپن اھت ںیم اؿ ےک اپس 

ڑھکا وہایگ رضحت اوبدیعس ےن اہک ہک ںیھمت ایک وہا ےہ؟ ںیم ےن اہک ےک اسپن ےہ اوہنں ےن اہک ہک رھپ مت ایک اچ ےت وہ؟ ںیم ےن اہک 

اوبدیعس ےن رھگ ےک اکی پ رے یک رطػ ااشرہ ایک رھگ ےک اسےنم افر اہک ہک ریما ؤاچ زاد اھبیئ اس رھگ ںیم ہک ںیم اےس لتق رکات وہں 

راتہ ےہ اھت وزفہ دنخؼ ےک دؿ اس ےن اےنپ رھگ فاولں ےک اپس اجےن یک ااجزت امیگن ہک اس یک یئن اشدی وہیئ یھت روسؽ اہلل یلص 

ر اےس مکح رفامای ہک اانپ اےہ ہ ےل ےک اجؤ اےنپ رھگ آای وت اینپ ویبی وک رھگ ےک درفازہ رپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس ااجزت دے دی اف

ڑھکا اپای امرے ریغت ےک اس ےن زینہ امران اچاہ ویبی ےن اہک ہک دلجی ہن رک اہیں کت دھکی ےل یسک زیچ ےن ھجم وک رھگ ےس اکنال ےہ فہ 

اس ےن زینے ےس اےس امر دای۔ ایس زینے ںیم وھگپن رک ابرہ الکن اوبدیعس ےتہک رھگ ںیم دالخ وہا وت فاہں اکی اسپن اھت دبوصرت 

ںیہ ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک دفونں ںیم ےس وکؿ دلجی رما اسپن ای فہ آدیم اس یک وقؾ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آےئ 

اٹ دے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اےنپ اسیھت ےک افر اہک ہک اہلل ےس اس ےک داع رفامےیئ ہک فہ رامرے اسیھت وک فاسپ ول



 

 

ےیل اافغتسر رکف رھپ رفامای انجت یک اکی امجتع دمہنی ونمرہ ںیم االسؾ الیئ ےہ بج مت اؿ ںیم ےس یسک وک دوھکی وت نیت رمہبت اےس 

ھا رے اس

م

 

ت

 ےنم اظرہ وہ وت اےس لتق رکدف۔ڈراؤ رھپ ارگ ولکن ےگ وت لتق وہ اجؤ ےگ رھپ ارگ فہ نیت رمہبت ےک دعب 

 سیدینب ومبہ ریلم، ثیل، انب الجعؿ، یفیص، اوبدیعس، رضحت اوباسبئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1815    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣شذد، یحیي ، اب٩ ًحَل٪، :  راوی

 ٔ إ َٓ ٠ِیُِؤذ٧ِٔطُ ثَََلثّا  َٓ ا٢َ  َٗ ا  َِٟحٔذیٔث ٣ُِخَتَصّ ًَِحََلَ٪ بَٔضَذا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا َیِحیَي  ْد َحذَّ ث٨ََا ٣َُشذَّ ُت٠ِطُ َحذَّ ِ٘ ٠َِی َٓ ُذ  ٌِ َٟطُ َب ِ٪ بََذا 

َُّط َطیِ  إ٧ٔ  َلاْ٪ َٓ

 دسمد، ییحی، انب الجعؿ، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی ضعب رفؼ ےک اسھت وقنمؽ ےہ۔

 دسمد، ییحی ، انب الجعؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1816    حذیث                               سو٦ج٠ذ   :  ج٠ذ



 

 

 اح٤ذب٩ سٌیذ ہ٤ذاِي، اب٩ وہب، ٣اٟک، ػیفي، ابوسائب، ٣ولي ہظا٦ ب٩ ٫زہ، ابوسٌیذْذری، :  راوی

٩ًَِ َػِیفٓٔيٕ  ََِٔي ٣َأْٟک  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ٧َََا اب٩ُِ َوصِٕب  َ َ ِْ َِٟض٤َِذأِيُّ أَ ٌٔیٕذ ا ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َس ََِٔي أَبُو َحذَّ َ َ ِْ َ ا٢َ أ َٗ ٠ََح  ِٓ ٣َِولَي اب٩ِٔ أَ

 َٗ ََٓذَِکَ ٧َِحَوُظ َوأََت٥َّ ٨ِ٣ٔطُ  ُِٟخِذرٔیِّ  ٌٔیٕذ ا ًَََّي أَبٔي َس  ١َ َْ َّطُ َد ائٔٔب ٣َِولَي صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُزصَِزَة أ٧َ إِٔ٪ بََذا اٟشَّ َٓ َٓآذ٧ُٔوُظ ثَََلثََة أَیَّا٦ٕ  ا٢َ 

 َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ َذ َذَٟٔک  ٌِ ٤ََّا صَُو َطِیَلاْ٪ َل٥ُِٜ َب  إ٧ٔ

داین، انب فبہ، امکل، یفیص، اوباسبئ، ومیل اشہؾ نب رھہ، اوبدیعسدخری، اس دنس ےس یھب اسہقب دحثی وقنمؽ 
 
ادمحنب دیعس ہ

 ےہ اس ںیم نیت رمہبت ےک اجبےئ نیت دؿ کت ااجزت دےنی اک ذرک ےہ

داین، انب فبہ، امکل، یفیص، اوباسبئ، وم :  رافی
 
 یل اشہؾ نب رھہ، اوبدیعسدخری،ادمحنب دیعس ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1817    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٫اط٥، اب٩ ابوٟیَّي، ثابت ب٨اِي، حرضت ًبذاٟز ح٩٤ ب٩ ابي ٟیَّيسٌیذب٩ س٠امی٪، ًَّي ب٩  :  راوی

ِٟب٨َُأِيِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا َِٟیََّي  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔي  ا٢َ َحذَّ َٗ ًََّٔيِّ ب٩ِٔ َصأط٥ٕ   ٩ًَِ  ٪َ ٌٔیُذ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َس َِٟیََّي  َحذَّ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔي  ًَ  ٩ًَِ

ا٢َ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ٨ِ٣ُٔض٩َّ َطِیّئا فٔي ٣ََشا٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ ا َ٘ َٓ ِٟبُیُؤت  أت ا ٩ًَِ َحیَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسئ١َٔ  َّي اہللُ  وُٟوا ہللٔ َػَّ ُ٘ َٓ  ٥ُِٜٔ٨ٔٛ

٠ًََِی٩َُّٜ ُس٠َ  َذ  َْ َّٟٔذی أَ ِضَذ ا ٌَ ِٟ ٩َّ ا ُٛ ٠ًََِی٩َُّٜ ٧ُوْح أَِنُظُذ َذ  َْ َ َّٟٔذی أ ِضَذ ا ٌَ ِٟ ٩َّ ا ُٛ إِٔ٪ ًُِذَ٪ أَِنُظُذ َٓ ََ تُِؤذُو٧َا  ُ٪ أَِ٪  امِیَ

ُت٠ُوص٩َُّ  ِٗ ا َٓ 

دیعسنب امیلسؿ، یلع نب اھمش، انب اوبیلیل، اثتب انبین، رضحت دبعارل نمح نب ایب یلیل اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ 

ملس ےن رفامای ہک بج مت اؿ ںیم ےس یسک وک اےنپ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رھگولی اسوپنں ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع ف



 

 

ما ؿ ہیلع فاالسلؾ ےن ایل اھت ںیمہ فیلکت تم اچنہپف رھپ ا
ی ل
ش

رگ رھگ ںیم دوھکی وت وہک ںیم ںیہمت اس دہع یک مسق داتی وہں وج مت ےس رضحت 

 دفابرہ ویں یہ وہ وت اےس لتق رکدف۔

 اثتب انبین، رضحت دبعارل نمح نب ایب یلیلدیعسنب امیلسؿ، یلع نب اھمش، انب اوبیلیل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1818    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ابوًوا٧ہ، ٣ِيَہ، ابزاہی٥، حرضت اب٩ ٣شٌود٤ًزوب٩ ًو٪،  :  راوی

ا٢َ  َٗ َُّط  ٕ أ٧َ ود ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َََة  ٩ًَِ ٣ُِٔي ًََوا٧ََة  ٧َََا أَبُو  َ َ ِْ َ ًَِوٕ٪ أ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َِٟحا٪َّ َحذَّ ََّ ا ٔ أت ک٠ََُّضا إ َِٟحیَّ ُت٠ُوا ا ِٗ  ا

 ٔ یُب ٓ ـٔ َٗ َُّط  أ٧َ َٛ َّٟٔذی  َٓإَٔذا کَاَ٪ َصَذا َػٔحیّحا کَا٧َِت اِْلَبَِیَف ا زُٔد فٔي ٣ِٔظَیتٔطٔ  ٌَ ََ ی٨َِ َِٟحا٪ُّ  ا٢َ لٔي إِٔنَشاْ٪ ا َ٘ َٓ ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ٕة  َـّ

 ًَََل٣َّة ٓٔیطٔ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ 

یا   رمعفنب وعؿ، اوبوعاہن،  ریغہ، اربامیہ، رضحت انب وعسمد رفامےت ںیہ ہک امتؾ اسوپنں وک لتق رکف ارگہ فہ ح
 
کہ

وسا دیفس اژداھ ےک وج 

 دنی یک ڑھچی یک رطح وہات ےہ۔

 رمعفنب وعؿ، اوبوعاہن،  ریغہ، اربامیہ، رضحت انب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ



 

 

     1819    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذب٩ ح٨ب١، ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ًا٣ز ب٩ سٌذ :  راوی

ًَا  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحذَّ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٔذ ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ َحذَّ ا٢َ أ٣َََز  ٣ٔز َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕذ  ٌِ َس

ا ّ٘ اُظ َُٓوِیٔش ْٔ َوَس٤َّ َِٟوَز ِت١ٔ ا َ٘ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ

ادمحنب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، رمعم، زرہی، رضحت اعرم نب دعس اےنپ فادل دعس ےس رفاتی رکےت ںیہ اوہنں ےن رفامای روسؽ اہلل 

ق )وھچاٹ افقس( رقار دای، یلص اہلل ہیلع

 ص
لت

ی( امرےن اک مکح دای اےس وف

ھکل
ی
خ

 فملس ےن رگٹگ افر )

 ادمحنب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، رمعم، زرہی، رضحت اعرم نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1820    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ػباح بزار، اس٤اًی١ ب٩ زِکیا، سہی١، حرضت ابوہزیزہ حـور اِک٦ ػَّي اہلل ٠ًیہ وس٥٠ :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ َِٟبزَّاُز َحذَّ بَّأح ا ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحذَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  یَّا  َزَِکٔ

 ٔ َت٠ََضا ف َٗ َذا َحَش٨َّة َو٩ِ٣َ  َٛ َذا َو َٛ ٠َطُ  َٓ بَٕة  ٢ٔ َْضِ َت١َ َوَزَُّة فٔي أَوَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  َّي اہللُ  َذا َو َػَّ َٛ ٠َطُ  َٓ ا٧َٔیةٔ  بَةٔ اٟثَّ ِ َذا ي اٟرضَّ َٛ

َذا َحَش٨َّة أَِدَِي ٩ِ٣ٔ اٟثَّ  َٛ َذا َو َٛ ٠َُط  َٓ أَٟثٔة  بَةٔ اٟثَّ ِ َت٠ََضا فٔي اٟرضَّ َٗ  ا٧َٔیةٔ َحَش٨َّة أَِدَِي ٩ِ٣ٔ اِْلُولَي َو٩ِ٣َ 

دمحم نب ابصح زبار، اامسلیع نب زرکای، لیہس، ، رضحت اوبرہریہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن 

امای سج ےن رگٹگ وک لتق ایک اکی یہ فار ںیم امرےن فاےل وک رتس ایکینں وت ں یگ، سج ےن دفرسے فار ںیم اےس امرا اےس اینت رف



 

 

 ایکینں وت ں افر سج ےن رسیتے فار ںیم لتق ایک اےس اینت ایکینں وت ں یگ دفرسے ےس مک۔

 ریہ وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملسدمحم نب ابصح زبار، اامسلیع نب زرکای، لیہس، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں ےک لتق اک ایبؿ

     1821    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اس٤اًی١ ب٩ زِکیا، سہی١، حرضت ابوہزیزہ حـور ػَّي اہلل ٠ًیہ وس٣٥٠ح٤ذ ب٩ ػباح بزار،  :  راوی

٩ًَِ ُسَضِی١ٕ ٗا٢ حذث٩ اخ اواْت ٩ً ا یَّا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ َزَِکٔ ث٨ََا إِٔس٤َ َِٟبزَّاُز َحذَّ بَّأح ا ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ ا٨ٟب  بَحذَّ  ً ہزر

 ػ١ ا١ٟ ١ً وس٥٠ ا٪ ٗا٢ ٖ او٢ ْضب سب٩ٌ حش٩

زبار، اامسلیع نب زرکای، لیہس، رضحت اوبرہریہ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفامای ےلہپ دمحم نب ابصح 

 فار ںیم امرےن فاےل وک رتس ایکینں وت ں یگ۔

 دمحم نب ابصح زبار، اامسلیع نب زرکای، لیہس، رضحت اوبرہریہ وضحر یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونیچ یٹن وک الب فہج ںیہن امران اچےیہ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ونیچ یٹن وک الب فہج ںیہن امران اچےیہ



 

 

     1822    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، ابوز٧اد، ارعد، حرضت ابوہزیزہ ٗتیبہ ب٩ سٌیذ، ٣ِيَہ :  راوی

ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔي اٟز٧َِّاد ًَِبذٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  نٔي اب٩َِ  ٌِ ََةٔ َی ٤ُِِٟٔي ٩ًَِ ا ٌٔیٕذ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّي اہللُ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ

ا٢َ ٧َز٢ََ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َد ٩ِ٣ٔ َتِحتَٔضا ث٥َُّ أ٣ََزَ  ًَ أَُِخٔ َٓ  ٔ أ٣َََز بٔحَٔضازٔظ َٓ َُِتُط ٠َ٤َِ٧ْة  ٠ََذ َٓ  ٕ بَٔضا  ٧َٔبيٌّ ٩ِ٣ٔ اِْل٧َِبَٔیأئ َتِحَت َطَحَزة

ََٓضَلَّ ٠َ٤َِ٧ّة َواحَٔذةّ  َِٟیطٔ  ٔ أَِوَحي اہللُ إ َٓ ِت  َٗ أرُِحٔ َٓ 

ت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہبیتق نب دیعس،  ریغہ انب دبعارلنٰمح، اوبزاند، ارعج، رضح

اکی ویچیٹن ےن اایبنء ہیلع االسلؾ ںیم ےس اکی یبن وک اکٹ ایل )ڈس ایل( اوہنں ےن مکح دای ہک اس درتخ ےک ےچین ےس اسامؿ اکنےیل اگ 

الج دای ایگ وت اہلل اعتیل ےن اؿ رپ فیح یجیھب ہک رصػ اکی ویچیٹن  وت فہ اس ےک ےچین ےس اکنؽ دای ایگ افر رھپ اےس الجےن اک مکح دای وت اےس

 وک زسا ویکں ہن دی سج ےن اکاٹ اھت بس وک ویکں زسا دی

 ہبیتق نب دیعس،  ریغہ انب دبعارلنٰمح، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ونیچ یٹن وک الب فہج ںیہن امران اچےیہ

     1823    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 اح٤ذ ب٩ ػاٟح، ًبذاہلل ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ، سٌیذ ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ََِٔي یُو٧ُُص  َ َ ِْ ا٢َ أَ َٗ ًَِبُذ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َػأٟٕح َحذَّ ًَِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ي َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّي اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا یَةٔ َوَس َٓأ٣َََز بَِٔقِ َػِت ٧َبًٔیا ٩ِ٣ٔ اِْل٧َِبَٔیأئ  َس٥ََّ٠ أَ٪َّ ٠َ٤َِ٧ّة ََقَ

ُح  ّة ٩ِ٣ٔ اِْل٥ٔ٣َُ ُتَشبِّ َػِتَک ٠َ٤َِ٧ْة أَص٠ََِِٜت أ٣َُّ َِٟیطٔ أَفٔي أَِ٪ ََقَ ٔ أَِوَحي اہللُ إ َٓ ِت  َٗ أرُِحٔ َٓ  ا١ٔ٤َِّ٨ٟ 



 

 

ہملس نب دبعارلنٰمح، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوب

ں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہک اکی ویچیٹن ےن اایبنء ہیلع االسلؾ االسلؾ ںیم ےس یسک یبن وک اکٹ دای وت اوہنں ےن ویچویٹن

ی ہک آپ وک اکی ویچیٹن ےن اکاٹ اھت آپ ےک لب ےک الج ےن اک مکح دای انچہچن اؿ ےک لب وک الج دای ایگ سپ اہلل  
ج
 ه
ن ب

 اعتیل ےن اؿ رپ فیح 

 ےن وپری حیبست رکےن فایل اکی اتم الہک رک دای ےہ۔

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنٰمح، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ونیچ یٹن وک الب فہج ںیہن امران اچےیہ

     1824    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ًبیذاہلل ب٩ ًتبہ حرضت اب٩ ًباضاح٤ذ ب٩ ح٨ب١ ًبذاٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی،  :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔذ اہللٔ بِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحذَّ ا ِبُذ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُذ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحذَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ ًَِبذٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة   ٩ٔ

٠ًََِیطٔ  َّي اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َٗ دُ ًَبَّإض  َ ُِٟضِذصُُذ َواٟصُّ َوابِّ ا٠َ٤َِّ٨ُٟة َوا٨َِّٟح٠َُة َوا ٍٕ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ِت١ٔ أَِربَ َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧ََهي   َوَس٠َّ

ادمح نب لبنح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب ہبتع رضحت انب ابعس رفامےت ںیہ ےن اچر اجونرں ےک لتق رک ےن ےس عنم رفامای 

 فر ڑچای۔ویچیٹن ، دہش یک یھکم، دہدہ ، ا

 ادمح نب لبنح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب ہبتع رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ونیچ یٹن وک الب فہج ںیہن امران اچےیہ

     1825    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ابوػاٟح ٣حبوب ب٩ ٣وسٰي، ابواسحاٚ ٓزاری، ابواسحاٚ طیباِي، اب٩ سٌذ، ابوداؤد حش٩ ب٩ سٌذ، حرضت  :  راوی

 ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًبذاہلل

زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ٧َََا أَبُو إِٔسَح َ َ ِْ ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي أَ ا٢َ أَبُو َداُود َحذَّ َٗ ٕذ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َس ِیَبأِيِّ  َٙ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔي إِٔسَح

 َّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔذ اہللٔ  ًَ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٕذ  ٌِ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔي َسرَفٕ َوصَُو ا ًَ ي اہللُ 

َٙ َٟٔحاجَ  ا٧َِل٠َ َحاَئ ا٨َّٟ َٓ َٓ ُغ  ٠َِت ُترَفِّ ٌَ َح َٓ ُِٟح٤ََزةُ  َحائَِت ا َٓ ِیَضا  َْ ِذ٧َا ََفِ َْ َ أ َٓ أ٪  َْ َضا ََفِ ٌَ َزّة ٣َ أَی٨َِا ح٤َُّ َّي اہللُ تٔطٔ ََفَ ٔبيُّ َػَّ

یََة ١ٕ٤َِ٧  َِٟیَضا َوَرأَی ََقِ ٔ ََٟذَصا إ َٟذَٔصا ُردُّوا َو ٔ بَٔو ٍَ َصٔذظ َح َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٨َ٠ُِٗا  ًَ  ٔ َٚ َصٔذظ ا٢َ ٩ِ٣َ رَحَّ َ٘ َٓ ٨َاَصا  ِٗ ِذ رَحَّ َٗ

ََّ َربُّ ا٨َّٟارٔ  ٔ َب بٔا٨َّٟارٔ إ ذِّ ٌَ ََ ی٨ََِبِٔي أَِ٪ یُ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٧َِح٩ُ 

اوباصحل وبحمب نب ومیس، اوبااحسؼ زفاری، اوبااحسؼ ابیشین، انب دعس، اوبداؤد نسح نب دعس، رضحت دبعارلنمح نب دبعاہلل اےنپ 

ادل ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک مہ اکی رفس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

فملس اینپ احتج وپری رکےن رشتفی ےل ےئگ وت مہ ےن اکی رسخ رپدنہ اکی اخص وخترورت رپدنہ ےہ وج اےنپ رپ یھبک الیھپات ےہ 

وت اس ےک اسھت اس ےک دف وھچےٹ وھچےٹ ےچب ےھت مہ ےن اس ےک وچبں وک ااھٹ ایل فہ ڑچای آیئ ڑھپ ڑھپا ےن  افر یھبک دنب رکات ےہ داھکی

دف یگل یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای سک ےن اس یک افالد یک فہج ےس اس وک فیلکت ںیم التبمء ایک ےہ اس ےک وچبں وک اس وک ولاٹ 

کی لب داھکی وت آپ ےن رفامای اس وک سک ےن الجای ےہ مہ ےن اہک مہ ےن! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل آپ ےن ویچویٹنں اک اکی الج وہا ا

 فملس ےن رفامای ہک یسک ااسنؿ ےک ےیل ہی اجزئ ںیہن ےہ ہک آگ اک ذعاب یسک وک دے وساےئ آگ ےک رب ےک )اہلل اعتیل ہک(۔

ین، انب دعس، اوبداؤد نسح نب دعس، رضحت دبعارلنمح نب اوباصحل وبحمب نب ومٰیس، اوبااحسؼ زفاری، اوبااحسؼ ابیش :  رافی

 دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ڈنیمک وک امرےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ڈنیمک وک امرےن اک ایبؿ

     1826    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٣ح٤ذ ب٩ ٛثيَ سٔیا٪، اب٩ ابوذئب، سٌیذ ب٩ ْاٟذ سٌیذ ب٩ ٣شیب، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ًث٤ا٪ :  راوی

 ٩ًَِ أٟٕذ  َْ ٌٔیٔذ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔي ذٔئِٕب  َیاُ٪  ِٔ ٧َََا ُس َ َ ِْ ٕ أَ ثٔيَ َٛ ُذ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحذَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔذ ب٩ِٔ ا َس

٨َضَ  َٓ ٠َُضا فٔي َدَوإئ  ٌَ َٕ َیِح َذ ِٔ ٩ًَِ ٔؿ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّي اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ أَ٪َّ كَبٔیّبا َسأ٢ََ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ َّي اہللُ  اُظ ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ

ِت٠َٔضا َٗ  ٩ًَِ 

ؿ، انب اوبذبئ، دیعس نب اخدل دیعس نب بیسم، رضحت دبعارلنمح نب امثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب ریثک ایفس

ہیلع فملس ےس ڈنیمک وک دفا ںیم ڈاےنل ےک قلعتم درایتف ایک وت وضحر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ڈنیمک ےک لتق رکےن ےس عنم 

 رکدای۔

 وبذبئ، دیعس نب اخدل دیعس نب بیسم، رضحت دبعارلنمح نب امثعؿدمحم نب ریثک ایفسؿ، انب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکنکی امرےن اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 رکنکی امرےن اک ایبؿ

     1827    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ



 

 

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٗتادہ، ً٘بہ ب٩ ػہبا٪، حرضت ًبذاٟزح٩٤ ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

 َّٔ َِ ًَِبٔذ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ َبَة ب٩ِٔ ُػِضَباَ٪  ِ٘ ًُ ٩ًَِ َتاَدَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحذَّ ِٔ ث٨ََا َح َّي َحذَّ ا٢َ ٧ََهي َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َٗ  ١ٕ

 ٌَ ِٟ ُ ا أ َ٘ ِٔ ٤ََّا َی ًَُذًوا َوإ٧ٔ  ُ َٜأ ََ َی٨ِ ََ َیٔؼیُذ َػِیّذا َو َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٖٔ َِٟخِذ ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٩َّ اہللُ   يَِن َویَٜرِٔسُ اٟشِّ

ےن رکنکایں صفح نب رمع، ہبعش، اتقدہ، ہبقع نب ابہصؿ، رضحت دبعارلنمح نب لفغم رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

رکیھٹے امرےن ےس عنم رفامای اؿ ےس اکشر وت وہات ںیہن افر ہن دنمش رمات ےہ اہں ہی آھکن رضفر وھپڑیت ںیہ افر داتن رضفر وتڑیت ںیہ 

 اس ےیل اےس ںیہن امران اچےیہ۔

 صفح نب رمع، ہبعش، اتقدہ، ہبقع نب ابہصؿ، رضحت دبعارلنمح نب لفغم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنتخ اک ایبؿ

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 ہنتخ اک ایبؿ

     1828    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

حشا٪، ًبذ وہاب ٛوفي، س٠امی٪ ب٩ ًبذاٟزح٩٤ٰ د٣ظقي، ًبذ وہاب ب٩ ًبذاٟزحی٥ اطحعي، ٣زوا٪، ٣ح٤ذ ب٩  :  راوی

 ًبذا٠٤ٟک ب٩ ٤ًيَ، حرضت ا٦ ًلیہ اَنؼاریہ

 ََ ا َٗ ِبٔذ اٟزَّحٔی٥ٔ اِْلَِطَحعٔيُّ  ًَ َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ِبُذ ا ًَ ٣َِظقٔيُّ َو ِبٔذ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟذِّ ًَ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ُذ َحذَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َحذَّ  َحذَّ

ا٢َ  َٗ اَ٪  َة اِْلَِنَؼارٔیَّٔة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة کَاب٩ُِ َحشَّ ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ   ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُيَِ ًَِبٔذ ا  ٩ًَِ َِٟوصَّأب اِلُٜوفٔيُّ  ٤َِٟٔذی٨َةٔ ًَِبُذ ا ُن بٔا
ٔ

٧َِت َتِخت

إٔ٪َّ َذَٟٔک أَِحَوی ٤٠َِٟٔ  َٓ ََ ت٨ُِضٔکٔي   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔبيُّ َػَّ ا٢َ  َ٘ ٩ًَِ ًُبَِیٔذ َٓ ا٢َ أَبُو َداُود ُرؤَی  َٗ  ١ٔ ٌِ َب ِٟ ٔلَي ا ٔ َوأََحبُّ إ زِأَة

ِذ ُرؤَی  َٗ ؤیِّ َو َ٘ ِٟ َِٟیَص صَُو بٔا ا٢َ أَبُو َداُود  َٗ ٨َاُظ َوإِٔس٨َادٔظٔ  ٌِ ٠٤َِٟٔٔک ب٤َٔ ًَِبذٔ ا  ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ ُذ اہللٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أَبُو َداُود َو٣َُح٤َّ َٗ  ٣ُزَِسَّل 



 

 

اَ٪ ٣َ  ْٕ ب٩ُِ َحشَّ ٌٔی َِٟحٔذیُث َؿ  ِحُضو٢ْ َوصََذا ا

امیلسؿ نب دبعارلنٰمح دیقشم، دبعاولاہب نب دبعارلمیح ایعجش، رمفاؿ، دمحم نب اسحؿ، دبع فاہب وکیف، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت 

ےن اس ےس رفامای  اؾ ہیطع االاصنرہی ےس رفاتی ےہ ہک دمہنی ہبیط ںیم اکی وعرت ہنتخ ایک رکیت یھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 اکھج رک ہنتخ ہن ایک رکف ویکہکن اس رطح ںیم ہنتخ رکےن ںیم وعروتں رکزمہ زایدہ آات ےہ افر وشرہ وک ااھچ ہ ات ےہ اامؾ اوبداؤد رفامےت

ملکا ؿ یک دنس ےک اسھت یہی دحثی رمفی ےہ اامؾ اوبداؤد ےن رفامای ہک زایدہ وقی دحثی ںیہن
ل
 ےہ۔ ںیہ ہک دیبع اہلل نب رمع دبعا

امیلسؿ نب دبعارلنٰمح دیقشم، دبع فاہب نب دبعارلمیح ایعجش، رمفاؿ، دمحم نب اسحؿ، دبع فاہب وکیف، دبعاکلمل نب ریمع،  :  رافی

 رضحت اؾ ہیطع االاصنرہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انلچوعروتں اک راہتس ںیم 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک راہتس ںیم انلچ

     1829    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

ًبذاہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبذاٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ذ، ابوی٤ا٪، طذاد ب٩ ابو٤ًزو ب٩ ح٤اض، ح٤زہ ب٩ حرضت ابواسیذ  :  راوی

 اَنؼاری

ِبُذ اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٔ َحذَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ح ٔ ب٩ِٔ أَبٔي  اد ٩ًَِ َطذَّ  ٪ٔ ِٟامَیَ ٩ًَِ أَبٔي ا ٕذ  نٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ِبُذ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٣َِش٤َ٠ََة َحذَّ ٤َإض 

 ًَ َّي اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػَّ َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٩ًَِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ أَبٔي أَُسِیٕذ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ارْٔد ٩ِ٣ٔ أَبٔیطٔ  َْ و٢ُ َوصَُو  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ٟ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّي اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػَّ َ٘ َٓ  ٔٙ ی ٔ ٍَ ا٨َِّٟشأئ فٔي اْٟطَّ َت٠ََم اٟزَِّجا٢ُ ٣َ ِْ ا َٓ ٤َِِٟشحٔٔذ  َُّط ا إ٧ٔ َٓ  ٪َ ٨٠َِّشأئ اِسَتأَِٔخِ

٠ًََِی٩َُّٜ   َٙ ی ٔ ٩َ اْٟطَّ ِ٘ ُ٘ ُٙ  َِٟیَص َل٩َُّٜ أَِ٪ َتِح َّ٠ ٌَ َیَت َٟ َّي إٔ٪َّ ثَِوبََضا  ِٟحَٔذارٔ َحت ُٙ بٔا ٤َِٟزِأَةُ َت٠َِتٔؼ ََا٧َِت ا َٓ  ٔٙ ی ٔ أت اْٟطَّ َّٓ بَٔحا



 

 

ِٟحَٔذارٔ ٩ِ٣ٔ ُُٟؼوَٗٔضا بٔطٔ   بٔا

ےہ ہک دبع اہلل نب ہملسم، دبعازعلسی نب دمحم، اوبامیؿ، دشاد نب اوبرمعف نب امحس، ، زمحہ نب رضحت اوبادیس االاصنری ےس رفاتی 

اوہنں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ افر آپ دجسم ےس ابرہ ےھت افر راہتس ںیم رمدفں افر وعروتں ےس رفامای 

رپے وٹہ راہتس ےک درایمؿ ںیم انلچ امھترا قح ںیہن امھترے ےیل راوتسں ےک انکرفں رپ انلچ رضفری ےہ انچہچن وعرت رھپ دویار ےس 

  یھت اس اک ڑپکا دویار ےک رھکدے نپ یک فہج ےس دویار ںیم ااج اجات اھت۔گل رک یتلچ

 دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی نب دمحم، اوبامیؿ، دشاد نب اوبرمعف نب امحس، زمحہ نب رضحت اوبادیس االاصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک راہتس ںیم انلچ

     1830    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز٣ح٤ذ ب٩ یحیي ب٩ ٓارض، ابوٗتیبہ، داؤد ب٩ ابوػاٟح،  :  راوی

٩ًَِ َداُوَد ب٩ِٔ أَبٔي َػا ُٗتَِیَبَة  ُٗتَِیَبَة َس٥ُ٠ِ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو  ارٕٔض َحذَّ َٓ ُذ ب٩ُِ َیِحیَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحذَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٤ََِٟذِٔيِّ  ٟٕٔح ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهي أَِ٪ یَ  َّي اہللُ  ٤َِٟزِأََتئِن ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔبيَّ َػَّ نٔي اٟزَُّج١َ بَيَِن ا ٌِ  ٤ِٔشَي َی

دمحم نب ییحی نب افرس، اوبہبیتق، داؤد نب اوباصحل، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفامای 

 اس ابت ےس ہک رمد وعروتں ےک درایمؿ ںیم ےلچ۔

 داؤد نب اوباصحل، انعف، رضحت انب رمع دمحم نب ییحی نب افرس، اوبہبیتق، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ادب اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک راہتس ںیم انلچ

     1831    حذیث                               ج٠ذ سو٦  :  ج٠ذ

 ب٩ سٔیا٪، اب٩ رسح، سٔیا٪، زہزی، سٌیذ، حرضت ابوہزیزہ٣ح٤ذ ب٩ ػباح  :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ََ َحذَّ ا َٗ ٔح  ِ َیاَ٪ َواب٩ُِ اٟرسَّ ِٔ بَّأح ب٩ِٔ ُس ُذ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔبيِّ َحذَّ ٩ًَِ أَبٔي صَُزیَِزَة  یٕذ 

٥َ یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّي اہللُ  ٠ُِّب ا٠َِّٟی١َ َػَّ َٗ ُ صِزُ بَٔیٔذی اِْل٣َِزُ أ صَِز َوأ٧ََا اٟذَّ زَّ َوَج١َّ یُِؤذٔینٔي اب٩ُِ آَد٦َ َیُشبُّ اٟذَّ ًَ و٢ُ اہللُ  َوا٨ََّٟضاَر ُ٘

٥٠ًَِ َ ٌٔیٕذ َواہللُ أ ٤َُِٟشیِّٔب ٣َََاَ٪ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ا حٔ  ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟرسَّ َٗ 

زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، انب رسح، ایفسؿ،

اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ہک انب آدؾ ےھجم فیلکت اچنہپات ےہ زامہن وک ربا الھب ہہک رک ںیم یہ زامہن وہں امتؾ العمامت زامہن ریمے دتس 

 دقرت ںیم ںیہ دؿ رات وک ااتٹل اتٹلپ وہں۔

  نب ابصح نب ایفسؿ، انب رسح، ایفسؿ، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


